Inauguração da exposição
“Move-te por Valores”

itinerante

Esta exposição conta-nos um conjunto de histórias
verdadeiras, onde os valores se cruzam com o desporto. O
desporto é assim, palco de gestos, e de valores que devem
ser imitados e reproduzidos. Esta exposição foi
inaugurada no passado dia 20 de abril na Escola Secundária
Eça de Queiroz - Escola Embaixadora do Parlamento
Europeu - e irá percorrer o país para dar a conhecer a todos
estas histórias que marcaram e fascinaram o mundo por se
terem afirmado como casos verdadeiramente ímpares,
excecionais, exemplares de carácter, integridade e
desportivismo. Em cada “paragem” vai sendo adicionada à
exposição uma história carregada de valores. Conheça a
exposição aqui

Colóquio parlamentar “Direitos das crianças
no Desporto”
Organizado através de uma parceria entre a Comissão de
Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, o IPDJ,
através do PNED, a CNPD das Crianças e Jovens e a
Associação de Direito Desportivo, realizou-se no passado
dia 17 de abril o Colóquio Parlamentar “Direitos das
crianças no desporto”. Pretendeu-se, com esta iniciativa,
levar a cabo uma reflexão sobre as seguintes temáticas:
direitos das crianças em contexto desportivo; garantias
jurídicas das crianças no desporto, problemas e desafios;
abuso e dependência em relação ao jogo eletrónico;
especialização precoce e bullying; e o desporto como fator
de inclusão. Pode consultar imagens, apresentações e
vídeos deste colóquio aqui

Iniciou-se em Cabo Verde a fase de Formação
de Formadores do Plano de Ética no Desporto
da CPLP (PED/CPLP)
Decorreu na cidade da Praia, em Cabo Verde, entre 15 e 18 de
maio a 2ª fase de formação do Plano de Ética no Desporto na
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (PED/CPLP) e
que nesta fase se centra na Formação de Formadores. A ação
foi intensa com dois dias de componente teórica e dois dias
de componente prática. O balanço foi bastante positivo. Os
formandos mostraram-se altamente motivados para levar a
cabo ações de sensibilização e formação junto dos públicosalvo identificados, em escolas, clubes e outras entidades, nas
várias ilhas que compõem o país, mostrando, portanto, um
considerável e admirável compromisso em promover os
valores éticos no desporto (e na vida) no país.
O próximo país a receber esta 2ª fase de formação será GuinéBissau no final de junho. Mais informação sobre o PED/CPLP
aqui

Bandeira da Ética já “emitiu” 14 certificações
Entre projetos, clubes, departamentos, federações
desportivas, associações distritais de futebol e fundações a
Bandeira da ética já emitiu 14 certificações, reconhecendo e
valorizando o trabalho realizado na promoção dos valores
éticos no desporto. Foram já recebidos mais de 100 pedidos
de registo na plataforma tecnológica com o intuito de
submeter uma candidatura. Saiba mais sobre este processo
de certificação aqui.

