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No próximo dia 2 de dezembro, em Lisboa, o
IPDJ/PNED realizará o encontro “Boas Práticas da Ética
no Desporto”, o qual pretende promover a partilha de
práticas relevantes na promoção dos valores em
contexto desportivo, levadas a cabo por federações
desportivas, autarquias, entre outras entidades.
Haverá lugar a uma mostra de recursos pedagógicos.
Simultaneamente, realizar-se-á um encontro de
embaixadores do PNED com objetivo de refletir acerca
da sua missão.

Cinco filmes, cinco olhares, descobrindo o que o desporto
nos diz sobre o fenómeno humano! Este é o mote para
este seminário modular, organizado pela Cátedra
«Manuel Sérgio – Desporto, Ética e Transcendência» e
que decorrerá na Universidade Católica Portuguesa
entre 07 de novembro e 05 de dezembro das 18H30 às
20H. É constituído por cinco workshops, onde cada um
dos especialistas convidados irá ensaiar uma proposta
de hermenêutica visual relativa a um filme – um filme
que apresente uma determinada leitura das práticas,
narrativas e valores desportivos. Mais informações e
inscrições aqui

CERIMÓNIA CARTÃO BRANCO 2019
Realizou-se no passado dia 17 de outubro a Cerimónia
anual do Cartão Branco, que contou com a presença
de, aproximadamente, 80 ilustres convidados,
representantes de diversas entidades. Neste evento
foram apresentados resultados da aplicação do Cartão
Branco, partilhadas boas práticas, distinguidas e
premiadas entidades e personalidades. O Cartão
Branco, enquanto instrumento de reconhecimento de
gestos eticamente relevantes no desporto já foi exibido
mais de 2000 vezes desde a sua implementação em
2015. Integrado em mais de 10 modalidades, coletivas
e individuais, conta já com mais de 50 parceiros e
promotores.

SUBMISSÃO DE CANDIDATURAS À BANDEIRA DA
ÉTICA
Depois das quase 100 candidaturas submetidas em
maio passado e das 32 certificações emitidas em
setembro, irá decorrer, durante todo o mês de
novembro o 2º período anual de submissão de
candidaturas à Bandeira da Ética. Registe-se e faça

parte desta comunidade comprometida com a
ética desportiva. Saiba mais aqui

