


“Toda a  gente 
está a passar 
por algo que 

nós não 
conseguimos 

ver.”

Fonte: Players Tribune





MISSÃO, VISÃO E VALORES



SPORTS EMBASSY
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

Acção com Atletas em preparação na fábrica têxtil Paula Borges

Acção com Atleta em preparação na Câmara de Comércio e 
Indústria Portuguesa (CCIP)



SPORTS EMBASSY
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.



HEADS UP



HEADS UP
O que é?

Apesar de, nos últimos anos, ter aumentado o 
awareness e investimento para questões 
relacionadas com a Saúde Mental, no Desporto 
este é ainda um tema (podemos considerar) 
tabu. Talvez porque os Atletas são “super
heróis” tanto aos olhos dos outros, como 
também através da forma como se veem. 
Mas não só...

Na Sports Embassy acreditamos que o segredo 
está na prevenção e, sobretudo, na formação 
dos Atletas e demais agentes desportivos. E é 
assim que surge o projecto Heads Up.



HEADS UP
Premissas

• A Saúde Mental é um tema abrangente que deve ser abordado com uma boa comunicação 
com foco na prevenção e diagnóstico precoce

• Apesar de, no Desporto, se falar abertamente da importância da mente para o sucesso 
desportivo, ainda existem estigmas relacionados com a Saúde Mental

• Poucas são as pessoas que conseguem detectar os sintomas iniciais por falta de conhecimento 
e informação nesse sentido

• Muitas das vezes a procura de soluções acontece em fases adiantadas que não permitem 
trabalhar de forma preventiva

• A maioria dos Clubes não dispõe de um Psicólogo para os seus Atletas (e demais agentes 
desportivos)



Fonte: Players Tribune

“Durante 29 
anos, pensei na 

saúde mental 
como sendo 
um problema 
dos outros.”



HEADS UP
A solução para os Atletas

A plataforma Heads UP está desenhada 
para que qualquer Atleta possa ter o apoio 
necessário desde a sensibilização para o 
tema da Saúde Mental, passando pela 
formação e o apoio técnico especializado.
Existirá conteúdo formativo gratuito e 
pago devidamente certificado por uma 
entidade competente na matéria; uma 
rede de Psicólogos previamente 
identificada para responder de forma 
individual às necessidades de cada Atleta; 
testemunhos de Atletas e ex-Atletas no 
que respeita ao trabalho de prevenção da 
Saúde Mental e partilha entre pares. 
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HEADS UP
A solução para os Atletas

Mediante um valor mensal, o Atleta (válido também para outros agentes desportivos – como 
treinadores, árbitros, entre outros) pode usufruir de uma série de vantagens:

Plano Valor / mês
Formação

Sessão individual 
(Psicólogo)Conteúdo 

gratuito
Conteúdo p/ 
assinantes

Sessões live (1 
por mês)

Gratuito 0 € √ × × ×

Base 1 24,99 € √ √ √ ×

Base 2 34,99 € √ √ √ 1 sessão bimensal

Base 3 49,99 € √ √ √ 1 sessão mensal

Premium Sob consulta √ √ √ Sob consulta



Fonte: The Sports Trust

“Se eu nunca tivesse tido problemas de saúde mental, não 
tenho dúvidas de que ainda estaria a jogar.”



INÊS CAETANO
ines.caetano@sportsembassy.pt
+351927749022

“Às vezes só precisamos de alguém que nos ouça. 
Que não nos julgue, que não nos substime, que não nos analise. Apenas nos ouça.”

(Charlie Chaplin)


