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ACTIVE - Convite para participar em workshop sobre proteção de crianças e 

jovens contra a violência em contextos desportivos 

ACTIVE é um projeto cofinanciado pela Comissão Europeia através do Programa Direitos, Igualdade e 

Cidadania da União Europeia (2014-2020) que tem vindo a ser implementado na Grécia (KMOP), em Itália 

(CESIE), no Chipre (CARDET), na Escócia (Children 1st) e em Portugal, através do CESIS – Centro de Estudos 

para a Intervenção Social.  

O projeto centra-se na necessidade de melhorar as competências de profissionais do desporto para a 

prevenção da violência contra as crianças e jovens e de capacitar organizações para a implementação de 

políticas de proteção da criança e jovem 

Na sequência do diagnóstico inicial realizado, nos diferentes países parceiros e para o qual contribuíram 

várias organizações nacionais, o projeto desenvolveu uma ferramenta de autoavaliação online essencial 

para apoiar clubes e associações desportivas (e/ou de lazer) na avaliação das suas estratégias de 

implementação do direito das crianças e jovens à proteção contra todas as formas de violência e, em geral, 

no cumprimento dos princípios estabelecidos na Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da 

Criança. 

Com o propósito de: apresentar os resultados do diagnóstico realizado nos quatro países do projeto, 

incluindo Portugal; dar a conhecer a ferramenta de autoavaliação online criada pelo projeto e de discutir o 

que podem ser as políticas internas de proteção de crianças e jovens, o projeto vai organizar dois 

workshops formativos gratuitos, online, de dia e meio, destinados a dirigentes e diferentes profissionais de 

clubes e associações desportivas: 

O primeiro workshop terá lugar nos dias: 22 de junho (9h30 -13h e 14h30 - 17h30) e 25 de junho (9h30-

13h). 

O segundo workshop decorrerá nos dias: 24 de junho (9h30 -13h e 14h30 - 17h30) e 28 de junho (9h30-

13h). 

Tendo em conta o interesse destes workshops, com vista a criar organizações mais atentas e capacitadas 

para uma implementação dos direitos da criança vimos solicitar a vossa colaboração.  
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Por favor, divulgue estas iniciativas e apele a uma inscrição na sessão mais conveniente através do link 

https://forms.gle/k6bzR9G1v4orTn9Y8 

A participação nestas sessões pressupõe a realização de um trabalho de natureza individual, ou de grupo, 

com uma duração estimada de 4 horas. 

Muito agradecemos a sua participação e estamos disponíveis para qualquer esclarecimento no email: 

cesis.geral@cesis.org.   

Saiba mais sobre o Projeto ACTIVE: https://www.activeproject.eu/  
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