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“Acho fundamental incentivar as crianças desde cedo a praticar desporto, não só por uma 

questão de saúde, mas também pelo desenvolvimento do raciocínio e da aprendizagem.  

O desporto também é essencial para a educação”. 

Gustavo Kuerten, tenista profissional.



Portugal tem as mais altas taxas de abandono escolar e de baixos níveis de 
escolaridade da União Europeia. Face a esta realidade e estando a Academia dos 
Champs diariamente em contacto com jovens que vivem de perto esta realidade, 
em que o insucesso escolar é mais frequente entre os 15 e os 18 anos, surge a 
criação do projecto UNIVERSIDADE ADC: uma aposta na formação e capacitação a 
nível profissional e pessoal da geração mais velha de alunos da Academia dos 
Champs – rumo a um futuro de sucesso e devidamente estruturado.

Fonte: www.observatorio-das-desigualdades.com

Introdução  

Melhor desempenho escolar 
 
 

Mais abertura para trabalhar 
postura e comportamento 
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RELACIONAIS E 

PESSOAIS

APOIO NA 

FORMAÇÃO



Conceito & Destinatários
Jovens com mais de 15 anos, previamente sinalizados; 
 
Casos de insucesso ou abandono escolar; 
 
Compromisso mútuo entre aluno e professores; 
 
Apoio a formação académica, pessoal e profissional; 
 
Preparação para o mercado de trabalho com vista à sua autonomia.



Objectivos  
Promoção do sucesso escolar e diminuição do abandono escolar precoce dos 
jovens, através de formações e apoios adequados ao perfil dos alunos; 
 
Ajudar os jovens no processo de escolha do seu futuro profissional, capacitando-os 
para uma melhor cidadania e aquisição de competências necessárias para a vida 
adulta; 
 
Criar oportunidades de formação e emprego para os jovens, promovendo as suas 
competências e acesso a boas práticas, num esforço conjunto entre a Academia 
dos Champs e empresas/entidades parceiras.



 Recursos 
Modelo de Intervenção assente em quatro etapas fundamentais; 
 
Espaço próprio e equipamentos vários para as diversas acções de formação; 
 
Equipa de técnicos qualificados; 
 
Parcerias com empresas/entidades que acrescentem valor à formação dos jovens 
e criem oportunidades de estágios profissionais e oferta de trabalho; 
 
Trabalho em rede com entidades sociais.



Modelo de Intervenção 
etapas

1ª

2ª

3ª

4ª

Sinalização dos alunos           Alunos inscritos na Academia dos Champs, que 
demonstrem interesse pelos conteúdos oferecidos e queiram receber apoio 
pedagógico fora do âmbito escolar.

Definição personalizada do programa            Coordenado por equipa pedagógica e 
conforme as necessidades identificadas em cada aluno.

Implementação           Desenvolvimento e aplicação dos conteúdos por parte de 
técnicos qualificados + Experiência e mentoria para consolidar competências 
cognitivas e não cognitivas dos alunos. 

Monitorização de resultados           Análise evolutiva do aluno e medição de 
impacto.



PROGRAMAS DISPONÍVEIS

EDUCAÇÃO DE UM CHAMP             Aulas de Inglês + Apoio ao Estudo 
Promover e consolidar o aproveitamento escolar dos alunos inscritos no 
programa e cimentar a sua consciência para a importância da escola.

FORMAÇÃO DE UM CHAMP            Cursos Técnicos 
Aquisição de skills técnicos que enriqueçam as habilitações de cada aluno, 
através do acesso a formações na área do ténis, mas não exclusivo. 

VOCAÇÃO DE UM CHAMP             Coaching Vocacional +  
Orientação Profissional + Estágios Profissionais 
Capacitar e orientar os jovens para o seu futuro, procurando a mudança de 
comportamentos, postura e ambição profissional. 
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INVESTIMENTO 
 
Sustentabilidade possibilitada pelo financiamento, concedido por empresas e 
entidades comprometidas a longo prazo com o projecto, que permitam 
alavancar as respostas propostas aos alunos.

benefícios & INVESTIMENTO SOCIAL DO PROJECTO
BENEFÍCIOS  
 
Capacitar alunos através da educação e formação, tornando-os mais motivados e 
potencialmente com melhores resultados escolares, fomentando a mudança, 
premiando o mérito e abrindo caminho para oportunidades profissionais;  
 
Apoio individualizado através de uma metodologia assente no acompanhamento 
por parte de profissionais e na facilitação de potenciais contactos com empresas; 
 
Parcerias em rede com entidades sociais, autarquias, escolas e empresas.  
 



CONFIANÇA numa instituição profissional, sustentável e dedicada a 
mudar a vida dos seus beneficiários;  
 
CONTRIBUTO directo para fazer a diferença na vida futura dos nossos 
alunos; 
 
APOSTA na educação e formação como ferramentas de inclusão 
social; 
 
COMUNICAÇÃO junto dos seus colaboradores e clientes da parceria 
com a Academia dos Champs. 
 
 
COMO APOIAR?

DONATIVOS REGULARES  
 
DONATIVOS PONTUAIS  
 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRO-BONO 
 
PARCEIROS – PROGRAMA VOCAÇÃO DE UM CHAMP

RAZÕES PARA APOIAR A UNIVERSIDADE ADC



Contactos 
Inês Abreu

+351 91 844 25 59 

iabreu@academiadoschamps.org 

academiadoschamps.org 

fb.com/academiadoschamps 

instagram.com/academiadoschamps

Aqueles que nasceram na pobreza ou à margem da sociedade precisam do 

nosso apoio extra para realizar os seus sonhos”. 

Novak Djokovic, tenista profissional.




