
 

Apresentação da Bandeira da Ética no 
próximo dia 13 de novembro  

A Bandeira da Ética é um processo de certificação, 
dirigido a todas as entidades que queiram ver 
reconhecido e certificado o seu trabalho no âmbito da 
promoção dos valores éticos através do desporto. A 
cerimónia de apresentação realizar-se-á no próximo dia 
13 de Novembro no Complexo Desportivo da Academia 
da Estrela. Nesta cerimónia será realizado um 
enquadramento sobre o projeto e apresentada a 
plataforma tecnológica que servirá de suporte a todo o 
processo de certificação bem como ao repositório de 
boas práticas. Ao fazer parte da certificação Bandeira 
da Ética, a organização passa a fazer parte de uma 
comunidade de instituições que se destacam nas 
melhores práticas em prol da ética no desporto. Saiba 
mais sobre a Bandeira da Ética aqui  

 

Eis a força do exemplo! A melhor forma 
de transmitir os valores na vida, como 
no desporto é através do exemplo. 
“Move-te por valores – Testemunhos e 
Exemplos do Desporto”, inserido na 
coleção “Ética no Desporto”, é uma obra 
que recolhe um conjunto de histórias 
verdadeiras, vividas por atletas, de 
louvor ao que de melhor existe no 
desporto.  

 

Sugestão de leitura: “Move-te por 
Valores – Testemunhos e Exemplos” 

 

Campanha diária “Move-te por Valores” na 
rádio Antena 1 entre os dias 06 e 24 de 
Novembro às 14h50 

A Antena 1 associa-se ao Plano Nacional de Ética no 
Desporto do IPDJ promovendo os valores e a ética 
desportiva. A rubrica “Move-te por Valores”, habitualmente 
transmitida aos domingos no programa “Tarde Desportiva”, 
será transmitida todos os dias da semana, entre 06 e 24 de 
Novembro às 14h50. Estas rubricas congregam um conjunto 
de histórias de atletas que marcaram e fascinaram o mundo 
não apenas pelo que conseguiram atingir no plano técnico 
mas por se terem afirmado como pessoas verdadeiramente 
ímpares, excecionais, ao vivenciarem histórias exemplares 
de carácter, integridade e desportivismo. Fique atento e 
testemunhe estas histórias de elevado teor ético-
desportivo!  

                                                 

 

 

 

 

 

Novos parceiros e modalidades aderem ao 
Cartão Branco 

Realizou-se no passado dia 04 de Outubro, no Museu 
Nacional do Desporto, a Cerimónia anual do Cartão 
Branco. Nesta cerimónia teve lugar a assinatura dos 
memorandos com as entidades que agora se juntaram ao 
projeto e que implementarão o cartão branco a partir de 
2017, a saber: Federação Portuguesa de Futebol; 
Federação Portuguesa de Padel, Fundação Benfica; 
Camara Municipal de Santo Tirso; e as Associações de 
Futebol de Beja, Évora, Braga e Guarda. Saiba mais sobre o 
Cartão Branco aqui 

 

 

http://www.pned.pt/bandeira-da-%C3%A9tica.aspx
http://www.pned.pt/recursos-pedagogicos/cartao-branco.aspx

