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Como implementar o Programa Esporte Seguro na minha organização? 
 
A seguir, algumas orientações gerais, sugestões e boas práticas:  
 
 

➢ Assinar o Termo de Compromisso que firma a parceria entre a minha organização e o 

Comitê Olímpico do Brasil (COB); 

 

➢ Avaliar se a minha organização possui interesse em realizar um evento simbólico que 

poderá trazer visibilidade sobre o início do Programa para os colaboradores da 

organização. Se sim, entrar em contato através do e-mail iob@cob.org.br para 

manifestar interesse em contar com a presença de um representante do COB no evento; 

 

➢ Estar ciente que minha organização deve cumprir os itens acordados no Termo 

assinado; 

 

➢ Acessar e conhecer todo o material enviado pelo COB; 

 

➢ Definir a pessoa responsável que irá liderar todas as ações relacionadas ao Programa 

Esporte Seguro na minha organização; 

 

➢ Definir a equipe de trabalho que irá dar suporte para implementar o Programa: 

 

• Dentro da organização, verifique quais departamentos e áreas irão participar da 

implementação do Programa, como por exemplo: o departamento Jurídico, o 

departamento de Recursos Humanos (RH), a área de Comunicação Interna, a 

área de Esportes, a área de Educação, entre outras.  

 

• Sugerimos que busque selecionar pessoas que atendam aos critérios de 

diversidade e inclusão para oferecer oportunidades, valorizar e respeitar todas e 

todos.   

 

➢ Após as definições, reúna quem irá liderar e a equipe de trabalho, para que juntos 

possam criar um plano de implementação para o Programa. Este grupo irá:  

 

• Definir as atividades a serem realizadas e a ordem em que acontecerão; elaborar 

os cronogramas; definir os prazos e as metas que a organização quer atingir; 

planejar como divulgar e comunicar as ações, como avaliar o desempenho e 

resultados, entre outras;  

 

mailto:iob@cob.org


 
 

ORIENTAÇÕES E BOAS PRÁTICAS 

2 
 
Comitê Olímpico do Brasil (COB) 
Instituto Olímpico Brasileiro (IOB) 
Programa Esporte Seguro para Organizações 
Orientações e boas práticas 

 

 

 

• Utilizar o material fornecido pelo COB para publicar o Programa Esporte Seguro 

no site oficial da organização e criar um espaço para divulgar essa iniciativa e 

parceria. 

 

➢ Quem for liderar o Programa deverá: 

 

• Garantir que o Programa Esporte Seguro seja executado na sua organização, 

conforme planejado; 

 

• Verificar com as áreas e os departamentos envolvidos maneiras efetivas de 

conseguir implantar ações como palestras, treinamentos, canais de denúncia, 

entre outras; 

 

• Realizar atividades para conscientização de toda a organização, incentivar ao 

estudo dos cursos e reforçar a importância da adesão de toda a organização 

nas ações do Programa; 

 

• Acompanhar junto ao RH, ou outra área escolhida dentro da organização, o 

status dos estudos dos colaboradores em relação aos cursos oferecidos pelo 

Programa. Recomendamos que os cursos sejam obrigatórios e tenham prazos 

curtos para conclusão; 

 

• Realizar campanhas e divulgar constantemente os canais de denúncia; 

 

• Compartilhar com o COB as ações realizadas e os resultados obtidos com a 

implementação do Programa. 

 

Estamos muito felizes com a participação da sua Organização no nosso time do 

Programa Esporte Seguro. Todos juntos na missão de tornar o esporte em um 

ambiente ainda mais seguro! 

 


