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Prevenção da violência contra crianças e jovens no
desporto: nova plataforma de capacitação de acesso gratuito
para profissionais e dirigentes de organizações desportivas
Já se encontra disponível, e com acesso gratuito, uma plataforma de capacitação desenvolvida no âmbito
do projeto ACTIVE, cujo objetivo é combater a violência contra crianças e jovens em contextos desportivos.
Esta plataforma é dirigida a clubes e outras entidades que promovem atividades desportivas e, dentro
destas organizações, destina-se a dirigentes, treinadores/as e pessoas voluntárias que trabalham com
crianças e jovens e que querem melhorar as suas competências e aumentar conhecimentos no domínio da
prevenção da violência contra crianças e jovens no desporto. O Programa de Capacitação online apoia,
também, os/as dirigentes no desenvolvimento de políticas de proteção à criança e jovem de modo a que
ambientes seguros e amigos das crianças sejam promovidos.
O Programa de Capacitação estrutura-se em torno de 6 módulos:
 Colocar em perspetiva a proteção das crianças/jovens no desporto e nas atividades de lazer
 Identificar e combater situações de violência nas atividades desportivas e de lazer
 Promover um ambiente seguro, divertido e agradável para as crianças nas atividades
desportivas/de lazer
 Prevenir a violência contra crianças/jovens em atividades de desporto / lazer
 Desafiar as organizações para o surgimento de boas práticas no desenvolvimento de políticas de
proteção na prática desportiva
 Promover o desenvolvimento de políticas de proteção das crianças/jovens nas organizações de
atividades desportivas e/ou lazer
O Programa de Capacitação está disponível em português, inglês, grego, e italiano, sendo que após a
conclusão de todos os módulos, as pessoas participantes podem fazer o download do certificado de
participação. Registe-se agora gratuitamente: https://bit.ly/3xJlR3m
A sua participação neste programa de formação, online e gratuito, permitir-lhe-á:
 Conhecer mais sobre as formas de violência contra as crianças/jovens no desporto
 Melhor identificar e prevenir o bullying contra crianças/jovens
 Seguir as etapas e técnicas essenciais para ajudar na prevenção ou, se necessário, lidar com
situações de violência e assédio contra as crianças/jovens com quem trabalha

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.

 Conhecer e descrever práticas e métodos para garantir a proteção da criança/jovem em contexto
desportivo e/ou de lazer
 Implementar abordagens testadas para apoiar as crianças/jovens e garantir que a sua organização
lhes ofereça um ambiente "seguro" e "acolhedor"
 Fundamentar a necessidade de desenvolver práticas de proteção às crianças/jovens
 Desenvolver e implementar políticas de proteção das crianças/jovens na organização desportiva
e/ou de lazer para a qual trabalha

Vamos unir forças para promover um ambiente desportivo mais seguro para todas as crianças e jovens!

Se quer saber mais sobre este Programa de Capacitação por favor contacte-nos: cesis.geral@cesis.org

Siga o projeto ACTIVE:



Twitter: https://twitter.com/active_eu
Facebook: https://www.facebook.com/activeprojecteu

Sobre o projeto ACTIVE
O ACTIVE - Strengthening Policies in Sports & Leisure Activities focused on Children - é um projeto
transnacional, cofinanciado pela Comissão Europeia (DG-Justice, Rights, Equality and Citizenship
Programme (REC) e 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.
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