
 

Paulo Gonçalves recebe prémio de Ética 
no Desporto - 2016 

 
Foi entregue na Gala da CDP o Prémio de Ética no 
Desporto 2016 a Paulo Gonçalves, pelos seus diversos 
gestos de fairplay, em particular no Dakar. 

 

Ética e Valores nos curricula de Educação 
Física e Expressão Física - Motora 
O PNED apresentou junto da Direção-Geral de Educação 
uma proposta estruturada que fundamenta e indica um 
conjunto de estratégias didáticas, com vista a ajudar a 
operacionalização dos valores no/do desporto, de acordo 
com as orientações pedagógicas definidas nos curricula de 
educação física e expressão física motora, visando dotar os 
profissionais de educação com ferramentas que foquem os 
objetivos relativos ao desenvolvimento pessoal, 
interpessoal e cívico. A proposta apresentada procura 
dotar as orientações pedagógicas já existentes nos 
curricula de educação física e expressão física motora de 
uma intenção didáctica sobre um conjunto de valores 
associados às práticas desportivas.  

Saiba mais aqui 

 

 

 
 

Plano de Ética Desportiva na CPLP 

 

 

Decorreu na Ilha do Sal, Cabo Verde, a IX conferência de 
ministros responsáveis pelo desporto e juventude da CPLP. 
Nesta conferência, o coordenador do PNED, José Lima, 
apresentou o Plano de Ética no Desporto para a CPLP. 
Recorda-se que em diversas cimeiras anteriores sugeriu-se 
a criação de um plano de ética junto da CPLP. Coube agora 
ao PNED/ Portugal fazer uma proposta para concretizar 
esse desígnio, tendo sido este plano aprovado por 
unanimidade. Trata-se de um plano que visa recolher 
junto dos países da CPLP boas práticas de ética e 
integridade desportiva para serem divulgadas e 
implementadas de forma sistemática naqueles países. O 
PNED está neste momento a contactar as entidades parceiras 
e submeteu o projeto ao Instituto Camões, I.P. sendo este um 
organismo de referência na coordenação e articulação da 
política externa do governo nas áreas da cooperação 
internacional, promoção da língua e cultura portuguesa.  

Programa de Ética no Desporto nas 
Federações Desportivas  

O IPDJ, através do PNED, promove o “programa de ética 
no desporto” dedicado às Federações Desportivas. Esta 
iniciativa enquadra-se no programa de financiamento do 
IPDJ às Federações. Estas poderão apresentar 
candidaturas de projectos e de ações dedicadas à ética 
desportiva. Uma nova aposta do IPDJ/PNED para a 
promoção da ética desportiva.   

 

 

http://www.pned.pt/media/41328/Proposta-de-%C3%A9tica-e-valores-nos-curricula-de-educa%C3%A7%C3%A3o-f%C3%ADsica-PNED.pdf

