
 

  

 

O projeto europeu do SportMe terminou. A presentação das 

directrizes metodológicas sobre os processos de mentoria 

desportiva 

 

Após 2 anos de colaboração, o projeto SportMe chega ao fim 

no final de 2022 

  
CONFERÊNCIAS FINAIS SPORTME 

Em Novembro de 2022, as conferências finais do projeto SportMe foram 

realizadas em cada país parceiro (Inglaterra, Portugal e Espanha 

(Catalunha)). Durante as conferências, foram apresentados os produtos 

finais do projeto, nomeadamente: 1) as orientações metodológicas e 2) um 

vídeo demonstrativo com as experiências de mentores e jovens que 

participaram no projeto. 

 

PRODUTOS SPORTME 

Pode encontrar-se as diretrizes metodológicas e o vídeo no website do 

SPORTME https://www.gentis.org/sportme-erasmus-project 

 

 

https://www.gentis.org/sportme-erasmus-project


OS PILOTOS SPORTME 

Através do teste piloto realizado em cada um dos 3 países participantes, 

foi possível pôr em prática as diretrizes metodológicas sobre como 

implementar os processos de mentoria desportiva. 

 

Os testes-piloto consistiram na implementação de itinerários de mentoria a 

jovens em risco de exclusão, com o apoio e formação de clubes 

desportivos que forneceram voluntários para servirem de mentores no 

campo do desporto. Anteriormente, estes clubes e voluntários tinham 

recebido informações e formação que facilitavam o acesso ao desporto 

nas áreas de interesse dos jovens acompanhados. 

 

Na Catalunha, 4 jovens do município de Amposta, receberam sessões de 

mentoria por voluntários de diferentes clubes desportivos da cidade. Todo 

o processo foi supervisionado pela equipa técnica da Fundação Gentis e 

pelo Centro de Tecnologia Desportiva de Terres de l'Ebre, que depende da 

Câmara Municipal de Amposta, parceiros do projeto. 

 

Foram também dadas sessões de mentoria a 4 jovens de Matosinhos 

(Portugal) liderados pelo parceiro AE2O e 4 jovens de Bristol (Reino 

Unido) liderados pelos parceiros ingleses Fundação Robins da cidade de 

Bristol e Phoenix Social Enterprise Limited. 

 

 

 

 
 

 

 

Descarregue a brochura informativa do projeto 

 

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.gentis.org/sportme-erasmus-project/
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/

