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PREÂMBULO
A luta contra o abuso e assédio em todas as suas manifestações é um traço das
sociedades modernas nas quais Portugal se inclui.

A Ginástica, sendo maioritariamente um desporto praticado por indivíduos jovens do
sexo feminino e com graus de exigência extremos na preparação e participação
competitivas é um terreno onde a existência de assédio ou abuso deve merecer uma
particular atenção na prevenção, deteção e punição severa de tais comportamentos,
sejam quais forem os agentes desportivos ou não desportivos envolvidos.

Porque vivemos numa sociedade cada vez mais consciente da necessidade de encarar
o Desporto como uma “escola de vida” que contribui para formar cidadãos
impregnados de valores humanos compatíveis com o progresso e qualidade social.

Porque queremos que a Ginástica seja um exemplo positivo para toda a sociedade
portuguesa no combate a fenómenos de abuso, seja este físico ou verbal e assédio
seja este de natureza moral ou sexual.

A Federação de Ginástica de Portugal desafia a comunidade gímnica a associar-se a
este Compromisso Nacional e a adotar no seu seio medidas de prevenção, deteção e
punição de comportamentos de assédio ou abuso.

A lista de subscritores será atualizada na direta medida das adesões das instituições
da Ginástica a este compromisso nacional

COMPROMISSO NACIONAL CONTRA O ABUSO E O ASSÉDIO NA
GINÁSTICA

Adota-se, em termos gerais, no âmbito deste compromisso, a seguinte definição de
assédio e de abuso:

“O comportamento indesejado, nomeadamente o baseado em fator de discriminação,
praticado no exercício da preparação desportiva ou na participação em competições
ou eventos, com o objetivo ou o efeito de perturbar ou constranger a pessoa, afetar a
sua dignidade, ou de lhe criar um ambiente intimidatório, hostil, degradante,
humilhante ou desestabilizador. O abuso tem raiz no exercício de violência física ou
verbal

entre

quaisquer

pessoas

envolvidas

em

processos

de

preparação

ou

participação em competições ou eventos desportivos na Ginástica fazendo valer-se de
supremacia hierárquica, física ou económica.”

A prática de comportamentos associados ao assédio ou abuso será considerado no
âmbito dos Regulamentos da Federação de Ginástica de Portugal uma infração
disciplinar grave que deverá ser objeto dos procedimentos previstos para este tipo de
infrações obrigando-se a Direção da Federação de Ginástica de Portugal e proceder
disciplinarmente contra qualquer agente desportivo que os pratique, sem prejuízo da
eventual responsabilidade civil ou criminal associada a tais práticas.

As restantes instituições da Ginástica comprometem-se a, internamente, desenvolver
mecanismos de prevenção, deteção e punição de tais práticas imputando-lhes
gravidade semelhante.

Assim, as organizações da Ginástica abaixo assinadas, na defesa da Ginástica nacional
e na busca por um Desporto livre de assédio e de abusos comprometem-se a:



Manter uma atitude de prevenção de comportamentos de assédio ou abusos,
sejam estes manifestados por agentes desportivos ou não desportivos;



Detetando comportamentos de assédio ou abusos, agir de acordo com normas
internas disciplinares ou, caso tal não seja possível ou eficaz, reportar ou
denunciar a autoridades superiores desportivas ou judiciais os casos detetados;



Publicitar por todos os meios à sua disposição a existência e o teor deste
compromisso, designadamente junto dos agentes desportivos associados à
instituição, dando a esta iniciativa o valor de “desígnio gímnico nacional”.



Promover a organização ou a participação em momentos de educação e
formação relativos à prevenção, deteção e punição de abusos e assédio.

SUBSCRITORES:



Acrogym Clube de Coimbra



Agrupamento de Escolas de Vouzela



Amadora Gimno Clube



ARTE Tavira



Associação Académica de Coimbra



Associação Cristã da Mocidade de Coimbra



Associação de Educação Física e Desporto de São Pedro do Sul



Associação Desportiva de Pombal



Associação Desportiva do Carregado-ACROSIM



Associação Desportiva, Cultural e Social da Quinta do Conde



Associação Desportiva Recreativa e Educativa da Palhaça



Associação Gímnica dos Açores



Associação de Ginástica do Algarve



Associação de Ginástica do Centro



Associação de Ginástica Júlio Dinis



Associação de Ginástica de Leiria



Associação Ginástica do distrito de Setúbal



Aveirogym



Boavista Futebol Clube



Casa do Benfica em Viseu



Centro Cultural e Recreativo das Crianças do Cruzeiro e Rio-Seco



Centro Norton de Matos



Clube Artigym



Clube de Actividades Gímnicas de Ponta Delgada



Clube de Ginástica de Albufeira-ACRO AL-BUHERA



Clube de Ginástica de Almada



Clube de Ginástica de Guimarães



Club de Ginástica de Oliveira do Hospital



Clube de Instrução e Recreio do Laranjeiro



Escola de Ginástica de Formação Acrobática



Escola de Ginástica de Gaia



Escola Gímnica de Aveiro



Federação das Associações de Pais e Encarregados de Educação de Loulé
Concelho



Federação de Ginástica de Portugal



Ginásio Clube Acrotumb Leiria



Ginásio Clube Olhanense



Ginásio Clube Português



Gimno Clube de Santarém



Ginásio Clube de Santo Tirso



Grupo Desportivo de Lousa



Grupo Dramático e Recreativo Corações de Vale de Figueira



Grupo Dramático e Sportivo de Cascais



Louletano Desportos Clube



Sociedade Filarmónica União Artística Piedense



Sport Club do Porto



Sport Lisboa e Benfica



Vitamina Sports Club



Vitória Futebol Clube

