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Entre em contacto
Se estiver interessado nas nossas atividades e na rede SPIN, visite  
www.sportinclusion.net ou entre em contato com um membro da equipa  
do projeto.  
Contacto 
fairplay-VIDC 
Kurt Wachter, David Hudelist
Möllwaldplatz 5/3 
A-1040 Vienna

wachter@vidc.org  
hudelist@vidc.org 
Tel. +43 1 7133594 90 
facebook.com/SpinProject/  
www.sportinclusion.net

Contacto (Portugal)
Joaquim Evangelista / Bruno Silva
Sindicato dos Jogadores Profissionais 
de Futebol
Rua Nova do Almada, nº11, 3º andar
1200-288 Lisboa, Portugal

sjpf@sjpf.pt
Tel. 00351.213219590
www.sjpf.pt

www.sportinclusion.net



Project

Após a migração de refugiados para a União Europeia em 2015, muitos 
clubes desportivos, associações e outros grupos informais começaram 
a providenciar atividades desportivas e de lazer aos recém-chegados 
migrantes. As organizações desportivas foram confrontadas com uma 
realidade nova onde a experiência e boas práticas estão em falta e as 
iniciativas desportivas de base são afetadas pelos apoios diminutos.  

Neste contexto, a Rede de Inclusão Social (SPIN) criou o projeto “Des-
porto Dá as Boas-Vindas aos Refugiados – Inclusão social de migrantes 
recém-chegados no e através do desporto”. O projeto tem como princi-
pal objetivo proporcionar conhecimento, formação e qualificação para 
lidar com os novos grupos alvo. Este projeto irá potenciar a inclusão 
social e a participação dos migrantes recém-chegados a diferentes 
níveis no desporto, através da formação, sensibilização e reforço das 
capacidades das entidades desportivas.

Áreas de Trabalho

1. Construção de uma base de dados
●● Avaliação das necessidades dos educadores desportivos na atualidade 
●●  Boas Práticas na Europa e desenvolvimento de critérios de qualidade 

para projetos de inclusão no desporto 

2. Formação e Qualificação de Educadores e Clubes Desportivos
●● Programa de Formação para treinadores desportivos (Junho 2017)
●●  Plataforma Online: Clubes desportivos abrem as portas para 

refugiados e migrantes

3.  Respeitar os Refugiados – Campanha e Consciencialização do 
Público

●●  Eventos de Boas-Vindas a Refugiados na Semana Europeia do 
Desporto (Setembro 2017)

●●  Eventos de Boas-Vindas a Refugiados durante Semanas de Ação FARE 
(Outubro 2018)

4.  Capacidade de construção de iniciativas desportivas com 
migrantes recém-chegados

●●  Conferência em rede: “Iniciativas base de encontro ao Desporto 
organizado”

●●  Pacote Base – Fornecer apoio para iniciativas desportivas que 
trabalhem com migrantes

5. Rede Europeia e Desenvolvimento da Política
●●  Encontro Público no Parlamento Europeu (Semana Europeia do 

Desporto 2018)
●● Conferência da Rede Europeia (Novembro de 2018, Lisboa) 
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