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1Uma visão sobre o

 

SAFER - SociAl competences and FundamEntal 
Rights for preventing bullying é um projeto de três 
anos, financiado pelo Programa Erasmus+ (KA3- 
Social inclusion and common values: the contri-
bution in the field of education and training) da 
União Europeia que tem como objetivo desen-
volver e implementar métodos inovadores para 
prevenir a violência escolar e o bullying, enquanto 
favorece a educação inclusiva.

O Projeto SAFER parte da abordagem Whole 
School and Community Approach (WSCA, Abor-
dagem Global à Escola e Comunidade), tendo 
como grupos-alvo os estudantes entre os 8 e os 
14 anos, professores e funcionários, pais e outros 
membros da comunidade educativa. A proposta 
de intervenção impacta nos quatro níveis de pre-
venção e intervenção: ao nível dos estudantes, 
ao nível das aulas, ao nível da escola e ao nível 
da relação entre a escola e a comunidade en-
volvente e onde se estabelecem as relações so-
ciais entre os estudantes.

Dados disponíveis

de todos os países da EU

mostram que 32% dos estudantes

já foram alvo de algum tipo

de bullying pelos seus pares

na escola, em um ou mais

dias do último mês.

O WSCA é baseado em:
• incremento da aquisição de   
 competências sociais e cívicas 

•  promoção de valores comuns 
positivos e democráticos

 e diálogo sobre direitos
 fundamentais,

a fim de prevenir e combater o bullying de uma 
forma holística, apoiando os jovens em casa, na 
escola, na sala de aula e na comunidade.

 

é esperado alcançar

20
escolas

7
países

200
professores

500
membros da 
comunidade

1000
estudantes



O PROGRESSO 

do projeto

A reunião de início do projeto SAFER teve lugar 
no dia 8 de abril. Devido às restrições pandémicas 
da COVID-19 decorreu online. Durante a reunião, 
os parceiros forneceram breves descrições das 
suas organizações e o coordenador do projeto 
apresentou o delineamento do projeto, as novas 
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RESULTADOS -  Materiais educacionais

 Estudantes
 a. Programa

  de suporte a alunos
 b. Manual de exercícios e
  atividades práticas
 c. “Voz do estudante”: um
  espaço privado do
  projeto na página da 
  escola

 Pais e Membros da
 Comunidade Educativa
 a. Guia
 b. Fichas técnicas
  informativas sobre o
  programa Antibullying   
  WSCA
 c. Documento “Carta para 
  Ação Anti-Bullying”
 d. Outros materiais
  formativos e
  informativos

 Professores
 e funcionários
 a.  Programa de
      suporte aos
      professores
 b. conjunto de aulas
 c. Guia do Professor
 d. Ferramentas
  de suporte

tarefas e os objetivos do Pacote de Trabalho 3 - a 
criação e implementação de uma estrutura Anti-
bullying WSCA. As responsabilidades de cada par-
ceiros foram apresentadas e discutidas durante a 
reunião virtual.



[2] Giunti Psychometrics Srl

A Giunti Psychometrics é uma editora que integra 
a Giunti Psychometrics Publishing Group, basea-
da em Florença (Itália). O Grupo Giunti é o terceiro 
grupo de edições mais importante de Itália, cuja 
atividade se iniciou em 1841 (Paggi, Bemporad e, 
finalmente, Giunti): em 1883 publica o muito co-
nhecido Pinóquio, de Collodi.

A Giunti Psychometrics desenha e publica testes, 
livros, e cursos online que se focam nos tópicos 
de bullying nas suas diferentes formas, sexologia 
e educação sexual tanto para psicólogos como 
para professores, e ainda publicações e cursos so-
bre diferenças de género e identidade sexual. Esta 
base e conhecimentos específicos são relevantes 
para as atividades do projeto SAFER, um projeto 
que permitirá que a Giunti Psychometrics aborde 
numa perspetiva internacional os assuntos que 
tem trabalho por muitos anos.

Conheça o consórcio

SAFER
O consórcio SAFER consiste em 8 parceiros de 7 
países europeus. Abaixo, encontrará uma breve 
descrição de cada parceiros e o que o projeto SA-
FER representa para cada organização.

[1]   Fundação Hallgarten Franchetti   
 Centro Studi Villa Montesca

A Fundação Hallgarten Franchetti Centro Studi Villa 
Montesca desempenha um papel importante no 
campo da educação, com elevado reconhecimento 
na Europa pela sua história e vocação, refletindo o 
caráter da pessoa que a inspirou: Baron Leopoldo 
Franchetti e a sua mulher Alice Hallgarten. A Fun-
dação continua até aos dias de hoje a missão dos 
seus criadores, através da promoção e proteção 
de uma educação aberta, livre e democrática, bem 
como o alargamento da acessibilidade de uma cul-
tura inclusiva, permitindo a atualização de práticas 
educacionais para abranger estudantes de todas as 
proveniências, reconhecendo o seu direito a uma 
educação de qualidade.

Neste enquadramento, a Fundação FCSVM, sendo 
também um dos elementos fundadores da Rede 
Europeia Antibullying, preocupa-se com qualquer 
forma de discriminação, entre as quais o bullying, 
que se apresenta com várias configurações e é uma 
das mais perigosa. A Fundação promove o projeto 
SAFER tanto como proponente, assim como coor-
denador, pelos seus objetivos de desenvolver e im-
plementar um método inovador para a prevenção 
do bullying, que se baseia na promoção da edu-
cação inclusiva e no incremento da aquisição de 
competências sociais e valores fundamentais, não 
apenas ao nível dos estudantes e das escolas, mas 
também a nível da comunidade.
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[3]  Observatório de Violência Escola 
de Chipre - Instituto Pedagógico 
de Chipre 

O Observatório de Violência Escolar funciona sob 
a alçada do Instituto Pedagógico de Chipre, que é 
um departamento oficial do Ministério da Educa-
ção e Cultura, Desporto e Juventude, que gere o 
desenvolvimento profissional dos professores.

O principal objetivo da COSV é a implementação 
de um ambiente escolar seguro e amigável para 
todos os membros da comunidade escolar. O 
COSV empodera professores e alunos para a pre-
venção e resposta à violência escolar através de 
seminários de treino in-loco de professores, em 
base escolar, e providencia o suporte às escolas 
na construção e implementação das suas políti-
cas. além do mais, através da iniciativa nacional 
de competição entre escolas, encoraja, promove 
e divulga as “Boas Práticas”. Por fim, colabora com 
todas as partes interessadas na prevenção da vio-
lência escolar. 

Um dos programas de duração de dois anos que 
a COSV oferece em base escolar, é o “Reconheci-
mento e Gestão de Bullying Escolar”. O projeto 
SAFER serve perfeitamente o propósito do COSV, 
que é empoderar professores, colaborar com par-
tes interessadas a nível nacional e internacional, 
estabelecer políticas e equipar as escolas com ma-
teriais de aprendizagem, estruturas e programas 
que previnam e combatam a violência escolar e o 
bullying em Chipre.

[4]  Centro de Diálogo Intercultural

O Center for Intercultural Dialogue (CID) - Centro 
de Diálogo Intercultural - é uma organização não 
governamental, não lucrativa e guiada por jovens 
que trabalham a nível nacional no norte da Mace-
dónia desde 2006. A sua missão é garantir o de-
senvolvimento de uma comunidade sustentável 
através da criação de oportunidades para o envol-
vimento de qualidade da sociedade civil, aumen-
tar as oportunidades de aprendizagem e envolver 
ativamente jovens e outros cidadãos.

Como parceiro do SAFER, CID irá utilizar a sua ex-
periência para continuar a trabalhar na preven-
ção da violência e bullying escolar, através da pro-
moção de aprendizagem intercultar e promoção 
da educação inclusiva. Esperamos que através do 
profejo SAFER consigamos aumentar a consciên-
cia das implicações negativas do bullying e do 
discurso de ódio, e educar os jovens como ser mul-
tiplicadores de promoção de direitos humanos e 
valores positivos, tais como diversidade social e 
cultural entre estudantes.
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[5] Associação Roditeli

A Associação RODITELI (AR) foi fundada há 20 anos 
com a missão de encorajar pais a serem os melho-
res pais possíveis, para os suportar em todos os 
aspetos da parentalidade e para suportar os filhos 
a tornarem-se os melhores adultos que puderem 
ser. Os principais objetivos da organização são o 
desenvolvimento e promoção da parentalidade 
positiva como um valor maior na sociedade e da 
família como o meio natural para criar e educar 
uma criança.

Para a AR, o projeto SAFER representa a oportuni-
dade para chegar a mais crianças e pais através 
da prevenção do bullying de forma mais eficiente, 
proativa e numa escala global. É uma oportuni-
dade de partilhar os nossos 10 anos de experiên-
cia e aumentar as nossas ferramentas, através 
das trocas com os nossos parceiros. Acreditamos 
que através do SAFER iremos elaborar estratégias 
novas e efetivas para interconectar e envolver os 
pais ativamente, e outras partes interessadas, que 
são responsáveis pelo desenvolvimento e imple-
mentação de políticas relacionadas com os direi-
tos das crianças, a sua segurança e bem-estar.

[6] Universidade do Algarve (UAlg)

A Universidade do Algarve é uma instituição de 
educação superior pública fundada em 1979, lo-
calizada no sul de Portugal, no Algarve.

Com mais de 8000 estudantes registados em 
2019/2020, a atividade central da UAlg é o ensi-
no e a investigação em diferentes áreas científicas: 
ciência e tecnologia, gestão e economia, ciências 
da terra e do mar, ciências sociais, e mais recente-
mente a área da saúde.

O papel no SAFER é coordenar o pacote de tra-
balho da avaliação da implementação do proje-
to e coordenar a implementação do antibullying 
WSCA em quatro escolas portuguesas. Espera 
poder contribuir para o esforço de redução do 
bullying, além do esforço já existente no nosso 
sistema educacional, e ajudar na redução do com-
portamento de discriminação. Espera fazer a di-
ferença, tanto nas políticas preventivas como de 
intervenção, que contribuem para a redução do 
bullying. Também espera aumentar a consciência, 
os recursos e os resultados para uma escola me-
lhor, mais equitativa e saudável.



[8]   Direção Geral de Educação Primária e  
 Secundária de Creta.

A Direção Geral de Educação Primária e Secun-
dária de Creta ( RDPSEC) é um serviço publico 
descentralizado, sob a alçada do Ministério da 
Educação e Assuntos Religiosos da Grécia. O prin-
cipal foco da Direção Geral inclui, entre outros, a 
implementação e coordenação de políticas edu-
cacionais do Ministério da Educação, a gestão e 
coordenação da operação administrativa e educa-
ção das escolas e outras estruturas educacionais, 
além da supervisão da implementação de vários 
projetos educativos.

O envolvimento do RDPSEC nos projetos europeus 
sobre inclusão, tolerância e pro-sociabilidade (IM-
MERSE HORIZON 2020 - ALICE Erasmus KA3) re-
sultou num ganho significativo de experiência no 
campo assim como na implementação de progra-
mas similares, o que o torna um parceiro estratégi-
co para o projeto SAFER.

[7] Rede Europeia Antibullying

A Rede Europeia Antibullying (EAN) é uma rede 
ativa de organizações que trabalham na Europa 
para combater o fenómeno do bullying, ciber-
bullying e violência escolar através da reunião de 
partes interessadas em trabalhar a prevenção e 
intervenção. Atualmente, conta com 21 organiza-
ções membro, oriundas de 14 países europeus.

O Projeto SAFER representa uma oportunidade 
para a EAN ser parte do desenvolvimento de uma 
nova abordagem que combate o fenómeno, a 
Whole School and Community Approach. EAN es-
pera que o projeot providencie uma contribuição 
inovadora para o discurso geral e que conduza a 
uma divulgação sustentada e alargada da WSCA 
na Europa.
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