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1.

INTRODUÇÃO

O Projeto Safe Zone
“SAFE ZONE. Empowering coaches and trainers in sports to prevent youth radicalization and violent
extremism” é um projeto financiado pelo Internal Security Fund - Police, DG Home, European Commission,
tem como objetivo a prevenção da radicalização e da violência extremista de jovens no contexto desportivo.
A prossecução deste objetivo compreendeu a sensibilização dos treinadores desportivos e de outros
profissionais que trabalham com jovens em contextos desportivos, e o reforço da sua capacidade de
identificação precoce de sinais de alerta, bem como da sua capacidade de desenvolver esforços e ações
concertadas de multi-agência que sejam eficazes. As atividades do projeto foram realizadas por um Consórcio
de sete parceiros de quatro países europeus - Alemanha, Itália, Portugal e Eslovénia - entre Janeiro de 2020
e Março de 2022.
O desporto desempenha um papel relevante na vida de muitos jovens - tanto em termos práticos como
simbólicos - e tem o potencial de contrabalançar a atratividade dos grupos radicais, dando resposta às
necessidades dos jovens através da inclusão, confiança e respeito pelas regras. É por isso que é importante
que os treinadores desportivos se tornem plenamente conscientes das potencialidades do seu papel e da sua
responsabilidade educativa. O projeto SAFE ZONE procurou capacitar treinadores e educadores no desporto
a fim de reforçar a sua relação educativa com os jovens e contribuir para a prevenção da radicalização juvenil
e do extremismo violento. Para este fim, SAFE ZONE considerou os treinadores desportivos como atoreschave na educação de crianças e adolescentes e desenvolveu e testou ferramentas educativas transferíveis
e uma metodologia de formação destinada à prevenção da radicalização e do extremismo violento para
utilização com treinadores e educadores de jovens nos Estados Membros da UE. O projeto SAFE ZONE
também trabalhou a nível transnacional, a fim de contribuir para o intercâmbio prático e a sensibilização,
bem como permitir a adoção de conhecimentos partilhados, assim como boas práticas na prevenção da
radicalização e o extremismo violento de jovens.
Estas diretrizes da UE destinam-se a contribuir para o desenvolvimento de uma estratégia europeia para
abordar a radicalização e o extremismo violento de jovens, fornecendo resultados baseados em dados de
fontes primárias e lições aprendidas durante a implementação das atividades do projeto. São elencadas
recomendações políticas específicas da UE e de cada país para todos os principais atores em jogo, com a
intenção de estimular mais debate e possivelmente levar à multiplicação de oportunidades de intercâmbio e
redes de cooperação em toda a Europa.
Visite o website do projeto SAFE ZONE project website para aprender mais sobre as atividades do projeto
e os seus resultados: https://www.safezoneproject.eu/
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O que é a radicalização?
A radicalização juvenil e o extremismo violento podem assumir várias manifestações nos países europeus,
quer ligadas à radicalização islâmica, ao racismo, ao extremismo de direita, ou a outras formas de violência
extremista. A radicalização é descrita como uma vontade crescente ou uma prontidão crescente para
perseguir e apoiar mudanças extremistas na sociedade, indo contra as normas existentes. É, portanto,
entendida em sentido lato como uma evolução no sentido da aceitação, um processo que envolve a adoção
de valores e atitudes que contrastam com as normas e práticas prevalecentes. Dentro do projeto SAFE ZONE,
a radicalização foi entendida essencialmente como o processo pelo qual um indivíduo é "viciado" por algum
outro indivíduo ou grupo e persuadido a abraçar uma ideologia e comportamento que promovem a violência
e é contra as normas da sociedade, em troca de reconhecimento, apreciação e sentido de pertença. Pode,
portanto, haver radicalização de uma matriz religiosa, mas também política, racial, etc. A ênfase aqui é no
processo de radicalização, que implica a capacidade de persuadir/manipular, por um lado, e uma condição
de isolamento, marginalidade, e vulnerabilidade geral, por outro.
O extremismo violento é considerado como o processo de "promover, apoiar ou cometer atos de terrorismo
destinados a defender uma ideologia política que defende a supremacia racial, nacional, étnica ou religiosa
e que se opõe aos princípios e valores democráticos fundamentais de uma dada sociedade".

Porquê o desporto?
O desporto desempenha um papel relevante na vida de muitos jovens - tanto em termos práticos como
simbólicos - e tem o potencial de contrabalançar a atração dos grupos radicais, dando respostas às
necessidades dos jovens através da inclusão, confiança e respeito pelas regras. Os esforços gerais de
prevenção do crime reconhecem o poder do desporto, vendo o desporto como um meio de construir
resistência e aumentar competências de vida, especialmente entre os jovens em risco, apontando o poder
do desporto para promover a paz, o empoderamento da comunidade, e a inclusão social. De forma
abrangente, o conhecimento e a literatura existentes apontam para o potencial do desporto como um
instrumento de prevenção da radicalização entre os jovens, não obstante, pouco tem sido feito nesta área.
O Projeto Safe Zone procurou contribuir para colmatar esta lacuna.
Há muitas razões para considerar o desporto como uma área privilegiada para a prevenção da radicalização
da juventude e do extremismo violento. Em primeiro lugar, o desporto é um instrumento valioso para o
crescimento pessoal e tem o potencial de influenciar a saúde física e mental e o desenvolvimento geral,
aumentar a auto-estima, e ajudar a moldar a personalidade e as capacidades, em particular das crianças e
adolescentes, ensinando-lhes a lidar com emoções como o fracasso, a raiva, o medo e o conflito. O desporto
é generalizado e pode chegar a muitos jovens e famílias e, através deles, a toda a comunidade. O desporto
transmite um sentimento de pertença - a um grupo, a uma equipa, a um clube desportivo, a um território, a
uma comunidade em geral - e, ao fazê-lo, tem o potencial de proporcionar uma alternativa à atratividade
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dos grupos radicais. Finalmente, o desporto é uma área de educação informal e como tal pode ser
particularmente eficaz junto de crianças e adolescentes.

Principais atores envolvidos
A radicalização juvenil no desporto está na intersecção entre três áreas: educação juvenil, desporto, e justiça.
Consequentemente, uma ação preventiva neste domínio terá de levar necessariamente à adoção de uma
abordagem multi-agência, e deveria idealmente incluir representantes das agências-chave nas três áreas
mencionadas - por exemplo, escolas e universidades; clubes desportivos, juntamente com ambientes
educacionais e sociais menos formais; Justiça Juvenil, serviços sociais e também serviços de saúde mental,
assim como autoridades locais e decisores políticos.

O fator pandémico
A pandemia global da COVID-19 tornou-se uma ameaça significativa para a segurança, saúde e bem-estar das
sociedades e comunidades em todo o mundo. Embora as medidas tomadas pela maioria dos governos
tenham contribuído para a suspensão das atividades de grupos extremistas violentos, estes grupos tiraram
partido de algumas fragilidades despoletadas pela pandemia. A distância social, o isolamento, a escolarização
em casa e a sobre-exposição às redes sociais, o aumento do desemprego e das desigualdades sociais, a
incerteza e o medo quanto ao futuro, criaram condições de vulnerabilidade emocional, social, económica e
política. Consequentemente, o risco de radicalização também aumentou. As circunstâncias criadas pela
pandemia permitiram que grupos extremistas de todo o espectro ideológico vissem a própria pandemia
como uma oportunidade de expansão. É uma crise de valores que torna os jovens particularmente
vulneráveis à procura de uma "missão" que - combinada com a maior presença nas redes sociais – propicia
a proliferação de ideias extremistas que promovem a polarização.
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2.

DESPORTO JUVENIL E PREVENÇÃO DA RADICALIZAÇÃO
“A mensagem que me transmitiam era ‘tens de
entrar no campo para ganhar, não para te divertires’!”

A radicalização violenta representa um desafio cada vez mais complexo na Europa, em relação ao qual devem
ser adquiridos novos conhecimentos e competências. Responder a tal desafio exige uma abordagem que
envolva professores e educadores nas escolas e noutros contextos de grupo - tais como grupos e clubes
desportivos - que têm potencial para oferecer importantes fatores de proteção contra a radicalização. Dentro
desta área, o Conselho da Europa tem revelado crescentes preocupações com esta problemática e enaltecido
as potencialidades do trabalho juvenil, especialmente em matéria de prevenção, apontando o papel
fundamental das ações que se centram no empoderamento, no apoio aos jovens que enfrentam desafios nas
suas vidas, e no reforço da resistência às ideologias violentas. O projeto SAFE ZONE reconhece a importância
do desporto juvenil como uma ferramenta preventiva com enfoque na necessidade de educar os treinadores
desportivos sobre o que é e não é extremismo, a fim de facilitar a sinalização precoce. Os trabalhadores do
desporto juvenil encontram-se numa posição única para se empenharem na prevenção geral, uma vez que o
desporto representa um contexto chave para chegar a uma vasta população de jovens e suas famílias.
Abordar o desporto como uma área de prevenção da radicalização da juventude, contudo, não é suficiente
para uma estratégia de prevenção eficaz. A radicalização e o extremismo juvenil estão a crescer - com total
cumplicidade da recente pandemia - e há uma necessidade urgente de atores adequadamente sensibilizados
e responsáveis e da comunidade em geral, a fim de abordar a questão. Em particular, todos os atores chave
envolvidos na educação de crianças e adolescentes devem ser sensibilizados para a questão da radicalização
e do extremismo juvenil.
Com base nas conclusões do Projeto SAFE Zone, uma estratégia de prevenção abrangente nesta área deveria,
assim, prever a cooperação de todos os atores envolvidos na educação de jovens, assim como os atores e
contextos com conhecimentos especializados em radicalização (por exemplo, justiça juvenil). A fim de
começar a desenvolver planos estratégicos nacionais destinados à prevenção da radicalização, a
"comunidade educativa" deve ser considerada como uma área privilegiada, e as agências educativas, tanto
formais como informais, como intervenientes privilegiados. Os atores do desporto devem ser incluídos entre
as agências educativas com base nos pontos fortes do desporto acima elencados (cfr. secção: "Porquê o
desporto?").
Na próxima secção são enunciadas algumas das questões-chave que foram mais frequentemente apontadas
pelos participantes nos workshops de formação, reuniões nacionais com gestores desportivos, e reuniões
multi-agência, realizadas nos países parceiros do Safe Zone. Com base nestas questões, foi possível
desenvolver algumas recomendações e linhas de orientação para treinadores desportivos e outros
intervenientes chave na radicalização em contextos desportivos.
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3.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES E LIÇÕES APRENDIDAS
“O desporto é união, porque as suas regras são
as mesmas para cada ser humano e porque o desporto
fala uma língua única e universal”



O projeto Safe Zone foi geralmente recebido com grande interesse em todos os países parceiros; os

participantes salientaram a necessidade urgente de desenvolver esforços de prevenção da radicalização no
contexto desportivo e mostraram interesse na implementação do programa de formação desenvolvido no
âmbito do projeto Safe Zone. Não obstante ligeiras diferenças entre países, a maioria dos treinadores relatou
pelo menos um caso relacionado com a radicalização com base na sua própria experiência.


Os participantes salientaram a importância de se concentrarem também noutros agentes

desportivos para além dos treinadores - por exemplo, gestores/diretores desportivos - dada a
transversalidade do tema da prevenção da radicalização. Os treinadores participantes sublinharam a
necessidade de serem delineados passos e ações concretas com vista à coordenação e intervenção multiagência na prevenção da radicalização através do desporto.


A necessidade de processos de capacitação envolvendo todos os agentes desportivos, e incluindo as

famílias dos jovens atletas, foi também abordada.


Os participantes sublinharam também o papel-chave dos gestores e diretores desportivos, já que

detêm o poder de estabelecer as prioridades dentro de cada clube e podem, portanto, decidir se os clubes
devem dar prioridade à educação ou ao desempenho e resultados. Foi sugerido que os gestores e diretores
desportivos frequentassem formação obrigatória sobre temas como violência e radicalização, ética,
educação para os direitos humanos, etc.


A questão da radicalização tornar-se-á um problema ainda maior no futuro, devido às consequências

das restrições da COVID-19 nos jovens. A tendência para passar mais tempo nas redes sociais, para além do
isolamento, e a ausência de desporto e de oportunidades de socialização, expuseram um grande número de
jovens em toda a Europa a um maior risco de radicalização. A sensibilização e a formação nesta área são de
grande importância para detetar a radicalização numa fase precoce e poder agir preventivamente.


Um dos principais problemas detetados é que os treinadores desportivos não só não têm formação

apropriada para detetar a radicalização numa fase precoce, como também não têm conhecimentos sobre
como atuar perante as situações potencialmente sinalizadas. Os treinadores desportivos revelaram também
preocupação e dúvidas sobre como lidar com questões emocionais e como agir em termos práticos, como
de que forma abordar os jovens que estão em processo de radicalização, e quem mais envolver neste
processo.


Os treinadores e outros agentes desportivos concordaram que deveria haver formação disponível

sobre este tópico e que este deveria ser incluído na formação regular para treinadores e trabalhadores
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desportivos. Os conteúdos sobre radicalização deveriam também estar disponíveis on-line. Os treinadores
devem ser formados para que consigam detetar mudanças de comportamento dos jovens e sinalizar
precocemente se ocorrerem mudanças invulgares que possam indicar que esteja um processo de
radicalização em curso. Deverão abordar os jovens com empatia e fazer tudo para não os excluir do grupo e
do clube desportivo. Se não conseguirem resolver o problema através do diálogo com os jovens, devem
contactar outros intervenientes - como famílias, professores, psicólogos e assistentes sociais, e a polícia, se
necessário. Em muitos países, como a Eslovénia, a polícia tem vários peritos que trabalham com jovens
radicalizados, pelo que os treinadores e os trabalhadores do desporto podem beneficiar da experiência
policial como um valor acrescentado.


Os treinadores e outros agentes desportivos devem também ter de adquirir uma licença como

‘educadores éticos’, promovendo bons valores do desporto e a não violência. Isto é extremamente
importante para os treinadores em desportos como as artes marciais e o futebol.


Todos os participantes de reuniões e entrevistas aprofundadas concordaram que a questão da

radicalização se tornará um problema ainda maior no futuro devido às consequências que as restrições da
COVID-19 deixaram entre os jovens. Consequentemente, a formação sobre este tema tornar-se-á de
importância fundamental no âmbito de uma estratégia de prevenção e deteção da radicalização na sua fase
inicial. Em todos os países parceiros, os treinadores que participam nos workshops de formação do Safe Zone
concordaram que as unidades de formação e a metodologia desenvolvida pelo projeto deveriam ser
realizadas periodicamente para todos os agentes desportivos.


No que diz respeito à dimensão educacional do desporto, alguns agentes desportivos expressaram a

sua preocupação sobre a distância entre a sua perspetiva – de valorização do papel educacional do desporto
- e muitos treinadores, cuja prática direta com os jovens está principalmente orientada para a melhoria do
desempenho e menos para a dimensão educacional.


Na Alemanha, existe já uma variedade de iniciativas sobre a prevenção da radicalização na Federação

Alemã de Futebol (DFB), nas associações estatais e regionais, e em várias iniciativas e instituições orientadas
para a educação. No entanto, a prevenção da radicalização é geralmente abordada no âmbito de temáticas
como a promoção da democracia, prevenção da discriminação ou o fair play. Através dos programas que
abordam estas temáticas, o fenómeno da radicalização acaba por ser assim abordado em cursos de
certificação de treinadores, tanto na formação básica como no avançado.


É de notar que a terminologia diverge frequentemente e é tratada de forma diferente mesmo dentro

de um mesmo país. Na Alemanha, as estruturas federais são frequentemente vistas como funcionando
predominantemente de forma autónoma, sem qualquer ligação com as associações desportivas estatais.
Particularmente nas áreas de prevenção da radicalização e promoção da democracia, não existem
procedimentos padronizados e de âmbito nacional.
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Em Portugal, foi também abordado o fosso existente entre o desporto nas escolas e o desporto nos

clubes: esta divisão não faz sentido nas idades mais jovens, uma vez que o enfoque deveria ser na educação
e na dimensão recreativa, tanto na escola como nos clubes. Os municípios deveriam ter a responsabilidade
de promover a cooperação entre as escolas e os clubes desportivos, uma vez que lidam com ambos.


Um dos principais constrangimentos relatados em todos os países relaciona-se com a

heterogeneidade de antecedentes dos treinadores desportivos. Em Itália e na Alemanha, muitos treinadores
que treinam crianças e adolescentes - em particular em desportos como o futebol - são voluntários e não
receberam qualquer formação específica para o fazer.


A necessidade de os treinadores desportivos cooperarem e trabalharem em rede com profissionais

de outras áreas que não o desporto (por exemplo, justiça, serviços sociais, contextos educativos) surgiu em
Itália como uma necessidade para a futura inclusão na formação de treinadores qualificados.


O desporto é muitas vezes visto como uma atividade complementar e não como uma prioridade para

o desenvolvimento das crianças e adolescentes. O sistema escolar italiano não está suficientemente
equipado neste sentido, deixando assim o peso económico da prática desportiva sobre os ombros das
famílias. Consequentemente, muitas crianças e adolescentes que pertencem aos sectores sociais mais
marginalizados são também excluídos do desporto, reforçando assim a exposição destas crianças aos riscos
ligados ao isolamento.
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4.

RECOMENDAÇÕES POLÍTICAS

a.

Recomendações para os trabalhadores desportivos



À luz dos resultados da investigação que emergiram nos diferentes países envolvidos no Safe Zone,

recomenda-se que qualquer formação destinada à prevenção da radicalização e extremismo violento dos
jovens no desporto deve procurar responder às seguintes necessidades: i) A necessidade de restaurar a
centralidade do papel educativo e pedagógico dos treinadores desportivos, a fim de que os treinadores
desportivos reconheçam os comportamentos de risco dos jovens numa fase precoce e sejam capacitados
para agir; ii) A necessidade de sensibilizar para a potencial relação entre desporto e violência, em particular
quando se trata de desempenho e competitividade; e iii) A necessidade de abraçar diferentes metodologias
de formação, possivelmente através de uma abordagem multidisciplinar, a fim de melhor responder às
diferentes necessidades de formação e aos diversos antecedentes educativos dos treinadores e treinadores
desportivos (profissionais; voluntários).


Workshops e cursos de formação para formadores em torno da prevenção da radicalização devem

ser adaptados primeiro às necessidades dos treinadores, mas devem também procurar incluir outros
trabalhadores desportivos chave, tais como árbitros. Alguns dos gestores desportivos entrevistados
propuseram a criação de módulos de formação e seminários educativos sobre a radicalização juvenil para
todos os trabalhadores desportivos, a fim de aumentar a consciência do valor pedagógico do desporto como
instrumento de prevenção deste fenómeno. Os módulos e seminários deveriam ser elaborados e organizados
com a ajuda de especialistas nestas questões (por exemplo, sociólogos, pedagogos, psicólogos).


Formações para treinadores profissionais, visando a capacitação no que diz respeito à capacidade de

observar e gerir as dinâmicas relacionais, a fim de evitar que o próprio desporto se torne um veículo de
violência. Através da proposta de formações ad hoc sobre o tema da radicalização, extremismo e violência
entre os jovens, seria possível aumentar a consciência dos treinadores desportivos sobre o assunto,
permitindo-lhes captar quaisquer "sinais de alarme" ou comportamentos de risco. Ao mesmo tempo, a
formação deveria também visar aumentar a consciência dos treinadores sobre o seu papel educativo e
fornecer ferramentas adequadas e eficazes para responder a potenciais casos de risco.


Uma estratégia eficaz poderia ser a de encorajar os treinadores a acompanharem e relatarem o que

acontece na prática desportiva através de um questionário. Tal prática, segundo os treinadores desportivos
entrevistados, deveria aumentar a sua sensibilização no que diz respeito à dinâmica das relações sociais.


Formação para treinadores, que exercem frequentemente funções nos clubes desportivos juvenis

mais informais. É necessário alargar o âmbito da formação de treinadores profissionais para incluir também
treinadores voluntários, ainda que numa menor expressão.


Para que os treinadores desportivos possam identificar melhor os comportamentos de risco, é

recomendável promover o estabelecimento de uma colaboração regular entre treinadores desportivos,
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professores escolares, psicólogos desportivos e pedagogos. Isto também contribuiria para enriquecer a
formação periódica dos treinadores desportivos.


É também recomendável alargar a cultura e os valores do desporto aos jovens que não praticam

qualquer desporto. É necessário que os clubes desportivos encontrem formas eficazes de interagir com os
jovens em risco. Isto poderia ser alcançado através de ações destinadas a promover atividades desportivas
tanto nas escolas como em bairros marginalizados. A oferta desportiva aos jovens deve esforçar-se por ser
apelativa para os jovens e incluir metodologias de treino que ensinem como envolver ativamente os jovens
independentemente dos seus feitos desportivos. Neste sentido, foi sugerido promover disciplinas
desportivas "informais" dentro dos centros desportivos, devido ao grande apelo que exercem sobre os
jovens. A fim de conquistar seguidores na comunidade, tais projetos deveriam ter uma componente social
relevante.


O tema da sinalização precoce e prevenção da radicalização dos jovens no desporto deveria ser

incluído na formação dos treinadores e outros trabalhadores desportivos. Além disso, devem ser treinados
sobre como promover valores desportivos saudáveis; uma vez licenciados, devem ter de provar que são
capazes de ser bons modelos para os jovens e que são qualificados para trabalhar com eles.


Depois de tentarem resolver primeiro o problema na sua sociedade desportiva, os treinadores devem

saber como chegar a outros intervenientes para abordar a radicalização. Deve haver uma lista de instituições
e peritos à disposição dos trabalhadores do desporto, para que saibam exatamente a quem recorrer, e em
que ordem o devem fazer, se não conseguirem lidar sozinhos com os casos identificados.


Seminários e workshops para trabalhadores de contextos desportivos deveriam ser organizados

anualmente, para que estes pudessem partilhar as suas experiências com especialistas em radicalização
juvenil e aprender sobre boas práticas com os especialistas no fenómeno e também com outros agentes
desportivos. Tais seminários poderiam ser organizados pelo Comité Olímpico ou por outras organizações
desportivas nacionais.

Formação de treinadores: questões-chave


Consciencializar para a sua responsabilidade e papel educativo



Consciencializar e dar a conhecer o tema da radicalização juvenil



O treinador como modelo potencialmente influenciador dos adolescentes (negativo-positivo)



Reforçar a capacidade de promover a inclusão e os valores desportivos



Reforçar a capacidade de identificar situações de risco



Fazer da ponte com as famílias uma prioridade
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b.

Recomendações para outras entidades chave (Multi-agência)



A fim de capacitar adequadamente os treinadores desportivos, estimular o valor pedagógico do

desporto e responder às necessidades e problemas específicos dos jovens de uma forma mais eficaz, é
urgente em todos os países estabelecer redes de cooperação local que incluam conhecimentos e
competências que não sejam meramente atléticos.


O desporto deve ser integrado no sistema educativo nacional de uma forma mais consistente em

todos os países da UE. O desporto deve ser considerado relevante como quaisquer outras disciplinas
escolares em virtude do seu forte potencial educativo e inclusivo, para além dos seus muitos benefícios para
o desenvolvimento e bem-estar geral das crianças e adolescentes, a começar pela escola primária.
Professores de desporto profissionais devem estar inscritos em todas as escolas e séries, a começar na escola
primária, e devem ser especificamente formados para ensinar aos adolescentes.


Promover o intercâmbio com, e adotar instrumentos de outras áreas educativas e reeducativas e,

em particular, de justiça juvenil. Em particular, a Justiça Restaurativa - geralmente considerada muito eficaz
na resolução de conflitos entre ofensores e vítimas - poderia ser muito útil na área informal do desporto,
desde que exista uma cultura partilhada do valor pedagógico e educativo do desporto e partilhada por todos
os atores envolvidos.

Cooperação Multi-Agência: questões-chave


Aumentar a consciência sobre a radicalização dos jovens e o extremismo violento



Promover a sensibilização para o papel educativo do desporto



Considerar os atores desportivos como intervenientes-chave da comunidade educativa



Promover planos e iniciativas de prevenção

c.

Recomendações para decidores politicos



O desporto deve ser integrado nas estratégias nacionais de desenvolvimento económico e social e

os clubes e agências desportivas devem ser incluídos como atores-chave entre as principais agências
educativas, bem como as redes de prevenção.


A fim de mudar o foco do desempenho para a educação no desporto infantil e juvenil, há necessidade

de mudanças legislativas, incluindo certificações obrigatórias para os gestores desportivos sobre questões
relacionadas com o papel do desporto na educação, bem como reverter, a responsabilidade educativa do
desporto.
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Há necessidade de planos estratégicos nacionais de prevenção da radicalização que incluam ações e

políticas concretas a implementar nos diferentes contextos relevantes para o desenvolvimento das crianças
- tais como a família, a escola, e a comunidade em geral, para além dos contextos desportivos. Tal plano
poderia fazer parte de um plano mais amplo que abordasse também o discurso do ódio.


Para uma estratégia de prevenção eficaz, é necessário incluir a avaliação e o acompanhamento de

programas de prevenção da radicalização. Como foi relatado em Portugal, alguns projetos desenvolvidos
localmente não foram devidamente testados a fim de provar a sua eficácia e sustentabilidade numa base
nacional.


É fortemente recomendado que os tópicos relacionados com a prevenção da radicalização sejam

estabelecidos no âmbito do sistema nacional de licenciamento de treinadores desportivos em vigor em cada
país. O licenciamento deve incluir o ensino dos valores do desporto e deve ser realizado e acompanhado por
instituições educativas qualificadas, possivelmente a nível nacional.


Na Alemanha, a estrutura federal das associações desportivas regionais e estatais faz com que seja

altamente recomendável que se estabeleçam formatos de intercâmbio regulares no que respeita ao trabalho
de prevenção orientado para valores.


Em Itália, os professores de desporto na escola primária não são obrigados a ter quaisquer

competências ou conhecimentos em desporto e o desporto é na sua maioria ensinado por professores de
quaisquer outras disciplinas. Isto pode ter efeitos prejudiciais nas crianças, especialmente nas mais
desfavorecidas, cujas famílias não têm recursos económicos para inscrever os seus filhos em clubes
desportivos privados após a escola. A nova Lei 523, Artigo 109, prevê a introdução gradual do ensino da
"Educação Física" na escola primária por professores profissionais com qualificações adequadas, no quinto
ano escolar, a partir do ano letivo 2022/2023. Isto introduzirá gradualmente o ensino da Educação Física com
professores profissionais para todo o ciclo do ensino primário.


O roteiro de Portugal para a proteção eficaz da criança nas políticas desportivas traz orientações

abrangentes e planos de ação que podem ser aplicados para prevenir e responder a todas as formas de
violência no desporto. A Salvaguarda da Criança no Desporto implica, como resultado esperado, a criação de
papéis de Oficial de Salvaguarda da Criança no desporto. Uma criança ou um jovem num processo de
radicalização está em risco e é vítima - de automutilação e de influência negativa de extremistas, mas
também em risco de se tornar um perpetrador de extremismo violento. Consequentemente, recomendamos
vivamente que a formação de Oficial de Proteção da Criança inclua o tema da radicalização e do extremismo
violento dentro do desporto.
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d.

Recomendações políticas para a UE



Em geral, existe a necessidade de construir uma cultura partilhada do desporto como ferramenta

pedagógica, bem como um poderoso meio de inclusão. A dimensão não agonista da prática desportiva deve
ser promovida em todas as disciplinas desportivas e a todos os níveis.


Um discurso sobre terminologia - partindo da "radicalização" - deve ser conduzido como um primeiro

passo para a adoção de uma estratégia europeia de prevenção à radicalização da juventude.


Os projetos transnacionais devem dirigir-se em particular aos treinadores desportivos voluntários e

proporcionar uma educação baseada em valores aos treinadores de uma forma tão acessível quanto possível.
O valor dos voluntários e o acesso de baixo limiar ao licenciamento de treinadores deve ser focalizado.


Como parte de uma estratégia eficaz da UE, existe a necessidade de uma plataforma europeia que

trate da radicalização e desradicalização (como a RAN) especializada na radicalização no desporto e na
desradicalização através do desporto. Além disso, deveriam ser organizados anualmente seminários da UE
sobre o tema da radicalização e da desradicalização no desporto e através do desporto, onde especialistas e
profissionais poderiam partilhar boas práticas de diferentes países da UE.
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5.

ANEXO

BOAS PRÁTICAS DE PREVENÇÃO DA RADICALIZAÇÃO NO DESPORTO: EXEMPLOS EUROPEUS
Alemanha
1. A Rheinflanke é uma empresa sem fins lucrativos que está ativa em toda a Alemanha nas áres do desporto
e integração de jovens. A organização foi fundada em 2006 com o objetivo de apoiar a juventude
desfavorecida através do desporto. Desde então, têm estado particularmente presentes no trabalho
educativo e juvenil, assim como no contexto escolar. Como parte do seu trabalho educativo, oferecem
formação para multiplicadores no trabalho com jovens e refugiados, por exemplo, para estabelecer a sua
abordagem de trabalho juvenil com base no desporto. A Rheinflanke utiliza o desporto em particular como
um ponto de contacto de baixo limiar dentro do ambiente social das crianças e dos jovens, a fim de
estabelecer uma base para um maior apoio. Projetos exemplo são o "HOPE Football", em que equipas
heterogéneas são treinadas no âmbito de uma abordagem de integração relacionada com o desporto; o
projecto "Spiel dich frei", que utiliza uma combinação lúdico-criativa de música, teatro e desporto para
prevenir a radicalização; ou "futebol3 para todos" que oferece uma análise metódica do tema. Na sua forma
e estrutura, Rheinflanke é um excelente exemplo de trabalho integrador bem-sucedido com crianças e
jovens, tanto com como sem um percurso migratória. Ao transmitir conteúdos baseados em valores no
trabalho educativo e juvenil, a Rheinflanke está a fazer um trabalho notável para evitar a radicalização.
2. Futebol3 para todos é um método que combina o jogo clássico do futebol com uma abordagem baseada
em valores, centrando-se nos princípios do fair play, igualdade, espírito de equipa e respeito. O Football3
funciona em três etapas diferentes. Na primeira etapa (1), tem lugar uma discussão dentro das equipas, que
são tão heterogéneas e mistas quanto possível, na qual são formuladas as regras do jogo de futebol
subsequente. Por exemplo, podem ser consideradas regras tais como pontuações fair play ou dupla
contagem dos golos marcados pelos jogadores mais jovens. Segue-se o jogo de futebol (2), que normalmente
tem lugar em campos mais pequenos e num período de tempo mais curto. O jogo decorre sem árbitro, para
que sejam os próprios jogadores a decidir sobre a interpretação das regras. Após o jogo, os jogadores
reúnem-se (3) e revêem o jogo. As equipas têm agora a oportunidade de ganhar pontos de jogo justo,
seguindo as regras, para além dos golos marcados. O futebol3 é sempre acompanhado por um mediador. O
objetivo principal, contudo, é uma discussão dos jogadores entre si e uma abordagem comum e mediação
de valores. Não se trata tanto de desempenho, mas da designação comum de valores e regras, que são
observados entre si e acompanhados de respeito e fair play. No final, os atores internalizam uma visão de
radicalização-prevenção e levam-na para os seus grupos sociais, para as suas amizades, para as suas classes
e para o mundo.
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Itália
Ao longo da implementação das atividades da ZONA SAFE em Itália constatou-se que a prevenção da
radicalização da juventude no desporto é um tema bastante novo no país e não é fácil encontrar práticas ou
iniciativas especificamente centradas neste tema. No entanto, os atores desportivos em Itália estão
gradualmente a adquirir consciência do seu papel e função-chave na abordagem da área da prevenção da
marginalização da juventude, do racismo e da delinquência. As práticas em vigor demonstram que existem
muitos pontos comuns com o objetivo de prevenir a radicalização e o extremismo violento, nomeadamente:
o reconhecimento do papel educativo/pedagógico do desporto e a necessidade de capacitar os treinadores;
a prevenção da exclusão e marginalização dos jovens como primeiro passo e a promoção dos valores da paz,
solidariedade, respeito pelas regras e fair-play; a capacidade de responder às necessidades de aceitação dos
adolescentes dentro de um grupo, permitindo assim o seu sentimento de pertença e identidade; e por último,
a relevância da cooperação multi-agências. As práticas apresentadas abaixo são exemplos disso mesmo.
1. O projecto "TraSPORTami" (literalmente "Take me away") foi promovido pela filial local do Centro
Desportivo Italiano-CSI- em Bergamo, Norte de Itália, em colaboração com uma rede de seis ONG locais com
a intenção de prevenir e reduzir a privação educacional através do aumento das oportunidades de
crescimento, interação e socialização dos adolescentes. Financiado por organismos públicos e privados, o
projeto contribuiu para a criação de um grupo de trabalho multi-agências que envolve serviços educativos e
comunitários e serviços de justiça juvenil, juntamente com ONG. Os atores desportivos atuam como
mediadores entre clubes desportivos, autoridades locais e famílias, estabelecendo uma rede de cooperação
multi-agências e multidisciplinar para iniciativas de prevenção que abordam jovens atletas em risco de
delinquência juvenil e comportamentos anti-sociais. Neste contexto multi-agências, o projecto proporciona
estágios desportivos para adolescentes com problemas de comportamento e que estão em risco de
delinquência. Os estágios desportivos permitem aos adolescentes fazer parte do grupo de pares com papéis
bem definidos, tais como o de assistente técnico, com vista a que os adolescentes se sintam reconhecidos
como fazendo parte da sua comunidade social. Os serviços educativos e sociais cooperam com os clubes
desportivos para adotar línguas e práticas partilhadas no "melhor interesse da criança". É aqui que começa
o processo de inclusão e prevenção.
2. O projeto "I SPORT - Inclusive Sport Project Opposed to Radicalization Tenets" , financiado pela Comissão
Europeia, DG Educação e Cultura, Política e Programa Desportivo, visa combater a radicalização e a
delinquência nas zonas desfavorecidas da cidade de Palermo na Sicília. O projeto foi implementado através
de uma abordagem multi-agências que implicou uma ação coordenada por organismos públicos e privados por exemplo, Universidade, Justiça Juvenil, Centro para Refugiados e Requerentes de Asilo, organização
desportiva, e a ONG coordenadora Ceipes. A prática desportiva foi promovida como um instrumento valioso
para a inclusão, integração e apreciação das diferenças culturais. Jovens reclusos, refugiados e migrantes, e
jovens habitantes estavam envolvidos em atividades desportivas lideradas por educadores desportivos
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profissionais, a fim de experimentar os valores da solidariedade e do trabalho em equipa e encorajar o grupo
pertencente independentemente da origem social, cultural ou religiosa dos seus membros. O projeto visava
ultrapassar as barreiras físicas e culturais induzidas pelo preconceito; diminuir o risco de radicalização entre
os jovens reclusos e proporcionar formas valiosas e alternativas de sair do isolamento e/ou comportamento
violento; e finalmente, promover os valores da comunidade europeia - tais como igualdade de género, fair
play, inclusão social - através da prática ativa do desporto.

Portugal
1. "Achieve, collect and give back" (AC&GB) é um movimento cívico que sensibiliza e alerta para o nosso
papel e responsabilidade na formação/educação cívica e desportiva de crianças e jovens. O seu objetivo é a
realização de eventos e programas que proporcionem desporto e educação cívica aos jovens em risco. É um
movimento social inspirado por valores de superação, auto-conhecimento e solidariedade defendidos pela
Escola de Judo Nuno Delgado:
• Jiko No Kansei (busca da perfeição física e mental): Atingir - Superar
• Seiryoku Zenyo (utilização de energia física e mental para o máximo efeito): Recolher - Autoconhecimento
• Jita Kyoei (prosperidade mútua e benefício para todos): Give Back - Solidariedade
O movimento "Achieve, Collect & Give Back" é representado por um cinto de judo arco-íris, o "arco-íris", que
simboliza a esperança, a unidade dos opostos, a união dos povos, e a integração social, um conceito
defendido por Nelson Mandela, embaixador do conceito de inclusão social. Para celebrar o Dia de Mandela,
AC&GB promoveu "The Biggest Judo Class 2021", que visava unir todas as pessoas em torno dos valores do
judo e do seu código moral - Respeito, Coragem, Modéstia, Autocontrolo, Amizade, Sinceridade, Honra,
Cortesia mais Sustentabilidade - e, através do Judo e dos seus benefícios, criar uma experiência
transformadora de interação em modo virtual devido à situação pandémica.
2. O Plano Nacional de Ética no Desporto (PNED) - Plano Nacional de Ética no Desporto - é uma iniciativa
promovida pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), parceiro do projeto SAFE ZONE, e da
Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto. Visa promover a ética e os valores no desporto, prevendo
ações de sensibilização contra a violência no desporto e formas de prevenção entre os jovens e as suas
famílias. A PNED implicou a implementação de um programa "Ações de Formação - Ética no Desporto" com
agentes desportivos, reforçando aqueles com competências como multiplicadores das ações deste Plano
Nacional. Também no âmbito da PNED e em parceria com o IPDJ e a Faculdade de Motricidade Humana, está
a ser implementado o programa Desporto sem Bullying - que realiza um conjunto de ações de sensibilização
entre a população escolar e adulta que visa a prevenção deste problema. Dentro do conteúdo desenvolvido,
destacamos a campanha televisiva "Move-te por valores" - Move for values, uma secção semanal sobre a
estação de rádio nacional Antena 1, que conta uma história positiva que tem ocorrido no desporto em
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oposição à negativa. O objetivo deste projeto é investir em contra-narrativas, demonstrando o que pode ser
feito positivamente para combater estereótipos e preconceitos associados a situações de bullying.

Eslovénia
1. Os parceiros eslovenos aprenderam várias boas práticas sobre como prevenir a radicalização no desporto,
como trazer os jovens de grupos violentos de claques para os clubes desportivos onde poderiam transformar
a sua agressão através da prática desportiva. Os jovens, nesse caso, aprenderam novas maneiras de lidar com
as suas tensões de agressão e como transformá-las em desempenho físico. Tornaram-se parte do grupo
desportivo em vez do grupo violento e encontraram novos amigos dentro da sociedade desportiva. Aqueles
com mais ambição começaram a competir, ganhando auto-estima e reconhecimento através das
competições. Uma vez que se sentiram aceites pelos pares e pelo treinador, afastaram-se realmente da
violência e dos grupos violentos. Tal abordagem foi bem-sucedida nos casos em que o treinador desportivo
tinha carisma suficiente e era visto como um bom modelo a seguir. Nomeadamente, os jovens tiveram de
aceitar também a hierarquia do grupo, e isto só foi possível através da aceitação das regras e do treinador.
2. Outra boa prática aprendida através do projeto Safe Zone relaciona-se com a deteção precoce de jovens
em risco de violência. O foco foi a mudança de comportamento durante as práticas desportivas. Num caso,
o treinador observou um jovem rapaz que começou a isolar-se e depois a evitar a prática desportiva. Ele
sentiu-se excluído do grupo e começou a tornar-se violento. O treinador percebeu essas mudanças
suficientemente cedo e abordou o jovem individualmente, a fim de não o humilhar com colegas ou pais.
Através de conversas e da sua abordagem, conseguiu que o jovem estivesse disposto a fazer algumas
mudanças. Isto só foi possível, porque o jovem o respeitava como treinador e como pessoa.
Os casos acima referidos salientam o papel notável dos treinadores desportivos em relação à prevenção da
radicalização e sugerem que as capacidades pessoais podem ser de grande importância para uma deteção
precoce bem sucedida da radicalização. Ainda assim, deve ser promovida em todo o país uma formação
específica que trate da necessidade de reforçar as capacidades educativas e sociais dos treinadores como
parte de uma estratégia valiosa para prevenir a violência juvenil no desporto.
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