
 
 

COMUNICADO DE IMPRENSA 
Braga, 16 de Febreiro de 2022 

 

2º Encontro Internacional do Projecto "Smart Rugby" do programa ERASMUS+ 

SPORT em Braga 

 
● Membros dos socios portugueses, romenos e galegos para a implementação do projecto 

europeu Smart Rugby, que visa fornecer uma ferramenta educacional através do rugby para o 

desenvolvimento social e pessoal das crianças, reunir-se-ão a 19/2/02/22 no edifício CADI da 

Associaçao Juvenil Synergia, Braga. 

 
O segundo encontro do projecto europeu Smart Rugby, no âmbito do programa ERASMUS + SPORT, 

organizado pela Associaçao de Rugby do Norte (Portugal) terá lugar no edifício CADI da Associaáo Juvenil 

Synergia (Braga). Membros da Federação Galega de Rugby (FGR, Espanha) como coordenador do 

projecto, Associaçao de Rugby do Norte (ARN Portugal), ASC Rugby Cluj Junior (Cluj-Napoca, Roménia), 

RFC Sumi XV (Cortegada, Espanha) e Muralla RC (Lugo, Espanha), trabalham em conjunto para o 

desenvolvimento deste projecto. O projecto foi elaborado pela empresa Desarrollo e Innovación 

Deportiva S.L. de Ourense. 

 

O principal objectivo deste projecto é a preparação, desenvolvimento e implementação de ferramentas 

educativas e de formação através do rugby como desporto básico para o desenvolvimento pessoal, 

social e profissional de crianças com menos de 12 anos de idade. O rugby foi escolhido como veículo de 

transferência de competências, sendo este o campo de especialização de todas as instituições envolvidas 

neste projecto. Esta iniciativa apoia o objectivo da Comissão Europeia de promover o desporto e a 

actividade física em toda a Europa, tendo em conta a diminuição dos níveis de participação, através da 

educação das crianças com a ajuda de valores desportivos.  

 

Esta segunda reunião presencial servirá para determinar o desenvolvimento da ferramenta educacional. 

Serão dados os primeiros passos do desenvolvimento das diferentes unidades didácticas e serão 

especificados os próximos passos a seguir.  

 

Após o encontro e aproveitando a celebração dum torneio de rugby o dia seguimte (20/02/22) no campo 

do Parque de Jogos da Caseta (Braga), que contará com a presença de 150- 200 crianças menores de 12 

anos, os socios estrangeiros serão convidados a assistir ao evento para lhes mostrar in situ a situação da 

base de rugby portuguesa. O torneio será também utilizado para divulgar o projecto e estabelecer 

contacto com os interessados (pais, professores e treinadores) através de uma tenda nas proximidades 

do campo que servirá como ponto de informação. 

 

Para mais informações: arn.coordtec@gmail.com| smartrugby.eu@gmail.com | +34 696 353 788  

 


