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PREFÁCIO

PORT O presente GUIA DE MENTORIAS NO DOMÍNIO DO DESPORTO foi 

desenvolvido como parte das estratégias de Mentoria Social no campo do 

Desporto (622934-EPP-1-2020-1-ES-SPO-SSCP), financiadas pela Europa.

O projeto SPORTME tem como foco promover a 
inclusão social no desporto através de processos 
de mentoria. Trata-se de um projeto transnacional 
de dois anos, envolvendo 5 parceiros internacionais 
de 3 países parceiros (Espanha, Portugal e Reino 
Unido) com competências complementares nos 
domínios social e desportivo.  

Como resultado chave do Projeto SportMe, as 
Diretrizes sobre mentorias desportivas que 
serão apresentadas neste documento, abordam 
especificamente conteúdos e metodologias 
relacionadas ao uso do mentoria no campo do 
desporto. São especialmente dirigidas a jovens 
de meios desfavorecidos, que podem ser mais 
inclusivos dentro da sociedade. 

Neste sentido, o desporto provou ser uma 
excelente ferramenta para ajudar os jovens 
a reforçar as competências emocionais e 
transversais e aproximá-los da comunidade. A 
parceria SportMe está convencida de que as 
iniciativas de tutoria baseadas no desporto podem 
ajudar os jovens, proporcionando oportunidades 
baseadas na comunidade que contribuem para a 
melhoria das competências, do capital social e, 
em última análise, do bem-estar. 

Por isso, as presentes diretrizes foram 
concebidas para serem utilizadas como uma 
ferramenta altamente prática para os jovens 
trabalhadores, organizações esportivas e outros 
profissionais que apoiam esses jovens que 
desejam obter insights gerais sobre tutoria 
e como aplicá-la no campo específico do 
desporto. 

Aqueles que utilizam as diretrizes serão capazes 
de aprender sobre as principais estruturas 
e conteúdos necessários para construir um 
programa de tutoria que seja cuidadosamente 
contextualizado com a estrutura específica de 
oportunidades e exigências inerentes ao mundo 
do desporto. 

A parceria SPORTME deseja que estas diretrizes 
forneçam uma visão sobre formas práticas de 
trabalhar com grupos em risco de exclusão 
social e desenvolver processos inclusivos 
dentro das atividades esportivas que tenham 
um impacto significativo na inclusão social de 
grupos desfavorecidos. 
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MENTORING

Aproveite a leitura!

A parceria do Projeto SportMe
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PROJETO

O presente GUIA DE MENTORAMENTO NO DOMÍNIO DO DESPORTO foi 

desenvolvido como parte do Projecto SPORTME, financiado pela Europa, 

que promove estratégias de mentoria social no campo do desporto. 

PROJETO SPORTME tem como objetivo compartilhar metodologias para a inclusão social 
dos jovens utilizando a mentoria no campo do desporto.

O desporto provou ser um excelente meio para reforçar as competências emocionais (como a auto-
estima, o espírito de melhoria, e a gestão da frustração...), além de reforçar outras competências 
transversais (como o trabalho em equipa, e a capacidade de organização...) O desporto também é 
fundamental para aproximar as pessoas e as comunidades. 

A este respeito, os jovens de meios desfavorecidos, que são os beneficiários finais do nosso projeto, 
carecem muitas vezes de muitos dos acima mencionados.  O desporto pode ajudar a desafiar seus 
pressupostos e expandir suas opções dentro da sociedade e do mercado de trabalho.

O projeto SPORTME visa criar uma rede de parceiros interessados em utilizar o desporto como 
veículo para promover a inclusão social de grupos desfavorecidos e para o conseguir com o apoio da 
mentoria social como instrumento de intervenção social, galvanizando a relação entre as pessoas que 
se voluntariam para dar apoio aos outros.  

Clubes e organizações desportivas expressaram a necessidade de chegar a estes grupos, para 
responder aos problemas da sociedade à sua volta através do desenvolvimento de processos 
inclusivos dentro das suas atividades desportivas regulares. Há uma necessidade de capacitá-los de 
novas e inovadoras formas para proporcionar atividades desportivas mais inclusivas. 

PORQUE É QUE ESTE PROJETO SPORTME É IMPORTANTE? A 
TUTORIA NO CAMPO DO DESPORTO COMO FORMA DE PROMOVER 
A INCLUSÃO SOCIAL 
·············································································································································
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Os objetivos do SPORTME são os seguintes:

Gerar inclusão social no desporto através de processos de mentoria e voluntariado.

Desenvolver hábitos saudáveis, competências e conhecimentos sobre gestão emocional em jovens 
dos 16 aos 24 anos provenientes de ambientes desfavorecidos através da prática de desporto. 

Dar apoio a clubes e organizações desportivas na conceção de processos inclusivos e de coesão social.  

Estabelecer responsabilidade social em ambientes desportivos, criando uma rede de parceiros que 
desenvolvem estratégias para garantir o acesso ao desporto para todos.

Os principais beneficiários dos projetos são os seguintes: 

Jovens provenientes de meios desfavorecidos e/ou em risco de exclusão social;

Organizações desportivas e organizações que trabalham com jovens em risco de inclusão social 
estão dispostas a implementar iniciativas inclusivas através de tutoria.

Para que este processo tenha um impacto permanente e de qualidade tanto nos jovens como 
nos clubes e organizações desportivas é necessário desenvolver uma metodologia para envolver 
ativamente os dois.

Neste sentido, uma forma de desenvolver os laços entre os jovens e os clubes desportivos é envolver 

os voluntários e os jovens trabalhadores que fazem parte do clube ou da organização desportiva, 
através de processos de mentoria que proporcionem valor ao desporto como meio de promover 
hábitos saudáveis e melhorar as competências básicas necessárias para o desenvolvimento pessoal 
destes jovens desfavorecidos.

Para isso é necessário acompanhar e treinar os mentores dos clubes e organizações desportivas 
para definir o seu papel no processo, compreender como o processo é desenvolvido e ser capaz de 
identificar as suas próprias competências e de as transferir para os jovens.

OBJETIVOS DO PROJETO SPORTME
·············································································································································

BENEFICIÁRIOS DO PROJETO
·············································································································································
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O projeto teve a duração de 2 anos (1 de Janeiro de 2021 - 31 de Dezembro de 2022) e foi 
implementado em 5 fases consecutivas:

A fase 1 consistiu numa fase preparatória que teve como objetivo extrair e analisar as semelhanças e 
as boas práticas que estão a ser realizadas nos diferentes países nos campos da tutoria, do desporto 
e da inclusão.

A fase 2 focalizou o desenvolvimento das atuais diretrizes sobre processos de mentoria social no 
campo do desporto.

A fase 3 concentrou-se no desenvolvimento e teste de uma cápsula de treino destinada a trabalhar 
com pessoas no campo do desporto para serem mentores.

A fase 4 consistiu em vários testes piloto destinados a avaliar se os processos de tutoria propostos 
nas diretrizes eram relevantes para os usuários potenciais.  

A fase 5 foca no desenvolvimento de vídeos curtos para aumentar a consciencialização das 
experiências internacionais de inclusão social no campo do desporto.

FASES DO PROJETO
·············································································································································

PRODUTOS DO PROJETO
·············································································································································

SPORTME, UM PROJETO FINANCIADO PELA UE
·············································································································································
SPORTME é um projeto europeu financiado pelo programa Erasmus+ da União Europeia, cujo 
financiamento é utilizado para apoiar atividades nas áreas da Educação, Formação, Juventude e Desporto. 

    Para mais informações sobre o Programa Erasmus+, por favor visite:  

       https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/sport_en

No âmbito do projeto SPORTME, foram produzidos dois produtos:

Orientações sobre os processos de mentoria social no campo do desporto que é o documento 
que está a ler!  

Pequenos vídeos abordando experiências internacionais de inclusão social, usando tutoria no 
campo do desporto em cada país parceiro, com contribuições e avaliações de seus participantes.

    Todos os produtos do projeto podem ser baixados do site do projeto SPORTME:   
       
        https://www.gentis.org/sportme-erasmus-project
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A parceria SPORTME é composta por 5 parceiros competentes que estão ativos em três 
países membros: Espanha, Portugal e Reino Unido. A parceria é composta por 2 perfis de 
parceiros que unificam a SPORTME COM O DOMÍNIO SOCIAL.

Parceiros Sociais com experiência em inclusão social, especialmente na área de jovens em risco 
e mentoria social:  mentoria social:  

    Fundació Gentis - FG - (Espanha)  

AE2O - E2OM - (Portugal)

Boomsatsuma Education LTD - BS (Regne Unit) 

Parceiros desportivos a nível regional: 

Bristol City Robins Foundation (UK) como parte do City Football Club 

Centre de Tecnificació Esportiva de les Terres de l’Ebre d’Amposta - CTE - (Espanha). 

QUEM SOMOS NÓS? A PARCERIA DO PROJETO SPORTME
·············································································································································
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GUIA

As presentes Diretrizes sobre Mentoria no campo do desporto foram especialmente projeta-

das para encorajar e apoiar organizações desportivas e partes interessadas no desenvolvi-

mento de novas maneiras de proporcionar atividades desportivas de forma mais inclusiva. 

PORQUÊ ESTAS DIRETRIZES?  

VISÃO 

OBJETIVO PRINCIPAL DAS DIRETRIZES 

A MISSÃO 

USUÁRIOS DAS DIRETRIZES 

Garantir o desporto para todos.

tornar-se uma ferramenta prática para que as organizações criem 
iniciativas de tutoria no campo do desporto para grupos de jovens 
desfavorecidos. 

Apoiar organizações desportivas na estruturação de processos 
de tutoria como meio de proporcionar atividades desportivas de 
forma mais inclusiva.

Qualquer Organização ou indivíduo interessado em promover 
tutoria no campo do desporto.
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OBJETIVO PRINCIPAL DAS DIRETRIZES 

A MENTORIA SOCIAL ESTÁ NO CENTRO DESTAS DIRETRIZES 
·············································································································································
A tutoria é um instrumento de intervenção social que promove a relação entre pessoas que se 
voluntariam para dar apoio a outras que estão em risco de exclusão social.  

Os elementos chave do processo de tutoria social são:

O acompanhamento de uma ou mais pessoas para ajudar a melhorar o crescimento pessoal e 
social do mentorado, a partir de uma relação baseada no respeito, na aprendizagem mútua e que 
deve ter sempre como ponto de partida os interesses e necessidades da pessoa mentorada. 

O Voluntariado, este não substitui o trabalho remunerado de uma pessoa técnica, mas pode 
complementá-lo, pode ser realizado de forma ocasional ou contínua e sempre baseado na livre 
aceitação de todas as pessoas envolvidas.

Um vínculo de confiança. Les As relações são baseadas na confiança e no respeito. 

Benefício mútuo.  Tanto o aprendiz quanto o mentor vão desenvolvendo habilidades profissionais 
e pessoais que podem ser transferidas ao longo de suas experiências. Portanto, há um benefício 
mútuo para ambas as partes, estando envolvidas e contribuindo ativamente para o processo.  

Lidera o seu próprio processo. O processo de mentoria pode ser planeado até certo ponto, mas 
até que a relação seja formada, a mentoria deve ser fluida em relação às atividades, ao conteúdo 
e à direção que toma. 

Confidencialidade. O processo de tutoria é uma experiência muito pessoal tanto para o mentor 
quanto para o mentorado e, portanto, para ajudar a construir um vínculo de confiança e proteger 
todos os envolvidos, deve haver limites na partilha de informações e dados pessoais. Isto é mútuo 
para ambos os intervenientes. 

Contexto informal em que a relação é estabelecida. As relações de mentoria combinam a 
informalidade da metodologia com a intencionalidade centrada no desenvolvimento pessoal 
e social.
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Os beneficiários finais das diretrizes são jovens de meios desfavorecidos, especialmente tal 
como já referido dos 16 aos 24 anos, muitos dos quais recebem apoio de escolas de segunda 
oportunidade e outras organizações. 

Estes jovens:

Estão em risco de exclusão social;

Estão em abandono precoce da escola secundária;

Têm défices de competência em diferentes níveis: básico, transversal, emocional e técnico. 

Não têm estruturas familiares sólidas;

Vivem em ambientes sócio-económicos baixos;

Têm falta de participação e envolvimento na comunidade;

Alguns deles são menores imigrantes não acompanhados, que além do seu desequilíbrio emocional 
e da falta de referências familiares no território, têm falta de conhecimentos linguísticos e, em 
alguns casos, analfabetismo.

Em geral, são jovens que não interagem com a comunidade nem conhecem os seus serviços e 
recursos, consequentemente, pode isto criar uma imagem negativa deles.

Devido ao acima exposto, o seu nível de empregabilidade é muito baixo e, portanto, apresentam 
muitas dificuldades em conseguir um emprego de qualidade. 
.

2.3 BENEFICIÁRIOS FINAIS DAS DIRETRIZES
·············································································································································

012 SportMe   |   Guia M.



PORQUE É QUE O DESPORTO É A PLATAFORMA PERFEITA PARA 
O MENTORIA?  
················································································································································
A mentoria pode ser implementada no campo específico do desporto.

Desportistas, treinadores, representantes de organizações desportivas e outros profissionais da área do 

desporto têm uma oportunidade única de ensinar aos jovens habilidades de vida valiosas, por exemplo, 
como estabelecer metas e se apresentar a alguém novo, usando o desporto como plataforma. 

A mentoria através do desporto pode ajudar os jovens a desenvolver o seu caráter, as suas habilidades 

e aumentar as suas oportunidades sociais porque, assim como na vida, atletas e desportistas podem 
transmitir os conhecimentos adquiridos experimentando em primeira mão os altos e baixos das 
experiências desportivas. Isto pode ser feito de diferentes maneiras: 

Capacitar os jovens a fazer escolhas saudáveis e a melhorar a sua forma física, seguindo hábitos como 
comer bem, dormir o suficiente e fazer exercício.

Incentivar os jovens a apropriarem-se da sua aprendizagem, adquirindo novas tarefas desafiadoras 
esforçando-se para desenvolver novas habilidades.

Ajudar os jovens a desenvolver habilidades de vida. Estabelecendo objetivos atingíveis, superando desafios, 
aprendendo técnicas para gerenciar pensamentos e emoções. Estas são habilidades que os jovens podem 
aprender através do desporto, mas mais importante, podem-se aplicar a outras áreas da vida.

Ajudar os jovens a desenvolver valores fundamentais como a honestidade, a integridade, o desportivismo, 
o respeito, a confiança, a responsabilidade, a perseverança, a cortesia e o julgamento.

Fortalecer as habilidades interpessoais e as relações entre pares. Estar envolvido no desporto pode ajudar 
a construir a autoconfiança e as interações sociais de um jovem. 
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ORGANI-
ZAÇÃO

Este ponto tem como objetivo fornecer às organizações desportivas uma 

visão geral, mas abrangente dos elementos chave necessários para estruturar 

com sucesso uma iniciativa de mentoria na área do desporto. 

ESTABELECER UM PROCESSO DE MENTORIA: ELEMENTOS CHAVE 
PARA ESTRUTURAR UMA INICIATIVA DE MENTORIA NO CAMPO DO 
DESPORTO   

Como organização 
desportiva, está interessado 
em criar uma iniciativa de 
mentoria, mas não sabe 
por onde deve começar? 
Quais são os principais 
passos e elementos?
Vamos ver!! 
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IDENTIFICAR CLARAMENTE O PROPÓSITO DA INICIATIVA DA MEN-
TORIA E O ESBOÇO DO PROGRAMA DA MENTORIA.  
··············································································································································
Como representante de uma organização desportiva, o propósito e os objetivos da iniciativa 
da mentoria que está a planear estabelecer devem ser claros.  

O contexto da atividade física e do desporto pode contribuir para a inclusão social dos nossos 
jovens, proporcionando a criação de laços sociais e afetivos e promovendo o desenvolvimento 
dos valores inerentes a eles. Tendo este conceito em mente, a importância de integrar 
os jovens no desporto desde tenra idade pode ser vista, e o mentor/professor pode 
desempenhar um papel fundamental como facilitador neste processo.

Portanto, a presença do desporto na vida dos jovens pode ser relevante para a sua condição 
física, mas também para a dimensão de desenvolvimento pessoal e social que o desporto 
traz para os seus princípios básicos. A título de exemplo, o trabalho em equipa, as relações 
interpessoais e a cooperação são mencionados como dimensões presentes em todos os 
desportos, sejam eles coletivos e ou individuais.

Da mesma forma, a prática desportiva também pode estar associada à redução de 
problemas, como a violência e o consumo de drogas, com um clima positivo para o 
desenvolvimento dos jovens a nível pessoal no presente e no futuro, para que possam ser 
adultos de sucesso com um papel ativo na sociedade.

O programa de mentoria irá focar na construção de relacionamentos entre o mentor e o 
mentorado, servindo o mentor como um modelo para o jovem. O principal objetivo é o 
desenvolvimento de habilidades sociais e de vida.

No nosso programa de mentoria, vamos procurar estabelecer o processo através das 
atividades desportivas escolhidas pelos jovens. Por outras palavras, através da prática 
da atividade física, vamos orientar, apoiar e encorajar os jovens a desenvolverem as suas 
competências de caráter no desporto em questão, de modo a transferi-los simultaneamente 
para sua vida pessoal e profissional.
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Algumas ideias práticas para fazer isto: 

Discuta com colegas e com a sua equipa de trabalho as suas ideias e reúna as suas opiniões sobre isto;

Ao pensar em potenciais opções de mentoria, certifique-se de que elas se encaixam na realidade, 
na experiência e na estrutura geral da organização desportiva.

Decida sobre a duração do programa (esta deve ser de pelo menos a duração de 12 meses).

Identifique parceiros que estariam potencialmente envolvidos com a iniciativa de tutoria / mentoria.

Utilize metodologias como a "Teoria da Mudança" para definir os objetivos e impactos a longo prazo 
que ajudarão a moldar o programa de mentoria e o processo de avaliação.

Dois dos parceiros do Projeto SPORT ME Mentoring partilharam as suas experiências sobre os seus 
projetos de mentoria. 

Os parceiros do Boomsatsuma proporcionaram a sua experiência na execução de um programa 
de mentoria. O Boomsatsuma ajuda os jovens a desenvolver experiência profissional e ligações à 
indústria, através do seu programa de desenvolvimento de competências transversais necessárias 
para trabalhar com mentores profissionais em Meios Desportivos. 

Os mentores ajudam os jovens mentorados a orientar a sua experiência de trabalho e em projetos 
que os ajudarão na sua trajetória de vida profissional e educacional. Os jovens são apoiados para fazer 
estágios em clubes desportivos regionais, profissionais ou de base nas suas equipas de marketing e 
comunicação, trabalhando em estreita colaboração com um mentor profissional da organização. 

Os jovens ajudam na criação de conteúdos desportivos para as redes sociais, na conceção de 
materiais impressos para jogos e temporadas, nas filmagens e na fotografia em eventos desportivos. 
O programa ajuda a desenvolver as suas competências transversais, o trabalho em rede, e desenvolve 
competências práticas ao mesmo tempo que produz trabalho para os seus portfólios educacionais. 

Entretanto, a parceira, Bristol City Robins Foundation, dirige um projeto de mentoria chamado IMentor. 

O seu projeto divide-se em 3 secções: 

Identificar os jovens em famílias de acolhimento e convidá-los para uma sessão semanal de futebol 
num centro desportivo local;

Criar uma parceria de 10 mentores com 10 jovens mentorados. Encontram-se semanalmente e 
fazem uma série de atividades divertidas, piscina, bowling, futebol, comida, etc., no fundo passa por 
conhecê-los e compreender a vida destes jovens;

Desenvolver um Conselho de Jovens com os jovens e planear como gerir um projeto no final do ano. 
O projeto é desenvolvido e entregue pelos próprios jovens. O Conselho de Jovens reúne-se todos os 
meses.
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A equipa de mentores será o grupo de pessoas encarregadas de liderar com sucesso a 
iniciativa de mentores ao longo de todo o processo, desde o seu início, implementação, 
monitoramento e avaliação. 

Perguntas orientadoras:

Quem liderará e será o responsável pela iniciativa da mentoria? 

Quais devem ser as suas principais tarefas? 

Que tipo de perfis serão necessários? 

Perfil da equipa de mentores 

Que tipo de perfis e conhecimentos acha que deveriam estar envolvidos? Por exemplo, jovens 
trabalhadores, Educadores, Psicólogos, Angariadores de fundos (...)

Que tipo de pessoa queremos como mentores? Por exemplo, Jovens trabalhadores, Educadores, 
Psicólogos (...)

Boomsatsuma, por exemplo, os programas de mentoria típicos fazem uso de um mentor pastoral ou 
ponto de contato para os jovens e mentores dentro do programa. Ou seja, esta pessoa teria supervisão 
dos jovens mentorados e mentores, agindo como um apoio a ambos.

Os mentores profissionais do programa Boomsatsuma normalmente teriam experiência em Media 
e Comunicação Desportiva, trabalhando dentro de um clube ou organização desportiva regional, 
profissional ou de base. 

O mentor/professor pastoral avaliaria a adequação do mentor profissional através de entrevistas via 
telefone, conversas individuais e avaliação das necessidades do jovem mentorado. A experiência 
mostra-nos que os mentores devem ter um certo nível de empatia e capacidade de motivar os jovens.

O programa também toma em consideração a proteção dos intervenientes. Existe um membro da 
equipa administrativa que realiza a verificação do registro criminal. Um outro membro da equipa de 
proteção realiza um treino para apoiar os mentores a compreenderem as necessidades dos jovens 
vulneráveis, como se manterem seguros e como relatar quaisquer preocupações ou revelações. 

Os diferentes tipos de processos de mentoria que as organizações podem usar incluem:

Mentoria tradicional um-a-um - Um mentorado e um mentor são combinados, seja através de um 
programa ou por conta própria.

Mentoria à distância - Uma relação de mentoria em que as duas partes (ou grupo) se encontram em 
locais diferentes.

Mentoria em grupo - Um único mentor é definido com um grupo de indivíduos acompanhados.

CONSTITUIR UMA EQUIPA DE MENTORES
··············································································································································
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Na Fundação Robins, nenhum dos mentores do programa IMentor tinha qualquer experiência em 
trabalho individual de jovens ou mentoria. A fundação deu-lhes uma série de kits de treino que foram 
desenvolvidos dentro da organização, que continham as bases de como um mentor deveria falar, fazer 
e agir. Todos os mentores ficaram apreensivos e ansiosos devido à sua inexperiência. 

O projeto teve doze mentores para integrar. A sessão de futebol teve uma grande presença semanal 
de mentores, o que permitiu que os mentores tivessem mais de uma interação por semana com 
os seus jovens. Todos os mentores estiveram presentes durante as primeiras semanas, o que 
lhes permitiu ter um "sistema de emparelhamento" orgânico. Nas primeiras quatro semanas, os 
mentores identificaram os jovens com os quais eles melhor se conectaram ou identificaram. Foram 
posteriormente “emparelhados” e começaram as suas atividades semanais. Antes que as atividades 
pudessem começar, tivemos uma consulta com os responsáveis dos jovens e com os provedores de 
educação. 

Uma recente pesquisa dos recursos humanos realizada na Robins Foundation mostrou que a 
"satisfação no trabalho" é sempre elevada dentro de toda esta organização. Todos os mentores são da 
opinião que este foi o ponto alto do seu trabalho e obtiveram um maior significado e compreensão 
do porquê de trabalharem nesta indústria e da necessidade de apoiarem os jovens mais de perto. 
De facto, os mentores continuam a encontrar-se com os seus jovens mentorados, apesar de o 
financiamento ter terminado. 

Segundo a Robins Foundation, este projeto de mentoria tornou-se primordial e muito valioso e a 
intenção será de financiar e desenvolver este projeto num futuro próximo. As relações que cresceram 
organicamente têm demonstrado um grande valor em várias vertentes, cada cuidador ou responsável 
pelos jovens tem elogiado o projeto e o impacto que os mentores têm tido sobre estes jovens 
mentorados.  

A equipa da Escola de Segunda Oportunidade de Matosinhos é formada por profissionais de diversas 
instituições públicas. 

Há professores do Ministério da Educação de diferentes áreas do currículo, formadores profissionais, 
educadores sociais, mediadores juvenis e outros técnicos escolhidos, por concurso público 
mas adaptados às necessidades da escola, selecionados com o perfil adequado para trabalhar 
especificamente com os jovens desta escola. 

Todos os profissionais colocados na E2OM são capazes de acompanhar os jovens neste processo de 
ascensão e desenvolvimento pessoal, social e de certificação escolar.
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ESTABELECER ESTRATÉGIAS E PROCESSOS PARA 
RECRUTAR MENTORES  
·············································································································································
O recrutamento de mentores deve basear-se nos objetivos e impactos esperados do 
programa, assim como no perfil e interesses do mentor e dos jovens

Critérios gerais para se tornarem mentores  

A seguir propomos um conjunto de requisitos gerais que os mentores devem cumprir para 
garantir que tenham o perfil adequado para se envolverem num processo de mentoria:

Cumprimento dos princípios da política adotada para a proteção de menores e pessoas vulneráveis.

Dar importância e prioridade ao processo de tutoria. 

Criar uma atmosfera agradável e assumir a responsabilidade pelas ações a serem desenvolvidas 
durante o processo de tutoria. 

Ter experiência em proporcionar oportunidades e insights num contexto desportivo (um contexto 
desportivo será um veículo para quebrar barreiras e construir relacionamentos).

O papel geral dos mentores: o que são e o que não são mentores 

O mentor é uma pessoa que proporciona confiabilidade emocional, honestidade, confiança e uma 
relação não-profissional ao jovem.

O mentor também representa um exemplo para o desenvolvimento pessoal do jovem.

a. Os mentores partilham experiências e lições aprendidas ao longo da sua vida que podem ser 
de interesse ou úteis para o jovem mentorado.

b. Os mentores contribuem para enriquecer a visão do jovem mentorado, fornecendo o maior 
número possível de perspetivas.

c. Os mentores partilham as suas opiniões, mesmo que sejam diferentes das do jovem 
mentorado. 

O mentor transmite os valores da organização a que pertence e que são fundamentais para o 
desenvolvimento do aprendiz.

Os mentores dão acesso à rede de contatos que pode ser útil para o desenvolvimento do aprendiz. 
Os mentores oferecem uma ligação com a comunidade oferecendo diferentes e novas perspetivas 
sociais e culturais.

O mentor permanece em estreita comunicação e interage com todos os atores sociais relevantes na 
comunidade e na vida do aprendiz (por exemplo, desporto/organização social, a escola, sempre com 
a supervisão de um profissional da equipa de mentores). 

O mentor pode/deveria dar um novo olhar sobre o jovem. Ele é um elemento externo, sem 
preconceitos ou expectativas sobre o contexto do jovem.

O mentor é confiável, flexível e criativo na implementação das atividades.
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O mentor não substitui outras figuras, tais como cuidadores, pais, professores ou assistentes 
sociais. Isto não significa que o mentor seja uma figura técnica, mas que precisa de 
estabelecer um elevado grau de auto-contenção quando se trata de gerir a sua autoridade 
em relação ao jovem. O mentor não deve tomar decisões sem o consentimento da custódia 
legal do jovem. O mentor não deve propor atividades que não sejam adequadas, tendo em 
conta a idade ou as capacidades do jovem mentorado

Papel específico dos mentores na área do desporto  
O papel do mentor no desporto é apoiar o jovem de qualquer forma que seja útil. Muitas vezes é 
suficiente passar tempo com o jovem, ser um modelo a seguir e uma presença constante na vida 
deste. À medida que a relação se desenvolve, pode ser benéfico oferecer oportunidades para apoiar 
o jovem mentorado a se desenvolver através do desporto. Isto não deve ser forçado ou dirigido pelo 
mentor, mas deve ter origem no jovem mentorado. 

Quem pode ser um mentor no campo do desporto? 
Muitos atores na área do desporto podem ser mentores se cumprirem os critérios acima mencionados. 
Alguns exemplos de perfis são os seguintes: 

Desportistas e atletas - Pessoas que praticaram ou estiveram envolvidas no desporto e que fizeram 
parte/ testemunharam o impacto de orientar uma pessoa jovem. Se eles não tiveram essas experiências, 
eles ainda podem usar suas experiências desportivas para ser um modelo para outra pessoa. 

Treinadores - Os treinadores também são frequentemente bons para estabelecer estas relações. Eles 
usam as suas habilidades já desenvolvidas através do treino desportivo, para transferirem e aplicarem 
no processo de mentoria. Usar estas experiências ou seja transmitir as mesmas com as suas próprias 
experiências pessoais irá apoiar o aprendiz. 

Pessoal técnico em organizações desportivas - Qualquer pessoa de qualquer organização ou indústria 
pode tornar-se um mentor. Eles só precisam de estar dispostos a dedicar tempo para apoiar um jovem 
mentorado e não ser julgadores ou ter ideias   preconcebidas de como o relacionamento vai acabar. 

Como encontrar mentores?  

Para realizar o processo de encontrar mentores, é importante considerar os seguintes aspetos:  

1. É importante ter em mente que, ao procurar mentores, a primeira coisa a considerar é o local da 
organização onde o processo terá lugar, uma vez que os processos de mentoria ocorrerão muito 
provavelmente em torno desse local. Onde está localizada a organização? Em uma área rural? Em 
uma cidade? O local ditará os processos para organizar a busca de mentores. 

2. Identificar o perfil dos jovens que podem estar potencialmente envolvidos no processo de mentoria 
e avaliar como o seu perfil pode influenciar o perfil dos mentores que queremos procurar. 

Nota importante: O mentor não é uma figura profissional 
nem uma figura de autoridade para com o jovem.
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Poderíamos definir o perfil do mentor como uma pessoa de idade base , maior de idade (18+) que 
é uma pessoa com raízes no território e que tem uma vocação para o voluntariado com habilidades 
sociais e empáticas. Os mentores guiam, orientam e apoiam as pessoas mentoradas para alcançar os 
seus objetivos, dando-lhes apoio e acompanhando-as ao longo do processo. 

Ao procurarmos mentores, queremos todas aquelas pessoas, que de uma forma ou de outra, estão 
ligadas ao desporto, sejam estudantes universitários ou de outras origens, que têm um interesse 
especial em trabalhar com crianças ou adolescentes e que têm habilidades relacionais, empáticas e 
assertivas. Os mentores devem ser motivados a acompanhar os jovens durante todo o seu processo 
de melhoria e inclusão durante o tempo estabelecido. Será essencial ter pelo menos duas a quatro 
horas disponíveis por semana para realizar este processo e comprometer-se com o treino prévio de 
tutoria online. 

O processo de seleção é composto por diferentes partes, na primeira as pessoas interessadas 
inscrevem-se no projeto de mentoria desportiva e nesse momento entram num processo de selecção 
entre todos os participantes. Em seguida, terão que se submeter a uma espécie de plano a ser 
aplicado para a mentoria desportiva. Finalmente, as pessoas selecionadas serão designadas a um 
jovem mentorado. A partir deste momento, mentor e mentorado trabalharão juntos para criar um 
vínculo. 

Como conhecer o mentor: Entrevistas   

Uma boa maneira de descodificar se o mentor satisfaz as expectativas do programa e de começar a 
estabelecer uma ligação com a organização é conduzir uma entrevista pessoal.

O objetivo da entrevista é:

Garantir que haja um perfil claro de papéis, para que o mentor saiba o que é esperado antes de se 
envolver.

Pedir referências e um histórico de trabalho/experiência para estabelecer a idoneidade do mentor.

Pedindo-lhes que façam um teste de personalidade para apoiar o processo de correspondência, 
mais tarde, ao longo da linha. 

Assegurar que eles têm uma verificação de antecedentes (como a verificação do Serviço de 
Divulgação e Barramento no Reino Unido) antes de começar a trabalhar com pessoas jovens/ 
vulneráveis.

A partir daqui, eles serão “emparelhados” com os jovens mais adequados, com base na sua aplicação, 
no seu histórico, experiências e testes de personalidade.
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Cal tenir en compte que les persones candidates voluntàries procediran d’una àmplia diversitat Deve-se 
ter em mente que os candidatos voluntários virão de uma grande diversidade de origens e com diferentes 
níveis de experiência. Eles também terão uma variedade de razões para se quererem tornar mentores e 
uma ampla gama de experiências para corresponder às suas expectativas. Algumas pessoas podem não 
ter estado envolvidas na formação por muito tempo, enquanto outras estarão muito mais familiarizadas 
e confortáveis nesta área. Portanto, é importante tentar desenvolver um processo de treino que contenha 
um bom equilíbrio de diferentes estilos e métodos de trabalho, inclusive:

Mudança de experiências.

Discussões em pequenos grupos - como a 'Supervisão de Grupo'.

Prática de habilidades.

Role-plays.

Espaços para reflexão individual.

Dinâmica participativa e considerando a experiência dos voluntários como um dos recursos mais 
importantes. 

Um aspeto fundamental da formação de mentores é ter em conta a realização de uma formação de 
salvaguarda abrangente em grupos para refletir coletivamente e ajudar a extrapolar quaisquer 
questões e preocupações que possam ser levantadas em conjunto. Como grande parte desta 
informação será de natureza sensível, os participantes devem ter a oportunidade de ter um espaço 
seguro para fazer uma pausa, fazer uma leitura adicional para apoiar a aprendizagem e discutir as 
suas experiências e preocupações com um ponto de contacto após o evento.

Após a sessão de formação inicial, os participantes devem receber formação de reciclagem ao longo 
de todo o programa. Se isto não for possível, então a formação deve ser repetida anualmente, pois as 
políticas, leis, definições e conteúdo podem alterar ano após ano. Parte do treino ou formação deve 
necessitar de uma introdução aos líderes designados de forma a salvaguardar e confirmar de que as 
sessões do voluntário estejam a ser realizadas. 

Além disso, os mentores devem ser encorajados a refletir, interagir e relatar fazendo o seguinte:Mantenir 
un diari de les interaccions.

Manter um diário das suas interações.

Juntar redes ou grupos digitais, como o WhatsApp com outros mentores.

Manter contacto regular com um ponto de contacto designado.

FORMAÇÃO DE MENTORES 
·············································································································································
Uma vez identificados os mentores, o treino é o próximo passo chave para manter os mentores 
envolvidos e apoiá-los para que se sintam confiantes no seu papel. As sessões de treino também 
fornecem uma oportunidade valiosa para a equipa de mentores para coletar informações sobre as 
habilidades dos mentores. 

É importante dedicar tempo e recursos ao treino ou formação de voluntários e fazê-lo de forma 
eficiente, para que eles estejam preparados para o papel a ser desenvolvido e assim possam oferecer 
apoio de qualidade aos jovens mentorados. O objetivo da formação é acompanhar os mentores para 
que as suas atividades sejam orientadas para a realização dos objetivos do projeto.
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ESTRATÉGIAS E PROCESSOS PARA ENCONTRAR E MATRICULAR 
OS JOVENS APRENDIZES  
··············································································································································
Critérios para indivíduos acompanhados   

Cada jovem é um mundo por direito próprio, incluindo as circunstâncias que definem o seu caminho 
e contextualizam a sua forma de ser e de agir. As especificidades de cada jovem devem ser sempre 
levadas em conta ao estabelecer um processo de tutoria que os envolva. 

Teoricamente, qualquer jovem tem o potencial de ser um jovem num processo de mentoria. 
No entanto, a experiência anterior mostrou que um certo nível de maturidade, motivação e 
proactividade é necessário do lado dos jovens para que o processo de mentoria seja bem sucedido. 

Idealmente, os jovens aprendizes deveriam: 

Demonstrar responsabilidade e compromisso em relação ao seu próprio caminho pessoal e 
profissional, bem como clareza em relação aos seus objetivos. 

Compreender as principais regras, enquadramento e objetivos do processo de tutoria.

Mostrar respeito pelos mentores e outras pessoas de referência e estar disposto a usar o seu apoio 
na prossecução dos seus objetivos 

Se o jovem mentorado for menor de idade, os tutores legais são obrigados a assinar uma permissão 
e, se o jovem mentorado for adulto, uma declaração de consentimento informado sobre o processo 
é aconselhada.

Perfil dos jovens aprendizes
De vegades, el jovent mateix declara la seva preferència pel treball individualitzat, una necessitat Por 
vezes, os próprios jovens declaram a sua preferência pelo trabalho individualizado, uma necessidade 
que deve ser atendida, tanto quanto possível, ao longo de todo o processo de tutoria. Porém, aqueles 
que demonstram menos desejo e/ou compromisso com um processo de tutoria individualizada são 
os que mais necessitam de tal apoio personalizado.

A falta de redes sociais fortes e/ou adultos que sejam uma referência positiva na construção do seu 
projeto de vida deve também ser um aspeto relevante do seu perfil a considerar na definição da 
aptidão de um jovem para um processo de tutoria. 

Na verdade, para aqueles perfis de jovens muitas vezes considerados "difíceis" (por exemplo, jovens 
sem necessidades básicas, com prevalência de problemas comportamentais, atitudes xenófobas ou 
racistas e/ou dependências) a implementação de um processo de mentoria pode ser complexa. Mas 
eles são também os que definem e mais precisam de uma experiência de mentoria, que pode ter um 
efeito positivo nas suas vidas e pode oferecer-lhes novas oportunidades. 

No entanto, é necessário ser realista quanto aos efeitos da tutoria, e nem todos os perfis juvenis são 
adequados para este tipo de intervenção, especialmente se ela não for realizada por profissionais. 
Neste sentido, é essencial trabalhar em estreita colaboração com os profissionais de apoio psicossocial 
que acompanham estes casos. A equipa de mentores deve levar este aspeto em consideração, 
especialmente em situações de Experiências Adversas da Infância. Em alguns casos, pode ser 
necessário fazer algumas adaptações no processo de mentoria para se adequar às necessidades e 
expectativas de cada perfil particular do jovem.
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O programa de tutoria pode ser formado a partir de encontros com a associação local de acolhimento, 
que podem expressar a necessidade de modelos para os jovens acolhidos. 

Os potenciais aprendizes, geralmente jovens de meios desfavorecidos, são abordados para aderir ao 
programa se mostrarem promessas em certas áreas dos media na área desportiva e talvez ainda 
beneficiem de experiência adicional. Se, por outro lado, eles mostrarem sinais de desinteresse ou 
absentismo o programa de mentoria serve para ajudá-los a voltar ao caminho certo e oferecer-lhes 
novas experiências. 

É importante conhecer os antecedentes pessoais e familiares dos jovens para tentar fazer a melhor 
ligação e o melhor compromisso possíveis para o processo de tutoria. Assim como os seus interesses, 
motivações e comportamentos em diferentes situações. Além de coordenar com recursos da área 
para aprender mais sobre sua história. 

Os jovens têm de acreditar no projeto, mas acima de tudo têm de criar um laço estreito e de confiança 
com o mentor. Isto será de vital importância para que o processo de mentoria seja eficaz e bem 
sucedido. O mentor terá que receber recursos e apoio para poder trabalhar levando em conta as 
peculiaridades do jovem. 

Conhecendo os jovens aprendizes 

Conhecer os jovens aprendizes é importante para compreender o seu contexto vital e as suas 
motivações. Esta informação será muito útil para a equipa de mentores avaliar se o jovem preenche 
os critérios e o perfil para se tornar um jovem mentorado e fornecerá insights valiosos para uma 
combinação bem sucedida com o mentor. .

Várias ações podem ser empreendidas para conhecer o jovem aprendiz: 

Recolhendo informações básicas: Como ponto de partida, a equipa de mentores pode trabalhar em 
conjunto com o jovem, preenchendo um formulário de identificação que inclui informações básicas 
sobre o seu contexto.   

Primeira entrevista: Motivada ou não por processos de observação anteriores, uma primeira 
entrevista com pelo menos um profissional de apoio psicossocial serviria para recolher informações 
adicionais e mais detalhadas sobre a história de vida do jovem e seus interesses / necessidades / 
motivações.

Tal reunião serviria também para esclarecer o jovem sobre o processo de tutoria e avaliar se seria ou 
não a ação mais apropriada para ele. 

Em alguns casos, a primeira reunião também pode ser assistida por um dos pais ou um tutor, 
embora seja preferível uma comunicação um para um. 

Uma atividade a desenvolver poderia ser a de reunir diferentes jovens mentorados e mentores para a 
criação de redes e laços. 

Finalmente, seria uma boa ideia assinar uma espécie de contrato de compromisso da pessoa que está 
sendo orientada, elaborada de antemão. 
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Jovens com necessidades especiais

As necessidades especiais incluem problemas médicos, mentais, emocionais, de dependência, 
violência e abuso familiar, de comportamento, de aprendizagem e desenvolvimento que podem 
exigir a mobilização de respostas adicionais apropriadas e, em alguns casos, um acompanhamento 
especializado.

Estes casos requerem uma colaboração mais estreita com profissionais de referência, coordenadores 
de Necessidades Educativas Especiais e/ou assistentes sociais, e a realização de uma avaliação de 
risco baseada no Plano Educativo e de Saúde dos jovens em questão.

Também pode ser necessário trabalhar em estreita colaboração com os cuidadores/parentes sobre as 
necessidades do programa e as medidas postas em prática.

Como acontece com todos os jovens, o plano deve ser discutido exaustivamente com o jovem, 
adequando a comunicação às suas necessidades, e o jovem deve concordar com ele com pleno 
conhecimento de quais são os seus objetivos e condições.

Em geral, inclusão é uma palavra-chave, devemos adaptar as atividades às necessidades de cada 
indivíduo e acima de tudo garantir que todos fazem parte do processo global, respeitando sempre os 
tempos de aquisição de competências de cada um, isto é sem dúvida essencial.

No caso de necessidades físicas especiais, também pode ser necessário adaptar o próprio processo, 
de acordo com os desafios enfrentados pelo jovem e as condições necessárias relacionadas com ele. 

O PROCESSO DE CORRESPONDÊNCIA  
··············································································································································
Fontes de informação para fazer o processo de correspondência 

Esta fase requer tempo e informação prévia sobre os perfis dos potenciais mentores e 
mentorados no que diz respeito às suas preferências, interesses e necessidades. Esta 
informação pode ser recolhida de diferentes formas: 

Durante a fase de recrutamento de mentores e mentorados. 

Durante a fase de treinamento dos mentores.

Testes específicos: O Teste de Sistemas Representacionais - Mentores e mentorados, podem ambos 
fazer o teste que avalia a forma de pensar e interpretar o mundo dos participantes. Em seguida, 
verifica-se os mentorados e os mentores que obtiverem a mesma pontuação, isto normalmente 
seria combinado com outros métodos para oferecer uma abordagem combinada para a 
correspondência

Reuniões de grupo com mentores e candidatos a mentorados para observar as interações;

A equipa de mentores também pode fornecer informações aos novos mentores sobre os indivíduos 
acompanhados. No entanto, é muito importante seleccionar a informação que lhes será passada e 
evitar partilhar informação confidencial sobre o jovem. 
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Os critérios de correspondência 

Els criteris de comparació utilitzats per a l’aparellament s’han d’establir prèviament i han d’estar en 
Os critérios de benchmarking utilizados para fazer a correspondência devem ser estabelecidos com 
antecedência e devem estar de acordo com o objetivo do projeto. 

Alguns critérios-chave para se conseguir uma correspondência bem sucedida são os seguintes:

Critérios essenciais:

Disponibilidade e localização. En el Estes são essenciais para facilitar a partida. No caso de projetos 
de mentoria baseados na comunidade, são ainda mais essenciais.

Critérios importantes:

Interesses comuns e relacionar as competências dos mentores com as necessidades dos 
indivíduos acompanhados. Por um lado, os interesses comuns tornam mais fácil quebrar o gelo e 
promover a ligação entre o mentor e o jovem mentorado durante as primeiras reuniões e a partir 
delas. Por outro lado, deve-se ter em conta que as competências do mentor devem responder ou 
acompanhar as necessidades da pessoa que está a ser mentorada. 

Critérios específicos a ter em conta quando se combinam os jovens mentorados com mentores no 
campo específico do desporto 

Testes de personalidade

Gostos e interesses

Demográficos

Localização 

Antecedentes 

Implementar o processo de correspondência

El nivell d’èxit del procés d’aparellament reduirà els tancaments prematurs i la reassignació de O nível 
de sucesso do processo de matching reduzirá os encerramentos prematuros e a reatribuição dos 
participantes, portanto tem que ser preciso e levar em conta todos e cada um dos critérios. 

A equipa de mentores será responsável pela supervisão e análise das características tanto do mentor 
como do mentorado, a fim de realizar uma avaliação de risco baseada num plano de cuidados 
educacionais individualizado e adaptado ao jovem mentorado, de acordo com ambas as partes. 

Para a correspondência, deve ser feita referência à teoria do apego. Dependendo do background 
do indivíduo, o processo de "emparelhamento" pode levar mais ou menos tempo e usar diferentes 
técnicas para crescer. 

Formalização do processo de correspondência
Fornecer informações sobre o tipo de documentos/processos que você utiliza para implementar e 
formalizar o processo de correspondência. 

Por último, mas não menos importante: Será o jovem mentorado que terá a última 
palavra sobre a correspondência de pares! 
É fundamental ter em mente que será o jovem mentorado a decidir se o voluntário proposto pode 
ou não ser um mentor para ele/ela. 
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O PRIMEIRO ENCONTRO ENTRE O MENTOR E O PROTÉGÉ  
·············································································································································
O primeiro encontro é o ritual que inicia a relação de mentoria entre o mentor e o jovem. 
Este primeiro encontro com o mentor deve ter lugar num local onde o jovem se sinta 
à vontade, como uma conversa informal, não muito longa, sem forçar a conversa, a 
fim de determinar as necessidades e preferências do jovem, que será a base para o 
desenvolvimento do seu processo individual. 

Formato da primeira reunião

Existem várias metodologias para apresentar o mentor e o jovem durante a primeira reunião. 
Principalmente, destacamos duas:

Uma reunião a três: aprendizes (mentorando), mentor e um técnico.

Uma reunião de grupo na qual os aprendizes e mentores se encontram pela primeira vez. Um lugar 
onde o jovem se sentirá confortável e algo em que não haja foco na conversa. Por exemplo, uma ida 
à praia, ao bowling. Aqui, uma conversa pode acontecer. Esta também é uma atividade divertida 
para o mentor fazer. A conversa não deve ser forçada e, em determinados momentos, pode ser 
difícil encontrar coisas para conversar. Ela deve fluir e não deve ter julgamentos. 

Uma análise SWOT pode ser realizada em paralelo pela equipa de mentores, ou posteriormente, com 
o objetivo de definir quais estratégias são necessárias para superar as dificuldades e estabelecer 
objetivos em conjunto. objetivos em conjunto. 

Objetivos da primeira reunião

Recordar e partilhar os compromissos adquiridos tanto pelo mentor como pelo mentorando.

Explicar novamente o que é e o que não é a relação de mentoria: limites e possibilidades.

Assegurar que qualquer informação pessoal e confidencial fornecida ao jovem e ao mentor serve 
o propósito de facilitar a compreensão mútua e a motivação para o relacionamento. Se não for 
necessário, não deve ser revelada.

No caso de projetos baseados na comunidade, o mentor e o jovem mentorado devem acordar a 
hora e o local da próxima reunião e os meios de comunicação a serem utilizados.

Caso o mentorado seja menor, é necessário que o tutor, o encarregado de educação ou o 
responsável do jovem tenha o número de telefone do voluntário mentor e/ou da entidade que 
realiza o projeto de mentoria.

Formalizar o envolvimento de mentores e mentorados no processo de tutoria

Contratos de compromisso: O uso de contratos de compromisso é comum em projetos de mentoria. 
É uma forma de reconhecer os direitos e deveres do voluntário, de colocar por escrito os limites e 
possibilidades de uma relação e os compromissos assumidos por ambos os atores.

Contrato de mentoria: O primeiro contacto também deve ser utilizado para estabelecer um 
compromisso entre ambos os intervenientes: para definir regras / expectativas (marcação, duração 
das reuniões, periodicidade, consequências do não cumprimento dos compromissos definidos...).
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A relação entre o mentor e a equipa de mentores

A equipa de mentores deve estar sempre à disposição do mentor para todo o apoio e orientação 
necessários. 

Isto significa que a equipa de mentores irá apoiar o mentor a fazer o primeiro contacto com figuras 
relevantes (se necessário) do jovem (por exemplo, cuidadores, professores e eventualmente com a 
família) para que o mentor possa continuar a comunicação a fim de desenvolver as atividades de 
mentoria planeadas. 

No início, o mentor deve discutir e consultar regularmente a equipa de mentorias sobre as atividades 
planeadas. Este é um período muito sensível durante o qual é importante que os envolvidos 
comecem a construir o seu relacionamento e possam sentir-se inseguros e/ou inseguros. Neste 
sentido, a equipa de mentores deve fornecer orientação ao mentor na compreensão das necessidades 
do mentorado e no ajustamento das atividades às suas capacidades.

A equipa de mentores também está aqui para o mentor no caso de situações imprevisíveis e 
desafiadoras, por exemplo, um conflito com a relutância do mentorado em trabalhar com o mentor, 
expetativas irreais do mentorado ou problemas de comunicação com outros (professores, cuidadores 
e outras partes envolvidas, etc.).

AS SESSÕES DE MENTORIA: PROPOSTA DE ATIVIDADES  
·············································································································································
Aqui sugerimos uma lista de atividades que os mentores podem realizar com os jovens mentorados 
como parte das sessões de mentoria na área do desporto.  No entanto, é importante notar que a 
atividade em si é apenas um método para quebrar barreiras e se envolver com o próprio jovem.  
Por esta razão, faz sentido identificar quaisquer interesses que o jovem mentorado já tenha e planejar 
atividades relacionadas a estes interesses, particularmente nas fases iniciais de um programa.

As atividades também podem oferecer uma oportunidade para desafiar e desenvolver o jovem em 
certas áreas, seja em termos de uma habilidade específica ou de atributos pessoais mais gerais.  É 
essencial avaliar o risco das atividades com mentores, sejam elas relacionadas ou não com o desporto.  

Abaixo estão alguns exemplos de atividades que podem se ligar ao mundo do desporto junto com 
algumas habilidades associadas que eles podem ajudar a desenvolver:
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Praticar um desporto (Futebol/ Rugby, etc):
Após identificar o desporto favorito do jovem, 
podemos sugerir a realização de uma pesquisa na 
web sobre o desporto, os espaços e clubes disponíveis 
para a sua prática, etc..

Podemos jogar com o jovem a sua modalidade de eleição.

Durante a prática, devemos criar situações e 
condições de sucesso para possa proporcionar ao 
jovem uma maior motivação.

Fotografia/Videografia Desportiva:
Ambos podem assistir a vídeos, documentários do 
seu desporto favorito ou sobre um atleta de eleição 
para o jovem.

Propor trabalho fotográfico aos jovens sobre seu 
desporto favorito. O mentor pode levar o jovem 
aos lugares onde as atividades desportivas 
acontecem para revelar estes registros 
fotográficos.

Escrever artigos desportivos: 
Levar o jovem ao cinema, aos estádios, aos espaços 
onde se realizam as atividades desportivas.

Levar o jovem para assistir a uma partida ou competição 
oficial, para fazer uma análise sobre o que ele assistiu.

Entrevista Desportiva:
Criar um grupo de perguntas relacionadas com 
o desporto, ou pessoa, que ele (ou nós) queremos 
entrevistar, pode ser mais pessoal ou mais 
profissional.

Cozinhar/Alimentar:
Consciencializar o jovem sobre as alternativas e 
incutir uma dieta saudável.

Compartilhar as duas sessões de culinária, como 
exemplo: ter um dia de refeições para o jovem e mentor.

Analisar o plano de alimentação de um atleta..

Análise Desportiva:
Pedir ao jovem para relatar os aspetos positivos e 
negativos de uma determinada competição ou sobre 
um atleta específico.

Pedir algumas estatísticas sobre um jogo.

Desportos/jogo:  
Ver jogos/competições.

Crie a oportunidade de fazer um jogo 1 contra 1 
(mentor vs mentee).

DJ/ Criação Musical: 
Compartilhe gostos musicais durante a prática de 
uma atividade ou desporto.

Ajude a traduzir e decifrar as mensagens das canções 
favoritas do jovem.

Oportunidades de trabalho:   
Possíveis estágios profissionais nas áreas de 
interesse do jovem.

Acompanhar o jovem nesta fase de transição para 
a vida ativa.

Atividades saudáveis.
Trabalhar em equipa.
Pesquisar na Web.
Comunicar. 
Conhecerem-se melhor.
Reforçar.
Explorar os interesses do mentorado.
Descodificar e saber o que o faz feliz.

Desenhar.
Ter m atenção aos detalhes.
Organizar. 
Partilhar experiências.
Criar atividades conjuntas.

Alfabetização.
Imparcialidade.
Apoio e encorajamento.
Confiança.
Respeito pela opinião.

Comunicação. 
Pesquisa.
Confiança.

Bons hábitos alimentares.
Nutrição.
Higiene.
Alternativas saudáveis.

Pensamento crítico. 
Numeracia.

Alfabetização digital. 
Financeiro.

Auto expressão;
Criatividade; 
Igualdade e inclusão.

Habilidades de empregabilidade;
Manutenção da relação estabelecida.

Atividade Habilidades Associadas
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Há uma tarefa importante que precisa ser cuidada pela equipa de mentores. É o acompanhamento 
dos casais mentores. 

Nesta fase, a equipa de mentores deve oferecer apoio e orientação aos casais mentores, para que 
possam construir uma relação de confiança e implementar os objetivos de aprendizagem em conjunto. 

O monitoramento pode ser desenvolvido em diferentes níveis: 

Monitorar as atividades de tutoria implementadas ao longo das várias sessões de tutoria.

Monitorar as relações que são construídas entre o mentor e o jovem.

Monitorar o progresso feito pelo jovem em relação aos objetivos previamente estabelecidos e 
acordados a serem alcançados como parte do processo de tutoria.

Os dados para monitorar o processo de tutoria podem ser obtidos de várias maneiras:    

Pelo Mentor

Diário de atividades: Os mentores devem registar um diário das atividades de mentoria que estão a 
decorrer, de modo a relatar como a mentoria está a ser implementada e o impacto que está a ter. 

· Isto deve incluir datas, horários e atividades que tenham ocorrido. 

· Isto pode ser feito por escrito ou em vídeo. 

· O diário também deve incluir algumas breves reflexões dos mentores a serem escritas o mais 
rápido possível após cada uma das sessões de tutoria

· A agenda pode incluir fotos do jovem (é necessário o consentimento da foto) e não deve ser 
compartilhada fora das sessões ou da organização sem o consentimento por escrito.

· Estas agendas devem ser guardadas num local central onde a equipa de monitorização seja capaz 
de monitorizar e rever estas agendas quando necessário. 

· Um registo central pode ser colocado em prática para complementar a agenda e garantir que haja 
um registo de quando as sessões de tutoria aconteceram.

Comunicação regular um a um entre a equipa de mentores e o mentor e o jovem mentorado para 
assegurar que o processo de mentoramento esteja a progredir adequadamente, tanto pelo mentor 
como pelo jovem, e para resolver as dificuldades que possam surgir. Isto pode ser feito de forma 
presencial, através de reuniões on-line ou por telefone.

Sessões regulares para os mentores partilharem as suas experiências e melhorar práticas de uma 
forma coletiva . Isto pode ser feito mensalmente, ou de dois em dois meses. 

Quando apropriado, os mentores podem ser solicitados a participar na escola ou em reuniões com 
outros intervenientes de apoio para fornecer uma visão sobre o desenvolvimento do jovem.

Pelo jovem mentorando

A cada trimestre uma folha de avaliação é entregue ao jovem para ser preenchida. Esta folha 
de feedback irá formar uma visão geral de onde o jovem se encontra atualmente. Esta pode 
ser adaptada às necessidades e resultados do programa de mentoria. A folha de avaliação pode 
abordar aspetos tais como confiança, cumprimento de horários, pontualidade, compromisso 
escolar, vida doméstica e muito mais.  

MONITORAMENTO E RELATÓRIOS DOS PROCESSOS DE MENTORIA  
·············································································································································
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Como serão usados os registos? 

Os registos serão utilizados para formar um relatório de impacto ao longo de um período de tempo, 
utilizando informações e dados de registos, agendas e formulários de feedback.

Um exemplo de como o desenvolvimento poderia ser mostrado é a implementação da Teoria da 
Mudança para o programa de tutoria. Isto ligar-se-á aos resultados do programa que é estabelecido e 
medi-la-á de acordo com os critérios previamente estabelecidos.

Eventualmente, haverá dados, informações e exemplos suficientes que formarão estudos de caso do 
impacto que os processos de tutoria têm tido sobre os indivíduos acompanhados. Isto, por sua vez, 
ajudará a informar as organizações, famílias e outros parceiros sobre o programa.

Por vezes, dependendo do contexto e dos antecedentes do jovem ou do programa, podem 
ocorrer situações problemáticas durante as atividades de tutoria. O fundamental é que 
tanto os jovens acompanhados como os mentores se sintam seguros e apoiados.

Estratégias para lidar com conflitos durante as sessões de tutoria

Apoio de uma terceira pessoa durante as reuniões de mentoria (por tempo limitado): Pode ser 
necessário envolver uma terceira pessoa (com uma relação prévia existente com o jovem) nas 
atividades de mentoria levadas a cabo pelo mentor e pelo jovem durante um período de tempo 
para facilitar as reuniões. Isto pode ajudar o jovem a habituar-se a uma nova relação com o mentor 
e o terceiro pode apoiá-lo e refletir esta reflexão pode posteriormente ser partilhada com ambos. 

Melhorar a coordenação entre o mentor e outros intervenientes que apoiam o jovem.  Também 
pode ser útil apresentar os mentores ao grupo de pessoas que trabalham com o jovem (por 
exemplo, assistente social, cuidador, professores da escola...) Permitir que o mentor lhes relate 
o progresso e os desafios pode ajudar o mentor a ganhar apoio com questões particularmente 
desafiantes. Esta colaboração pode também permitir ao mentor o acesso a informação apropriada 
sobre o jovem que pode capacitá-lo a dirigir as sessões de uma forma particular ou a adaptar os 
seus objetivos em conformidade. 

Supervisão individual e mais intensa para o mentor por parte da equipa de mentores. Se o 
processo de mentoria continuar a apresentar desafios, poderia ser oferecida supervisão individual 
pela equipa de mentores numa base mais regular para rever os desafios que estão a enfrentar e 
trabalhar através de questões. 

O mentor também pode ajudar em outras áreas desafiadoras da vida do jovem mentorado. Se 
o mentor tiver desenvolvido uma relação positiva com um jovem que esteja a demonstrar um 
comportamento desafiador ou a apresentar questões problemáticas noutro lugar, o programa poderá 
elaborar um roteiro ou um acordo, construído por uma equipa pedagógica. O mentor ficará então 
encarregado de ajudar os seus jovens a preencherem os seus próprios interesses e objetivos e a 
darem seguimento ao longo do ano. Isto faria uso da relação positiva forjada e capacitaria o mentor na 
ajuda e no desenvolvimento do jovem noutras áreas. Os mentores também podem ser encarregados 
de garantir que os jovens participem nas atividades de treino e verificar o porque de quando eles não 
o fazem.

LIDAR COM AS DIFICULDADES DURANTE AS SESSÕES DE TUTORIA  
···············································································································································

031SportMe   |   Guia M.



Nomear um oficial de tutela designado que seja responsável por lidar com as preocupações de 
tutela do programa de tutoria. Se já houver um dentro da organização, certifique-se de que eles 
estão envolvidos. Esta pessoa apoiará qualquer preocupação de salvaguarda em relação à política 
de salvaguarda da organização.

Deve ser produzida uma política de salvaguarda específica e uma política de trabalho solitária, 
com acesso a todos os mentores e pessoal envolvido.

O treino de salvaguarda deve ser realizado por todos os mentores antes de começar, e isto deve ser 
atualizado a cada ano. Os detalhes da conclusão devem ser mantidos pelo líder do programa.

Avaliar o risco do projeto. Assegurar a realização de uma avaliação de risco para o programa. Isto 
deve incluir trabalhar sozinho, trabalhar com pessoas com necessidades educativas especiais e 
comportamentos desafiadores.

Ter um canal de comunicação/relatórios que é supervisionado pelo chefe de projeto ou manager 
onde os mentores irão comunicar quando começaram a trabalhar com o jovem, para onde vão, 
as horas que estiveram com ele e quando os relatórios estão prontos para observação. Isto deve 
funcionar como um mecanismo de apoio para assegurar que tanto o mentor como o jovem estão 
seguros.

Autorização por escrito. Assegurar que os pais/responsáveis sejam informados e o consentimento 
por escrito seja dado para qualquer pessoa com menos de 18 anos ou qualquer adulto vulnerável.

Assegurar que os serviços relevantes sejam conhecidos (serviços locais também e serviços 
nacionais) para garantir que quaisquer encaminhamentos que precisem ser feitos possam ser 
realizados de forma eficiente.   

Produzir uma folha de recursos para garantir que os mentores tenham informações sobre os 
serviços que podem prestar aos indivíduos acompanhados, se necessário.

Estabelecer canais de comunicação específicos. Comunicar apenas com o jovem mentorado e 
com a sua família através do trabalho ou canais formais acordados pelo líder do programa e pais 
dos jovens, sem nunca comunicar diretamente com o jovem mentorado (e-mails ou comunicar 
em canais abertos). 

ORIENTAÇÃO SEGURA, AVALIAÇÕES DE RISCO E PROTOCOLOS    
·············································································································································
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ESTRATÉGIAS DE APOIO INTER-PARES: 
SESSÕES DE SUPERVISÃO DE GRUPO 
················································································································································
É recomendado realizar sessões de supervisão de grupo para expor situações desafiadoras e 
compartilhar experiências durante o processo de tutoria, a fim de melhorar e fornecer ideias que 
ajudem tanto os mentores quanto os jovens a conduzir o processo em direção à melhoria. 

As sessões de supervisão de grupo serão conduzidas pela equipa de mentores encarregada de 
monitorizar os pares de mentores com o objetivo de fornecer informação e gerar debate entre os 
participantes, de modo a poder partilhar experiências e fazer melhorias. 

Será necessário ter uma folha de registo de cada sessão para se poder analisar o que aconteceu? O 
que foi discutido? Experiências a serem destacadas e contribuições dos participantes. 

Abaixo fornecemos uma lista de tópicos que devem incluir uma tabela de registo.

Sessão de grupo do processo de tutoria. 

Participantes da sessão de grupo.  

Data da sessão. 

Tópicos discutidos. 

Contribuição dos participantes para a melhoria do processo de tutoria. 

Experiências que têm sido partilhadas.

Dúvidas e perguntas dos participantes. 

Avaliação da sessão pelo coordenador.
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Há um fim para um processo de mentoria? 

Está na hora do jovem se despedir do seu mentor? 

Pode ser difícil dizer adeus a um mentor e terminar uma relação de mentoria positiva, mas 
pode ser prejudicial empurrar a relação para além do seu ponto de paragem natural. O que 
pode ser feito quando confrontado com esta situação?

Terminar um processo de mentoria é um passo muito importante a considerar, 
especialmente depois de ter investido tempo e esforço para encontrar um mentor, 
estabelecer metas, reunir-se regularmente e trabalhar no desenvolvimento pessoal e 
profissional do jovem. Quando se trata de terminar o relacionamento, é importante não 
perder o foco e deixar todo esse trabalho duro desmoronar. É por isso que é importante 
pensar e concordar sobre quando, porquê e como encerrar um relacionamento de mentoria.

Elementos chave para fechar um processo de tutoria

1. Quando terminar o processo de tutoria  

Ter uma data final pré-definida: Alguns programas de mentoria têm uma data final pré-definida (por 
exemplo, programas de mentoria que funcionam num ciclo de 12 meses). Quando o período termina, 
é hora de terminar a relação de matching. Esse facto de ter uma data final pré-definida pode facilitar 
tanto para o mentor quanto para o jovem, já que eles têm uma data final definida.

E se a data final não tiver sido estabelecida? Nos processos de mentoria onde uma data final não 
está estabelecida, a decisão sobre quando terminar a relação de mentoria caberá ao mentor e ao 
jovem discutir entre eles com o apoio da equipa de mentoria para que eles estejam de acordo sobre a 
data final. Algumas ideias:

Estabelecer uma data provisória no início da relação de mentoria.  A data final pode ser sempre 
prolongada se tanto o mentor como o jovem concordarem que a relação está a gerar ideias de 
qualidade e o apoio necessário. Mas com uma data final estabelecida desde o início, tanto o 
mentor como o jovem estão conscientes do tempo disponível para se comprometerem com o 
relacionamento e com o cumprimento das metas. Isto pode ajudar a manter o foco nos objetivos, já 
que tanto o mentor quanto o jovem têm uma quantidade finita de tempo juntos.

Avaliar o progresso feito na relação de mentoria. A equipa de mentores deve fazer check-ins 
regulares para ajudar a manter a relação de mentores no caminho certo no que diz respeito aos 
objetivos e, mais importante ainda, para dar ao mentor e ao jovem o espaço para expressar as 
suas preocupações, ser ouvido, partilhar as suas experiências e avaliar se os objetivos previamente 
estabelecidos foram alcançados. Após a avaliação deve ser dedicado algum tempo para decidir 
sobre os próximos passos a serem dados e o período de tempo durante o qual ambos querem que 
a relação dure muito mais tempo. Em muitos casos o mentor estará encarregado de estabelecer os 
desafios para o futuro e será ele quem decidirá se deve manter o contacto e a relação com o jovem, 
se ambas as partes assim o desejarem.

ENCERRAR PROCESSOS DE MENTORIA     
·············································································································································
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Razões para terminar a relação de mentoria 

Pode haver múltiplas razões para terminar uma relação de mentoria. A este respeito, mesmo que a 
relação tenha sido boa, é importante terminá-la antes que chegue a um ponto de atrofia ou disfunção. 
Os exemplos a seguir podem fornecer pistas para identificar que chegou o momento de avaliar se a 
relação de mentoria deve terminar. 

As conversas entre o mentor e os indivíduos acompanhados tornaram-se um pouco tediosas e previsíveis.

Ou o mentor, o jovem ou ambos sentem que as metas de desenvolvimento que foram 
estabelecidas foram alcançadas ou alteradas. 

O mentor e o jovem ultimamente acabam por falar de coisas não relacionadas com o processo 
de matching.

As reuniões de mentoria começam a acontecer com menos regularidade.  

O mentor sente que o jovem não está suficientemente comprometido com a relação.

O jovem sente que o mentor não está suficientemente comprometido com a relação.

Resumo dos principais passos para terminar a relação de mentoria 

1. Avaliar, a avaliação pode ser feita em diferentes níveis: sobre o progresso feito, o alcance das metas, o nível 
de ligação. Isto deve ser feito tanto pelo mentor como pelo jovem com o apoio da equipe de mentores. 

2. Dar um ao outro feedback para verificar e comparar os resultados da avaliação. Tenham uma 
conversa honesta e aberta sobre o assunto.

3. Planear os próximos passos, com base nas conversas entre o mentor e o jovem, com o apoio da 
equipa de mentores, decidir se é hora de terminar o matching. Foram atingidos os objetivos e há 
confiança para encerrar este rmatching? É preciso ajustar as metas dado ao feedback que recebeu? 
O mentor pode ajudar o jovem com objetivos novos? O mentor está disposto a continuar mentorando 
o jovem neste momento? O jovem deseja continuar com o mentor? 

O que acontece depois da relação de mentoria ter terminado?  

É importante ter em mente que só porque a relação de mentoria chegou ao fim não significa que tanto 
o mentor como os mentorados não possam ou não voltem a ter uma relação no futuro.

Pode ser possível tanto para o mentor como para o jovem continuar a relação de mentoria contínua, 
talvez menos formal para além do programa de mentoria, se ambos estiverem abertos a isso e se ainda 
conseguem ver algum valor na conexão.

Em muitos programas de mentoria, uma vez terminado o compromisso, a equipa poderá manter-se em 
contacto com os mentores a fim de abordar a possibilidade de futuras relações de mentoria.

Os mentores podem trazer a sua experiência de tutorias passadas e fornecer ideias para desenvolver novos 
projetos. A equipa de mentores pode elaborar uma lista de mentores que tenham demonstrado interesse 
em outras oportunidades para poder contar com eles no desenvolvimento e programação de projetos 
futuros desde o início. 

Recomenda-se também, sempre que possível, manter o contacto com o aprendiz também.  Os jovens 
experientes podem ajudar através de uma consciência positiva, num recrutamento ativo de novos jovens 
ou mesmo através da inscrição e treino para se tornarem eles próprios mentores.
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Reconhecendo o trabalho dos mentores 

Especialmente quando se trata de encorajar mais mentores a aderir ao programa, algum tipo de 
plataforma de reconhecimento formal é de grande ajuda. 

Para o jovem, os benefícios de uma relação de mentoria são diretos, especialmente se os objetivos 
forem delineados desde o início. Para o mentor, no entanto, os benefícios podem às vezes parecer 
distantes, especialmente quando múltiplas responsabilidades de trabalho competem por prioridade.

Embora alguns mentores possam estar intrinsecamente motivados para aumentar a atratividade 
do programa de tutoria, ainda é uma boa ideia pôr em prática um sistema de reconhecimento do 
trabalho realizado.

Ideias de formas de reconhecimento: Pode ser algo tão simples como um comentário positivo da 
equipa de gestão para o papel do mentor no desenvolvimento de talentos ou algo tão elaborado 
como um prémio de "Melhor Mentor". Um certificado de participação personalizado também pode 
ser uma boa opção.  Em ambos os casos, o reconhecimento formal é um reforço positivo para os 
mentores atuais e um encorajamento para os potenciais mentores.

A avaliação da tutoria pode ser feita em diferentes níveis: 

1. Impacto nos indivíduos acompanhados   

La mentoria pot ajudar les persones mentorades a assolir objectius, com ara més constància en el A 
mentoria pode ajudar os indivíduos acompanhados a atingir objetivos como maior consistência no 
trabalho escolar, aumento da frequência escolar, aumento da confiança em relação aos adultos, tanto 
em assuntos acadêmicos quanto pessoais, desenvolvimento de habilidades básicas....

Para fazer o processo de avaliação, a equipa de mentores pode usar a teoria da mudança para 
monitorar e medir o impacto. 

2. Impacto sobre os mentores    

A tutoria também pode ajudar os mentores a melhorar o seu crescimento profissional e pessoal, 
incluindo a aquisição de melhores habilidades de comunicação, maior consciência das circunstâncias 
que condicionam os jovens, capacidade de responder às suas dificuldades e envolvimento na sua 
realidade.  

Ao longo do processo de tutoria, os mentores devem ter a possibilidade de serem aconselhados por 
outros profissionais e/ou membros da equipa de tutoria, a fim de compartilhar preocupações, ir buscar 
oportunidades para crescer e desenvolver as suas habilidades. Isto pode proporcionar benefícios no seu 
desenvolvimento pessoal e profissional e ajudá-los a ver os seus objetivos na vida com maior clareza.

Para avaliar tais efeitos, é importante realizar um diagnóstico inicial seguido de um acompanhamento 
contínuo (para verificar a evolução do processo) e uma avaliação final (para identificar os resultados). 

Podem ser aplicados questionários iniciais e finais, para que os próprios mentores possam avaliar o 
seu desempenho (com base nas expectativas, resultados e tendo em conta a evolução das medidas 
aplicadas, por exemplo), e também podem utilizar o referido diário de experiências para registar os 
detalhes do processo.

PROCESSOS DE AVALIAÇÃO DA TUTORIA   
·············································································································································
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Ao longo da experiência, a observação e a partilha de experiências entre pares (outros mentores) e 
outros profissionais que trabalham diretamente com os jovens envolvidos, numa base periódica, 
permitirá uma triangulação de perspetivas, ajudando não só a ajustar as medidas adoptadas ao longo 
da experiência, mas também a monitorizar os desempenhos uns dos outros.

Também é importante, para uma avaliação final do impacto sobre os mentores e também do seu 
desempenho, o feedback dos indivíduos acompanhados, que pode ser recolhido através de um 
formulário ou de uma avaliação escrita/falada.

3. Impacto na comunidade, rede 
O processo de tutoria ajuda a transmitir conhecimentos entre as pessoas e ajuda a tornar os grupos 
desfavorecidos mais visíveis. É uma forma de ajudar as pessoas a crescerem a nível pessoal e 
profissional e isto tem um impacto no bem coletivo. Promove a coesão entre as pessoas e gera 
conexões entre organizações e indivíduos. 

Conhece formas de medir o impacto na comunidade?

Há muitas maneiras de medir o impacto na comunidade a partir do trabalho realizado com os 
indivíduos acompanhados. Estas incluem e não estão limitadas a:

Taxas de emprego dos indivíduos acompanhados.

Continuação da carreira ou educação (formal ou profissional).

Frequência e envolvimento na educação.

Redução do comportamento anti-social/taxa de criminalidade na área (longo prazo).

Conclusão do levantamento de auto-avaliação/competência dos indivíduos acompanhados (inicial e sumativo).

Taxa de conclusão/retenção do programa meteorológico.

Feedback dos pais/encarregados de educação/responsáveis pelos jovens.

Grupos de foco com membros da comunidade para dar feedback.

Ação social e voluntariado na comunidade.

4. Impacto na organização  

O processo de tutoria permite que os mentores se tornem um modelo para alguém e se sintam 
mais realizados a nível pessoal e profissional. Mais importante ainda, ajuda os mentores a transferir 
conhecimentos e aprender com mais optimismo e dedicação. Os mentores estão numa posição de 

"poder", por isso é importante assegurar que a informação é partilhada e que as oportunidades são 
fornecidas, sem que haja uma agenda definida pelo mentor. Eles devem permanecer imparciais. . 

As organizações que realizam processos de mentoria obtêm um conjunto de mentores que podem 
utilizar no futuro para novos projetos, bem como ampliar sua rede de contatos caso necessitem de 
recursos ou ferramentas em sua prática diária. Os benefícios são múltiplos à medida que se tornam 
conhecidos pelo mundo empresarial e pela comunidade, ao mesmo tempo. 
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Auto-avaliação/inquérito de competência da perspetiva do mentor (inicial e sumativa).

Observação do ponto de vista da gestão (novas competências adquiridas pelos mentores).

Feedback solicitado aos jovens sobre a sua experiência.

Ciclos de recrutamento de jovens (casos em que um jovem é recrutado na instituição criando uma 
equipa mais diversificada).

Contato retido com jovens anteriores após a conclusão.
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Precisamos de desenvolver conteúdos de avaliação mais orientados para o desporto. Como avaliar os 
benefícios do desporto/mentoria no campo do desporto para os jovens?

A mentoria no desporto pode tomar a mesma forma, mas com objetivos e resultados desportivos. 
Por exemplo, pode ser que o seu desempenho desportivo aumente como resultado da mentoria. 

O desporto também pode ser usado para atrair um jovem que não se sinta confortável em estabelecer 
grandes diálogos. Por exemplo, em vez de orientar alguém numa sala de aula, o acompanhamento 
pode ser feito num campo de futebol enquanto se chuta uma bola. Isto é uma forma de envolver os 
indivíduos acompanhados, mas não necessariamente o método de motivação principal durante um 
período de tempo. 
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ADICIONAIS

Recursos necessários para apoiar os processos de tutoria

ELEMENTOS CHAVE ADICIONAIS DE APOIO À TUTORIA NO 
CAMPO DO DESPORTO  

Que recursos as organizações (desportivas) devem estar interessadas em desenvolver o 
processo de tutoria? 

Salvaguarda: durante o processo de tutoria, os indivíduos acompanhados e mentores têm de 
ser informados sobre todos os direitos e deveres relacionados com o processo. Por esta razão, as 
organizações podem precisar de um documento de política de salvaguarda que reflita as regras que 
podem ser aplicadas aos mentorados e aos mentores. Por exemplo, as organizações podem fornecer 
um contrato formal para proteger os jovens mentorados. O contrato tem que ser assinado para ambas 
as partes.

Processo de comunicação: Um documento que delineia como comunicar em segurança entre o 
mentor e o jovem. Por exemplo, o mentor não deve comunicar com o seu jovem através do seu 
telefone pessoal, para comunicar com ele o mentor precisa estabelecer um horário para o fazer. 
Também deve ser desenvolvido um formulário de consentimento que o pai/mãe/responsável assine 
para dizer que concorda em que o mentor comunique com o jovem. 

Recolha e tratamento de dados (GDPR); Formulário de recolha de dados/informações para mentores 
e indivíduos acompanhados, para recolher informação pessoal, como morada, data de nascimento, 
dados de contacto de emergência, etc. Estes são então armazenados com segurança para garantir 
que não sejam partilhados fora do projeto. 

Saúde e Segurança; Deve ser realizada uma avaliação de risco antes das atividades para garantir 
que todos os riscos são considerados antes de participar. As instalações desportivas devem garantir 
segurança e gerenciamento de riscos adequados, assim como os mentores que têm responsabilidade 
pelos indivíduos acompanhados. 

Primeiros Socorros. O mentor deve garantir o que fazer no caso de uma lesão ou doença do jovem. 
Eles devem ter informações médicas do jovem, por exemplo, se ele é alérgico a alguma coisa ou se 
tem alguma condição médica atual. Eles também devem saber os primeiros socorros básicos e onde 
são os hospitais locais. 
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METODOLOGIAS E ESTRATÉGIAS PARA MELHORAR AS 
HABILIDADES DO MENTOR    
··············································································································································
A. Técnicas de discussão

Não tenha uma conversa frente a frente com o jovem, lado a lado é melhor, mais descontraído. 

Falar enquanto se participa em atividades para que seja menos embaraçoso para ambas as partes. 

Assegure-se de não questionar ou sondar em demasia. Faça perguntas abertas e não seja crítico. 

Perguntas em aberto.....exemplos

Diz-me o que é mais importante na tua vida neste momento?

Fala-me das coisas que valorizas e que são uma prioridade?

De que forma estás a viver esses valores?

Quais são os caminhos que pretendes ou desejas caminhar na tua vida?

Quando pensas no futuro, quais são as coisas que gostarias de ter nele?

O que é que gostarias de fazer profissionalmente? 

Se tivéssemos sucesso no nosso trabalho em conjunto, como seria isso?

Como é que o teu comportamento atual apoia os teus objetivos futuros?

B. Fornecimento de feedback

Diários reflexivos para captar o pensamento, os sentimentos e o feedback.

Diário em vídeo para captar as emoções disto.

Fotos para capturar momentos durante o processo.

Questionários de feedback dos pais/responsáveis/tutores. 

Entrevistas no início, meio e fim para mostrar o desenvolvimento.
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C. Metodologias para facilitar a comunicação

É importante saber que a comunicação interpessoal é sobre o remetente comunicando efetivamente 
algo ao recetor, portanto o mentor deve saber o que ele quer comunicar e como o jovem está ciente 
de que ele o entendeu. 

Deve-se ter em conta que ao realizar a comunicação é necessário que ambas as partes se sintam 
confortáveis onde estão e que não há nenhuma barreira de comunicação que impeça isso. Por 
exemplo, realizar sessões de tutoria num espaço onde ambas as pessoas se sintam confortáveis e 
onde não haja interrupções. 

O mentor deve dar reforço positivo ao jovem e apoiá-lo em todos os momentos, certificando-se 
sempre de que ele tenha entendido o que foi dito, dando dados e provas claras. 

Em todos os momentos, será importante que o mentor não julgue e compreenda a situação do jovem. 

Pode ser útil para documentar as conversas com o jovem, isto ajuda a reforçar os vários pontos de 
discussão e a lembrar aos indivíduos acompanhados se os objetivos foram estabelecidos. O uso de 
metas SMART são úteis para que o jovem aprenda a tornar as suas metas desejadas e seja capaz de 
refletir com o mentor durante as sessões de acompanhamento. 

Algumas coisas para o mentor ter em mente durante o processo de tutoria: 
1. Passar de avaliações e julgamentos para descrições de factos e comportamentos.
2. Ser empático.
3. Dar opiniões em vez de conselhos (a menos que especificamente solicitado).
4. Não se responsabilizar pelo problema da outra pessoa.
5. Fazer perguntas em vez de interpretar ou confiar em sentimentos e/ou suposições.
6. Concentrar-se nos sentimentos e necessidades da outra pessoa.
7. Concentrar-se no aqui e agora.
9. Compreender qualquer acontecimento imprevisto que possa surgir. 
10. Entender como o jovem se sente durante a pandemia e como eles lidam com ela. 

Metodologias para a aprendizagem de habilidades em “cascata” e aprendizagem de outros. 

Os mentores são responsáveis por transmitir seus valores aos seus jovens e ajudá-los a desenvolver 
as habilidades necessárias para seu crescimento pessoal em todos os aspetos da vida. Portanto, eles 
devem levar em conta os seguintes aspetos: 

Educar sobre as diferentes áreas da vida. Reforçar os limites. Por exemplo, quando um mentor 
ensina ao jovem questões como a pontualidade, que é muito necessária para qualquer atividade 
em sua vida..

Fornecer conhecimentos especializados utilizando a sua própria experiência pessoal para 
acompanhar o jovem. Por exemplo, quando um mentor explica como ele/ela encontrou um emprego.

Ouçam com toda a atenção o jovem. Por exemplo, um mentor deve ser capaz de ouvir tudo o que o 
jovem diz com um olhar limpo e procurar compreendê-lo e apoiá-lo.

Orientar, ajudar o jovem a encontrar sua direção e objetivos, sem empurrar. Acompanhar é 
caminhar junto, não cair no "deixar ir". Por exemplo, com base nos objetivos do jovem, trata-se de 
dar conselhos baseados em suas próprias experiências, entendendo que o jovem pode tomar outras 
decisões mas que, com nosso apoio, ele pode orientar-se e sentir -se mais confiante.
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Ter uma atitude empática, recetiva e flexível e adaptar-se às necessidades do jovem. Cada mentor terá 
seu próprio mundo, interesses e valores. É necessário trabalhar para melhorar esses aspetos do jovem, 
em vez de tentar mudá-lo.

Estar presente no momento atual de interações com o jovem. O mentor só pode apoiar o jovem num 
passo de cada vez ao longo de seu dia-a-dia.

Seja prático, por exemplo, dê uma visão geral de como proceder e estabeleça limites e prioridades.  
É sempre necessário ser claro sobre qual relação é apropriada e qual não é, a confiança e o respeito 
são necessários mas não podem exceder uma relação de apoio. 

Seja específico, por exemplo, dando conselhos (se acharmos que é necessário). Os conselhos devem 
ser baseados na própria experiência mas adaptados à realidade atual do jovem mentorado.

Criticar construtivamente, focar no comportamento e não no caráter. Todos são como são, todos 
têm uma personalidade, mas as ações podem ser mudadas e é necessário entender quais as ações 
que são desejáveis, funcionais ou úteis e quais podem ser prejudiciais para o jovem. Os valores muitas 
vezes mudam quando mudamos as ações, não o contrário.

Ser acessível, ou seja, estar disponível como um recurso, mas estar ciente dos limites. É necessário 
estabelecer alguns horários ou espaços onde tornar este contacto eficaz para que seja confortável e 
eficiente.

A realidade pandêmica da COVID-19 forçou o mundo inteiro a se adaptar a um novo estilo de vida, 
que muitas vezes leva a um alto grau de isolamento social, mas não necessariamente à falta de 
comunicação. Organizações de todos os tipos tiveram que lidar com uma grande variedade de 
mudanças e a reorganização de recursos, tentando criar as condições mais "normais" para que os 
projetos pessoais e profissionais pudessem ser continuados. 

Profissionais e utilizadores de todos os tipos, especialmente perfis como formadores e estudantes 
tiveram de adaptar o seu trabalho a um formato online. 

Isto gerou mudanças e incómodos na forma de abordar o trabalho e de lidar com as várias atividades 
relacionadas com os campos do mentoria e do desporto, por exemplo: 

Devido às incertezas, o reajuste constante dos horários era muitas vezes necessário.

É necessário desenvolver sessões de formação prática e teórica utilizando ferramentas digitais.

As redes sociais (principalmente Facebook e Instagram) foram fundamentais durante todo o 
processo, facilitando os contatos entre mentores e indivíduos acompanhados.

Por exemplo, no campo do desporto, ele proporcionou a chance de acompanhar as aulas de 
Personal Trainers. 

O formato online também permitiu uma grande dose de criatividade para que as organizações 
criassem e divulgassem o seu próprio material de aprendizagem;

ESTRATÉGIAS PARA MENTORAR EM TEMPOS DE PANDEMIA - 
MENTORIA REMOTA
···············································································································································
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Em relação aos hábitos de vida saudáveis, o formato online também permitiu o desenvolvimento 
de planos individuais para promover hábitos alimentares e de vida saudáveis, dando aos jovens a 
oportunidade de compreenderem que é possível promover o seu próprio bem-estar físico quando 
em casa e sem o auxílio de qualquer material adicional específico.

O formato online também permite o estabelecimento de desafios semanais (tanto físicos como 
nutricionais) ajudando a tornar a transição digital muito mais suave e útil do que se pensava 
inicialmente.

1 O objetivo deve ser sempre o de fornecer a maioria das sessões de 
tutoria presencial MAS as alternativas online e remotas podem apoiar 
isto e fornecer uma solução quando o contato direto não é possível.
Todas as atividades de tutoria devem ser realizadas pessoalmente, mas as atividades de tutoria 
remota podem ser implementadas quando as sessões presenciais não são possíveis. Os benefícios 
da mentoria presencial são na medida em que tanto o mentor quanto o jovem podem-se reunir num 
espaço neutro para atividades e os mentores são capazes de criar um espaço mais acolhedor para 
os jovens, sem a intensidade e a natureza irrestrita das comunicações online, por exemplo, falta de 
contato visual e questões de segurança cibernética.

Quando a tutoria presencial não é possível, a tutoria on-line deve ser implementada através de 
atividades on-line pré-planeadas. Durante estas atividades também é importante evitar interações 
online problemáticas para tornar o ambiente mais acolhedor para os indivíduos acompanhados. 

Os procedimentos de salvaguarda precisam ser abordados se os jovens mentorados estiverem em 
casa e encontrarem mentores online. Os mentores e jovens podem estar em situações vulneráveis se 
se encontrarem remotamente a partir de suas casas. Avaliações de risco e discussões sobre limites 
devem ter lugar previamente com o ponto de contacto do mentor no programa.

Exemplos de intervenções que as organizações poderiam colocar em prática para salvaguardar tanto 
os mentores como os indivíduos acompanhados são:

Assegurar que tanto o mentor como o jovem têm contas online para as plataformas de 
comunicação que utilizam (por exemplo, uma conta de e-mail da empresa/organização). 

Fornecer tanto aos mentores como aos indivíduos acompanhados conselhos básicos sobre a 
criação de um espaço e conduta adequados ao aceder ao “mentoring online” (uso de câmara, 
vestuário apropriado, fundos neutros, etc).

Definir tempos claros de trabalho/contacto para os mentores.

Oferecer uma linha telefónica 24 horas por dia, 7 dias por semana, para permitir o acesso de 
emergência a uma pessoa relevante fora do horário de trabalho.

2 A segurança do mentor e do mentorado deve ser sempre 
primordial, mesmo quando se trabalha remotamente, fazendo 
avaliações de risco essenciais.
A tutoria online pode ser feita através de aplicações como Skype, Zoom,Teams, etc. e complementada 
com questionários de acompanhamento em plataformas digitais como Google Forms, etc.  
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No entanto, uma avaliação de risco da plataforma de comunicação é necessária antes de decidir sobre 
a aplicação preferida a ser utilizada tanto pelos mentores como pelos jovens acompanhados. Cada 
aplicação oferecerá diferentes procedimentos de login e recursos interativos, portanto, estes devem 
ser avaliados antes de se iniciar um programa de mentoria. Por exemplo, para salvaguardar ambas as 
partes, a aplicação de comunicação deve incluir a capacidade de desfocar os antecedentes e proteger 
o ambiente online através de senha. Os mentores devem assegurar-se de que conduzem uma sessão 
com os seus jovens sobre a condução da comunicação online. Como mencionado acima, os mentores 
devem avaliar a aplicação escolhida e considerar os seus procedimentos de login. As contas online 
criadas para uso dos mentores não devem conter dados pessoais, por exemplo, endereços de casa ou 
números de telefone pessoais e as configurações de privacidade devem ser gerenciadas. 

3 A tecnologia e as ferramentas de comunicação devem ser 
utilizadas sempre que possível para apoiar o programa, mas devem 
ser gerenciadas e administradas pela organização para garantir a 
segurança..
A comunicação pode ser um desafio se os jovens trabalham remotamente, particularmente se são 
vulneráveis ou sem acesso digital em casa.  É importante ter uma estratégia de comunicação se os 
mentores não forem capazes de alcançar os jovens acompanhados. No entanto, é essencial evitar usar 
dispositivos pessoais para se comunicar com os jovens mentorados que têm menos de 18 anos, pois 
eles terão acesso aos seus dados pessoais e vice-versa. 

Exemplos de intervenções que as organizações poderiam colocar em prática para apoiar o contato 
remoto são:

Fornecer um telefone exclusivo para o programa de mentoria para ser usado para contatar os 
jovens acompanhados caso a videoconferência não esteja disponível.

Fornecer aos jovens acompanhados dispositivos de gestão durante o programa (juntamente com 
as contas geridas) para facilitar as atividades remotas.

Estudos de caso - Mentoria remota

A falta de meios, que geralmente vêm com uma origem desfavorecida, poderia ser superada 
fornecendo equipamento informático aos jovens, construindo assim uma infra-estrutura digital que 
ajude os jovens a trabalhar em projetos digitais com mentores sem barreiras.
É claro que nem todas as atividades desportivas podem ser feitas online, mas isso não significa que a 
tecnologia não nos possa ajudar a envolver-nos com os jovens mentorados.

Videogames desportivos como o FIFA podem ser jogados online com/sem comunicação verbal. 
Semelhante ao uso de outras aplicações mencionadas acima, avaliações de risco devem ser 
conduzidas e medidas de controle subsequentes devem ser postas em prática para garantir que 
ambas as partes sejam mantidas seguras. Este exemplo permite que as atividades sejam concluídas 
enquanto as conversas ainda acontecem. A comunicação verbal ao longo de uma sessão de jogo com 
um jovem ainda irá estimular o foco em insights desportivos e oferecer discussões benéficas.
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Durante a pandemia do coronavírus, para envolver os jovens, os professores/mentores coordenaram 
um torneio de basquetebol para que os estudantes atletas simulassem digitalmente os seus jogos 
competitivos adiados. Os estudantes tiveram acesso a consolas de jogos remotamente e outros 
jovens dirigiram e transmitiram ao vivo o evento. Esta atividade poderia ser facilmente traduzida 
para um programa de mentoria, criando equipas de jovens e mentores para continuar a desenvolver 
um bom relacionamento. Seria necessário que as equipas tivessem acesso a consolas de jogo para 
uma participação ativa, ou outros dispositivos móveis para assistir, participar e comentar enquanto 
espetadores. 

Outro exemplo de atividades desportivas remotas que os mentores poderiam realizar com os jovens 
acompanhados inclui o uso de exercícios físicos / condição física. Os mentores podem criar um espaço 
online seguro para os jovens compartilharem atividade física realizada. Os desafios desportivos 
podem ser definidos remotamente e os mentores são capazes de fazer login nas aplicações e ver o 
progresso do jovem.

A. Facilitar o acesso às instalações desportivas
Trabalhar com concelhos e associações locais, tanto públicas como privadas, para procurar alternativas 
possíveis ao uso das instalações necessárias para desenvolver o projeto de mentoria desportiva. 
Envolver todos os agentes comunitários no processo de tutoria e tornar visível a necessidade de 
realizá-los como um bem social.  

A mentoria tem grandes benefícios para muitas áreas da comunidade, empresas e instituições 
locais, mas esses benefícios nem sempre são totalmente compreendidos e isso pode criar barreiras 
para o desenvolvimento de um programa de mentoria bem sucedido.  De facto, o envolvimento na 
mentoria pode ter um impacto positivo direto sobre os envolvidos no processo. Por exemplo, 100% 
dos funcionários da Fundação Robins confirmam que a mentoria é a melhor parte da sua semana. 
Nada mais importa enquanto eles são mentores. Isto dá-lhes então uma grande satisfação pessoal e 
profissional. 

B. Envolvimento das partes interessadas
As organizações podem demonstrar como estão a retribuir à comunidade e o impacto que estão a ter?  

É importante para o sucesso de um programa que as instituições ofereçam apoio e permaneçam 
abertas ao seu envolvimento. Em algumas circunstâncias, pode ser útil para as organizações que 
oferecem esquemas de mentoria, que se dirijam às instituições locais, tanto públicas como privadas, 
para explicar as metas e objetivos do seu trabalho, pois muitas vezes podem existir perceções negativas 
ligadas a alguns dos indivíduos acompanhados e/ou às suas comunidades.  A publicidade é, portanto, 
uma parte importante do processo de desenvolvimento de um programa sustentável que pode crescer.

C. Criação de uma rede desportiva
Realizar um evento desportivo para divulgar os resultados do projeto de modo a que todas as 
entidades relacionadas com o mundo do desporto possam reunir e criar sinergias e realizar atividades 
conjuntas e partilhar preocupações e ideias. 

ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE      
·············································································································································
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Uma vez publicado o projeto de mentoria desportiva entre organismos públicos, empresas e 
associações, tanto públicas como privadas neste campo, pode ser criada uma rede desportiva que 
inclua todas aquelas pessoas, entidades e associações que estejam interessadas em colaborar no 
projeto e em promover e apoiar outras no futuro. Eles têm a possibilidade de se dar a conhecer a nível 
social e de crescer em número de participantes. 

O aumento da consciência sobre a importância das atividades desportivas torna os processos 
relacionados com as políticas mais flexíveis. A crescente adoção de tais políticas facilita o atendimento 
de todo o município e arredores da escola, ajudando-nos a responder positivamente às suas 
aspirações e motivações. Assim, tem sido possível estabelecer redes desportivas que facilitam o 
acesso a uma vasta gama de atividades físicas relacionadas. Quando trabalhamos em conjunto com 
as autoridades locais, e com base em políticas de responsabilidade social, já conseguimos estabelecer 
algumas parcerias permitindo aos nossos alunos experimentar o Karting com um piloto nacional do 
GT World Challenge America, praticar Surf pela primeira vez com uma escola de Surf local, realizar 
aulas práticas de Educação Física numa área coberta ao lado da escola, uma vez que ela não possui 
instalações próprias. Graças a um projeto Erasmus+, pretendemos desenvolver as competências dos 
nossos alunos através de uma parceria com uma escola de Judo por um atleta olímpico português.

Trabalhar em colaboração com as Redes Desportivas tem sido essencial para a construção de 
programas abrangentes de tutoria. Os professores colaboram para encontrar um ponto de contato 
adequado dentro de organizações profissionais de futebol, basquetebol ou media desportiva para 
que os jovens acompanhados possam trabalhar em parceria ou para projetos específicos. Eles não só 
se beneficiam de aconselhamento e orientação profissional, mas também constroem um banco de 
redes para ajudar a desenvolver os seus contatos e auto-estima para seus próximos passos pessoais e 
profissionais. Quanto mais ampla a rede, mais confiantes os jovens se tornam. 

Resolver a falta de atividades relacionadas com o desporto: Um dos maiores desafios é a falta de 
instalações para atividades relacionadas com o desporto. As próprias autoridades locais podem apoiar 
projetos que promovam a atividade física regular. Neste momento, a maior dificuldade é a situação de 
pandemia que dificulta tais parcerias.

A disponibilidade de mentores e jovens pode ser difícil devido a horários e estilos de vida 
conflituosos. Portanto, as diretrizes devem sugerir que tanto os mentores como os jovens 
acompanhados não devam ser forçados a concordar com uma expectativa mínima de tempo útil 

“usado” um com o outro. Os jovens e os mentores podem estar em contacto remoto durante o horário 
de trabalho do mentor, no entanto, deve ser permitido que as reuniões presenciais sejam flexíveis, 
dependendo do seu estilo de vida..

PRINCIPAIS DIFICULDADES, DESAFIOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE 
DICAS DE MENTORIA E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS (COM BASE 
NAS EXPERIÊNCIAS DOS PARCEIROS + EXPERIÊNCIAS DOS PILOTOS)  
···············································································································································
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Dependendo do contexto, pode haver uma dificuldade que deriva de mentores e jovens construírem 
uma relação que se torna amigável ou em alguns pontos 'pouco profissional'. Por exemplo, através 
da tutoria entre pares de mentores/mentorandos com uma idade semelhante, uma nova amizade 
encontrada pode trazer benefícios. No entanto, quando há uma diferença de idade, uma relação 
próxima entre um adulto e um menor pode tornar-se problemática. O objetivo da tutoria é criar um 
laço de confiança entre as duas pessoas, mas deve continuar a ser profissional.

Os horários desportivos podem não coincidir com os horários em que o mentor e o aprendiz 
acordaram encontrarem-se. O desporto também pode ser uma barreira para alguém se envolver se 
não for do seu interesse. Portanto, por vezes, ter uma variedade de atividades é benéfico. 
Por exemplo, mentores e jovens podem concordar em tentar outras atividades que inspirem e 
envolvam o jovem melhor do que o desporto. Os jovens podem não ter a certeza do que gostariam 
de alcançar, mas devem estar abertos a experimentar novas experiências na busca de desenvolver 
os seus relacionamentos. É importante que as atividades organizadas sejam aquelas adequadas 
para permitir o diálogo e encorajar as interações entre eles. Por exemplo, uma atividade não muito 
confortável é ir ao cinema, pois isso não estimula a conversa e é um local barulhento. Uma atividade 
que funcionou durante o programa piloto foi a pesca, pois este era um espaço tranquilo, mas ainda 
assim uma atividade envolvente para que tanto o mentor quanto o jovem pudessem conversar.

Em conclusão, é importante pensar sobre o contexto e estilo de vida tanto do mentor como do jovem. 
O processo de combinação pode ajudar a definir isto e fazer combinações adequadas, embora ao 
longo do programa, seja essencial que tanto os mentores como os jovens estejam abertos a organizar 
reuniões pelo menos uma vez por mês e que os mentores estejam disponíveis durante o seu horário 
de trabalho para falar remotamente, pelo menos sempre que possível.

A mentoria encoraja, em geral, o desenvolvimento pessoal e social dos nossos jovens. Através dela 
podemos influenciar e esclarecer ideias e fomentar a aceitação pessoal e social, levando-os a vencer 
muitos desafios através de processos de crescimento pessoal e, posteriormente, profissional. As 
exigências higiénicas relacionadas com o desporto, por exemplo, estimulam a adopção de tais 
práticas no seu dia-a-dia, assim como a partilha de um espaço de prática ou atividade desportiva com 
pessoas de diferentes contextos, em geral mas especialmente sob a orientação correta, permitem 
uma compreensão mais profunda e o respeito pelas diferenças. Em conjunto, o monitoramento 
promove maior ascensão funcional, melhor socialização e rede de relacionamentos, maior sentimento 
de pertencimento e eficiência.

A mentoria ajuda os jovens a trabalharem nas suas deficiências sócio-emocionais, fornecendo apoio 
individualizado durante o processo e ajudando as sessões de mentoria com os seus mentores a serem 
eficientes e eficazes. É necessário enfatizar a importância do acompanhamento com o mentor, de 
modo a ter em conta quais as competências a serem trabalhadas com o jovem. 

O trabalho com mentores, oferece aos jovens a oportunidade de se capacitarem para ganharem 
uma valiosa experiência profissional. Isto ajuda a construir um banco de trabalho, auto-estima e 
habilidades e conhecimentos práticos.

Os parceiros no projeto-piloto SportMe oferecem alguns exemplos:

BENEFÍCIOS DA TUTORIA NO CAMPO DO DESPORTO      
·············································································································································
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Um parceiro observou que um jovem com necessidades educativas especiais, encontrou na 
integração deste projeto uma maior inclusão educativa com o apoio adicional de um mentor.  
Eles "tornaram-se muito mais confiantes em relação às pessoas".

Outro parceiro observou que um jovem específico com défice de atenção reduziu a sua medicação 
e conseguiu estender o seu período de concentração como resultado de uma mentoria regular e da 
atividade desportiva associada.

Foram observadas melhorias numa outra parceria de mentores em termos da capacidade de trabalho 
da equipa dos jovens acompanhados, bem como um maior respeito pela sua comunidade. Mais uma 
vez, neste caso, estes efeitos foram vistos como um resultado direto da mentoria regular relacionado 
com o desporto que tinham recebido.  

A. Processos de mentoria que combinam educação e trabalho

Os valores do trabalho são promovidos por tarefas e atividades (pontualidade, respeito, ...)

Assegurar que os jovens que trabalham com mentores profissionais recebem apoio para 
compreender o valor da comunicação profissional, do fluxo de trabalho e das expectativas do 
projeto. Proporcionar estas habilidades capacita-os e eleva as suas oportunidades para os indivíduos 
acompanhados. 

O valor dos praticantes desportivos envolvidos transcendem tanto na educação como no trabalho. 
Por exemplo, quando os indivíduos acompanhados frequentam atividades desportivas ou locais de 
trabalho, espera-se que sejam pontuais, que se comportem de acordo com códigos de conduta e 
sempre com profissionalismo. Todos estes valores estão interligados e o desporto pode ser um veículo 
para reforçar e fornecer um bom exemplo e modelos para os indivíduos acompanhados no programa.

B. Mentorias com atletas de elite

A importância de fomentar o conhecimento sobre as histórias de vida dos atletas de elite de referência, 
por vezes muito parecidas com a realidade dos nossos jovens.

O mundo do desporto está repleto de grandes exemplos de pessoas que passam por dificuldades 
e aplicam esses valores para alcançar seus objetivos. Os desportistas profissionais experimentam 
experiências semelhantes às dos jovens acompanhados, no entanto, por vezes isto não é observado 
à primeira vista, os jovens só vêem o que existe no presente que é o sucesso que o desportista está a 
experimentar no momento. Um programa de mentoria permite que os jovens acompanhados ouçam e 
apreciem lições de vida dos seus mentores e compreendam que outras pessoas podem ter passado por 
traumas e adversidades semelhantes. Um desportista de elite que se torna um mentor pode expor os 
jovens a estas experiências e dar-lhes uma compreensão e algo com que se possam relacionar.

Ao trabalhar com atletas de elite, os jovens são expostos a uma cultura de alto desempenho que 
representa os valores discutidos anteriormente, por exemplo, pontualidade e respeito. Os desafios 
enfrentados pelos desportistas e como eles superam essas adversidades são experiências que podem 
ser compartilhadas para influenciar positivamente a vida de um jovem e, portanto, acrescenta um 
grande benefício a um programa de mentoria.

DIFERENTES EXEMPLOS DE TIPOLOGIAS DE MENTORIA 
(COM BASE NAS EXPERIÊNCIAS DOS PARCEIROS) 
··············································································································································
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C. Processos que promovem o envolvimento ativo dos Jovens (por exemplo, associação de jovens)

Criar uma plataforma ativa de jovens promovendo atividades socioculturais com e para a comunidade. 
A criação de uma associação estudantil pode ser muito útil para aumentar a sua participação. 

As ideias, valores e crenças dos jovens devem ser reconhecidos ao longo do programa de tutoria, 
em vez de serem oprimidos. Promover o envolvimento e a participação ativa através de atividades 
desportivas pode permitir que os jovens devolvam à sua comunidade e desempenhem um papel na 
sociedade que a celebra.

Por exemplo, os jovens poderiam realizar atividades desportivas em instalações locais, como um 
torneio de futebol, para incentivar outros jovens a participarem e terem posteriormente uma redução 
do comportamento anti-social. Em segundo lugar, nem todas as atividades têm que ser relacionadas 
com desporto, os indivíduos acompanhados podem usar as suas habilidades e a sua experiência 
para levantar fundos para uma instituição de caridade ou organizar eventos interativos para que sua 
comunidade participe, por exemplo, uma venda de bolos.

D. Desporto e criatividade

A criatividade é utilizada como uma ferramenta em todas as atividades desenvolvidas na nossa 
escola, não só como princípio mas também como forma de lidar com a falta de outras ferramentas 
necessárias com que nos deparamos regularmente.

No Boomsatsuma, os nossos alunos combinam seu interesse pelo desporto com práticas criativas 
para contar histórias e compartilhar notícias sobre o desporto através de ferramentas de comunicação 
e marketing: produção de filmes, criação de conteúdo online, produção de podcasts e campanhas 
em medias sociais. Esta combinação de ambas as indústrias permite aos jovens experimentar  
os benefícios das comunidades desportivas enquanto aprendem habilidades mais amplas e 
compreendem rotas alternativas de progressão e oportunidades que incorporam paixões desportivas. 

E. Mentoria e desporto para lidar com as emoções

Avaliar como o jovem lida com as emoções criando situações desafiadoras: gestão do stress, auto-
confiança etc. Usando estratégias e processos para promover o respeito, fair-play focando sempre a 
vitória, mas aprendendo também a perder. 
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DEPOIMENTOS DOS PILOTOS  
·············································································································································

PARTE 1 Sobre os indivíduos acompanhados
Que critérios têm sido utilizados para a selecção?

GF: O perfil dos participantes do projeto são jovens a partir dos 14 anos em situação de risco social e 
familiar na cidade de Amposta. Eles nunca praticaram desporto ou atividades extracurriculares e não 
têm hábitos de vida saudáveis. 

RF: Nós escolhemos trabalhar com jovens que estavam em risco de abandonar a escola e tinham o 
potencial de se envolver com o comportamento anti-social e a criminalidade. Estes tinham mais de 15 
anos de idade. 

BS: Trabalhamos com jovens dos 16 aos 19 anos que estão na educação e têm ambições de trabalhar 
dentro da indústria de media desportiva. Temos uma gama diversificada de estudantes e esforçamo-
nos para trabalhar dentro das comunidades locais em Bristol e Reino Unido.

E2OM: Escolhemos jovens que vêm de instituições por ordem do tribunal ou de famílias de 
acolhimento, com comportamentos de risco. Quando mais jovens abandonaram o ensino, mas que 
agora ingressaram na nossa escola. Tem entre 16 e 20 anos de idade. 

Como são os alunos?  

GF: São jovens em risco socio-familiar que gostariam de praticar desporto mas que, devido às suas 
condições socio-económicas, são incapazes de o fazer. Este tem sido um ponto muito importante 
na escolha dos participantes. É uma oportunidade de interagir com os outros e de se integrar na 
sociedade. 

RF: São jovens que são de áreas de privação dentro de Bristol. Têm mais de 15 anos e correm o risco 
de abandonar a escola e de se envolverem com o crime. Todos querem estar envolvidos e mudar, mas 
precisam de apoio para o fazer. 

BS: Trabalhamos com jovens de todos os estilos de vida. Tanto jovens provenientes de meios 
desestruturados como de origens privilegiadas. Mais de 16 anos de todo o sudoeste da Inglaterra. 
Os nossos estudantes são de todos os géneros, etnias e deficiências. Alguns com necessidades 
educativas especiais.

E2OM: Trabalhamos com jovens com problemas comportamentais e familiares. Todos estes jovens 
adoram atividades desportivas e é através do desporto que procuramos a transição para uma vida 
independente e autónoma. 

PARTE 2 Sobre os mentores
Que critérios foram utilizados para a seleção?

GF: São pessoas que trabalham com jovens de diferentes perfis há muito tempo. 

RF: Experiência no trabalho com jovens e com o processo de mentoria. Isto aconteceu para 
trabalharmos com alguém já dentro da fundação. Esta mesma pessoa era da área em que viviam 
os jovens e já tinha trabalhado com estes. Portanto já tinham um bom relacionamento com a 
comunidade. 
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BS: Os nossos mentores devem ser experientes numa organização desportiva e devem ter a capacidade 
de oferecer oportunidades de media desportiva aos nossos jovens. Eles devem trabalhar dentro de uma 
organização que possa oferecer com segurança oportunidades de experiência de trabalho. Eles devem 
ter um bom relacionamento dentro de sua comunidade local e ter os melhores interesses do jovem 
mentorado.

E2OM: Escolhemos mentores ou professores com experiência no sistema de acolhimento e que tenham a 
capacidade de aceitação, demonstrem empatia e flexibilidade sobre os diferentes pontos de vista que os 
jovens possam ter. Normalmente escolhemos professores de Educação Física com experiência desportiva 
e com contactos ou experiencia de trabalho noutras organizações desportivas. 

Como são os mentores?  

GF: São pessoas que trabalham com jovens há muito tempo e têm experiência no campo desportivo. Têm 
capacidade de comunicação, empatia, gestão de conflitos,...

RF: São profissionais e sabem como trabalhar com esses jovens. Eles têm qualificações de trabalho juvenil 
e de mentores. 

BS: Eles são extremamente acolhedores e encorajadores para os nossos jovens. Eles permitem que os 
jovens cometam erros e aprendam quando trabalham em projetos. São muito pacientes e querem ajudar 
sempre os nossos jovens a alcançar os objetivos definidos.

E2OM: Eles devem ter a capacidade de aceitar um compromisso pessoal com o papel de mentor por um 
período de, pelo menos, 6 meses, respeito pelas diferenças individuais e disponível para todo o processo.

PARTE 3 Sobre a formação dos mentores
Como foi a formação? A logística da formação: Foi presencial ou online? Todos os mentores juntos? 

GF: A formação de tutoria foi realizado online numa sala de aula virtual no campus da Fundação 
Gentis. Esta formação forneceu recursos aos mentores para enfrentar o processo de mentoria e 
para poderem trabalhar com os jovens em aspetos relacionados com a resolução de conflitos, as 
habilidades sociais e comunicativas. 

RF: A formação foi positiva. As diretrizes permitiram áreas de discussão e esclarecimento para garantir 
que o mentor estivesse preparado e entendesse o programa. A formação foi presencial, o que 
achamos que ajudou a permitir a discussão e o esclarecimento. Também permitiu a discussão 
de exemplos práticos. 

BS: A formação foi suficiente e aconteceu presencialmente. Como os nossos mentores já têm alguma 
experiência, esta formação não foi necessária para rever tudo com muito detalhe. Os mentores 
acharam útil lembrar a si mesmos alguns aspetos importantes. A formação aconteceu um a um 
enquanto visitávamos as organizações desportivas onde o nosso jovem trabalhava.

E2OM: As sessões de formação correram bem foram na sua maioria presenciais. Os nossos mentores 
já tinham alguma experiencia pelo que foi feita uma abordagem sobre os assuntos mais delicados 
para relembrar aspetos fundamentais do processo de mentoria. Ao mesmo tempo, os mentores 
reuniram para compartilhar e trocar, as experiências que tinham já tido, o sucesso e os desafios 
encontrados nos processos anteriores. Também criamos um grupo WhatsApp para trabalhar, como 
um diário, onde os mentores pudessem expressar suas experiências e sentimentos. Grupo chamado 

"Grupo de Interação".
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Como é que os mentores avaliaram a formação? (Pontos fortes e fracos)  

GF: A avaliação foi muito positiva por parte das pessoas que a fizeram.

RF: O feedback do mentor foi que a formação e as diretrizes foram boas. Embora eles já tivessem 
algum conhecimento, foram capazes de compreender melhor este programa, ao mesmo tempo que 
reavivaram os seus conhecimentos. O tempo gasto também foi bom, pois não foi muito longo, mas 
permitiu que a informação certa fosse compartilhada. 

BS: Os nossos mentores deram um feedback verbal informal sobre a formação. Eles gostaram que 
fosse presencial, pois assim há a oportunidade de discutir o progresso dos indivíduos acompanhados.

E2OM: O feedback dado pelos nossos mentores foi positivo, acharam que a formação presencial foi 
favorável e foi importante rever aspetos importantes de todo este processo.  

PARTE 4 Sobre a correspondência
Quais os critérios que utilizámos para a correspondência?

GF: Nas sessões com mentores e jovens, analisamos separadamente as preferências e motivações de 
cada um. Levamos em conta os desportos que os mentores praticam e os desportos que os jovens 
gostariam de praticar. Uma vez tudo isso analisado, na sessão de grupo começamos a trabalhar para 
formar os pares de mentores e começar a criar um vínculo. Tendo em conta que os treinadores dos 
diferentes clubes desportivos são os próprios mentores.

RF: Conversamos com o mentor e o aprendiz sobre seus interesses e seus passatempos. Em seguida, 
nós emparelhamos os pares com estes e também levamos em consideração a sua personalidade e 
gênero.

A partir daí, eles tiveram uma reunião inicial para estabelecer a sua relação. Através desta reunião, 
recebemos o feedback de ambos para garantir que ambos se sentissem confortáveis para continuar e, 
se não for o caso, procurar alternativas. 

BS: O mentor deve trabalhar dentro de uma organização desportiva que pode oferecer ao jovem 
experiência de trabalho num campo que eles querem seguir, por exemplo, na fotografia ou outra. O 
mentor também deve estar aberto para trabalhar com o nosso jovem por até dois anos. Um encontro 
inicial entre o mentor e o jovem teria lugar para avaliar as suas interações e sentimentos.

E2OM: Usamos critérios pré-determinados, ou pré-estabelecidos, que podem incluir vários aspetos de 
compatibilidade, tais como:

Preferências pessoais - mentores e jovens podem preferir trabalhar com pessoas do mesmo sexo, com 
pessoas mais jovens ou mais velhas, etc...

Individualidade - temos de tentar assegurar que a personalidade, o estilo e o comportamento se 
combinam.

Experiência de vida e interesses - passatempos, estilo de vida, experiência de família ou experiência de 
instituição de acolhimento, entre outros. Se tivermos a perceção de que o processo inicial dos pares 
não está a ser satisfatório, mesmo após os esforços feitos na construção do relacionamento inicial, 
ambos podem solicitar uma mudança de mentor ou mentorado. 
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PARTE 5 Sobre a implementação
Como estão os pilotos?

GF: Os pilotos estão muito bem, há jovens que se adaptaram muito bem ao clube desportivo onde 
praticam desporto e se relacionaram muito bem com o mentor mais rapidamente do que outros. Mas, 
em geral, eles estão muito bem. 

RF: Os pilotos têm corrido extremamente bem. Ambos os jovens estão na escola e envolveram-
se com os mentores durante o tempo piloto. Os mentores estão envolvidos em reuniões de várias 
agências para apoiar o progresso dos jovens. Também tem ocorrido inúmeras atividades onde tanto o 
mentor quanto o jovem são capazes de compartilhar experiências e fazer algo divertido. 

BS: Os nossos pilotos têm tido muito sucesso com todos os nossos jovens, agora passaram para o 
ensino superior depois de criarem um grande portfólio de trabalho profissional em media desportivo.

E2OM: Pensamos que os pilotos estão a correr de acordo com o nosso principal objetivo, os jovens 
adaptaram-se muito bem. 

Comentários de indivíduos acompanhados e mentores

GE: Os mentores, que são os próprios treinadores do clube, valorizam o projeto muito positivamente e 
acreditam que ele é muito gratificante tanto para o clube quanto para os seus pares. 

Os jovens mentorados acreditam que é uma grande oportunidade para interagirem com outros 
jovens e praticarem o desporto que eles gostam. 

RF: Os mentores comentaram como isso lhes permitiu trabalhar e ver o progresso dos jovens com os 
quais estão a trabalhar. Isso deu- lhes experiências diferentes daquelas que eles tiveram antes, e eles 
disseram que gostariam de continuar.

Os jovens foram menos abertos com o seu feedback, mas comentaram que as atividades eram 
divertidas, inspiradoras e algo para os afastar das suas rotinas. Eles disseram que o relacionamento 
com os mentores tem sido positivo e sabem que estes estão lá para eles e para apoiá-los. 

E2OM: Os jovens ficaram muito satisfeitos com a proximidade criada no processo de mentoria. Eles 
gostaram muito das experiências de vida dadas nos encontros dos fins de semana, das experiências 
desportivas, etc... Eles também referiram-se à atenção, o carinho, a amizade e o companheirismo 
criados pelos mentores. Dizem que levam outra mãe ou outro pai na vida. Quanto a nós mentores, 
sentimos que todo este processo nos enriqueceu em diferentes níveis; sentimos que guiamos e 
apoiamos os jovens. Conseguimos estabelecer uma relação estruturada e de confiança que nos 
aproximou e nos permitiu desenvolver as habilidades e o caráter dos nossos jovens.

Dificuldades encontradas

GF: Alguns dos nossos jovens tiveram dificuldades de adaptação ao clube desportivo e na interação 
com os seus pares. 

RF: Por vezes os jovens gostariam de sair com os amigos e comunicavam isto aos mentores pouco 
tempo antes do encontra marcado. Foi necessário os mentores reorganizarem a agenda para novo 
encontro. 
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BS: As maiores dificuldades surgiram quando os jovens precisavam de trabalhar à noite e aos fins de 
semana. Estas situações eram difíceis de colmatar, pois os eventos desportivos acontecem nesses 
horários e era algo que os jovens acompanhados também tinham que se adaptar e entender que se 
eles queriam trabalhar na media desportiva, então eles tinham que trabalhar durante nessas horas.

E2OM: Dado que trabalhamos com jovens institucionalizados, com desordens familiares/
incapacidades acentuadas, por vezes sentimos alguma vulnerabilidade e resistência por parte dos 
jovens no início deste processo, no entanto, conseguimos ajustar o plano.

Avaliação dos resultados até agora:

GF:
Inclusão na comunidade: Para os jovens, ajudou-os a conhecer novas entidades e clubes e a criar 
um vínculo de confiança com o mentor e a fortalecer as suas capacidades de comunicação. Ajudou 
os jovens a conhecer novas entidades e a fortalecer os seus novos valores e habilidades.

Valores do desporto: Acima de tudo, no desporto de equipa, tem servido para fortalecer as relações 
sociais e emocionais dos jovens, assim como para aprender a resolver conflitos. 

RF:
Frequência escolar - ambos os progenitores frequentaram a escola com mais regularidade. Isto 
melhorou as suas habilidades académicas, sociais e pessoais e tem sido um enorme benefício para 
eles.

Valores da comunidade - ambos têm participado em atividades que devolvem à sua comunidade. 
Isto aumenta as suas habilidades sociais e os valores colocados na comunidade.  

BS:
Empregamos um mentor “gerente” em tempo integral que supervisiona toda a experiência de 
trabalho e projetos dos nossos jovens.

Além disso, as organizações desportivas com as quais trabalhamos estão a crescer e sentem-se 
bem em dar aos nossos jovens oportunidades ainda melhores, após o sucesso dos últimos tempos. 
Isto é óptimo tanto para os Boomsatsuma como para todos os futuros jovens, porque agora há mais 
mentores potenciais para trabalharem com eles.

E2OM: 

Inclusão na comunidade: Pensamos que ter levado estes jovens a uma realidade diferente daquela 
em que vivem, permitiu-lhes ver a sociedade de forma diferente. Conseguimos proporcionar-lhes 
experiências de vida únicas que os levaram a uma transição de vida muito importante. Saber ser, 
saber desenvolver relações saudáveis, saber criar empatia e respeito pelo outro, foram desafios 
alcançados.

Valores do desporto: o desporto permitiu-nos alcançar a maioria dos objetivos propostos acima 
mencionados. O desporto sempre foi um recurso muito apropriado que nos ajudou a ir além da 
construção de uma relação de mentoria.
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PARTE 6 Sobre as diretrizes
Seguiram o procedimento descrito nas diretrizes do piloto?

GF: Sim, nós fizemos as sessões de “pré-casamento” com os mentores e os jovens, primeiro 
separadamente e depois juntos para o encontro. 

RF: Sim. Algumas áreas tiveram que ser afinadas mas, no geral, foram seguidas.  

E2OM: Sim, funcionou perfeitamente.

BS: Sim, nós fizemos.

Identificar pontos de melhoria nas diretrizes. 

GF: No momento, não temos nada a acrescentar.

RF: No momento, não temos nada a acrescentar.

BS: Todas as melhorias que sentimos que poderiam ser feitas já foram feitas desde que iniciamos o piloto.  

E2OM: Ajustamos o programa de tutoria para atender às necessidades dos nossos jovens. Não só 
trabalhamos com base no desporto, mas também precisamos nos articular com as artes. Um dos 
nossos jovens é Skater, mas também cria os seus próprios shapes. Acreditamos que é importante abrir 
o leque de interesses dos nossos jovens e ajustarmos às nossas necessidades. Tal como um plano de 
aula, pensamos que é importante que todo este processo seja flexível com a possibilidade de ajustes 
constantes, conforme a necessidade.

Conclusão dos pilotos 

Os parceiros identificaram muitos benefícios na implementação dos pilotos. Do ponto de vista do 
mentor, eles gostaram do processo.
Identificamos várias melhorias dos jovens dentro da comunidade:

Aumento da frequência escolar
Diminuição do comportamento anti-social
Diminuição da atividade criminosa
Melhoria da participação na comunidade e no desporto

O processo de tutoria e o guia ajudaram as organizações a melhorar o processo. A intenção é que os 
envolvidos no projeto continuem o programa de mentoria seguindo os pilotos.

O processo de tutoria ajudou a alcançar os objetivos propostos, quebrar e mudar alguns 
comportamentos dos jovens relacionados com as suas vidas. Contudo há ainda uma preocupação de 
que se eles pararem com o processo de mentoria, possam voltar aos seus velhos e maus hábitos.

O processo de tutoria desportiva também ajuda os jovens a se sentirem mais envolvidos com a 
comunidade e interessados em participar de atividades desportivas. Portanto, eles concluem que 
seria benéfico continuar. 

Os mentores também observam que a família não está envolvida no processo tanto quanto 
a organização precisaria. Às vezes eles não confiam no projeto e em como ele pode afetar 
positivamente a vida de seus filhos. Outra consideração é incluir os pais com mais frequência no 
processo de tutoria. Desta forma, eles seriam capazes de apreciar a melhoria que a atividade física e 
o desporto trazem para a vida dos seus filhos.
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Estas diretrizes escritas sobre a mentoria no campo do desporto têm evidentemente fornecido um 
programa de treino competente para as organizações desenvolverem e apoiarem tanto os mentores 
como os jovens acompanhados. Cada parceiro envolvido compartilhou várias histórias de sucesso de 
seus pilotos com testemunhos que descrevem a contribuição destas diretrizes.

Este guia foi escrito para permitir que todas as organizações desportivas desenvolvam um programa 
de tutoria adequado à sua comunidade. Eles são uma ferramenta prática para apoiar a criação de 
iniciativas de tutoria e programas de inclusão social através do desporto. Por exemplo, o desenho 
da cápsula de formação em mentoria desportiva permite às organizações sociais abordar a sua 
metodologia com as organizações desportivas.

O guia destina-se, mas não se limita a desportistas e organizações que trabalham com grupos em 
risco de exclusão social que, através da participação em projetos de mentoria, podem aproximar-se 
da comunidade, expandir a sua rede de contactos, evitar o abandono escolar e/ou comportamentos 
perturbadores. 

Além disso, o guia permite que os mentores e as organizações desportivas se tornem mais 
conscientes das questões sociais e permite que se aproximem mais da sua comunidade. 

Em conclusão, acreditamos que o guia traz informações úteis que podem ajudar as organizações a 
implementar e aprimorar seu processo de tutoria. O guia será traduzido para outras línguas para se 
estender a outros países europeus e permitir que eles usem as mesmas ferramentas. 
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