O projeto SANA: Sporto Adaptita
Naturo Nautika

Desporto de natureza e deficiência

Programa Erasmus+ Desporto
O projeto SANA para Sporto Adaptita Naturo Nautika, foi selecionado no âmbito
das ações de pequenas ações colaborativas do programa europeu Erasmus+
Desporto. A Agência executiva recebeu 370 candidaturas elegíveis e
selecionou 160 dos quais 5 são liderados por chefes de file franceses. O
Conseil départemental do Finistère é a única coletividade local francesa
selecionada no âmbito desse call.
A coletividade soube destacar-se nos pontos seguintes:


A escolha do tema: desporto como dinamizador da inclusão social e



desporto para todas/todos (foco deficiência);
O caráter inovador, nomeadamente nas atividades: selo e formação;
A escolha da parceria: complementar e perita.



Apresentação

O projeto reúne o Conseil Départemental de Finistère como Chefe de file, o
Comité Départemental du Handisport de Finistère (CDH29), a CIM Alto Minho
em Portugal, e a AGAN+ (Associação de atividades náuticas de Galiza).
Os parceiros identificaram uma necessidade comum: melhorar a oferta de
desporto de natureza (desportos náuticos, trekking, ciclismo) para as
pessoas com deficiência.
Os objetivos do projeto são:


Incentivar a inclusão social pelo desporto;



Promover a diversidade (pessoas válidas/pessoas com deficiência);
Sensibilizar para a importância da atividade física para a saúde e a
integração social, através duma maior participação no desporto das
pessoas com deficiência e a igualdade de acesso ao desporto para
todas/todos;







Desenvolver ações de formação ou de sensibilização transnacionais
adaptadas com destino aos profissionais (monitores, guias de natureza)
mas também aos voluntários (bases);
Melhorar a visibilidade da oferta desportiva, organizando-a e
estruturando-a, favorecendo dessa maneira a atratividade do território
para os públicos específicos ao nível europeu pela prefiguração de um
selo europeu de desporto adaptado.

O projeto irá articular-se em torno de quatro atividades propícias à criação de
rede, aos intercâmbios de boas práticas e ao teste dos dispositivos
desenvolvidos em alguns locais de experimentação.


Management e comunicação do projeto: esta atividade abrange as
atividades de engenharia europeia e de comunicação sobre o projeto
para a montagem, implementação e encerramento do projeto assim
como a sua capitalização.







Prefiguração dum selo europeu sobre o desporto adaptado: o
desafio desta ação será de definir o existente, trabalhar num caderno de
encargos (definição dos equipamentos necessários) e de testar o selo
em locais de experimentação previamente identificados, apoiando-se
nas competências dos parceiros e atores dos territórios envolvidos. Este
selo irá visibilizar a oferta desportiva para as pessoas com deficiência e
será um dispositivo de diferenciação assim como um elemento
dinamizador para a atratividade dos territórios envolvidos.
Implementação dum ciclo de sensibilização: esta atividade irá
permitir a definição da metodologia e do conteúdo do kit pedagógico, o
seu formato, e a seguir a organização de formações destinadas a dois
tipos de público-alvo: os profissionais das atividades (monitores de vela,
guias de natureza, …) e os voluntários, indispensáveis para acompanhar
a prática desportiva das pessoas com deficiência.
Realização de um evento de desporto de natureza para todas/os:
este evento (trail) será o ponto forte do projeto, irá possibilitar a
operacionalização das formações de profissionais e voluntários, a
comunicação sobre o desporto para todas/os. Será organizado em
setembro de 2019, durante a semana europeia do desporto.

Programa do projeto
O projeto SANA tem uma duração de 24 meses, de janeiro de 2018 a
dezembro de 2019:





4 & 5 de abril de 2018 – Reunião de lançamento (Kick Off Meeting) –
QUIMPER (França)
Outubro de 2018 – 1ª reunião de progresso (Progress Meeting n°1) –
ALTO-MINHO (Portugal)
Março de 2019 – 2ª reunião de progresso (Progress Meeting n°2) –
GALIZA (Espanha)
Setembro de 2019 – Trail e reunião de encerramento do projeto –
FINISTÈRE (França)

