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O projeto Let’s #BEACTIVE é uma iniciativa em toda a Europa, 
que tem como objetivo conseguir que 60.000 adultos atual-
mente inativos, em 8 países europeus diferentes, se tornem 
ativos e tenham uma vida mais saudável e satisfatória.

A inatividade física é o quarto maior fator de risco 
para mortalidade prematura e tem custos estimados 
em toda a Europa de 80,4 biliões de euros por ano.

Entre 2018-2020, o programa Let’s #BEACTIVE tra-
balhará com Clubes de Fitness em toda a Europa 
para oferecer uma intervenção estruturada de seis se-
manas com exercícios supervisionados para ajudar a 
motivar os participantes a se tornarem mais ativos, a 
fim de conduzir a estilos de vida mais saudáveis a 
longo prazo. O projeto será organizado em três perío-
dos principais a cada ano, para coincidir com a Semana 
Europeia do Desporto.

O programa terá como objetivo rastrear os níveis de 
atividade diária dos participantes por pelo menos seis 
meses após as sessões de teste, com a finalidade de ver 
se os aumentos de atividade física são sustentados após 
a intervenção.

INTRODUÇÃO 
LET’S #BEACTIVE



PORQUE DEVERÁ PARTICIPAR COM  
O SEU CLUBE?

Foi selecionado para participar neste programa exclusivo devido à 
capacidade do seu Clube de fornecer suporte e incentivo direcionados a 
populações menos ativas. Por meio de suas instalações de qualidade e de 
sua equipa qualificada e treinada, o seu espaço foi identificado como um 
parceiro forte para nos ajudar a concluir o programa Let’s #BEACTIVE e 
fornecer uma intervenção direcionada que apoiará as pessoas mais 
necessitadas.

BENEFÍCIOS EM PARTICIPAR NO PROGRAMA 
PARA O SEU CLUBE

 → Aumentar a credibilidade: A possibilidade de aumentar o suporte de 
atividade física para as pessoas que mais precisam

 → Atrair novos sócios: Apoia o seu Clube a alcançar novos públicos que 
não estejam atualmente usando as instalações, com a oportunidade de 
converter os participantes em sócios após a intervenção.

 → Fazer parte de uma campanha europeia: Será fornecida uma garantia 
de marketing para envolver potenciais participantes

 → Formação e suporte para o pessoal técnico envolvido: Melhorar as 
habilitações e competências dos seus técnicos de exercício físico

 → Dados e Insight: Oportunidade de capturar insights valiosos e fazer 
parte do maior estudo deste tipo!

Ao longo de três anos, converter 60.000 
adultos europeus inativos para se tornarem 
mais ativos fisicamente e apoiá-los a adotar 
um estilo de vida saudável para a vida

 → 75% dos participantes devem concluir o 
programa experimental de 6 semanas

 → 55% continuarão a praticar exercício físico 
num nível que é benéfico para sua saúde 
três meses após a conclusão do teste

 → 25% são expectáveis que continuem a 
praticar exercício físico - isto será baseado 
na orientação da Organização Mundial de 
Saúde de 150 minutos de exercício de 
intensidade moderada por semana

Fazer o rastreio dos níveis de atividade 
física durante as sessões experimentais de 
6 semanas, e em três e seis meses após as 
sessões experimentais terem sido concluí-
das

Promover a Semana Europeia do Desporto, 
que decorre anualmente em toda a Europa, 
durante a terceira semana de Setembro de 
cada ano

PRINCIPAIS OBJECTIVOS DO PROGRAMA  
LET’S #BEACTIVE

Cada um dos 8 países participantes terá as suas 
próprias metas que ajudarão a contribuir para os 
objetivos gerais e serão discutidos individual-
mente pelo parceiro nacional.
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PRAZOS

Recomendamos que o recrutamento de participantes necessite de ser iniciado todos os anos em Junho, para que a 
conclusão do programa principal esteja pronto para começar em linha com a Semana Europeia do Desporto em 
Setembro.

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

JUNHO 
Os Clubes de Fitness receberão instruções completas sobre o programa 
e enviarão material de marketing para envolver possíveis participantes

No final do período experimen-
tal de 6 semanas, os Clubes farão 
uma oferta aos participantes, 
convertendo-os em membros de 
longo prazo.JUNHO - AGOSTO 

Clubes de fitness vão promover o programma 
Let’s #BEACTIVE e recrutar participantes

SETEMBRO - OUTUBRO 
O participante visita o Clube pela primeira vez 
para comçar o seu programa de seis semanas

PRIMEIRA VISITA AO CLUBE 
O participante receberá uma nota de boas-vindas com um profissional de 
fitness, obterá suporte para configurar a app das atividades e ereceberá o 
seu pack digital de participante e o diáro de atividades

INTERVENÇÃO DE SEIS SEMANAS 
O participante será incentivado a usar as instalações pelo menos duas 
vezes por semana, receberá incentivo e suporte personalizado dos 
profissionais de fitness e lembretes para usar a app

FIM DA INTERVENÇÃO
No final das seis semanas, as opções de filiação ao Clube podem ser 
discutidas com o participante, caso desejem continuar a usar a 
instalação 

Todos os participantes que completem o programa de seis semanas receberão 
um certificado de reconhecimento, serão incentivados a se manterem ativos e 
é reforçada a necessidade de preenchimento do formulário de atividade na app

Briefing inicial e formaçao sobre o uso da aplicação 
Let’s #BEACTIVE para rastrear os participantes



LET’S #BEACTIVE E-LEARNING

O curso de e-learning do programa Let’s #BEACTIVE estará disponível para todos os profissionais envolvidos no 
projeto Let’s #BEACTIVE. Este conterá módulos diferenciados, que ajudarão o profissional a melhorar suas 
habilidades e competências para trabalhar com pessoas inativas. Se este concluir com sucesso o curso, receberá 
um certificado e será registrado no Registro Europeu de Profissionais do Exercício (EREPS). Tanto o e-learning 
como o registo são gratuitos! 

Puedes acceder al curso de e-learning en www.letsbeactive.eu

COMO INCENTIVAR OS PARTICIPANTES A FAZER PARTE DO PROGRAMA

Temos a certeza de que já terá ótimas ideias para se 
envolver com possíveis participantes, mas achamos que 
também que seria importante compartilhar algumas ideias.

 → Volte a envolver ex-membros: Poderá usar o 
programa como uma forma de entrar em contato 
com a sua base de dados de ex-membros para 
incentivá-los a voltar ao Clube (especialmente para 
aqueles que desistiram porque não estavam a usar 
as instalações regularmente))

 → Incentive os membros atuais a trazer um amigo / 
membro da família que poderia beneficiar em se 
tornar mais ativo

 → Incentive os estudantes locais a participar
 → Contactar médicos e clinicas locais para incentivá-las 

a recomendar pacientes inativos para participar no 
programa

 → Contactar lares de idosos / centros comunitários
 → Pergunte às seguradoras locais se desejam incenti-

var os clientes de alto risco a participar
 → Conectar-se com grupos comunitários / instituições 

de caridade que podem apoiar comunidades que são 
menos propensas a serem fisicamente ativas

Não se esqueça de que o seu coordenador nacional 
enviará diversos materiais de apoio úteis para ajudar 
no recrutamento, incluindo um vídeo promocional, 
sugestões de posts nas redes sociais, pósteres modelo 
personalizáveis e guias dos participantes

APLICAÇÃO LET’S #BEACTIVE

A app Let’s #BEACTIVE irá fazer o rastreio da ativi-
dade do participante e enviará ao mesmo notificações 
de incentivo e suporte. A aplicação está a ser desen-
volvida especialmente para o projeto e será compa-
tivel com a maioria dos equipamentos de fitness 
existentes no mercado. Serão fornecidos formação e 
suporte para a app.

A app também será usada para monitorizar os níveis 
de atividade física de cada participante no início do 
programa e novamente em intervalos pré-acordados 
para nos permitir avaliar o impacto e a eficácia da 
intervenção. Também funcionará como consentimento 
do participante relativamente ao programa.

Durante a primeira visita do participante ao clube, eles 
precisarão de suporte para fazer o download da 
aplicação, preencher os questionários de base e 
preencher o formulário de consentimento antes de 
começarem.



O QUE O ENVOLVE O PROGRAMA  
DE SEIS SEMANAS?

Provavelmente o programa irá variar de país para país 
e de clube para clube, no entanto - no mínimo, será de 
esperar:

Receção individual ou de grupo para a primeira visita 
dos participantes, incluindo;

 → Uma receção acolhedora
 → Um passeio pelo clube e explicação deste projeto 

financiado pela UE
 → Suporte no download da app Let’s #BEACTIVE
 → Suporte no preenchimento do questionário inicial 

de atividades e formulário de consentimento, que 
será na app

Acesso ao Clube pelo menos duas vezes por semana 
para o programa de seis semanas

Pelo menos uma oportunidade semanal para partici-
par de uma aula básica de fitness em grupo

Um programa de exercícios estruturados que explica 
a gama de exercícios e equipamentos / instalações a 
serem utilizados

Poderá decidir que gostaria de colocar algumas aulas 
específicas para o programa Let’s #BEACTIVE ou 
talvez organizar um grupo de caminhada ao ar livre. 
Esta pode ser uma ótima maneira de reunir todos os 
participantes para compartilhar experiências e 
palavras de encorajamento!

Descrevemos o que achamos que deveria ser uma 
oferta mínima para os participantes, mas sabemos de 
outros exemplos que quanto maior o nível de serviço e 
suporte, maior a chance de convertê-los em membros 
de longo prazo.



DICAS PARA ENVOLVER OS  
PARTICIPANTES E TER SUCESSO  
NO PROGRAMA!

 Q Esclarecer o processo de inscrição antes de iniciar 

qualquer divulgação - qual é o processo para alguém 

que gostaria de participar?

 Q Assegure-se de que todos os profissionais do Clube 

conhecem o programa e conseguem conversar com 

confiança sobre isso e direcionar os novos partici-

pantes para onde eles precisam ir para descobrir 

mais ou obter apoio:

 → Poderia, por exemplo, colocar um ponto de 
informação Let’S #BEACTIVE no Clube para 
direcionar as pessoas?

 → Os detalhes do programa podem ser discutidos 
em briefings de equipa e incluídos em todas as 
novas induções iniciais?

 Q Faça com que os participantes se sintam bem-vin-

dos e à vontade – o participante pode estar pela 

primeira vez dentro de um Clube de Fitness e isso 

ser uma experiência assustadora para eles

 Q Garantir que os participantes recebem uma infor-

mação inicial bem planeada e solida. 

 Q Certifique-se de que descobre mais sobre cada 

participante:

 → Qual é o seu background?
 → Quais são as suas motivações?

 Q Fale com eles quando os vir pelo Clube e ofereça 

palavras de encorajamento

 Q Apresente-os a outros participantes do programa

Para quaisquer questões gerais, por favor entre 
em contato:

Ana Coelho Dâmaso,
email: ana.coelho.damaso@clubevii.com, 
Telemóvel: 919748804

O QUE NÓS TAMBÉM FAREMOS

Todos os Clubes participantes receberão um certifica-
do que pode ser exibido nas áreas de receção e 
incluído nas comunicações com os seus membros e 
usuários. O certificado confirmará que o clube faz 
parte de uma iniciativa europeia para atrair mais 
pessoas e levar estilos de vida saudáveis. Confirmará 
também que a iniciativa faz parte da Semana Europeia 
do Desporto.

Também oferecemos modelos que podem ser usados 
para apresentar aos participantes que concluírem com 
sucesso os seus períodos de avaliação de 6 semanas.



Porque é chamado Let’s #BEACTIVE?

Isto liga o programa à mensagem geral da campanha 
da Semana Europeia do Desporto, que incentiva as 
pessoas em todo o continente a #BEACTIVE (Serem 
ativas) ao longo da semana e para além dela.

O que é a Semana Europeia do Desporto?

A Semana Europeia do Desporto começou em 2015 e 
inspirou milhões de pessoas em 32 países para o 
#BEACTIVE no seu dia-a-dia.

A Semana é para todos, independentemente da idade, 
antecedentes ou nível de condição física, e tem como 
objetivo inspirar os europeus para o #BEACTIVE (Ser 
Ativo) regularmente e criar oportunidades no cotidi-
ano das pessoas para se exercitarem mais.

É financiado pelo programa Erasmus + da União 
Europeia, que é um esquema de financiamento para 
apoiar atividades nos campos da Educação, Treino, 
Juventude e Desporto.

Em 2017, 12 milhões de participantes participaram de 
mais de 34.000 eventos, tornando-se numa semana 
para recordar e 2018 está planeado para ser ainda 
maior e mais memorável.

[Insert map of participating countries]

ONDE IRÁ O PROGRAMA LET’S #BEACTIVE DECORRER? 
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POSTER TEMPLATES

UM PROGRAMA QUE SUPORTA PESSOAS INATIVAS A 
DESENVOLVEREM ESTILOS DE VIDA MAIS SAUDÁVEIS
Para saber mais, fale com um membro da equipa

‘SPORTCLUB’ ESTÁ A DESENVOLVER O 
PROGRAMA LET’S #BEACTIVE

BOOST YOUR ENERGY, 
IMPROVE YOUR SLEEP, BECOME ACTIVE

TEMPLATE



Para saber mais, fale com um 
membro da equipa

AVALIAÇÃO 
FÍSICA LET’S 
#BEACTIVE

PONTO DE ENCONTRO

00 . 00 . 00

00U00

TEMPLATE



SUGESTÕES DE POSTS NAS  
REDES SOCIAIS

TWITTER 

A [nome do Clube] tem o prazer de estar a 
desenvolver o projeto Let’s #BEACTIVE, um 
programa para ajudar as pessoas a se 
tornarem mais saudáveis. Saiba mais aqui 
[insira url minúsculo]

Precisa de algum apoio para levar um estilo 

de vida mais saudável? Entre e descubra mais. 

Let’s #BEACTIVE

Estamos a oferecer adesões gratuitas de seis 

semanas para aqueles que precisam de 

suporte extra para se tornarem mais ativos. 

Saiba mais aqui [insira url minúsculo]. Let’s 

#BEACTIVE

FACEBOOK 

A [Nome do Clube] tem o prazer de desen-
volver o projeto Let’s #BEACTIVE, um 
programa para ajudar as pessoas a se 
tornarem mais saudáveis. Para saber mais, 
ligue para [inserir detalhes de contato e 
anexar foto motivadora]

Precisa de algum apoio para levar um estilo 
de vida mais saudável? Entre e saiba mais ou 
ligue para uma das equipas [insira os detalhes 
de contato aqui e anexe a foto motivadora] 
Let’s #BEACTIVE

Estamos a oferecer adesões gratuitas de seis 
semanas para aqueles que precisam de 
suporte extra para se tornarem mais ativos. 
Para saber mais, entre em contato com um 
membro da equipa e cite Let’s #BEACTIVE 
[insira os detalhes do contato aqui e anexe o 
vídeo motivador]




