


O Programa de Aceleração de
Ideias foi algo que surgiu durante a
concepção do Athlete Social
Leadership Camp  (ASLC), a
iniciativa que substituiu a edição
do Congresso YourFuture do ano
2020, devido à situação pandémica
que (ainda) se vivia. Se o ASLC
seria um concurso de
empreendedorismo social,  teríamos
de ter um prémio e garantir que
daríamos aos participantes a
oportunidade de continuar a
desenvolver os seus projectos. O
caminho teria de ser,
obrigatoriamente, por aí e, visto
que organizámos o ASLC com
parceiros de Cabo Verde e São
Tomé e Príncipe, além de Portugal,
procurámos desenvolver esta
iniciativa com quem teve uma
presença massiva no Camp  que
decorreu em Abril.  
Rapidamente percebemos a
simbiose existente entre os nossos
objectivos, as ideias do Comité
Olímpico Cabo Verdiano (COC) e o
enorme potencial em trabalharmos
novamente com a WeCare e, agora,
com a Lideras. Para nós, fará
sempre mais sentido trabalhar em
equipa com organizações com
quem possamos partilhar
objectivos mas também valores,
ideias, projectos, que possam
convergir para o nosso propósito: 

dotar os Atletas e ex-Atletas de
ferramentas que lhes permita
garantir uma melhor preparação
para a vida após o desporto .  

Nesse sentido, não foi difícil
chegar à conclusão de que
poderíamos criar algo bastante
mais sólido e com um impacto
ainda maior. Promovido pelo COC,
implementado pela WeCare e
operacionalizado pela Lideras e
pela Sports Embassy, surge então
a edição de 2021 do Sport
Acelerator Lab.

Durante 8 meses, os jovens
empreendedores inseridos nas
suas organizações e/ou (ex)Atletas
que têm as suas próprias
organizações desportivas, vão ter
acesso a 210 horas de capacitação
e mais de 16 horas de
mentoria/projeto com especialistas
em empreendedorismo, inovação, 
 desporto além de acesso a um
conjunto de outras especialidades,
sempre que se verifique
necessário. 
Alem disso, terão acesso a um
conjunto de serviços de
assistência técnica de
desenvolvimento, implementação
de projetos e de criação de
sustentabilidade organizacional,
que lhes permitirá desenvolver os 

seus projetos e criar/aperfeiçoar
os seus produtos/serviços
adaptados à cadeia de valor do
desporto.

Foram traçados 4 principais
objectivos para este programa :
1- Promover o empreendedorismo
através do desporto  e transmitir
competências para gerar
oportunidades de rentabilidade por
parte dos clubes desportivos ;
2- Estimular uma mentalidade
empreendedora para impulsionar o
número de negócios associados ao
desporto ;
3- Desenvolver estratégias de
sustentabilidade de clubes
desportivos e identificar projetos
inovadores  que possam ser
adaptadas à indústria do desporto; 
4- Aumentar a participação de
(ex)Atletas na construção de
modelos de negócios associados
ao desporto .

Para isso, existirão 6 módulos,
divididos em 2 quadrimestres :
Gestão Estratégica, Gestão de
Marketing e Desenvolvimento
Organizacional  de Novembro a
Fevereiro e Gestão de Recursos
Humanos, Organização de Eventos
Desportivos e Gestão Financeira
de Março a Junho.

Acelerador 
de negócios
/ BY SPORTS EMBASSY
geral@sportsembassy.pt

A Academia Sports Embassy é dirigida a Atletas e
Empresas. Hoje falamos sobre o Programa de
Aceleração de Ideias que terá o seu início no
próximo dia 1 de Novembro e que irá apoiar 25
Atletas / ex-Atletas co os seus projectos e/ou
dirigentes de diferentes organizações desportivas.
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A inclusão neste programa irá permitir aos
participantes obter duas certificações
internacionais: PM4NGO (Módulo de
certificação para a avaliação de Fundation
Level de Gestor de Projetos Sociais) e ACSM -
OS (Certificação em Advance Course in Sports
Management da Solidariedade Olímpica).

O Director de Formação deste programa é o
Leonardo Cunha que será ainda o facilitador
do módulo de Gestão Estratégica. O Leonardo
está a trabalhar desde Novembro de 2019 na
Universidade de Cabo Verde como Professor
Convidado no Mestrado em Gestão do
Desporto e é um experiente Gestor de
Projectos Desportivos em Cabo Verde e países
Africanos de Língua Portuguesa. Além disso, é
um gestor competente no Movimento Olímpico
e possui uma certificação internacional pelo
Comité Olímpico Internacional como Director
do Programa Avançado. A sua formação e
experiência permitem que ele trabalhe como
gestor de projetos e desenvolvedor
organizacional em qualquer projecto e
organização sem fins lucrativos. Foi
codesenhador do Sport Bootcamp em Cabo
Verde.

Ao Leonardo irão juntar-se outros facilitadores:
- Ricardo Pires - Gestão de Recursos Humanos;
O Ricardo é ex-jogador profissional de Futebol
e actualmente Psicólogo Desportivo que
desempenha funções no Sport Lisboa e
Benfica, clube que representou enquanto
jogador. É igualmente formador na Associação
de Futebol de Lisboa. Tem um mestrado em
Psicologia Social e das Organizações realizado
no Instituto Superior de Psicologia Aplicada.
- Dilma Vieira - Gestão Financeira; A Dilma
desempenha funções de técnica de promoção
empresarial no GAPE da Pro Empresa na Ilha
do Sal e foi coordenadora de promoção de
empreendedorismo no BIC, além de
administradora na empresa Foto Vieira SA.  É
ainda formadora e coach empresarial, sendo
licenciada em Contabilidade e pós graduada
em Gestão das Organizações.
- Rodrigo Bejarano - Desenvolvimento
Organizacional; O Rodrigo é o actual
Presidente do Comité Paralímpico de Cabo
Verde, da Federação Nacional de TeqBall e
ainda é o Secretário Geral do Comité
Paralímpico Africano (APC). 

A INCLUSÃO NESTE PROGRAMA IRÁ
PERMITIR AOS PARTICIPANTES OBTER

DUAS CERTIFICAÇÕES INTERNACIONAIS:
PM4NGO (MÓDULO DE CERTIFICAÇÃO
PARA A AVALIAÇÃO DE FUNDATION

LEVEL DE GESTOR DE PROJETOS
SOCIAIS) E ACSM - OS (CERTIFICAÇÃO

EM ADVANCE COURSE IN SPORTS
MANAGEMENT DA SOLIDARIEDADE

OLÍMPICA).

Foto: brochura do Sport Acelerator Lab

Tem uma vasta experiencia em condução de
grupos, liderança organizacional e diplomacia.
É licenciado em Educação Física e Desporto e
é detentor de 3 mestrados, entre os quais o
MEMOS (Executive Masters in Sport
Organisation Management).
- Inês Caetano - Gestão de Marketing &
Organização de Eventos Desportivos; A Inês é
a fundadora da Sports Embassy. É licenciada
em Educação Física, na vertente de Treino
Desportivo e pós-graduada em Gestão e
Marketing Desportivo. Tem vasta experiência
em grandes eventos desportivos, como os
Jogos Mundiais Militares ou o Campeonato do
Mundo da FIFA e faz consultoria em projectos
de gestão e planeamento estratégico na área
do desporto. 
 
Iremos acompanhar, durante as próximas
edições da Legacy, alguns dos projectos que
fazem parte da primeira edição do Sport
Acelerator Lab e já estamos a pensar numa
próxima edição, quem sabe, presencialmente e
em Portugal?


