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As Olisipíadas são um programa de desporto dirigido a todas as crianças e jovens da cidade de 

Lisboa, desenvolvido pela Câmara Municipal, através do Departamento da Atividade Física e do 

Desporto, em conjunto com as 24 Juntas de Freguesia e em colaboração com os Comités 

Olímpico e Paralímpico de Portugal, as Federações e Associações Desportivas, Desporto Escolar 

e Clubes da Cidade. A CML estabeleceu uma parceria com o Instituto Português do Desporto e 

Juventude para incluir nas Olisipíadas o Plano Nacional de Ética no Desporto. No desporto somos 

convidados a promover e a viver valores inerente ao Desporto como: respeito, verdade, ajuda, 

tolerância, fairplay, o saber estar e saber aceitar o resultado. Se todos jogarmos com estes 

valores somos todos que ganhamos. As Olisipíadas nasceram da vontade de recuperar os antigos 

Jogos da Cidade , ao longo destas 4 edições têm proporcionado a milhares de crianças e jovens 

da cidade de Lisboa , com idades entre os 5 e os 14 anos, a oportunidade de competirem em 14 

modalidades desportivas (coletivas e individuais), 4 modalidades para pessoas com deficiência 

e a experimentação de mais de 20, inseridas num programa de competição que se realiza 

localmente de acordo com a organização das Juntas de Freguesia – fase local. Em simultâneo, 

este programa desportivo municipal também desenvolve atividades nas escolas do ensino 

básico de Lisboa – fase escola. A fase final das Olisipíadas realiza-se em junho e durante dois dias 

de intensa atividade desportiva mais de 6 000 crianças e jovens irão poder disputar na as várias 

modalidades em jogo, desenvolvidas ao longo do ano, e experimentar diversas atividades 

promovendo-se assim o convívio entre os participantes, as famílias e as várias entidades 

parceiras. A Câmara municipal de Lisboa em parceria com o PNED realiza anualmente diversas 

formações juntos dos voluntários das olisipíadas (escolas parceiras). Estas formações visam a 

divulgação do Cartão Branco e sensibilizar para a Ética na Vida e no Desporto. Os objetivos são: 

Difundir o desporto como fator de união e integração na cidade de Lisboa; Dar resposta às 

necessidades desportivas das crianças e jovens da cidade; Desenvolver e promover hábitos de 

vida saudável associados à prática desportiva regular e permanente de acordo com os princípios 

da ética desportiva; Desenvolver os valores educativos e da cidadania, estimulando a identidade 

e o sentido de pertença às freguesias, Revitalizar o desporto nos Clubes e nas Associações 

Desportivas de toda a cidade. 


