
 

  

 

Estamos comprometidos na inclusão social através dos 

desporto  

  

A Fundación Gentis, através do Centro de Educação de Adultos Lo Pont, 

participará nos próximos dois anos no projecto Erasmus+ SPORTME da 

Comissão Europeia. Trata-se de um projeto que envolve 5 parceiros 

internacionais de 3 países diferentes (Espanha, Portugal e Reino Unido), 

cujo objetivo é fomentar a inclusão social através do desporto. 

 

Para além da Gentis Fundación, existem parceiros sociais com 

experiência em inclusão social como a AE2O (Portugal) e a Phoenix Social 

Enterprise Limited (Reino Unido). Há também parceiros desportivos 

regionais como a Robins Foundation (Reino Unido), como membro do 

Bristol City Football Club & Sport Technification Centre, e a Câmara 

Municipal de Amposta. 

 

Os objetivos do programa são vários. Para além da abordagem inclusiva 

através do desporto com processos de mentoria e voluntariado, visa 

também desenvolver hábitos saudáveis, competências e conhecimentos 

de gestão emocional em jovens com idades compreendidas entre os 16-24 

anos, provenientes de meios desfavorecidos. 

 



As ações centram-se no apoio a clubes e organizações desportivas na 

conceção da coesão social e processos inclusivos e no estabelecimento 

de responsabilidades sociais em ambientes desportivos através da criação 

de uma rede de parceiros para desenvolver estratégias que garantam o 

acesso ao desporto para todos. 

 

A implementação do projeto divide-se em várias fases: 

    A fase preparatória visa extrair e analisar o modus operandi, as 

semelhanças e as boas práticas que estão a ser realizadas em diferentes 

países neste domínio. 

    A fase seguinte visa desenvolver orientações sobre os processos de 

mentoria social no campo do desporto e como os mentores e aprendizes 

podem desenvolver competências através do desporto para promover a 

inclusão com os resultados alcançados na fase preparatória. 

    O treino, a fase seguinte, centra-se na realização de uma cápsula de treino 

a ser desenvolvida pelos parceiros do projeto, destinada a formar 

profissionais no campo do desporto para se tornarem mentores. 

    Na quarta fase, será realizado um teste piloto para avaliar se os processos 

propostos são relevantes para os potenciais utilizadores. 

    A última fase centra-se no desenvolvimento de pequenos vídeos que 

combinam experiências internacionais de inclusão social. 

 

 

 

 

Descarregue a brochura informativa do projeto 

 

https://www.gentis.org/sportme-erasmus-project/
https://mcusercontent.com/4fc87ae50240f0e365575c79b/files/025c0107-bb30-44a1-92e6-538a5e573ecd/d%C3%ADptic_SPORTME_catal%C3%A0.pdf


 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

                                                    

"El suport de la Comissió Europea per a la producció d’aquesta publicació no constitueix una aprovació del 

contingut, que només reflecteix les opinions dels autors, i la Comissió no es fa responsable de l’ús que es pugui 

fer de la informació que s’hi conté." 

 

 

         

 

 

 
 

 

 
 

 

 

https://www.segundaoportunidade.com/
https://www.psebristol.com/
https://www.bcfc.co.uk/robins-foundation/
https://www.turismeamposta.cat/amposta-es-esport/
http://www.gentis.org/
https://es-es.facebook.com/gentisebre/
https://es-es.facebook.com/gentisebre/
https://twitter.com/FundGentis
https://twitter.com/FundGentis
https://www.instagram.com/novesoportunitats/
https://www.instagram.com/novesoportunitats/
https://www.gentis.org/sportme-erasmus-project/
https://www.gentis.org/sportme-erasmus-project/

