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Departamento de Desporto da Associação académica da Universidade do Algarve – “Desporto 

Universitário também é jogo limpo” 

O projeto “Desporto Universitário também é jogo limpo” resulta da elaboração de uma 

candidatura no âmbito do apelo à ajuda do programa Erasmus + Sport 2017 da União Europeia, 

especificamente na seção sobre "PARCERIAS COLABORATIVAS", para o qual a Universidade do 

Algarve foi uma das entidades parceiras convidadas a participar. O projeto visa, em particular, 

criar uma associação de colaboração de pelo menos 4 entidades europeias (de pelo menos três 

países europeus diferente) para realizar um projeto que facilite o uso de ferramentas inovadores 

para educação, através do desporto, nas entidades participantes. Uma dessas boas práticas é 

aplicada nas competições internas da Universidade de Cádiz desde 2008 e que mostrou, 

estatisticamente, que previne a violência no desporto, protegendo a integridade física e moral 

de atletas, especialmente os mais jovens, de uma abordagem educacional inovadora que 

promove o Fair Play nas competições desportivas. A ferramenta consiste em alguns critérios de 

pontuação vinculados aos cartões no futebol e futsal, e faltas pessoais no basquetebol, que 

adiciona ou subtrai pontos ou golos no futebol e futsal ou pontos no marcador de basquetebol, 

influenciando notavelmente as pontuações dos jogos. Outra é a criação do Guia para a aquisição 

de competências transversais através do desporto, com o qual o desenvolvimento integral é 

procurado, no seu máximo potencial das pessoas. A Universidade do Algarve considera o Jogo 

Limpo (Fair-Play) no Desporto como um aspeto fundamental na formação dos seus alunos. O 

desporto é saúde, é ocupação de tempo de lazer, desejo de superação, relações pessoais, 

competição e jogo limpo. O desporto universitário na nossa universidade é, além do referido e, 

acima de tudo, formação. Aprender a trabalhar em equipa, colaborar com os outros em direção 

a um objetivo comum, conhecendo nossas habilidades e limitações, aceitando e digerindo o 

fracasso analisando suas causas, assumindo o sucesso como um meio e não como um fim em si 

mesmo, fruto do esforço e do trabalho metódico e contínuo, o Desporto Universitário, é um 

excelente campo de cultivo com o qual, sem dúvida, poderá ser bastante enriquecedor para os 

nossos alunos. Na prossecução destes objetivos, a AAUAlg e a UALG, vêm por este meio, através 

da sua área desportiva, responsável pela programação e coordenação de atividades desportivas, 

decorrente de uma parceria estabelecida com a Universidade de Cádiz, implementar nas suas 

competições internas denominadas “Troféus Reitor”, uma nova abordagem ao sistema de 

competição, no qual o Desportivismo / Jogo Limpo / Fair-Play, irá estar inseparavelmente ligado 

ao resultado. 

 


