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SPORTS EMBASSY
Missão, Visão e Valores

MISSÃO

Servir o Desporto e colocar o 
Desporto ao serviço das 
organizações empresariais através 
da preparação de Atletas no âmbito 
das competências adquiridas no 
Desporto e a sua adaptação ao 
mercado de trabalho potenciando a 
empregabilidade deste segmento 
bem como a sua capacidade de 
empreendedorismo. Acção Associação Académica de S. Mamede – Voleibol & Pingo Doce



SPORTS EMBASSY
Missão, Visão e Valores

VISÃO

• Mostrar às organizações a importância de contarem na sua estrutura com recursos humanos 
dotados de valências tão específicas e importantes como aquelas que se adquirem no Desporto e na 
competição.
• Contribuir para a agregação de valor ao mundo empresarial e desportivo enquanto agentes 
facilitadores no relacionamento entre ambos. 
• Sensibilizar os agentes desportivos para uma boa preparação para a vida após o Desporto através 
de ações diversas de carácter formativo. 
• Sensibilizar o mundo corporativo para as competências adquiridas ao serviço do Desporto e o 
paralelismo com os diversos setores da economia. 
• Alinhar os objetivos da Sports Embassy com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
estabelecidos pela Assembleia Geral das Nações Unidas. 

VALORES
Os valores Olímpicos: Excelência, Amizade e Respeito.





ACADEMIA
O que é?

A Academia Sports Embassy surge com o objectivo de valorizar as competências adquiridas no 
Desporto mas, sobretudo, da necessidade de desconstruir o que se aprende no Desporto e 
traduzir para novos contextos corporativos. Assim, a Academia desenvolve actividades para 
Atletas e para Empresas. 

Atletas Empresas



•Análise de 
objectivos

•Avaliação do 
contexto

Passo 1 Apresentação de 
proposta à medidaPasso 2

Formação em 
contexto presencial 

ou online
Passo 3 •Acompanhamento

•AvaliaçãoPasso 4

ACADEMIA
Empresas

A oferta formativa para as empresas tem por base uma avaliação prévia que resulta num 
diagnóstico e numa proposta objectiva enquadrada com as necessidades e objectivos específicos. 



ACADEMIA
Oferta Formativa

Indo ao encontro das 
necessidades das empresas, a 
nossa resposta pode assumir 
várias formas de actuação, quer 
integradas quer num formato só:

Formações 
Certificadas
Formações 
Certificadas

PalestrasPalestras

WorkshopsWorkshopsTeam 
buildings

Team 
buildings

OutrasOutras



ACADEMIA
Oferta Formativa

Vamos levar o Desporto para as Empresas e garantir que todos terão oportunidade de pisar um 
balneário, mesmo que por um dia:

“Vamos pensar jogo a jogo.”
O “pormenor” pode ser o “pormaior” da 
performance (desportiva) e por isso tem de 
haver consciência da importância do “micro” 
no desempenho da actividade.

“Estamos juntos!”
A capacidade de liderança é desenvolvida ao 
longo do percurso desportivo onde facilmente 
se reconhecem os diferentes tipos de 
liderança e como adaptar-se a eles enquanto 
indivíduo e grupo. 

“Prognósticos, só no final do 
jogo.”
A cooperação com a equipa é a melhor forma 
de atingir objectivos, os quais devem ser 
definidos de forma clara, ainda que tenham 
de sofrer ajustes sempre que necessário.

“Seus #$%&, estão a brincar com 
isto?!”
Mesmo em competição, apenas se cresce e 
evolui com um bom trabalho de equipa entre 
todos os intervenientes ao serviço do grupo 
de trabalho.
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Oferta Formativa

Vamos levar o Desporto para as Empresas e garantir que todos terão oportunidade de pisar um 
balneário, mesmo que por um dia:

“Vamos ter calma!”
A disciplina e organização de trabalho para 
optimizar a performance são o “habitat 
natural” de um high performer mas é preciso 
saber identificar e como utilizar diferentes 
ferramentas.

“Não confundas beira da estrada com 
estrada da beira.”
Ser o que se faz ou ser o que se é. Distinguir os 
diferentes papéis que se tem enquanto indivíduo e 
saber trabalhar cada um deles protegendo o 
futuro.

“Trust the process.”
A diferença entre processo e resultado. 
Gostar de ganhar ou gostar de trabalhar para 
atingir o sucesso. O que é o sucesso? 

“Mais um brasileiro no balneário e 
passamos a treinar samba.”
Saber estar sob avaliação constante, interna e 
externamente. Saber que uma boa comunicação 
melhora o índice de resposta quer individual 
quer colectiva, no seio da equipa ou junto dos 
players externos. A multiculturalidade na alta 
performance.



ACADEMIA
Equipa

Andreia Santos Ricardo Oliveira (Caio) Carlos Andrade Carlos Martins Carlos Teixeira Diogo Luís

Emanuel Silva Erika Morri Filipe Sousa Ibraim Cassamá Jorge FaustinoInês Caetano

O perfil dos formadores está disponível em www.sportsembassy.pt



ACADEMIA
Equipa

Mery Andrade Miguel Miranda Nuno Dias

Pedro Cary Pedro Dias

Leandro Conde
Paula Costinha

Ricardo Pires Vanessa FernandesSusana FeitorRui Miguel Mendonça

O perfil dos formadores está disponível em www.sportsembassy.pt

Leonardo Cunha



O FUTURO, SEJA QUAL
FOR, É O NOSSO LEGADO
PARTILHADO.
Sports Embassy ®



INÊS CAETANO
ines.caetano@sportsembassy.pt
+351927749022
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