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PLANO DE ACTIVIDADES 2021/ 2022 
 

 

 
A época 2021/22 foi um recomeço à normalidade possível depois das 3 épocas - desde 

março de 2020 - que o Clube, treinadores, atletas, pais e amigos viveram por causa da 

pandemia COVID-19.  

 

Foram tempos duros para todos, a nível desportivo, financeiro e logístico, mas 

mantivemos a família CVO unida. 

 

A retoma à normalidade durante a época 2021/22 motivou uma maior procura das 

atividades desportivas da população em geral e como consequência no CVO tivemos um 

aumento de sócios de 283 (na época antes pandemia) para 367 com 329 atletas e 38 

não atletas. 

 

No entanto, a retoma depois de 2 anos de restrições, evidenciaram uma série de 

fragilidades que têm consequências ao nível desportivo que urge nas próximas épocas 

acompanhar e ter especial atenção, nomeadamente, reforço do espírito de equipa, 

compromisso, disciplina e foco nos objetivos. No fundo, e a caminho dos 48 anos do 

clube, focarmo-nos no que definimos como a nossa missão: 

 

MISSÃO CVO: formar jovens através Voleibol de alta competição e valores CVO 

 
VISÃO CVO: Mudamos vidas, moldamos o futuro! 

 
VALORES CVO: 

• Responsabilidade, Espírito de equipa e Disciplina 
• Excelência, Perseverança e Dedicação 
• Amizade, Respeito, Tolerância e Solidariedade 
• Coragem, Igualdade e Inspiração 
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ACTIVIDADES 2021/ 2022 
 

ÁREA DIRETIVA - Foram realizadas as seguintes dinâmicas: 

• dinamização do acompanhamento da execução orçamental pelo Conselho 

Fiscal através de 3 reuniões por época; 

• atração de jovens atletas para funções diretivas, logísticas e de comunicação 

• monitorização do projeto “Segunda Fase Projeto CVO nº48/1983: Ampliação 

e requalificação da sede social e instalações desportivas para Voleibol Praia” uma 

vez que o 1º concurso público da empreitada ficou deserto; neste momento 

foram entregues mais 2 revisões do projeto a pedido da CMO e aguardamos a 

resposta do revisor de projeto para, se aprovado, ser iniciado procedimento para 

novo concurso público; 

• revisão dos serviços administrativos prestados pelo CVO 

• dinamização da parceria com o concessionário no Restaurante CVO, o Burgers 

& Sports, para que o espaço cumpra o objetivo da parceria: 

1. uma fonte adicional de receita para o CVO;  

2. um verdadeiro espaço social para encontro de atletas, sócios e amigos 

CVO e realização de festas e atividades internas e externas; 

• foi submetido e aceite pela CMO novo projeto de compra de mais uma carrinha 

CVO de 9 lugares para aquisição até final de 2022; 

• compra e manutenção de todo o material desportivo necessário à melhoria da 

qualidade de treino; 

 

ÁREA COMUNICACIONAL - Foram realizadas as seguintes dinâmicas: 

• ligação dos sócios à sede e restaurante CVO; 

• reforço da MARCA CVO através de: promoção e comunicação interna e externa 

do clube; produtos da Loja CVO; dinamização do site institucional e redes sociais; 

angariação “jornalistas-atletas”; 

• relacionamento com entidades oficiais e reforçar dinâmicas com Município 

de Oeiras, União das Freguesias de Oeiras e São Julião da Barra, Oeiras Viva, 

Associação de Voleibol de Lisboa e Federação Portuguesa de Voleibol 
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destacando-se a participação na GALA DESPORTO OEIRAS 2022 com as equipas 

Campeãs Nacionais na época 2020/21: Juvenis Masculinos e Seniores Masculinos  

• relacionamento com os proprietários das instalações desportivas onde o CVO 

treina: Escola Conde de Oeiras, Oeiras Viva e Escola Náutica; 

• angariação de novos patrocínios e outras formas de angariação de novas 

receitas sem sucessos como consequência da pandemia e depois, a partir de 

janeiro, da invasão da Ucrânia e aumento custo de vida; 

• envolvimento de Pais de Atletas na dinâmica do CVO e no final da época voltou-

se a ver muitas dinâmicas típicas do CVO de jogos entre Pais e Filhos! 

 

ÁREA DESPORTIVA 

 

A Direção Desportiva: A Direção Desportiva tem sido, nos últimos anos, um fator de 

sucesso na dinâmica do CVO. No entanto, uma vez que o Diretor Desportivo André Canita 

não pode assegurar as suas funções por motivos pessoais, a Direção foi dinamizando 

esta área procurando trabalhar com cada equipa técnica. Os objetivos foram: 

• Prosseguir o desenvolvimento de estratégias que visam o crescimento técnico-

tático dos atletas, preparando-os para uma prática desportiva competitiva; 

• Desenvolver nos atletas um sentimento de pertença e comunhão de valores CVO; 

 

Secretaria Desportiva: Tânia Silva, assegurou as seguintes tarefas logísticas: 

• inscrições, exames médicos, marcações de jogos, sorteios; 

• equipamentos desportivos e aquisições dos produtos da LOJA CVO 

• respetiva ligação com departamento financeiro; 

Dinâmicas Desportivas 

• Foi mantido o serviço de Fisioterapia na sede do CVO para triagem e tratamento 

de pequenas lesões; 

• Mantiveram-se as parcerias com Clínicas Médicas e de Fisioterapia com 

preços mais atrativos para os atletas do CVO; 

• Manteve-se o funcionamento do Campo de Areia na sede para uma maior 

utilização do espaço. 
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Equipas Federadas 

 

No Minivoleibol prosseguiu-se o ciclo de formação com a particular exigência de novas 

captações e manutenção de atletas com o principal fator de sucesso a ser a mesma 

equipa técnica pela terceira época consecutiva. Foi cumprido o objetivo de aumento para 

60 atletas tendo o número estabilizado nos 65 (28 masculinos e 37 femininos) e tendo 

passado pelos treinos 76 atletas; Foram realizadas ações de divulgação em escolas, 

conversas com professores de educação física, entrega de panfletos e cartazes nas 

escolas; Foram realizados 12 torneios de Minivoleibol integrados no Circuito Regional 

MiniVoleibol AVL "Professor António Martins" 2021 | 2022. 

Nos escalões de formação o CVO participou em 3 Fases Finais com uma excelente 

participação das equipas de Infantis, Iniciados e Juvenis Masculinos e respetivo 

envolvimento dos familiares e amigos. 

As equipas de Sub-21 intensificaram os seus percursos com a equipa Masculina a manter 

o seu lugar na I Divisão e a equipa Feminina a ficar muito próximo da subida. 

Nas equipas Seniores, os Masculinos elevaram a sua dinâmica de trabalho com uma nova 

equipa técnica com reforço de atletas, sendo alguns da formação CVO, e a equipa 

Feminina a disputar uma liguilha de acesso à II Divisão. 

(classificações no final desta secção) 

 

Torneios: 

• TORNEIO APRESENTAÇÃO DAS EQUIPAS CVO Federadas e Não Federadas 

nos dias 25 setembro | 1 outubro | 2 outubro no Pavilhão São Julião da Barra 

• Torneio EUROBOL 14, 15 e 16 abril em Gondomar com 7 escalões, 80 atletas 

e 12 treinadores com objetivos de preparação das fases nacionais dos 

campeonatos 

• 8º Torneio Eduardo Jorge: dia 4 junho no Pavilhão Municipal de São Julião da 

Barra torneio de 4x4 com 18 equipas masculinas e 10 femininas e convívio com 

churrasco integrado nos Jogos de Oeiras apoiado pelo Município de Oeiras; 

• Summer Cup 2022: de 7 a 11 julho na Lousã com 5 escalões, 59 atletas e 5 

treinadores; 
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Equipas Não Federadas 

• Foi possível dinamizar 3 Equipas Não Federadas que competem no 

Campeonato INATEL, mas com alguns ajustes na competição devido ainda a 

algumas restrições por causa da pandemia na Escola Conde Oeiras; 

• Alguns elementos da “Equipa Não Federada Masculina Master” participaram no 

1º Campeonato Nacional de Veteranos organizado pela FPV e sagraram-se 

Campeões Nacionais Veteranos +45 

• Foi possível dinamizar a equipa de Voleibol Social em prol da dinamização da 

modalidade em todas as faixas etárias e níveis técnicos; 

 

Resultados Desportivos 2021/22  

 Equipas federadas  
 Regional / 1ª Fase  

  

 Nacional / 2ª Fase 
Fase Final 

Seniores Femininos 1º da série 2º lugar 

Seniores Masculinos - 4º lugar 

Sub-21 Femininos - 3º da série sul 

Sub-21 Masculinos - 1º da série dos últimos 

Juvenis Femininos 7º da série 5º da série 

Juvenis Masculinos 1º 3º Fase Final 

Cadetes Femininos 6º da série 5º da série 

Iniciados Femininos 3º da série 
1º da série Torneio 
Adelaide Patrício 

Iniciados Masculinos 4º 4º Fase Final 

Infantis Femininos 7º da série 4º da série 

Infantis Masculinos 3º 7º Fase Final 

Minis A  7º não apuraram 

Minis B Femininos 6º não apuraram 

Minis B Masculinos 2º não apuraram Fase Final 

 Equipas não federadas  

Voleibol Social Misto Sem competição 

Inatel Femininos 4º INATEL do Grupo dos Primeiros 

Inatel Masculinos Masters 5º INATEL + 1º Camp. Nacional Veteranos+45 

Inatel Masculinos P 2º INATEL  
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CONTAS 2021/ 2022 
 
 

RECEITAS   

Quotas e taxas de atividade          76 303,30 €   49% 

Subsídios          44 747,00 €   29% 

CMO Atividade Desportiva Regular       30 500,00 €   
IPDJ        9 282,00 €   
FPV         3 000,00 €   
JFO        1 965,00 €   

Merchandising            4 740,00 €   3% 

Sede          10 095,00 €   6% 

     Concessionário        9 400,00 €   
     Campo de Areia           695,00 €   
Diversos            2 271,00 €   1% 

Atividades (Torneios e Festas)          18 271,00 €   12% 

Patrocínios / Donativos                       -   €   0% 

Total Receitas       156 427,30 €   100% 

    

    

GASTOS     

Administrativas AVL/FPV/INATEL  -       19 634,80 €   13% 

Arbitragens -         4 011,50 €   3% 

Séniores  -    3 225,00 €   
Formação  -       786,50 €   

Comparticipação de despesas -       53 220,00 €   34% 

Deslocações  -       19 141,96 €   12% 

Equipamento -         3 482,65 €   2% 

Material -         2 659,76 €   2% 

Instalações -       30 674,40 €   20% 

Escola Conde de Oeiras  -    3 300,00 €   
Náutica  -   16 824,16 €   
Oeiras Viva: S. Julião e Miraflores  -   10 550,24 €   

Sede                       -   €   0% 

Atividades (Torneios e Festas) -       10 919,73 €   7% 

Diversos -         2 518,27 €   2% 

Vários  -    2 403,03 €   
NSG - programa informático  -       115,24 €   

Carrinha: Seguro e IUC -            980,11 €   1% 

Merchandising -         8 074,48 €   5% 

Total Gastos -     155 317,66 €   100% 

    

SALDO EXERCÍCIO            1 109,64 €    
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SALDOS FINANCEIROS      

Banco CONTA ORDEM               5 251,02 €     

Caixa                 481,40 €     

            5 732,42 €     

     

MAPAS AUXILIARES   

1. Receitas  
   

1.1  Receitas por receber 
Real 

 Previsão 

execução    

Quotas               4 877,98 €       2 438,99 €    

Merchandising               4 338,00 €       3 470,40 €    

Concessionário               1 466,47 €       1 466,47 €    

Diversos                 786,57 €          786,57 €    

          11 469,02 €     8 162,43 €    

     

1.2 Apoios Extraordinários CMO     

Carrinha 9 lugares             28 000,00 €     

     

1.3 Stock Merchandising:      

Preço venda               2 789,00 €     

     

2. Compromissos     

SummerCup               7 080,00 €     

Treinadores               1 450,00 €     

            8 530,00 €     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:geral@voleiboloeiras.com
http://www.voleiboloeiras.com/

