Cerimónia do Cartão Branco 2018

O Cartão Branco não para de crescer e neste momento
conta já com 26 entidades promotoras, entre as quais dez
associações distritais de futebol e dez federações
desportivas. À semelhança dos anos anteriores irá realizarse uma cerimónia no Museu do Desporto, no próximo dia
11 de outubro, onde serão entregues kits de material
desportivo a algumas das entidades promotoras e onde
serão ainda assinados memorandos de entendimento com
as novas entidades que irão implementar o cartão. Este
recurso pedagógico que visa enaltecer condutas
eticamente corretas, praticadas por atletas, treinadores,
dirigentes, público e outros agentes desportivos, tem
vindo a afirmar-se como um potente instrumento na
promoção de um desporto assente no fairplay e nos mais
nobres valores éticos. Fique a conhecer mais sobre o
Cartão Branco aqui.

Colóquio Internacional “Desporto, Ética e
aqui
Transcendência”
Realiza-se, no dia 26 de novembro em Lisboa e no dia 27 em
Braga, o colóquio internacional “Desporto, Ética e
Transcendência”. O objetivo é trazer à reflexão, nacional e
internacional, uma área pouco escrutinada ao nível do
desporto, a dimensão da Transcendência. Esta iniciativa,
resultante de uma parceria estabelecida entre o Plano
Nacional de Ética no Desporto do Instituto Português do
Desporto e Juventude e a Universidade Católica
Portuguesa, será creditada para efeitos de revalidação do
título profissional de Treinador de Desporto.

PNED promoveu cinco concursos sobre Ética
Desportiva em 2018
Com o apuramento dos vencedores do concurso literário “A
ética na vida e no desporto”, chegou ao fim um ciclo de cinco
concursos sobre a temática da ética desportiva promovidos
pelo Plano Nacional de Ética Desportiva do Instituto
Português do Desporto e Juventude no corrente ano. Através
de um conjunto de parcerias estabelecidas com diferentes
entidades foi possível chegar a diferentes públicos na
promoção deste premente tema. Desde os desenhos dos
alunos do 1º ciclo do ensino básico de Coimbra, passando
pelos textos e projetos de implementação dos alunos do
ensino secundário, pelos artigos de jornalistas de imprensa
regional e acabando nas teses de mestrado do ensino
superior, o PNED/IPDJ procurou envolver vários contextos e
faixas etárias na reflexão e promoção da ética desportiva.
Fique a conhecer os trabalhos premiados de todos os cinco
concursos aqui

A.F. Leiria certificada com a Bandeira da Ética
No passado dia 14 de setembro foi formalmente entregue à
Associação de Futebol de Leiria (AFL), pelo coordenador do
Plano Nacional de Ética no Desporto do IPDJ, José Lima, a
Bandeira da Ética. Trata-se da primeira associação distrital de
futebol a ver certificado o seu trabalho na promoção dos
valores éticos no desporto. Esta certificação diz respeito ao
empenho da AFL na dinamização de diversas iniciativas sobre
ética desportiva, materializado em grande parte através do
projeto educativo “Saber estar no futebol”, um projeto
inovador que promove a ética no futebol de Leiria, com
resultados muito positivos.

