
 
 
Car@ Atleta, 
 
 
A Comissão de Atletas Olímpicos e o Comité Olímpico de Portugal irão organizar um workshops 
de formação sobre Literacia Financeira e Fiscalidade, uma ação que decorre do projeto Shaping 
Role Models, que visa proporcionar aos atletas uma alfabetização adequada ao nível da Literacia 
Financeira, a fim de garantir uma fluida e adequada transição para o seu pós-carreira desportiva, 
bem como de evitar a vulnerabilidade no que diz respeito à manipulação de resultados, ao 
doping e a outras violações no domínio desportivo. 
 
Frequentemente os atletas deparam-se com perguntas como: 
 

 Como devo gerir as minhas finanças pessoais? 

 Como posso garantir a minha estabilidade financeira quando terminar a minha 
carreira desportiva? 

 Como posso rentabilizar os meus rendimentos atuais? 
 
Estas e outra perguntas serão respondidas durante a sessão no próximo dia 17. Igualmente, 
haverá a oportunidade de esclarecer eventuais dúvidas sobre fiscalidade. 
 
Este workshop, desenvolvido especificamente para atletas, é gratuito mas de inscrição 
obrigatória. A inscrição deve ser efetuada em  
https://form.jotformeu.com/ComissoAtletasOlimpicos/LiteraciaFinanceira. 
 
Informações sobre o workshop: 

Braga 
Data: 17 de abril 
Horário: 14h – 17h 
Local: Auditório da Cidade Desportiva do SC Braga 
 
Sobre o formador: 

A ação ficará a cargo de Diogo Luís, consultor financeiro na Golden Wealth Management e 
comentador na Bola TV, que possui uma experiência considerável no sector financeiro, tendo 
desempenhado funções em dois bancos de investimento: Banco BiG e Banco Best. Foi jogador 
profissional de futebol em clubes como Sport Lisboa e Benfica, Estoril Praia, Leixões, Alverca e 
Beira Mar.  Enquanto profissional de futebol, conciliou e terminou a licenciatura em economia 
na Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa. 

https://form.jotformeu.com/ComissoAtletasOlimpicos/LiteraciaFinanceira


 
Com esta ação pretende-se dotar os atletas do conhecimento e das ferramentas necessárias 
para uma gestão equilibrada das suas finanças pessoais, bem como para planear a sua transição, 
para uma carreira profissional de sucesso.  

 
Mais informações sobre o projeto em http://comiteolimpicoportugal.pt/projeto-srm-educacao-
atraves-do-desporto/  
 
Notícia sobre o workshop realizado em Lisboa: http://comiteolimpicoportugal.pt/atletas-mais-
ricos-em-literacia-financeira/ 
 
Para qualquer questão é favor contactar a CAO através dos seguintes contactos: 
 
E: assessor@comissaoatletasolimpicos.com 
T: 925413312 
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