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ACTIVE: Formação de formadores/as 

Nos dias 22 e 24 de fevereiro de 2021, o Projeto ACTIVE promoveu uma ação de formação dirigida às 

pessoas que compõem as equipas dos países parceiros. Esta formação, que deveria ter tido lugar no Chipre, 

foi conduzida online pela CARDET, com o apoio do Children 1st. O principal objetivo desta formação foi 

capacitar as pessoas participantes para a implementação dos workshops de formação nos seus respectivos 

países. Estes workshops nacionais serão dirigidos a treinadores/as e profissionais desportivos. 

 

13 participantes da Grécia, Chipre, Itália, Portugal e Escócia tiveram a oportunidade de discutir os tópicos 

do programa de capacitação do ACTIVE e partilhar ideias e preocupações sobre a melhor forma de 

transmitir conhecimento aos/às profissionais que trabalham em organizações desportivas e/ou de lazer nos 

respectivos países. O Programa de Capacitação para profissionais tem como objetivo desenvolver e 

implementar políticas de proteção da criança e jovem e promover um ambiente seguro e amigo da criança 

e jovem em organizações desportivas e/ou de lazer. 
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O Programa de Capacitação é composto por seis módulos, abrangendo os seguintes tópicos: 

 Colocar em perspetiva a proteção da criança / jovem em atividades desportivas e/ou de lazer; 

 Identificar e combater as situações de violência e assédio que acontecem nas atividades 

desportivas e/ou de lazer; 

 Envolvimento e diversão das crianças em atividades desportivas e/ou de lazer; 

 Prevenir e intervir nas situações de violência infantil e situações de discriminação nas atividades 

desportivas e/ou de lazer; 

 Barreiras, desafios e boas práticas no desenvolvimento de políticas de proteção nas atividades 

desportivas e/ou de lazer; 

 Desenvolver uma política de proteção à criança/jovem para as organizações desportivas e/ou de 

lazer. 

Se trabalha numa organização desportiva, e deseja aumentar as suas competências para melhor combater 

a violência contra crianças e jovens no desporto, entre em contacto com o CESIS ou acompanhe o nosso 

website para informações sobre formações futuras.  

Seja ACTIVE contra qualquer forma de violência! 

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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