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QUEM 
SOMOS
A Sports Embassy (SE) surge da vontade de 
ex-atletas e praticantes de várias modalida-
des desportivas colocarem ao serviço de ou-
tros atletas a aprendizagem que resultou dos 
seus percursos desportivos. Uma vivência e 
conhecimento só verdadeiramente entendi-
dos por atletas e players ao serviço do mundo 
do Desporto.
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A criação da SE assenta o seu ADN na partilha 
de valores, objectivos e visões comuns. Acredi-
tamos que estes são os ingredientes necessá-
rios não só nas vidas pessoais mas, sobretudo, 
para uma sociedade que está carente de tudo 
aquilo que o Desporto nos proporcionou e en-
sinou. 

Sempre com o foco nos atletas, temos como 
missão servir o Desporto e colocar o Despor-
to ao serviço das organizações empresariais. 
Queremos que os valores que nos foram trans-
mitidos no Desporto possam chegar cada vez a 
mais pessoas através do relacionamento entre 
os diversos agentes desportivos e marcas/em-
presas. MISSÃO

Queremos mostrar às organizações a importân-
cia 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. Acreditamos que 
podemos contribuir para a agregação de valor 
ao mundo empresarial e desportivo enquanto 
agentes facilitadores no relacionamento entre 
ambos.

Vamos contribuir para que os atletas de alto 
rendimento possam focar-se em exclusivo na 
missão de treinar e atingir os seus objectivos 
através:  

DOS SERVIÇOS YOU FIRST

DO PROGRAMA  YOUR FUTURE

HISTÓRIAS 
DE VIDA

GOSTOS 
PESSOAIS

CREDOS / 
RELIGIÕES

FORMAÇÃO 
ESCOLARORIGENS

NACIONALIDADES
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YOU CAN'T PUT A LIMIT ON  
ANYTHING. THE MORE YOU 
DREAM, THE FARTHER YOU GET.” 

Michael Phelps
MEDALHISTA OLÍMPICO DE NATAÇÃO

“



YOU 
FIRST
IMPROVING YOUR LIFE

Conhecendo a realidade do desporto profissional 
de alto rendimento, a Sports Embassy surge para 
dar resposta a uma série de necessidades da vida 
não desportiva do atleta e da sua família. Recorrer 
à SE e à sua rede de parceiros é encontrar as me-
lhores soluções e, assim, aumentar a qualidade de 
vida.

O nosso conceito assenta na mediação entre as 
necessidades do atleta e as soluções da nossa 
rede de parceiros. Somos um agente facilitador 
focado na prestação de um serviço personalizado 
oferecendo todo o suporte para o período da sua 
vida desportiva, assim como pós desporto de alto 
rendimento, incentivando os atletas a planear uma 
vida que não se resuma exclusivamente em tor-
no daquilo que é a sua actividade desportiva. Isto 
poderá contribuir substancialmente para quando 
chegar o momento de abraçar a transição de car-
reira. 

CONSTANTE AVALIAÇÃO
• CLUBE
• OPINIÃO PÚBLICA

• ALTO RENDIMENTO
• ALTA PERFORMANCE

• MUITAS AUSÊNCIAS
•    POUCO TEMPO COM A FAMÍLIA
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ESTABILIDADE 
EMOCIONAL
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Serviços que oferecemos:

VANTAGENS
Com um serviço personalizado 
que dá resposta às necessida-
des específicas do atleta,  a SE 
proporciona o espaço e o tem-
po para que este se possa focar 
cada vez mais na sua actividade 
desportiva. Com a SE o atleta e a 
sua família beneficiam de todo o 
conforto e qualidade de vida 

LAZER COMODIDADE

CONSULTORIA FINANCEIRA

OUTROS

SAÚDE E BEM-ESTAR
• Nutrição
• Personal Training
• Consultas de Especialidade
• Babysitting
• Actividades para Crianças
• Lazer

• Restaurantes
• Fashion Stylist
• Design de Interiores
• Serviços de Hospitalidade
• Projectos de Arquitectura
• Joalharia

• Viagens e Acomodação
• Compra/ Aluguer de Veículos
• Segurança
• Motoristas
• Jardinagem

• Gestão Financeira
• Gestão de Investimentos
• Planeamento de Reforma
• Planeamento Fiscal 

• Apoio à criação de negócio
• Apoio em serviços administrativos
•  Serviços de gestão personalizada
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AINDA QUE O FOCO 
SEJA O BEM-ESTAR DO 
ATLETA, ACREDITAMOS 
QUE OUTROS AGENTES 
DESPORTIVOS TAMBÉM 
BENEFICIAM COM O 
APOIO PERSONALIZADO 
AO DESPORTISTA. 
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•  Rede de parceiros “chave na mão” ao serviço 
dos atletas na busca pelo seu conforto fora do 
âmbito desportivo

•  Acompanhamento permanente a atletas do 
Clube e a atletas em condição de empréstimo 

•  Rentabilidade do atleta enquanto activo do 
Clube 

•  Serviço sigiloso em regime de outsourcing que 
permite ao Clube focar-se exclusivamente em 
questões de índole desportiva 

•  Aceleração do processo de adaptação de atle-
tas estrangeiros ao Clube 

•  Garantia de um trabalho realizado por profis-
sionais com conhecimento do sector despor-
tivo ainda que focados exclusivamente nos 
aspectos da vida familiar e social dos atletas, 
completando o círculo de apoio necessário 
para uma melhoria de qualidade de vida que 
se irá reflectir no desempenho desportivo

•  Acesso a uma rede de parceiros com potencial 
comercial para o Clube através do networking 
da SE

•  Rede de parceiros “chave na mão” ao serviço 
dos atletas na busca pelo seu conforto fora do 
âmbito desportivo

•  Rentabilidade do atleta enquanto activo 
•  Serviço outsourcing que permite ao Agente / 

Empresário garantir ao seu atleta um maior 
conforto e melhoria de qualidade de vida 

•  Possibilidade do Agente / Empresário repre-
sentar um maior número de atletas garantindo 
a qualidade do acompanhamento extra des-
portivo

•  Garantia de um trabalho realizado por profis-
sionais com conhecimento do sector despor-
tivo ainda que focados exclusivamente nos 
aspectos da vida familiar e social dos atletas, 
completando o círculo de apoio necessário 
para uma melhoria de qualidade de vida que 
se irá reflectir no desempenho desportivo

•  Garantia de um serviço personalizado com 
ofertas adequadas à procura e necessidade 
do atleta e sua família

•  Garantia de um acompanhamento à sua fa-
mília prestado por profissionais dedicados e 
disponíveis

•  Rede de parceiros de produtos e serviços de 
excelência

•  Possibilidade de garantir o foco no desempe-
nho desportivo enquanto a equipa da Sports 
Embassy assegura que todas as questões ex-
tra desportivas são resolvidas eficaz e eficien-
temente  

•  Melhor adaptação ao Clube, cidade e País, no 
caso dos atletas estrangeiros

•  Minimização do impacto negativo que algu-
mas questões de dia-a-dia possam ter no 
estado anímico do atleta, permitindo a manu-
tenção da qualidade do seu desempenho des-
portivo 

ATLETA CLUBES AGENTES/
EMPRESÁRIOS
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VANTAGENS
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THAT’S ONE THING YOU LEARN 
IN SPORTS. YOU DON’T GIVE UP; 
YOU FIGHT TO THE FINISH.” 

Louis Zamperini
ATLETA OLÍMPICO DE ATLETISMO

“
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INÊS ALVES CAETANO

+351 927 749 022

 ines.caetano@sportsembassy.pt 

GUILHERME LOPES DA COSTA

+351 916 519 165

guilherme.lopesdacosta@sportsembassy.pt 




