Assunto: Campanha Violência no Desporto
17 de abril de 2019
Exmo/a. Sr/a. Diretor/a

O Ministério da Educação, que assume também a tutela do desporto e da
juventude, tomou como prioritária a intervenção sobre os fenómenos de
violência associados aos eventos desportivos, com especial incidência na
dissuasão das manifestações de racismo, de xenofobia e de intolerância,
contrários aos valores desportivos.
Os acontecimentos recentes e o número significativo de autos de notícia
reportando incidentes ocorridos em eventos desportivos tornaram mais
imperativa

a

necessidade

de

promover

um

conjunto

de

medidas,

nomeadamente de caráter preventivo, com vista a garantir uma melhoria na
segurança dos eventos desportivos.
É neste contexto que nasce a campanha nacional de prevenção e combate à
violência no desporto - “Violência Zero”. A campanha arranca esta quartafeira, 17 de abril, no digital (site e redes sociais) e nos principais canais de
televisão generalistas (RTP RTP3, SIC, SIC Notícias, TVI, TVI24, CMTV), com o
objetivo de sensibilizar a população para o fenómeno da violência e promover
os valores éticos inerentes à prática desportiva, como a cooperação, o respeito,
a solidariedade e a tolerância.
Assumindo a escola um papel de extrema importância na transmissão e cultivo
de princípios éticos, nomeadamente daqueles que estão relacionados com a
prática desportiva, vimos, por este meio, desafiar todos os diretores de
Agrupamentos de Escolas e Escolas Não Agrupadas a elegerem a semana de 13
a 17 de maio como a “Semana Contra a Violência no Desporto”.

A ideia seria que, no âmbito da disciplina de Educação Física se abordasse a
temática, em ambiente de aula, do modo considerado mais adequado a cada
faixa etária dos alunos, e se desenvolvessem iniciativas. As iniciativas poderão
depois ser enviadas para boaspraticas@violenciazero.gov.pt, em formato de texto,
vídeo, fotografias ou áudio, com identificação da escola e do(s) ano(s)
envolvido(s), para que as mais originais possam ser destacadas, quer no portal
www.violenciazero.gov.pt, quer nas páginas de Facebook e Instagram criadas
para o efeito.
O envolvimento e empenho dos diretores e dos professores tem permitido
desenvolver, com enorme sucesso, uma série de iniciativas relacionadas com
temas transversais a toda a sociedade. Estamos certos de que a adesão das
escolas a esta causa, o envolvimento de toda a comunidade escolar, permitirá
alcançar de forma mais eficaz os objetivos desta campanha.
Materiais de apoio:
Spot:
https://wetransfer.com/downloads/01f9cfee09cd232f2c78743053d7b98820190415151027/6
06a9d4e554231721de0c18d5ef2d2da20190415151027/be6c10

ou em:
https://www.youtube.com/watch?v=NLvdnsRRLws&feature=youtu.be

Imagem:
https://wetransfer.com/downloads/1f19bbd2e7aa790f71fcefa2c779dc0a20190415210115/fb
8f25

Site: www.violenciazero.gov.pt
Com os melhores cumprimentos,
José Vítor dos
Santos Duarte
Pedroso
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