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Resumo da candidatura à certificação “Bandeira da Ética” 

 

Seixalíada 

 

A natureza e objetivos da Seixalíada orientam-se para a prática desportiva informal e popular, 

embora não descurando a saudável competição desportiva. Surge e consolida-se no sentido do 

fomento da prática desportiva para todos, dinamização da atividade dos agentes desportivos, 

aumento da oferta desportiva e afirmação da importância na união de esforços para a 

prossecução de objetivos comuns. Como resultado de um vasto trabalho coletivo e uma 

demonstração de força do Movimento Associativo, articulado com as autarquias e as escolas do 

concelho do Seixal, procura a massificação e democratização da prática desportiva, sendo um 

projeto de afirmação em termos locais, regionais e nacionais. Esta natureza, amplamente 

coletiva e participativa, procura também a integração social das populações. A luta contra todas 

as formas de discriminação tem uma dimensão social que se liga aos objetivos de luta contra a 

exclusão social, constituindo-se como excelente tribuna para a prática efetiva da democracia 

social. Um dos aspetos mais relevantes da Seixalíada está relacionado com a dinamização e 

participação das coletividades do Concelho, impulsionando a troca de experiências entre elas, 

enriquecendo a sua capacidade organizativa e a formação dos respetivos dirigentes, técnicos e 

atletas. 3. No sentido de nortear a atividade da Seixalíada adotaram-se desde muito cedo, os 

seguintes PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS: . Promoção dos valores positivos justificadores da 

prática do desporto: defesa do “fair play”, respeito pelo adversário, luta contra as “doenças” do 

desporto atual (violência, doping, corrupção), lealdade e honestidade na competição, respeito 

pelas regras e companheirismo dentro e fora do campo; . Colocação da competição desportiva 

no seu justo lugar: sem deixar de estar presente não deve constituir preocupação dominante, 

valorizando-se os comportamentos corretos e a participação de todos, rejeitando a conceção da 

“vitória a todo o custo” e a atenção predominante prestada aos mais dotados; . Preocupação 

com a melhoria qualitativa da atividade desportiva: não só nos seus aspetos técnicos, mas 

também formativos, educativos e culturais; . Expressão da solidariedade e afirmação da 

participação social: como valores democráticos essenciais; . Preocupação em criar condições de 

participação das minorias sociais: e inclusão dos indivíduos com deficiência e da população que 

vive dificuldades de inserção social; . Contribuição para fornecer resposta às necessidades de 

prática desportiva: por parte da população que não realiza habitualmente qualquer atividade, 

referindo-se a qualquer nível etário e situação social e económica dos habitantes do Concelho 

do Seixal; . Colaboração com as escolas e outras organizações sociais que visam contribuir para 

a educação da Juventude e a melhoria da qualidade de vida: dos adultos, idosos e indivíduos 

com deficiência; . Promoção da ação desenvolvida pelos clubes desportivos: possibilitando 

desenvolver e afirmar a sua atividade. 


