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Refª. DP 4/2021   Exmo. Senhor Presidente  

       

 

 Data: 26 - 01 – 2021 

Assunto: Athlete 365 Career+ Programme – Workshops em português  

O Comité Olímpico Internacional, no âmbito do programa Athlete 365 Career+, vai organizar 4 

workshops online, em português, nos próximos dias 1,2,3 e 4 de fevereiro.  

Estas sessões exclusivas para atletas, inicialmente previstas para novembro, serão dinamizadas pela 

atleta Olímpica Susana Feitor, formadora internacional do Athlete365 Career+ Programme. 

Os workshops Career+ Power Up, são uma viagem para potenciar o futuro dos atletas em 4 etapas:  

Workshop 1: Pontos Fortes e Valores: 

Esta primeira sessão concentra-se no desenvolvimento do autoconhecimento, para responder a 

perguntas como – Quais as suas forças? O que os motiva? Qual o seu porquê? Qual o seu propósito? 

Workshop 2: Interesses e Habilidades: 

Esta sessão foca-se em conhecer melhor os pontos fortes, os valores, talentos, interesses e competências 

ou habilidades únicas e que são transferíveis e valiosas para o mercado de trabalho. 

Workshop 3: Paixão e Impacto: 

Nesta sessão é efetuada uma conexão com os “superpoderes” dos atletas, para gerar um impacto 

positivo. 

Workshop 4: Objetivo e Planeamento: 

A sessão final é direcionada potenciar os seus planos, ajudando-os a planear o futuro e a construir a 

sua visão de futuro. 
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As inscrições são gratuitas mas obrigatórias.  

O link para inscrição e demais informações sobre o programa podem ser obtidos em 

https://www.olympic.org/athlete365/what-we-do/career/careerplus/power-up-online-workshops/.  

Tendo em consideração a importância desta temática para a carreira e vida dos atletas, em especial na 

preparação do seu pós-carreira desportiva, vimos por este meio solicitar a V.Ex.ª a divulgação destas 

ações junto dos vossos atletas de alto rendimento. 

Para este efeito, anexamos proposta de texto a remeter. 

Encontramo-nos à disposição para qualquer esclarecimento adicional que tenha por pertinente. 

Gratos pela atenção disponibilizada. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

Comissão de Atletas Olímpicos 

 

 

João Rodrigues 

Presidente CAO 

https://www.olympic.org/athlete365/what-we-do/career/careerplus/power-up-online-workshops/

