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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
 DIFERENTES

CREDOS / 
RELIGIÕES

FORMAÇÃO 
ESCOLAR

ORIGENS

NACIONALIDADES
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“MY CAREER AS A SPORTS PERSON 
(…) HELPED TO FORGE AND ASSIMI-
LATE THE OLYMPIC VALUES AND TO 
BECOME AWARE OF THE POWERFUL 
ROLE ATHLETES CAN PLAY AS ROLE 
MODELS FOR SOCIETY.”

JOËL BOUZOU
EX-ATLETA E MEDALHISTA OLÍMPICO DE PENTATLO MODERNO
FUNDADOR DA PEACE AND SPORT 

SAIBA MAIS



A solidariedade está intrinsecamente ligada àquilo que se apren-
de no Desporto ou não fossem os valores basilares do Olimpis-
mo, enquanto filosofia de vida: a Excelência, a Amizade e o Res-
peito. Os Jogos Olímpicos da Era Moderna, baseados naquilo que 
acontecia na Grécia Antiga nasceram, na verdade, da inspiração 
das visitas do Barão Pierre de Coubertin a Colégios ingleses e 
americanos, com a proposta de melhorar o sistema de educação. 

YOUR FUTURE
IMPROVING YOUR LIFE
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1894 1896 1908 1909 1924 1942 1993

Year of the foundation of the 
International Olympic Commit-
tee by Baron Pierre de Coubertin

Visão: Obra pedagógica, uma 
filosofia de vida em que o Desporto 
se assume como um meio e não 
como um fim

1st Edition of the Olympic Charter

I Edition of the Olympic Games 
of the Modern Era

Year in which Portugal joins 
the Olympic Movement

UN resolution on the 
creation of the "Internation-
al Year of Sport and 
Physical Education"

"Humanist Dimension of Olympism" in 
Fundamental Principles of the Olympic 
Charter

Creation of the UN

!!!"#$%&'#()*+##,"$' -!!!"#$%&'#()*+##,"$' -

48th UN General Assembly 
(GA)

In this GA the United Nations 
urges Member States to 
observe the Olympic Move-
ment for the first time and 
declares 1994 as the Interna-
tional Year of Sport and the 
Olympic Ideal (A / RES / 
48/10)

2000 2005

Prince Albert of Monaco 
sponsors Peace and Sport 
Foundation

Creation of Sports 
Embassy

2017 20182006 2008 2014 20161914

Olympic flag adoption

Inclusion of Sport and the 
Olympic Movement in the 
UN Agenda 2030

Launch of 
YOUR FUTURE 
project

In this GA the United Nations 
urges Member States to 
observe the Olympic Move-
ment for the first time and 
declares 1994 as the Interna-
tional Year of Sport and the 
Olympic Ideal (A / RES / 
48/10)

The UN General Assembly 
declares

I Winter Olympic 
Games

Goal: To unite all Nations of the 
World around peace and 
development based on the 
principles of justice, human 
dignity and the well-being of all

The first international day of 
Sport for Development and 
Peace (IDSDP) on April, 6

Speech by Nelson Mandela at 
the Laureus Inaugural

Sport has the power to change the 
World. It has the power to inspire, it 
has the power to unite people in a 
way that almost nothing else can . It 
speaks to youth in a language they 
understand. Sport can create hope, 
where once there was only despair 
(...)”

To promote understanding and 
international support for Sport as a 
vehicle for positive social dialogue

UN creates Sport organization: 
UNOSDP (Sport for Develop-
ment and Peace)

SAIBA MAIS SAIBA MAIS SAIBA MAISSAIBA MAIS

SAIBA MAIS SAIBA MAIS

SAIBA MAIS
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profissional que desempenham por volta dos 9 anos de 
idade. Na grande maioria das situações torna-se difícil o 
atleta manter activa a sua formação numa outra área que 
não a desportiva. Como consequência, quando se aproxima 
o momento da transição de carreira, existem situações em 
que o atleta não dispõe das “armas” necessárias para a sua 
nova batalha, num ambiente que não domina, competindo 
em pé de desigualdade uma vez que os outros “adversá-
rios” levam vantagem ao nível da formação técnica e de ex-
periência profissional naquela área específica. 

No entanto, toda a formação desportiva de um atleta con-
templa uma série de disciplinas que não se encontram nos 
currículos académicos e que fazem de um atleta alguém 
com características:

Surge do interesse em aprofundar, divulgar e pôr em práti-
ca um plano de acção sobre o papel do sector empresarial 
na reconversão profissional de atletas de alta competição 
nas mais diversas áreas da sociedade. Este é um projecto 
pioneiro que pretende dedicar-se à promoção da responsa-
bilidade social corporativa, interna e externa, colocando em 
contacto atletas que se estão a aproximar do momento de 
abraçar a transição de carreira com empresas nacionais e 
multinacionais, das mais variadas dimensões e sectores 
de actividade, que estão empenhadas em aprofundar o seu 
papel no desenvolvimento social das pessoas e das orga-
nizações. 

Quando falamos em atletas, falamos geralmente de indi-
víduos que iniciaram a sua especialização na actividade 

O PROJECTO 
YOUR FUTURE



Uma atitude de melhoria contínua e ambição faz 
parte do seu ADN
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Tem a capacidade de se superar em situações de 
crise e aprender com elas com enorme espírito de 
sacrifício e determinação

RESILIÊNCIA

SUPERAÇÃO

Sabe que a sua actividade é competir mas que mes-
mo em competição irá crescer mais e tornar se me-
lhor com um bom trabalho de equipa entre todos os 
intervenientes ao serviço do seu grupo de trabalho

CAPACIDADE DE COOPE-
RAÇÃO EM AMBIENTES 
COMPETITIVOS 

Sabe desenvolver esta capacidade ao longo do per-
curso desportivo e sabe facilmente reconhecer os 
diferentes tipos de liderança e como adaptar se a 
eles enquanto indivíduo e grupo

LIDERANÇA

Sob uma avaliação interna e externa constante, 
sabe que uma boa comunicação melhora o índice 
de resposta quer individual quer colectiva, no seio 
da equipa ou junto dos players externos 

COMUNICAÇÃO INTERNA  
E EXTERNA

Sabe que o “pormenor” pode ser o “pormaior” da sua 
performance desportiva e por isso tem a perfeita 
consciência da importância do “micro” no seu de-
sempenho

ORIENTAÇÃO PARA OS  
DETALHES E OBJECTIVOS 

Sabe que a cooperação com a equipa é a melhor 
forma de atingir objectivos, os quais devem ser de-
finidos de forma clara, ainda que tenham de sofrer 
ajustes sempre que necessário

TRABALHO 
POR OBJECTIVOS 

Disciplina e organização de trabalho para optimizar 
a performance são o seu “habitat natural”

Reconhece o impacto que um segundo, por vezes 
menos, pode ter no seu desempenho individual e/ou 
colectivo e sabe priorizar as suas actividades con-
soante a importância que cada uma delas tem para 
o seu rendimento e objectivos 

GESTÃO DE TEMPO

FOCO
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YOUR FUTURE ESTÁ ENTÃO SUSTENTADO  
NAQUILO QUE SÃO OS VALORES BASILARES  
DO DESPORTO COM AQUILO QUE ACREDITAMOS 
SER UMA FATIA DA RESPONSABILIDADE SOCIAL 
INTERNA E EXTERNA PARA O MUNDO  
CORPORATIVO. 
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PASSO A PASSO

O programa passa por identificar atle-
tas profissionais de alta competição 
que começam a pensar na sua recon-
versão de carreira com 2 a 3 anos de 
antecedência. 

Mediante a análise realizada a nossa 
equipa irá procurar junto das organi-
zações parceiras aquela que melhor se 
adequa ao perfil e objectivos do atleta.

No fim do período estipulado entre as partes, 
cujo final deverá coincidir com o término da car-
reira desportiva do atleta, este terá recebido for-
mação técnica específica e terá contribuído com 
as suas valências adquiridas pela prática des-
portiva junto dos colaboradores da empresa, em 
programas definidos previamente entre a orga-
nização que o recebe e a Sports Embassy. 

1 12 3 4 5

A partir do momento que começamos a trabalhar 
com os atletas, estes começam a ser acompa-
nhados por uma equipa especializada em re-
conversão profissional e transição de carreira de 
maneira a identificar as características predomi-
nantes do atleta, os seus objectivos pessoais e 
o nível de formação adquirido para definição do 
perfil.

A empresa iniciará o processo de acolhimento 
do atleta, dentro do período de tempo que este 
tem disponível entre treinos e competição, e irá 
definir os moldes de aquisição de conhecimento 
estabelecendo um programa que beneficie am-
bas as partes. 

Aquando do período de reconversão, o 
atleta poderá ingressar nos quadros da 
empresa formadora ou estará apto para 
abraçar outros desafios noutras organi-
zações, mas com uma formação técnica 
específica. 



O PROGRAMA
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01
SELECÇÃO DOS CANDIDATOS
• Candidatura
• Selecção
• Procura de financiamento
• Validação da candidatura e entrada no programa

02
VALIDAÇÃO E ENQUADRAMENTO NO PROGRAMA
• Entrevista de enquadramento no processo e definição doacompanhamento  pela equipa especializada
• Acompanhamento em 4 fases:

• Descrição e análise reflexiva
• Aprofundamento
• Recontextualização activa 
• Redação do documento de apresentação e definição do perfil

03
CERTIFICAÇÃO 
• Selo Sports Profile
• Cenário de entrevista de recrutamento
• Apresentação do certificado de competências para cada competência válida, ou seja, efectivamente adquirida 
• Integração das competências certificadas no CV do Atleta 

SPORTS EMBASSY BUILDING YOUR LEGACY
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CRITÉRIOS PARA A SELECÇÃO 
DE CANDIDATURAS 

•  Ser ou ter sido atleta de alta competição ou profissional (ex-atletas consi-
deram-se apenas aqueles que têm máximo de 2 anos de paragem)

•  Querer participar activamente no processo de adopção das competências 
desenvolvidas durante a actividade desportiva para valorizá-las no futuro 
emprego

•  Querer participar activamente no processo de identificação de novos skills 
e potenciar a sua aplicabilidade no mercado de trabalho 

Obs.: não é necessário o (ex)atleta ter formação académica; não é necessário o (ex)atleta ter objectivos 
definidos no âmbito da sua carreira futura

Nota: O início do programa de um atleta está sujeito à obtenção prévia do respectivo financiamento
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A SPORTS EMBASSY É O 
PARCEIRO IDEAL PARA
PREPARARES O PRÓXIMO 
PASSO ENQUANTO AINDA 
ESTÁS NO MOMENTO
MAIS ALTO DA TUA 
CARREIRA.”

Carlos Teixeira
EX-ATLETA VOLEIBOL

“

• Bi Campeão Portugal
• 3 Taças de Portugal 

• 1 Supertaça
• Bicampeão Francês

• Vencedor Liga Europeia
• > 300 internacionalizações
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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 


