
Política de 
Salvaguarda

de crianças, 
adolescentes

e adultos



O CTA-ZM é uma organização que acredita nas relações 
de respeito entre as pessoas e com o meio ambiente, 

na convicção de que todas e todos merecem ter acesso à 
comida de qualidade e livre de agrotóxicos e de transgênicos 
e, acredita também, que nada disso é possível sem que haja 
igualdade e equidade nas relações. Para isso, nossa equipe se 
compromete a garantir a proteção das pessoas com as quais 
nos relacionamos. Guiados por esse compromisso, elaboramos 
o que chamamos de Política de Salvaguarda. Vem com a gente 
entender do que se trata! 

A Política de Salvaguarda é um documento que define os valores 
de uma organização e as práticas inaceitáveis, que desrespeitam 
quaisquer pessoas e que provoquem, em menor ou maior grau, 
relações desiguais de poder. É também um documento que orienta 
os meios aos quais pessoas em situação de risco podem recorrer 
e as condutas que a equipe e colaboradoras/es devem assumir ao 
receberem qualquer relato de violência.

A Política de Salvaguarda foi criada com o objetivo de promover 
e proteger os direitos das crianças, adolescentes e adultas/os 
envolvidas/os na atuação do CTA-ZM, estabelecendo normas e 
procedimentos a serem observados por toda a equipe e parceiras/
os da organização para:

(a) prevenir danos à integridade física, psíquica ou moral 
de crianças, adolescentes e adultos;

(b) responder adequadamente a eventuais suspeitas de 
violação deste compromisso.

O que é a Política de Salvaguarda?

Por quê/Para quê ela foi criada?



Você pode encontrar a versão da Política de Salvaguarda na 
íntegra em nossos canais (site e redes sociais) e a versão física na 
sede do CTA-ZM. Para fazer qualquer denúncia ou relato de forma 
digital, escreva para:

Em nossa sede também há um espaço disponível para fazer 
a denúncia. Se preferir, procure um/uma de nós. Todas as 
informações da pessoa denunciante serão preservadas, 
garantindo seu anonimato e segurança.

Qualquer pessoa em situação de risco ou que tenha presenciado 
situações de abuso, violência e desrespeito à vida pode recorrer 
a essa Política de Salvaguarda.

A presente Política se aplica a todas/os as/os associadas/os, 
conselheiras/os, diretoras/es, estagiárias/es, consultoras/es, 
funcionárias/es, empregadas/os e voluntárias/os do CTA-ZM e aos 
demais fornecedores de bens ou serviços da entidade.

Quem pode recorrer a ela?

Como recorrer a ela?

A Política de Salvaguarda é um documento que descreve 
detalhadamente os objetivos, as definições, os compromissos, os 
princípios e as diretrizes do CTA-ZM e pode ser acessado através 
do nosso site:

Onde encontro disponível?

www.ctazm.org.br

ouvidoria@ctazm.org.br



(31)3892-2000

@ctazm
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