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PARCEIROS
Club Deportivo de Judo Finisterre
Laguna de Duero, Spain
www.judoclubfinisterre.com

BIDA e.V. Kultur und Bildung
Suhl, Germany
www.bida-kultur-bildung.de

AE2O
Matosinhos, Portugal
www.segundaoportunidade.com

Humanity and Longevity
Sofia, Bulgaria
www.dylgoletie.bg

Ayuntamiento de La Cisterniga
La Cisterniga, Spain
www.lacisterniga.es

Disseminação e sensibilização 
através de::

Eventos multiplicadores a nível local/regional/nacional 
em cada país parceiro

Rede de instituições públicas e privadas, 
organizações desportivas e ONG's

Plataforma RP Erasmus+

Blogs temáticos e páginas web 

Sítios web dos parceiros

Víctor Gómez, Project Manager
JFC Laguna de Duero, Spain
e-mail: judoclubfinisterre@gmail.com
web: www.keyacts.net
FB page: https://www.facebook.com/keyacts
YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCQx1_AAqD9O
QjDmqL27P4kw  

Contacto:



O projecto KeyActs
reúne, em parceria estratégica inter-sectorial, um 
conjunto de 5 organizações da Bulgária, 
Alemanha, Espanha e Portugal para apoiar a 
partilha de boas-práticas no sector da educação 
de adultos, através da criação, testagem e 
disseminação de uma metodologia de formação, 
recorrendo ao desporto para o desenvolvmento 
de competências-chave junto de aprendentes 
adultos em situação de especial vulnerabilidade, 
nos países europeus envolvidos na parceria.

O projecto KeyActs pretende:

Reuniões de parceiros. 
Sofia (Bulgária). 
Cisterniga (Espanha). 
Matosinhos (Portugal).

website do projecto
olhetos informativos em 5 línguas
4 comunicados de imprensa
Página em redes sociais & canal Youtube
dentidade de marca KeyActs.

Apoiar aprendentes adultos em situação de 
especial vulnerabilidade promovendo a 
educação não-formal através da formação e 
mentoria baseada em actividades 
desportivas, como forma de prevenir a 
exclusão social

Empoderar e reforçar o papel dos 
formadores em contextos de educação de 
adultos, intercambiando boas-práticas com 
base em abordagens pedagógicas 
desportivas, no sentido de os tornar capazes 
de lidar com a diversidade em contextos de 
aprendizagem não-formal. 

Construir uma cooperação próxima entre 
sociedade civil, juventude e organizações 
desportivas, autoridades locais e sector 
privado, para garantir uma participação activa 
de todos os membros da comunidade 
educativa na aquisição de competências. 

Envolver a comunidade, num sentido mais 
alargado, na promoção de estratégias 
europeiras dedicadas à aprendizagem ao 
longo da vida e à inclusão social de 
aprendentes adultos em situações de 
especial vulnerabilidade.

Grupos - alvo:

Ferramentas de formação: 
"Desenvolvimento de competências - chave 
através de actividades desportivas", disponível em 
5 línguas.
Formação de formadores acerca da aplicação das 
ferramentas desenvolvidas, a realizar em Espanha 
com 15 formadores de 4 países da UE.
 Testes piloto das ferramentas desenvolvidas com 
20 adultos em situação de especial vulnerabilidade 
por país.
Análise comparativa de resultados antes e depois 
das sessões formativas.

Principais actividades:

Adultos em situação de especial vulnerabilidade: 
migrantes, refugiados, minorias étnicas, cidadãos 
com deficiência, desempregados, NEETs, em  
abandono escolar precoce, vítimas de violência, 
oriundos de meios rurais

Profissionais de educação de adultos: forma-
dores, treinadores, professores, trabalhadores 
sociais

Clubes desportivos

Organizações da sociedade civil

nstituições públicas. 

Redes de educação de adultos. 

Decisores políticos a nível local e regional.

Desenvolvimento produtos do projecto:


