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POR
O Conselho da Europa é a principal organização
de direitos humanos do continente. É
composto por 47 Estados-Membros, 28 dos
quais são membros da União Europeia.
Todos os Estados-membros do Conselho da Europa
subscreveram a Convenção Europeia dos Direitos
do Homem, o Tratado que visa proteger os direitos
humanos, a democracia e o estado de direito.
O Tribunal Europeu dos direitos humanos
supervisiona a implementação da
Convenção pelos Estados-Membros.

A União Europeia é uma parceria económica e política
única entre 28 países europeus democráticos. Os
seus objetivos são a paz, a prosperidade e a liberdade
para seus 500 milhões de cidadãos – num mundo
mais justo, mais seguro. Para fazer as coisas acontecer,
os países da UE criaram estruturas para governar a
UE e adoptar a sua legislação. As principais são o
Parlamento Europeu (que representa os cidadãos
da Europa), o Conselho da União Europeia (que
representa os governos nacionais) e a Comissão
Europeia (que representa o interesse comum da UE).

www.coe.int

http://europa.eu
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KIT DE FORMAÇÃO
PARA PREVENÇÃO E RESPOSTA A SITUAÇÕES DE POTENCIAL VIOLÊNCIA
SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E JOVENS

Este Kit de formação foi concebido como parte integrante
do projeto conjunto da União Europeia (UE) e Conselho da
Europa (COE) “Pro Safe Sport+ Put an end to sexual harassment
and abuse against children in sport”, complementando outros
recursos de sensibilização desenvolvidos no âmbito do projeto
(ver abaixo). Contém informações e conteúdos de formação
destinados a apoiar aqueles em posições de influência no
sector do desporto na prevenção e resposta a situações de
potencial violência sexual no desporto.
■

Grupos-alvos
33 Formadores/instrutores
33 Dirigentes
33 Treinadores/as
33 Professores de educação física

Objetivos
33 Entender o que é a violência sexual no campo do desporto

afim de evitar que aconteça
33 Responder de forma adequada em casos de violência sexual
ou de suspeita
33 Fornecer informações sobre os serviços de apoio e/ou
linhas de atendimento existentes
33 Implementar medidas preventivas - evitar / reduzir
situações de riscos

Vamos acabar com o abuso sexual de
crianças e jovens no desporto:
Pro Safe Sport +
O projeto conjunto UE-COE “Pro Safe Sport+” exige uma
renovada atenção política e para o desenvolvimento de
políticas e ações estratégicas para prevenir e combater
a violência sexual contra crianças no desporto.
Em concreto, visa aumentar o empenho das organizações
governamentais e não-governamentais (autoridades públicas
do sector do desporto e dos direitos das crianças, as organizações desportivas e outras organizações interessadas) em
relação a este tema através de ferramentas de sensibilização
e de recursos de capacitação.
Adicionalmente a este kit de formação foram desenvolvidos
outros materiais:
► Um vídeo-clip
► Um centro de recursos on-line para promover as
práticas existentes e fornecer aconselhamento
concreto
► Uma rede de especialistas europeus
Incentivamos a utilização destes recursos, o apoio a
esta iniciativa e a sua divulgação!
ENVOLVA-SE!

www.coe.int/sport/PSS
@ProSafeSport
✉ pro-safe-sport@coe.int

Conteúdo
O kit de formação é composto por um conjunto de 6 fichas
informativas:
■

33 1.

Factos e números – Violência sexual contra crianças e
jovens no desporto
33 2. Quadros jurídico e regulamentar – Que leis,
convenções, quadros regulamentares, normas e boas
práticas podem ajudar a prevenir e dar resposta à violência
sexual contra crianças e jovens?
33 3. Proteger as vítimas – Como identificar a violência
sexual
33 4. Proteger as vítimas – Responder a questões ou
alegações de violência sexual
33 5. Prevenir a violência sexual – Prevenir a violência sexual
contra crianças e jovens no e através do desporto
33 6. Educação e sensibilização – Como sensibilizar para a
violência sexual no desporto e como fazer com que esta
questão seja debatida
Por favor notar que a informação constante em algumas caixas foi adaptada aos contextos particulares dos países
(definições específicas e informações do quadro jurídico,
requisitos legais para reportar questões/alegações de violência
sexual e serviços de apoio).
■

Sinceros agradecimentos ao Safe Sport International, em
particular Anne Tiivas e Kari Fasting, pelo desenvolvimento dos
conteúdos das fichas, e ao MediaGroup pelo design gráfico.
■
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