Como promover a inclusão de “NEETs” através do desporto?
Protótipo. V1

Informações Gerais sobre o projeto
ACTIVE U

ACT. U. - Objetivo Geral do Projeto
Contribuir para a erradicação da
exclusão social dos jovens em fase
de transição após a escolaridade
obrigatória,
jovens NEETs,
e jovens em risco de exclusão social,
com o futuro em risco.

ACT. U. - Objetivos do Projeto
1.
2.

3.
4.

Capacitar jovens com novas habilidades e
aprendizagens através do desporto;
Informar os jovens sobre as oportunidades
que têm para o futuro através do desporto e
da educação informal;
Ter jovens mais conscientes e proactivos
através do Desporto e dos valores associados;
Promover os valores da educação informal em
complementaridade com a educação formal e
não education.

ACT. U. - Parceiros de Projeto
Noruega
Furim Institutt

Polónia
Wyzsza Szkola
Biznesu Nauk O
Zdrowiu
Italia
L’Orma
Portugal
CNAPEF
APOGESD

Que modelo escolher para analisar
os dados/informações obtidas?

ACT. U. - Business/Social Model Canvas

Proposta de Valor
Qual o valor acrescentado do projeto para o público alvo ?
O que estão exatamente os participantes a tentar
fazer/criar/desenvolver ?
Qual é o problema que o projeto tenta resolver ?
Como esta proposta de valor é diferente das outras?

Parceiros Chave
Aqueles que contribuem com recursos chave para o projeto
Atividades chave a serem concretizadas pelo projeto
Que motivação tem o parceiro chave para se envolver no projeto ?

Atividades Chave
Que atividades chave necessitam de ser realizadas para atingir o objetivo do projeto e criar
valor?
Quais são as principais atividades que o projeto consegue e não consegue realizar ? Quais são
os elementos diferenciadores ?

Recursos Chave
Quais são os recursos chave necessários para a obtenção de valor do projeto ?
Quais são os recursos chave necessários para o sucesso das atividades desenvolvidas ?

Relacionamento com o público alvo
Que tipo de relacionamento se tem com o público alvo ?
Como se comunica com o público alvo ?

Canais de Comunicação
Como apresentamos as mais valias do nosso projeto ao público alvo? Em que formato ?
Como são utilizados ?

Segmentos de Público Alvo
Quem é o teu público alvo para este projeto ?
Qual é o segmento de público alvo mais importante ?
Para quem estamos criando valor ? O que o público alvo necessita ? Do que gostam?

Estrutura de Custos
Quais são os custos chave do projeto?
Como os seus recursos e atividades chave contribuem para a estrutura de custos do
projeto ?

Fluxo de Receitas
De que forma a proposta de valor do projeto cria receitas/cria valor social ?

ACT. U. - Resultados
Segmentos de público alvo - Quem são os públicos alvo dos projetos ?
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Desporto Mexe Comigo - crianças entre os 6 e os 18 anos que vivem em bairros classiﬁcados com socialmente
desfavorecidos na região de Lisboa, Portugal.
Judo 4all - crianças, jovens e adultos com idades compreendidas entre os 6 e os 35 anos, com e sem
necessidades educativas especiais/portadoras de deﬁciência, na Marinha Grande, Portugal.
Cross Stars - crianças dos 6 aos 18 anos de bairros desfavorecidos do norte de Portugal
Rugby with Sharing - detidos do Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus, e detidas do Estabelecimento
Prisional de Santa Cruz do Bispo, Portugal.
Inclusive Sports - 1st to 7th grade school children who do not participate in sports due to economic, cultural and
/ or social challenges in Trondheim, Norway
Play With Me - immigrants, refugees, asylum seekers from Oslo, Norway
ActionAid Italia - NEETS from 16 to 25 years old, Milan. Italy
Uisp Di Parma - NEETS from 16 to 24 years old Parma. Italy
Social Prevention Team in the Department of Prevention of Police in Lodz - Secondary Education Students who
tend to be violent in sport events, Lodz. Poland.
Marshal Oﬃce of the Warmian-Masurian Voivodeship - Secondary School Students with low regular physical
activity levels, Warmian-Masurian Voivodeship region. Poland.

O Desporto Mexe Comigo

Judo 4all

Rugby
com Partilha

Cross Stars

Action Aid Italia

Uisp di Parma

Play With Me

Utleira IL

Zespół Proﬁlaktyki
Społecznej Wydziału
Prewencji Komendy Miejskiej
Policji w Łodzi

Marshal Oﬃce of the Warmian-Masurian
Voivodeship

ACT. U. - Resultados e propostas
Parceiros Chave - Quem são e o que fazem ?
Resultados
●
●
●
●

Federações, Associações e Clubes - Apoio logístico (por ex:,
equipamento), disseminação, procura de parceiros locais
Escolas, Associações e Clubes - “Chegar” ao público alvo e à
comunidade
Ministérios, Câmaras Municipais, Instituições Públicas ou
Privadas - Apoio Financeiro
Escolas, Associações e Clubes - Organização e realização
das atividades propostas. Recursos humanos especializados
para o desenvolvimento das atividades.

Motivação dos Parceiros Chave para participar - contribuir para o
”bem comum” baseado em recompensas sociais, morais,

éticas e não-materiais ou não-monetárias.

Proposta
Procurar e comprometer parceiros
para a partilha de recursos para
garantir a organização, realização,
orientação pedagógica, disseminação
e melhoria constante da qualidade
das atividades desportivas
desenvolvidas.
Os Parceiros Chave deverão partilhar
os mesmos valores : contribuir para o
bem comum através da partilha de
conhecimentos, capacidades e
recursos.

ACT. U. - Resultados e Propostas
Atividades chave - Que atividades chave criam valor ?
Resultados
●
●
●
●

●
●

Atividades Desportivas Pedagogicamente Orientadas - Educar
através do Desporto.
Tempo de treino/educação desportiva - garantir que as atividades
desportivas e o projeto tenha continuidade onde estão integrados
Monitorização sistemática do projeto - reajustar/redeﬁnir as
atividades chave
Aprender a Competir e Competir para aprender- participar
regularmente em atividades ou competições desportivas a nível local
e regional
Participação ativa da população alvo - “O Projeto deles vs. O nosso
Projeto”
“Dar e Receber” - Os participantes contribuem para a organização das
atividades desportivas do projeto, e de forma voluntária, para outras
atividades na associação / escola / clube.

Propostas
Garantir que o processo de
treino/educativo é orientado
corretamente - processo liderado por
proﬁssionais competentes com
recursos adequados, proporcionando
desafios/atividades adequadas e
motivadoras para os participantes.
Promover o envolvimento:
“desenvolver o compromisso” dos
participantes com o projeto e
promover o “dar e receber”.

ACT. U. - Resultados e Propostas
Recursos Chave- Quais são os recursos chave necessários para criar valor?
Resultados
●

●
●
●
●

Recursos Humanos 1 e 2 - Técnicos desportivos e técnicos de outras
áreas que possam “trazer” mais valências (ex: psicólogos, assistentes
sociais, gestores de projeto, etc…), que não só orientam a
aprendizagem de uma modalidade desportiva, mas que buscam
facilitar a entrada e retenção da população alvo e a gestão das
atividades e recursos do projeto.
Recursos físicos e equipamentos - adequados à prática desportiva.
Recursos Financeiros - pagamento a técnicos, transportes, realização
de eventos, etc...
Rede de parceiros locais - que conseguem atrair participantes e
envolvê-los no projeto
Comunicação - facilmente comunicar e receber feedback do
público-alvo e da comunidade - por exemplo, através de sites,
aplicações, redes sociais, jornais, etc…

Propostas
De acordo com a especiﬁcidade do
projeto, assegurar uma equipa
multidisciplinar tecnicamente capaz
de promover a inclusão social através
do desporto e a criação de
parcerias/sinergias válidas para o
projeto

Existirem meios efetivos de
comunicação - em ambos os sentidos
com linguagem e canais adequados
ao público alvo e ao público.

ACT. U. - Resultados e Propostas
Relacionamento com o público alvo - que tipo de relacionamento e
comunicação estabelece com o público alvo ?
Resultados
●

●

●

Relação de proximidade - O público alvo
apresenta falta de competências sociais. O
relacionamento deve ser de proximidade e
respeito promovendo a conﬁança e o
compromisso.
“O nosso Projeto” não “O Projeto deles” - as
atividades desportivas devem ter em conta as
motivações dos destinatários,
corresponsabilizando-os na sua organização.
Communicação - “ouvir” regularmente os
parceiros do projeto para melhorar objetivos,
propósitos e processos de operacionalização.

Propostas
Deve existir um investimento na criação de
uma relação de proximidade através de
processos de intermediação
operacionalizados por parceiros locais,
técnicos desportivos, assistentes sociais,
animadores socioculturais, etc...
Criar e disponibilizar canais de comunicação
adequados (ex: reuniões formais e informais,
aplicações e plataformas digitais) capazes de
providenciar uma comunicação fluida,
principalmente entre os gestores do projeto e o
público-alvo.

ACT. U. - Resultados e Propostas
Canais de comunicação - Como podemos transmitir a nossa proposta de valor
ao público alvo? De que formas ?
Resultados
●
●

●

Parceiros Locais - Através de atividades desenvolvidas
por escolas, clubes e associações.
Gestores de nível intermédio - DT’s, professores de
EF, treinadores e animadores socioculturais,
desempenham um papel importante na “identificação”
dos participantes, das suas famílias e das
comunidades com o projeto.
Canais Digitais - A presença nas redes sociais e/ou
em sites específicos é quase transversal para,
promover a conscientização, comunicar com o público
alvo e para receber feedbacks.

Propostas
Eventos desportivos e outros eventos sociais
devem ser utilizados para dar visibilidade e
cativar crianças e jovens para o projeto.
Os parceiros locais, e as relações de proximidade
que estes têm com o público alvo e a
comunidade, deve ser utilizada para “passar” a
mensagem e envolver mais pessoas para o
projeto.
Combinar o cara-a-cara (contacto presencial)
com a utilização de canais de comunicação
(digitais) utilizados pelo público alvo (Geração Z)

ACT. U. - Resultados e Propostas
Estrutura de Custos - Como os Recursos e Atividades Chave contribuem para
os Custos Chave no projeto ?
Resultados
●

Recursos chave que envolvem maiores
custos- proﬁssionais que integram o projeto,
comunicação, processos e ferramentas
implementadas no projeto.

●

Atividades chave que envolvem maior
ﬁnanciamento - capacitação de
proﬁssionais competentes na organização,
participação em eventos desportivos e/ou
eventos com objetivos sociais.

Propostas
Foco nos o nos recursos humanos associados
ao projeto, não apenas recrutando
“especialistas” com experiência em trabalhar
com o público alvo mas também providenciando
formação aos recursos humanos associados ao
projeto, capacitando-os em áreas que precisam
de desenvolvimento, de acordo com a
especiﬁcidade de cada projeto.
Adquirir “Know-how” em como comunicar nos
canais utilizados pelo público alvo.

ACT. U. - Resultados e Propostas
Fluxos de receita - de que forma o projeto gera receitas/ melhorias sociais ?
Resultados
●
●
●
●

Número de participantes no projeto
Número de eventos em que os participantes
participaram
Número de “episódios de violência”
Número de participantes que participaram em
entrevistas de emprego

Como avaliar o impacto social dos projetos envolvendo
atividades desportivas?
Objetivos Sociais SMART?
Talvez seja a área que mais necessita de desenvolvimento.

Propostas
Deﬁnir objetivos para além da mera
participação, deﬁnindo indicadores chave
que possam medir o impacto dos projetos
na inclusão social de crianças e jovens.
(ex: relação entre abandono e sucesso
escolar, relação entre a entrada e o
sucesso no mercado de trabalho,
continuidade no projeto ao longo do tempo
(voluntários→monitores→adultos)

Propostas:
Protótipo de boas práticas
promovendo a inclusão social
através e para o Desporto

ACT. U. - Protótipos V1
Parceiros Chave

Atividades
Chave
Recursos Chave

Recomendação 1

Recomendação 2

Procurar e comprometer parceiros por
forma a compartilhar recursos para
garantir a realização das atividades
chave

Os parceiros deverão partilhar os
mesmos objetivos e contribuir para o
objetivo/bem comum.

Garantir que o processo de treino e
processo educativo são
competentemente enquadrados e
operacionalizados.

Comprometer e envolver os
participantes no projeto, fomentando a
reciprocidade/proatividade de ação
dos participantes.

Garantir uma equipa multidisciplinar,
com competências necessárias para
promover a inclusão social

Usar meios eﬁcazes de comunicação em ambos os sentidos e com uma
linguagem adaptada ao público-alvo.

ACT. U. - Protótipos V1
Recomendação 1

Recomendação 2

Relacionamento com
os destinatários

Criar um relacionamento de
proximidade, através de um
processo de intermediação

Criar e disponibilizar canais de
comunicação adequados

Canais

Usar eventos desportivos, usar
eventos sociais e a rede de
parceiros locais

Alternância entre o contacto presencial
(cara-a-cara) e o uso de canais digitais e
com diferentes objetivos para cada um

Estrutura de Custos

Foco no desenvolvimento dos
recursos humanos (equipa)
associados aos projetos

Saber comunicar é essencial - é
necessário investir para adquirir
conhecimento especíﬁco nesta área

Fluxos de
receita/produto

Usar objetivos SMART ou
instrumentos similares para obter
e analisar os resultados do projeto

Ter indicadores chave para aferir em que
medida os projetos têm impacto na
melhoria da inclusão social das crianças
e dos jovens

Como promover a inclusão de “NEETs” através do desporto?
Protótipo. V1

