PROJETO DMC
O Projeto “Desporto Mexe Comigo” tem como objetivo central contribuir para a
inclusão social da população infantojuvenil do Concelho de Lisboa.
Os Objetivos gerais definidos pela CML - Desporto:
•
•

•

•

•

Garantir o acesso das crianças e jovens à prática desportiva nas infraestruturas
do Complexo Desportivo;
Desenvolvimento de uma parceria efetiva e dinâmica que articule a
intervenção social dos diferentes agentes locais, procurando reunir esforços e
estimular a troca de experiências dos técnicos;
Estimular a partilha de vivências pela participação em família, procurando dar
um forte contributo no combate incessante à exclusão social de modo a
minimizar os efeitos que esta produz na condição social em algumas zonas da
cidade;
Estabelecer ligações entre os conceitos relevantes do desporto – o espírito de
grupo, a cooperação, a solidariedade, a lealdade, o “Fair-Play”, o respeito pelo
outro - e a vida em cidadania;
Formar e qualificar jovens na área do Desporto

O Projeto da Câmara Municipal de Lisboa, “O Desporto Mexe Comigo”, foi distinguido
no final de Dezembro de 2012 com o galardão de Boas Práticas do Programa “Habitat”,
sob a égide das Nações Unidas e do Município do Dubai.
O Programa iniciou, enquanto projeto, em Abril de 2008 as atividades no terreno no
Bairro da Boavista, zona geográfica escolhida para acolher a fase piloto de
desenvolvimento da intervenção e conta já com uma rede de parceiros alargada, facto
que permitiu constituir uma equipa multidisciplinar com técnico(a)s das entidades com
projetos em curso naquele Bairro. Hoje, as atividades do Programa Desporto Mexe
Comigo já abrangem outros Bairros de Realojamento da cidade numa intervenção que
está a ser desenvolvida em contextos sociais diversos, envolvendo 10 Freguesias
(época 2012/2013 integração da freguesia do Beato) do Concelho de Lisboa.
O LGC tem em desenvolvimento projeto de Futebol na EB1 N1 de Lisboa e de Ginástica
na EB1 Sampaio Garrido.

