
O projeto visa metodologias validadas com jovens que 
estejam a cumprir medidas tutelares educativas, 
usuários de serviços, profissionais, praticantes e 
decisores políticos. Aproximadamente 537 pessoas 
beneficiarão da implementação do 
ActiveGames4Change, nomeadamente:

240 jovens que estejam a cumprir medidas 
tutelares educativas;

60 membros do pessoal técnico (por exemplo, 
educadores, professores, profissionais, 
praticantes) que trabalham no sistema de justiça 
juvenil ou em contextos comunitários;

237 partes interessadas (por exemplo, peritos, 
profissionais, representantes nacionais, decisores 
políticos) envolvidas em atividades de 
disseminação através do ActiveGames4Change.

Trabalhar com jovens em conflito com a lei

Ambiente de aprendizagem para a 
cidadania, capacitação emocional, social 
e em cibercompetências através do 
desporto e atividade física

ActiveGames4Change

Parceiros do ProjetoBeneficiários esperados

University of Gloucestershire, Reino Unido

IPS_Innovative Prison Systems, Portugal

BSAFE LAB - Law Enforcement, Justice and 
Public Safety Research and Technology Transfer 
Lab, Beira Interior University, Portugal

Aproximar - Cooperativa de Solidariedade 
Social, Portugal

CPIP - Centrul Pentru Promovarea Invatarii 
Permanente, Roménia

CESIE, Itália

BAGázs - Bagazs Kozhasznu Egyesulet, Hungria

Asociata ANTER - Asociatia Nationala de 
Sprijinire a Tineretului Ecologist din Romania, 
Roménia

Fundación Diagrama, Espanha

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı İzmir 
Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Turquia

Visite o website do projeto para mais informação: 
www.activegames4change.org



Projeto ActiveGames4Change Objetivos

ActiveGames4Change surge para apoiar jovens 
que pratiquem factos qualificados pela lei como 
crimes (e que estejam a cumprir medidas tutelares 
educativas) na aquisição e utilização de 
competências-chave para facilitar a sua inclusão, 
educação e empregabilidade, desenvolvendo um 
quadro inovador de ambientes e materiais de 
aprendizagem.

Este projeto centra-se na importância de incorporar 
o desporto e a atividade física em ambientes de 
“educação para o direito”, num esforço para 
promover a saúde física, mental e bem-estar de 

jovens que pratiquem factos qualificados pela lei 
como crimes, bem como para fortalecer seu 

processo de reabilitação.

Desenvolver um ambiente de aprendizagem 
mais eficaz e atrativo usando desportos e 
atividade física para os jovens que estejam a 
cumprir medidas tutelares educativas;

 Introduzir os métodos do 
ActiveGames4Change para aumentar o nível de 
inclusão social e da empregabilidade dos 
jovens, introduzindo competências-chave;

Melhorar a literacia social e da cidadania 
usando o conceito de "ActiveGames4Change" em 
contextos de “educação para o direito”;

Melhorar competências, incluindo a 
participação social e cívica e as 
cibercompetências, adquiridas através da 
aprendizagem não formal e informal.

Impactos Esperados

Jovens que se sentem capacitados através 
do desenvolvimento de competências 
sociais, emocionais e de cidadania;

Aumento de competências de 
autorregulação e envolvimento em 
experiências de aprendizagem;

Um aumento da inclusão social e da 
empregabilidade dos jovens em conflito com a 
lei;

Metodologia “ActiveGames4Change” 
incorporada nos programas de desporto e de 
atividade física de organismos que trabalhem 
com jovens em conflito com a lei;

Sensibilização dos decisores políticos.

Visite o website do projeto para mais informação:
www.activegames4change.org


