
 

Formação no âmbito do Plano de Ética no 
Desporto da CPLP (PED/CPLP) arrancou em 
São Tomé e Príncipe 

 

Decorreu entre os dias 29 de janeiro e 02 de fevereiro a 
formação dos pontos focais dos núcleos nacionais que 
compõem o Plano de Ética no Desporto da Comunidade de 
Países de Língua Portuguesa (PED/CPLP). Nesta primeira 
fase o Plano será implementado em Angola, São Tomé e 
Príncipe, Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, tendo 
estado todos estes países representados na referida ação 
de formação. Além da dimensão formativa, tratou-se de 
um momento muito rico e de uma troca de experiências 
valiosa, que com certeza dará frutos, na implementação do 
PED em cada um dos países, e onde todos e cada um serão 
uma peça fundamental na promoção dos valores éticos no 
desporto (e na vida) nos países africanos da CPLP. O 
balanço foi altamente positivo e o PNED agradece o 
empenho e compromisso de todos. 

.   

 

“Ética desportiva para todos” é 
uma publicação de leitura fácil 
direcionada para pessoas com 
deficiência. Apresenta-se nas 
versões impressa, braille, áudio e 
Língua Gestual Portuguesa. 
Todos os formatos disponíveis aqui 

 

 

Seminário “O poder do comentário no 
Jornalismo” - 07 de março 2018 na ESCS 

Irá realizar-se no próximo dia 07 de março o seminário “O 
Poder do comentário no Jornalismo” na Escola Superior de 
Comunicação Social – Lisboa. Este evento apresentar-se-á 
sob aforma de dois painéis, o primeiro intitulado “O que 
trazem os comentadores ao jornalismo?” e que contará 
com especialistas como Rita Figueiras, João Paulo Baltazar e 
Raquel Varela, numa reflexão moderada por Carlos 
Andrade. O segundo painel “Há limites éticos para o 
comentário desportivo?” será constituído Carlos Carpio 
Rodriguez (Jornal Marca), Duarte Gomes e Alexandre 
Afonso, com moderação de José Manuel Delgado. 
 

Jorge Pina vence prémio “Ética no Desporto” 
2017 
 

 

 

 

Jorge Pina recebeu, durante a 22.ª Gala do Desporto que 
decorreu no Casino Estoril, o troféu "Ética no Desporto 
2107", instituído pelo PNED/IPDJ. Momento alto da Gala, foi 
a sua mensagem de agradecimento onde Jorge Pina apelou 
à sensibilização para os valores da ética no desporto e na 
vida e, muito em particular, no contexto do futebol. Trata-
se de um atleta que se tem destacado pelo seu trabalho na 
promoção da ética e dos valores, no desempenho de vários 
papeis, quer sejam eles de âmbito mais pessoal ou 
profissional, sempre pautados por persistência, humildade, 
integridade e superação.  

 

“Ética Desportiva para todos” agora 
também em Língua Gestual Portuguesa 

 

 

http://www.pned.pt/publicacoes/edicoes-pned.aspx

