


Sobre  a Empodera

Empodera - Transformação social pelo Esporte é uma organização 
da sociedade civil sem fins lucrativos, com sede no Rio de Janeiro e 
atuação nacional. Fundada em janeiro de 2017, a Empodera desen-
volve metodologias, programas e treinamentos que, através do 
esporte educacional, promovem a igualdade de direitos e oportuni-
dades entre as pessoas, o empoderamento de meninas e mulheres, 
bem como a redução de estereótipos e violência baseados no 
gênero. Nesse sentido, a Empodera pretende levar a prática de 
esportes a grupos minoritários, especialmente meninas e jovens 
em situações de vulnerabilidade social, promovendo a democra-
tização dessas atividades e impactando positivamente a vida das 
pessoas e comunidades beneficiadas, bem como na mudança do 
cenário social.



Nossa Missão

Empoderar meninas adolescentes em situação de vulnerabilidade 
social para exercerem seu pleno potencial e direitos, utilizando 
jogos lúdicos e o esporte como ferramenta.



Por que o foco no empoderamento de 
meninas adolescentes?

- Na puberdade, a autoconfiança das meninas cai 
duas vezes mais do que a dos meninos;

- 34,8% das meninas brasileiras abandonam a prática 
esportiva quando chegam na adolescência;

- Elas são impedidas de realizar seu pleno potencial.



Por que esporte?
Além de contribuir para a saúde física e mental, o esporte é uma ferramenta poderosa 
para desenvolver habilidades para a vida, como por exemplo:

- Autoconfiança
- Liderança
- Trabalho em equipe
- Respeito à diversidade
- Coragem
- - Foco
- Superação de desafios
- Controle sobre o próprio corpo
- Solução de problemas

Efeito potencializado quando combinado com a 
criação de espaços seguros.



Sobre o "Uma Vitória Leva à Outra"

Programa conjunto entre a ONU Mulheres e o Comitê Olímpico Internacional, em parceria com as ONGs Empodera e Women Win. 
Uma Vitória Leva à Outra utiliza o esporte para empoderar meninas e jovens mulheres. O programa fortalece as habilidades de liderança 
de meninas adolescentes através de programas de esporte de qualidade aprimorando suas capacidades de influenciar decisões que 
impactam suas vidas em todos os níveis. Espaços seguros são criados para que as meninas possam quebrar barreiras sociais, se em-
poderar e se equipar com habilidades econômicas básicas, maior conhecimento sobre seus corpos, e confiança para acessar os serviços 
públicos disponíveis em caso de violência.

Saiba mais: 
https://www.youtube.com/watch?v=Q2Ogzw84Fq4&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=a2X9ojf3vts&feature=youtu.be
Site: www.umavitorialevaaoutra.org.br



* Locais: o projeto atenderá 6 comunicadades socialmente vulneráveis no Rio de Janeiro

* Beneficiários: 300 adolescentes e 120 adultos

* Modalidades esportivas: Ginástica rítmica, handebol, voleibol, futebol e rugby

* Entrega de cartão alimentação mensal para todas as participantes durante a execução do projeto

* Entrega de 1500 kit lanches nos eventos do projeto



Objetivo: 

Números do programa*: 

Promover a participação de meninas no esporte e desenvolver, 
entre as meninas participantes o aprimoramento de autoestima, 
habilidades econômicas e de liderança, conhecimento sobre saúde 
e sobre seus próprios corpos, e compreensão sobre a prevenção da 
violência e os serviços disponíveis.

1359 meninas diretamente beneficiadas
115 organizações treinadas
182 profissionais capacitados

*2016 a 2020



A Lei de Incentivo ao Esporte

PESSOAS FÍSICAS

A Lei No 11.438/06, estabelece que possa ser deduzido do imposto de renda devido, apurado 
na declaração de ajuste anual pelas pessoas físicas ou em cada período de apuração, 
trimestral ou anual, pela pessoa jurídica tributada com base no lucro real, os valores 
despendidos a título de patrocínio ou doação, no apoio direto a projetos desportivos e 
paradesportivos previamente aprovados pelo Ministério do Esporte.

até 6% do imposto de renda anual devido
(declaração na forma completa).

PESSOAS JURÍDICAS
até 1% do imposto de renda anual devido 
(desde que tributadas pelo lucro real).



Valor do Projeto

Valor do projeto em aprovação: R$ 1.261.131,07

Período de execução: 12 meses

Participação: 1% do imposto de renda





Logomarca da empresa em 2 (dois) 
banners 1,00 X 1,30m

Logomarca da empresa em 6 (seis) 
faixas em lona de 4m x 0,70m.  

Logomarca da empresa nos uniformes das 
participantes e equipe (330 camisetas) 

  

Logomarca da empresa em 
330 Bolsas Modelo Saco.

  

Divulgação da empresa nas redes sociais
 da Empodera e ações do programa

  

Logomarca da empresa 
no site da Empodera

  

Logomarca da empresa em 
330 Squeeze 500ml.

  

Visibilidade



Onde já estivemos
 Presidente da Empodera apresenta a Empodera e fala sobre o 
potencial do esporte para a equidade em matéria do Huffpost:

https://www.huffpostbrasil.com/2018/09/28/jane-moura-a-professora-
que-ensina-que-futebol-e-coisa-de-mulher_a_23545263/

https://globoesporte.globo.com/jogos-olimpicos-da-juventude/noticia/cob-cria-
canal-para-denuncias-de-assedio-durante-os-jogos-olimpicos-da-juventude-2018.
ghtml?fbclid=IwAR3DlbVKBU427efx0HAIGab80SdQSa0Z0JiKqfy-SUeBFnXCaK-_KCPg-TM



Onde já estivemos

Em razão do dia internacional da mulher, Empodera é procurada para par-
ticipar de duas reportagens na rede de televisão no Brasil com maior 
audiência (Rede Globo). Participantes do programa UVLO em 2016 desta-
cam desigualdades presentes no esporte:

https://globoesporte.globo.com/outros-esportes/noticia/diziam-que-futebol-nao-e-para-mulher-grandes-nomes-do-
esporte-destacam-desigualdade.ghtml?fbclid=IwAR3RTbEw3VzTvNFxFnkpjd6KQteeap5IcAF6ec4TAWffYFJUdKOFOgeH5jw



Onde já estivemos

Adolescentes participantes do programa UVLO em 2016 e presidente
da Empodera falam sobre as barreiras enfrentadas no esporte:

https://globoesporte.globo.com/outros-esportes/noticia/mulheres-no-esporte-o-tabu-e-a-historia-por-tras-da-pouca
-representatividade-feminina.ghtml?fbclid=IwAR083VJCKrfcWq7DyBDzKJxn6hy6P8t2uwCBYkWLByGFPKJH6ksFsaS9MWE



http://www.onumulheres.org.br/noticias/um-dia-na-vida-das-mulheres-que-
orientam-a-implementacao-do-programa-uma-vitoria-leva-a-outra/

Onde já estivemos
Divulgação realizada pela Onu e Onu Mulheres

https://nacoesunidas.org/programa-uma-vitoria-leva-a-outra-realizara-nova-
edicao-de-treinamento-para-organizacoes/



Nossos Parceiros

Patrocinadores UVLO Parceiros institucionais

REDES



 Central de Atendimento: (21)3549-1417
    Email: contato@empodera.org.br
Site: www.empodera.org.br

@empodera.esporte

@_empodera_

@_empodera_

(51) 3922-0575  (51) 99703-0575
projetos@valorizeprojetos.com.br


