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Prevenir e combater a violência contra crianças e jovens em
atividades desportivas
ACTIVE - Workshop interinstitucional com representantes de organizações
desportivas
A 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 levou a que o projeto ACTIVE - Focus on Children; Strengthening Policies in Sports and
Leisure ACTIVities, cofinanciado pela Comissão Europeia - Programa Direitos, Igualdade e Cidadania da
União Europeia (2014-2020) - organizasse um Workshop europeu. Tal Workshop teve lugar nos dias 14 e 15
de outubro, em formato online, e envolveu, para além das entidades responsáveis pela sua implementação
em cada um dos países parceiros, diferentes organizações desportivas e instituições.
Entre as pessoas participantes encontravam-se representadas 25 organizações desportivas e sociais dos
países acima mencionados. A Rede Europeia de Futebol para o Desenvolvimento (European Football
Development Network) marcou também presença neste evento e, tendo em conta as entidades
participantes de cada país, ressalte-se que por Portugal estiveram presentes a Comissão Nacional de
Promoção dos Direitos e de Proteção das Crianças e Jovens, CNPDPCJ; o Instituto Português do Desporto e
Juventude, I.P.; a¸Fundação Benfica e a Câmara Municipal de Matosinhos.
O objetivo do workshop foi o de divulgar o conhecimento já produzido no contexto do projeto ACTIVE
sobre a violência contra crianças e jovens no desporto e o de promover a troca de experiências em
matéria de políticas e práticas de proteção às crianças e jovens em organizações desportivas. Aqui a
Escócia, através de Children’s 1st, desempenha um papel de referência e alguns clubes como: Rangers
Football Club, Scottish Rugby Union, Scottish Curling, Scottish Swimming, e Sportscotland, foram
especialmente convidados para partilhar as suas experiências, naquele domínio.
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Foi unânime que as organizações desportivas devem criar, e promover, uma cultura que respeite a
diversidade e promova mensagens sociais positivas. Foi igualmente sublinhada a importância que a
informação e a consciencialização de todos os atores – dirigentes associativos, profissionais, famílias e
pessoas voluntárias - podem ter na prevenção da violência contra as crianças e jovens. Foi ainda sublinhada
a relevância do desenvolvimento de um código de conduta para todas as pessoas intervenientes nas
atividades desportivas.
Se trabalha ou é voluntário/a na área do desporto contacte-nos e saiba mais sobre a ferramenta de
autoavaliação online, que visa ajudar as organizações desportivas a avaliar as suas políticas de proteção da
criança e jovem. Além disso, a equipa do projeto ACTIVE irá promover módulos de formação para reforçar
as competências de profissionais na gestão da violência contra crianças e jovens na prática desportiva.
Siga o projeto ACTIVE: https://twitter.com/active_eu

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/
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