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Código de Ética da ESCOLA EFAT tem como 
objetivo fundamental vincular e 
comprometer todo associado, membros, 
funcionário, atleta e demais elementos com 
os valores e princípios básicos que a EFAT 
pretende promover, garantindo elevados 
níveis de profissionalismo e compromisso 
com uma conduta digna, mantendo a EFAT 
ilesa de comportamentos contrários ao seu 
Estatuto e seu Regimento Interno.

Os valores como disciplina, humildade, 
esforço, ambição, trabalho em equipa, 
respeito e a tolerância são as bases e as linhas 
orientadoras de todos os membros desta 
organização no cumprimento de sua tarefas.

01/ RESPEITO
A EFAT promover a diversidade e combate 
todas as formas de preconceito e 
discriminação em consequência de raça, cor 
de pele, nacionalidade, posição social, idade, 
religião, sexo, estética pessoal, convicção 
política, orientação sexual, condição f ísica, 
mental ou psíquica, estado civil ou qualquer 
outro fator de diferenciação individual.
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02/ TRANSPARÊNCIA
A EFAT preza pela transparência institucional 
e apresenta anualmente suas contas à sua 
Assembleia Geral e à Plataforma das ONGs. 
Todos as atividades desenvolvidas são 
relatadas e publicadas nos meios próprios da 
associação de modo a que todos os membros, 
público, patrocinadores e doadores tenham 
acesso.
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03/ IGUALDADE DE GÉNERO
Promovemos a Igualdade de Género 
proporcionando às meninas e aos rapazes aos 
mesmos direitos e oportunidades, em 
alinhamento com o ODS 5.
Promovemos, igualmente, o empoderamento 
feminino através do acesso adequado à 
informação e à formação.

04/ INCLUSÃO SOCIAL
Todas as crianças e adolescentes são aptas a 
fazerem parte do projeto, sendo que, 
procura-se trazer ao projeto, especialmente, 
as crianças que são mais vulneráveis e em 
maior perigo de desvio de conduta por falta 
de meio familiar adequado.
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05/ ACESSO À EDUCAÇÃO

06/ SOLIDARIEDADE
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A EFAT possui um programa próprio de apoio 
escolar a todas as crianças, adolescente e 
jovens que estão integrados no projeto, com 
especial atenção, àquelas que estão em 
situação de risco. Combatemos deste modo o 
abandono e o insucesso escolar, fornecendo 
acompanhamento e materiais escolares.

O espírito solidário e de amor ao próximo 
devem ser cultivados nas pessoas desde 
crianças. A EFAT usa todos os meios que 
dispõem para ensinar os seus alunos a 
trabalhem em equipa, a cooperarem e a se 
colocarem no lugar do outro.
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