
  

KeyActs: o desporto como ferramenta para o 
desenvolvimento de competências – chave  

 
 
 Baseado numa parceria estratégia intersectorial, o projeto KeyActs, financiado pelo 
programa Erasmus +, visa a criação, testagem e divulgação de uma metodologia de formação 
baseada no desporto para a promoção de competências essenciais entre adultos em situações 
de especial vulnerabilidade, não apenas nos países representados pelas organizações 
participantes, mas em toda a Europa. 
 
 Coordenado pelo Club Deportivo de Judo Finisterre Laguna de Duero, o projeto reúne 
parceiros de Espanha, do vizinho Portugal, da central Alemanha e da fisicamente mais 
longínqua Bulgária, para apoiar o intercâmbio de boas práticas no setor da educação de 
adultos, visando profissionais / formadores / facilitadores que trabalham com adultos 
socialmente desfavorecidos em diferentes campos (imigrantes, refugiados, NEETs, ESL, 
mulheres em contextos rurais, vítimas de violência, pessoas com deficiência, minorias étnicas, 
etc.) e os próprios beneficiários finais do processo de aprendizagem partilhada.  
 
 Com o objetivo de criar uma Caixa de Ferramentas de Formação online para 
provedores de Educação de Adultos, o KeyActs pretende oferecer sessões de formação que 
vão ao encontro das diversas necessidades e realidades de adultos desfavorecidos em toda a 
Europa, abrangendo temas que vão desde os direitos humanos à empregabilidade, tanto para 
prevenir a exclusão social, como para capacitar os educadores e promover a cooperação 
comunitária no sentido mais amplo possível. 
 
 Tendo-se iniciado oficialmente em outubro de 2020, o projeto KeyActs completou já 
seis meses, tendo as atividades ocorrido até agora em formato online. Contrariando os efeitos 
da pandemia, o projeto vem superando as circunstâncias atuais que o tornam ainda mais 
relevante nos dias de hoje, com tantos vivendo em situações cada vez mais precárias.  
 
 O projeto envolve os seguintes parceiros:  

Associação para a Educação de Segunda Oportunidade (PT) 

  Ayuntamiento de La Cistérniga (SP)   

BIDA e.V. Kultur und Bildung (DE)  

  Club Deportivo de Judo Finisterre Laguna de Duero (SP) –Coordenação  

Escola de Judo Nuno Delgado (PT) – associated partner 

  Humanity and Longevity Ltd. (BG)  

 
Site: https://www.keyacts.net  

Facebook: https://www.facebook.com/keyacts   
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCQx1_AAqD9OQjDmqL27P4kw   

Instagram: https://www.instagram.com/keyacts  
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