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Programa de Formação em Ética no Desporto 

3ª Ação de Formação: “Valores, Ética e Desporto” (6 horas) 

 14 de setembro de 2020  

Via Plataforma Colibri / Zoom  

 
Programa: 
15h50 – Creditação e entrada em sala de reuniões na plataforma Zoom 
 
16h00 - 18h15 – 1ª parte 
Lourenço Xavier de Carvalho - "Valores e o treino de competências” 
Elsa Pereira, Margarida Mascarenhas, Rute Martins – “Gestão estratégica de eventos 
desportivos: valores económicos, sociais e ambientais”. 
Jorge Humberto Dias – “Desporto: da força interior à imagem ética no exterior” 
Debate 
 
18h30 - 20h30 – 2ª parte 
Antonino Pereira – “Valores, ética e desporto e sociedade” 

Paula Queiroz – “Valores, ética e desporto na educação” 

Rui Pereira – “Desporto, ética e bem-estar” 
Debate 

 
21h30 - 23h00 – 3ª parte 

Bruno Avelar Rosa – “Operacionalização didática dos valores do desporto” 
Abel Figueiredo – “Valores e treino multifatorial na educação e desporto” 
Debate e Encerramento 
 
Local  
Plataforma Zoom 

Será enviado o link e a senha de entrada Zoom para cada módulo por e-mail.  
 
Inscrições e Preços 
Inscrição gratuita, mas obrigatória com limite máximo de 300 participações.  

 

Inscrição através do link:  
http://www.esev.ipv.pt/insef/ 

 
Objetivos Gerais 

- Contribuir para o desenvolvimento de culturas desportivas eticamente mais fortes, 
desenvolvendo ferramentas para a integridade e conformidade desportiva. 

- Interpretar o pensamento ético na educação e no desporto. 
- Identificar e explicar questões éticas na sociedade e nos diferentes contextos das 

atividades físicas e desportivas. 
 
  

http://www.esev.ipv.pt/insef/


   

Creditação da ação no IPDJ 
Ação com 1.2 Unidades de Crédito para efeitos de renovação do Título Profissional de 

Treinador Desportivo (Código da ação: 60024656) e de TEF/DT – Técnico de Exercício 
Físico / Diretor Técnico (Código da ação: 60024657). 
 
Formação Contínua de Professores 
Creditação desta ação de curta duração (inferior a 12h) para professores dos seguintes 
grupos de recrutamento:  
100 – Educação pré-escolar;  
110 – Ensino Básico - 1º Ciclo;  
260 – Educação Física;  
620 – Educação Física;  
910 - Educação Especial - apoio a crianças e jovens com graves problemas cognitivos, 
com graves problemas motores, com graves perturbações da personalidade ou da 
conduta, com multideficiência e para o apoio em intervenção precoce na infância.  
 
Nota: Só serão creditados os participantes previamente inscritos 
(http://www.esev.ipv.pt/insef/) e com a devida identificação (nome correto) na 
participação Zoom que deve constituir, no mínimo de 70% de presença online.  

 

Destinatários  
Agentes desportivos com intervenção nas seguintes áreas: treino desportivo - treinador 

de desporto; exercício e saúde – técnico de exercício físico e diretor técnico; educação 
física e desporto escolar; gestão desportiva; atividade física e a prática desportiva por 

parte das pessoas com deficiência; atividade física e a prática desportiva em espaços 
naturais; arbitragem; medicina desportiva; comunicação social desportiva; direito e 
desporto. Estudantes da área do desporto. Outros agentes interessados na área da ética 
do desporto. 
  
 

Formadores  

Lourenço Xavier de Carvalho 
Doutoramento em Ciências da Educação 
Fundação Luso-Ilíria para o Desenvolvimento Humano / Universidade dos Valores  
 
Elsa Pereira 
Doutoramento em Motricidade Humana – especialidade em Ciências do Deporto 
Universidade do Algarve – Escola Superior de Educação e Comunicação 
 
Jorge Humberto Dias 

Doutoramento em Filosofia 
Universidade Católica Portuguesa  

 
Antonino Pereira  
Agregação e Doutoramento em Ciências do Deporto 

http://www.esev.ipv.pt/insef/


   

Instituto Politécnico de Viseu / Escola Superior de Educação 
 

Paula Queirós 
Doutoramento em Ciências do Desporto 
Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 
 
Rui Pereira 
Doutoramento em Filosofia da Educação  
Universidade do Algarve – Escola Superior de Educação e Comunicação 
 
Bruno Avelar Rosa 
Doutoramento em Psicologia da Educação 
Partner da Quantara Sports 
 
Abel Figueiredo 
Doutoramento em Motricidade Humana - Ciências do Deporto 
Instituto Politécnico de Viseu / Escola Superior de Educação  
 


