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PROGRAMA ELEITORAL
CLUBE DE VOLEIBOL DE OEIRAS - MANDATO 2022-2024
“Preparar o futuro do CVO”
Durante a década 2010-2020 o mote foi consolidar a pirâmide desportiva do CVO! A
estratégia começou com uma fase de diagnóstico ao nível administrativo, comunicacional
e desportivo para depois passar às fases de implementação e consolidação. Nesta nova
dinâmica, construímos uma estrutura de trabalho para permitir um crescimento
sustentado da pirâmide desportiva desde a base, que se pretende alargada, até às
equipas seniores baseadas nos atletas de formação do clube. Reforçámos a área de
recursos humanos qualificada, ajustámos as condições de treino quer ao nível dos
espaços quer ao nível dos materiais, criámos ferramentas e implementámos
metodologias de trabalho nas áreas administrativa, comunicacional e desportiva. Os
vários lemas destes 5 mandatos foram sempre associados às Gerações de atletas CVO:
Encontro, Convívio, União, Gerações e Lançar Gerações!
No último mandato havia a ambição de mudar, durante a próxima década, o rumo do
CVO rumo à profissionalização. No entanto, instalou-se a pandemia e as muitas
consequentes dificuldades de recursos humanos, logísticas, desportivas e financeiras!
Assim, chega a altura de fechar o ciclo iniciado em 2010 e “Preparar o futuro do CVO”
em 4 pilares:
1. Crescimento sustentado: Manter e continuar a desenvolver o crescimento
sustentado da pirâmide desportiva;
2. Novos líderes: Estes últimos anos a Direção tem desafiado alguns sócios mais
jovens do CVO a integrarem os órgãos sociais para começarem a inteirar-se da
dinâmica do clube e poder conduzi-lo no futuro! Neste próximo mandato a
Direção continuará a incentivar individualmente esses jovens sócios, mas
também dinamizará momentos de discussão interna com todos os sócios, para
que o CVO como um todo, se junte e encontre novos líderes para conduzir o
futuro do CVO dentro de 2 anos!
3. Os 50 anos: Preparar e celebrar várias atividades para comemorar dignamente
os 50 anos do clube que se cumprem em 2024;
4. Sede social: Continuar a acompanhar o projeto de requalificação e construção
da 2ª fase da sede social do CVO projetada com o Município de Oeiras, com as
seguintes etapas programadas: revisão do projeto uma vez que o concurso
anterior ficou deserto por causa da pandemia, elaboração do processo do
concurso, concurso e início de obra.

