
 

Bandeira da Ética em fase-piloto 

. 
Trata-se de um processo de certificação dos valores éticos 
no desporto, dirigido a clubes, escolas, projectos ou 
qualquer outro tipo de iniciativas e entidades que 
queiram ver reconhecido e certificado o seu trabalho no 
âmbito da promoção dos valores éticos através do 
desporto. Pretende-se através deste projecto 
implementar um processo que identifique e promova 
boas práticas, garantindo ao mesmo tempo uma 
metodologia flexível e útil para todo o tipo de agentes. 
Encontra-se neste momento a decorrer uma fase de teste 
que conta com um conjunto de seis entidades nacionais 
de diferentes tipologias, como são exemplo a Associação 
Cais, a Escola Secundária Maria Amália Vaz de Carvalho e 
um clube desportivo de Torres Vedras. Pretende-se que 
no início da época desportiva e lectiva de 2017/2108 este 
processo de certificação tenha início oficial e formal.  

Sugestão de leitura 

  

 

 

 
 

 
Caravana “Centro de Estágio dos Valores 
no Desporto” num Roadshow de Norte a 
Sul do país 

 
O Centro de Estágio dos Valores no Desporto é um recurso 
pedagógico móvel (caravana) disponível para ir às escolas, 
clubes e eventos desportivos, entre outros. Trata-se de um 
espaço lúdico, com jogos e atividades interativas, onde as 
crianças e jovens poderão reflectir e aprofundar a questão 
dos valores no desporto. Esta exposição pedagógica 
interativa e itinerante irá percorrer o país de Norte a Sul 
num roadshow nacional com diversas paragens em várias 
localidades, promovendo pelo país o desenvolvimento dos 
valores fundamentais que se pretendem assimilados e 
vivenciados, tanto no desporto como na vida. Este 
roadshow irá iniciar-se em Valença do Minho onde a 
Caravana estará entre 8 e 12 de Maio, seguindo depois 
para Esposende. Esta é mais uma iniciativa do PNED/IPDJ 
em parceria com o iLIDH e a Universidade dos Valores. 
Fique a saber todos os pormenores sobre a Caravana e o 
seu itinerário aqui 

Desporto sem Bullying 

A iniciativa do “Cartão vermelho ao bullying” continua 
agora com o projeto “Desporto sem Bullying”, uma 
iniciativa promovida pela FMH/IPDJ/PNED. Um projeto 
mais amplo de combate ao bullying no desporto, com 
abordagens pedagógicas no âmbito da formação, do 
aconselhamento e da investigação. Saiba mais aqui 

 

 

O desporto é um dos signos do 
nosso tempo, no entanto deve 
reconsiderar-se como este afeta as 
nossas vidas e submetê-lo a uma 
reflexão crítica para tirar conclusões 
éticas. Este livro – Ética del Deporte 
- da autoria de Guillem Turro Ortega 
apoia-nos nessa reflexão, em 
concreto naquilo que o Desporto é, 
e aquilo que deveria ser. 

 

http://www.pned.pt/recursos-pedagogicos/caravana.aspx
http://www.desportosembullying.pt/

