
 

 

 

 

CIRCULAR Nº 300/17  

 

ASSUNTO: Divulgação de Evento – Divulgação Bandeira da Ética 

 

 

Lisboa, 16 de novembro de 2017 

 

 

 

Exmos. Senhores, 

Vimos por este meio proceder à divulgação da informação constante no email junto, que 

nos foi remetido pelo Plano Nacional de Ética no Desporto.  

Trata-se de informação relativa ao processo de certificação Bandeira da Ética que o Plano 

Nacional de Ética no Desporto (PNED) lançou no passado dia 13. 

 

Com os melhores cumprimentos e cordiais 

 

 

 

Saudações Desportivas 

O Presidente da FPJ 

 
Jorge Fernandes 

 

 

 

 
 



 
 
 
 

www.bandeiradaetica.pt  

http://www.bandeiradaetica.pt/


Objetivos da certificação Bandeira da Ética 
 

  Inovar, com a criação de uma metodologia para certificar os valores éticos no desporto. 

  Garantir uma metodologia flexível e útil para todo o tipo de agentes. 

  Implementar um processo que identifique e promova boas práticas. 

  Dar visibilidade a iniciativas multiplicáveis, reconhecendo os seus agentes. 

 

Bem-Vindos à Comunidade  
da Bandeira da Ética! 

Alguns dos Valores que se podem potenciar através do desporto 

VALORES PESSOAIS: Autorrespeito, perseverança, 
responsabilidade, autonomia e autocontrolo 

VALORES INTERPESSOAIS: Respeito pelos outros, amizade, 
solidariedade e cooperação 

VALORES CÍVICOS: Respeito pelo espaço, participação, 
responsabilidade social e respeito pelas normas 

“O desenvolvimento de valores éticos conta 
com uma potente ferramenta no desporto” 



Bem-Vindos à Comunidade  
da Bandeira da Ética! 

Estrutura do Projeto 

Bandeira  

da Ética 

1.  
Certificação 

2.  

Pós 
Certificação 

Repositório 
de Boas 
Práticas 

A primeira fase de certificação faz referência ao próprio processo de obtenção da 

acreditação, mediante o acesso à plataforma online Bandeira da Ética. 
 

Numa segunda fase, de pós-certificação, as entidades verão as suas iniciativas e 

projetos integrados num repositório online de boas práticas de ética no desporto, 

fazendo parte de uma comunidade de instituições comprometidas com esta 

dimensão desportiva e, aquelas certificadas, poderão utilizar o selo de qualidade 

Bandeira da Ética em todos os seus processos de comunicação interna e externa. 
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Bem-Vindos à Comunidade  
da Bandeira da Ética! 

Processo de Certificação 

Pedido Online 

Benefícios 
Obtidos 

Análise 
Decisão de 
Certificação 

Repositório 
de Boas 
Práticas 

Pedido de 
Certificação 

Fase de 
Certificação 

Fase de pós-
Certificação 

2. Questionário Bandeira da Ética: 

Essas entidades realizarão na plataforma online um questionário, cujas 

respostas evidenciarão no sistema aquelas que estão aptas para a certificação 

de imediato. As restantes iniciativas poderão ser melhoradas para serem 

submetidas mais tarde a novo pedido de certificação. 

Apto: > 75% 

1. Pedido da Certificação: 

As entidades interessadas (clubes, escolas, associações, universidades, etc.) 

obtêm o acesso à plataforma web onde começarão a tomar contacto com uma 

base de dados constituída de outras entidades similares. 



Bem-Vindos à Comunidade  
da Bandeira da Ética! 

3. Certificação 

       A par da realização do questionário online, as instituições e entidades 

deverão fornecer a documentação necessária para completar a acreditação, a 

qual será revista pelo PNED, o órgão encarregado de outorgar a certificação, o 

qual poderá conduzir auditorias às entidades. 

  
   
Passos a seguir para a certificação: 

I. Pedido de Registo na plataforma online para bandeira@pned.pt  

II. Receção dos dados e acesso em www.bandeiradaetica.pt  

III. Preenchimento da informação e submissão do pedido de 

certificação na plataforma online 

IV. Análise e avaliação da documentação 

V. Emissão da certificação 

A prossecução destes cinco passos permitirá a uma entidade adquirir a 
certificação Bandeira da Ética nos valores do desporto 
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Bem-Vindos à Comunidade  
da Bandeira da Ética! 

4. Pós Certificação  

       A certificação trará benefícios permanentes às entidades e projetos com a 

criação de redes de colaboração, a melhoria contínua dos seus processos 

internos e na gestão da comunicação externa.  

Permitirá conhecer práticas de excelência que se realizam noutras 

instituições, visando a  divulgação e partilha das mesmas, que se 

pretende que seja uma fonte de inspiração e informação dinâmica. 

Uma Marca de Prestigio 

Sob a tutela da entidade pública responsável (IPDJ/PNED), a Bandeira da Ética é 

um selo de qualidade das iniciativas desportivas, que deve ser potenciado pelas 

entidades certificadas dentro e fora da sua organização. 

Repositório de Boas Práticas 



Bem-Vindos à Comunidade  
da Bandeira da Ética! 

“A razão de ser da Bandeira da Ética baseia-se  
na vontade de melhorar as instituições 
desportivas no âmbito dos valores éticos” 

 
Plano Nacional de Ética no Desporto 

Comunidade da Bandeira da Ética 

Juntos, sabemos mais e fazemos melhor! 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, podendo comunicar, estabelecer e reforçar as redes 

colaborativas da instituição. 



Bem-Vindos à Comunidade  
da Bandeira da Ética! 

Organizações  Promotoras e Coordenadoras: 
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