
                                                                          
 

 

 Resumo da candidatura à certificação “Bandeira da Ética”  

 

Associação de futebol de Leiria (Saber-Estar no Futebol) 

A responsabilidade social é quando as ADR´s de forma voluntária, adotam posturas, 

comportamentos e ações que promovam a harmonia dos seus Associados(Clubes). Na maioria 

das vezes tais ações são acompanhadas pela adoção de uma mudança comportamental e de 

gestão que envolve maior transparência, ética e valores na relação com seus adversários. Assim, 

a AFLeiria criou este programa social, para gerar benefícios mútuos entre a AFLeiria e os Clubes, 

visando a melhoria de comportamentos e a defesa dos jovens praticantes. Passamos agora a 

uma Descrição mais pormenorizada deste Programa. Época 2015/16 - 3 Reuniões 

descentralizadas (Caldas, Leiria e Pombal) para dirigentes e treinadores dos Clubes. - Oferta de 

7.500 livros sobre o Código de Ética a todos os jogadores inscritos na AFLeiria até aos Infantis e 

de folhetos explicativos. - Tratamento do Inquérito anónimo que se fez nas reuniões atrás 

descritas. Época 2016/2017 - Sessões nas sedes dos Clubes para Familiares dos jogadores. Estas 

sessões são da responsabilidade do prof. Carlos Martins, Vice-Presidente da AFleiria e do 

Psicólogo Dr. Fernando Ferreira. - Criação de uma Tabela classificativa para o Premio Clube de 

excelência do Saber Estar no Futebol. - Criação da Figura do Embaixador do Saber Estar no 

Futebol. - 3 sessões gerais para os familiares dos jogadores nas Caldas, em Leiria e em Pombal. 

Época 2017/2018 - Sessão com os árbitros sobre o Saber Estar no Futebol com a duração de 4 

horas. - Reunião com os Embaixadores do Saber Estar no Futebol. - Prémio Clube de Excelência 

do Saber Estar no Futebol. (a ser entregue no final da época 2017/18) - Oferta de material de 

apoio, lonas alusivas ao tema do Fair Play e coletes brancos aos Clubes. - Promover a criação do 

Código de Conduta nos Clubes. - Verificação presencial se todas as medidas estão a ser 

corretamente implementadas. - Continuar com as Sessões do Saber Estar no Futebol nos Clubes 

que ainda não as tiveram. - Criação do GAP (Gabinete de apoio Psicopedagógico) da AFleiria. - 

Criação do Prémio de Mérito de Melhor Aluno(a)/Jogador(a). - Formação sobre o Saber Estar no 

Futebol a todos os Funcionários da AFLeiria, em janeiro de 2018 (9 horas). 

 


