
 

 

 
 

O conteúdo desta publicação representa apenas as opiniões do/a autor/a e é 

da sua exclusiva responsabilidade. A Comissão Europeia não aceita nenhuma 

responsabilidade pela utilização que possa ser feita das informações que ela 

contém. 

Financiado pelo Programa 

Direitos, Igualdade e Cidadania 

da União Europeia (2014-2020) 

Ferramenta online de autoavaliação sobre a implementação 

de políticas de proteção às crianças e jovens em atividades 

desportivas 

É com elevada expectativa que é divulgada a ferramenta online de autoavaliação, agora disponível para 

todas as organizações, clubes e associações que promovam atividades desportivas e/ou de lazer dirigidas a 

crianças. 

Esta ferramenta foi concebida para ajudar as entidades a avaliar as suas políticas internas de proteção das 

crianças e os seus códigos de ética e de conduta. Em causa está a avaliação e a capacidade das organizações 

para assegurar um ambiente protegido para as crianças e jovens que participam nas suas atividades.  

É de salientar que esta ferramenta ajudará as organizações desportivas no cumprimento dos princípios 

estabelecidos na Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança no contexto das suas 

atividades diárias. Orientará as organizações na autoavaliação e na reflexão sobre as suas práticas e 

procedimentos, no sentido de melhorar e/ou desenvolver uma política mais efetiva de proteção das 

crianças e jovens, com benefícios para todas as partes envolvidas (crianças e jovens e as suas famílias, 

assim como profissionais, dirigentes e outras pessoas que trabalham com as crianças e jovens). 

Esta ferramenta foi desenvolvida no âmbito do projeto ACTIVE, após uma investigação aprofundada em 

quatro Estados-Membros – Grécia, Chipre, Itália e Portugal –, com o contributo de 243 participantes, 

incluindo profissionais, crianças e jovens atletas e respetivas famílias. 

Se trabalha numa organização desportiva, convidamo-lo/a a experimentar esta ferramenta através do 

seguinte link: https://platform.activeproject.eu/en/ 

Após preencher o questionário receberá automaticamente uma avaliação que o/a ajudará e orientará no 

sentido de uma melhoria da política de proteção das crianças e jovens na sua organização. 

É de ter em atenção que as crianças e jovens devem ser protegidos contra qualquer forma de violência ou 

abuso exercidas em contexto da prática desportiva. Além disso, têm o direito de praticar desporto num 

ambiente seguro. 

Devemos unir-nos na promoção de um ambiente desportivo seguro para todas as crianças e jovens!  

Siga o projeto ACTIVE: https://twitter.com/active_eu   
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Sobre o projeto ACTIVE 

O Projeto ACTIVE tem como objetivo promover um ambiente mais seguro para crianças e jovens, através 

do desenvolvimento de uma ferramenta de avaliação online que permitirá às organizações desportivas 

e/ou de lazer identificarem e colmatarem lacunas na implementação de Políticas de Proteção à Criança e 

Jovem internamente. Este projeto 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.  

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

https://www.activeproject.eu/

