
                                                                          
 

 

 Resumo da candidatura à certificação “Bandeira da Ética”  

 

Federação Portuguesa de Basquetebol 

A Federação Portuguesa de Basquetebol gostaria se de candidatar à Bandeira da Ética dado o 

seu envolvimento e compromisso com os valores associados a esta iniciativa. Somos parceiros 

do projeto Cartão Branco, sendo atualmente a Federação com maior amostragem de cartões, 

apesar dos cartões não estarem previstos nas tarefas de um juiz de basquetebol. No maior 

evento associado à nossa modalidade, a Festa do Basquetebol, contamos já com a parceria do 

PNED, através do projeto cartão branco e do juramento da ética, mas também com ações de 

basquetebol solidário e fair-play, inovando a cada ano. Na criação da imagem e do conceito da 

mascote da FPB, denominado Blitz, foram também tidos em conta aspetos relevantes ao nível 

da responsabilidade social. O Blitz é um lince ibérico, animal em vias de extinção, e neste 

sentido, foi elaborada uma parceria com o Instituto Português para a Conservação da Natureza 

e Florestas. O evento, na edição de 2016, teve ainda em conta a campanha do Laço Azul. 

Pretende-se, com esta iniciativa, o despertar das consciências do público em geral relativamente 

aos maus-tratos contra as crianças, na sua prevenção e na promoção e proteção dos seus 

direitos. Para além desta iniciativa, criámos ainda o Prémio Fair-Play e o Basquetebol Solidário. 

O Prémio Fair-Play é uma ação onde se premeia a seleção que ao longo de todo o evento, 

respeite todos os intervenientes. Este prémio é atribuído por género e escalão. O Basquetebol 

Solidário consiste numa ação, onde todos os intervenientes na Festa do Basquetebol dão 1€ e o 

valor total desta verba é dada a uma instituição na região do Algarve. Impulso feminino é o nome 

dado a um dos projetos criados pela FPB, no qual se procura a promoção da igualdade de género 

e a valorização do papel da mulher tanto no desporto como na vida ativa. A atleta Rosa Mota é 

uma das embaixadoras do projeto. A FPB celebrou uma parceria com a Secretaria de Estado para 

a Cidadania e Igualdade, de forma a promover campanhas conjuntas visando ações de promoção 

de valores de cidadania. São exemplo destas campanhas, os links abaixo descriminados contra 

a Homofobia e a violência no namoro. A Escola Nacional do Basquetebol, entidade responsável 

pela formação de agentes do basquetebol dentro da Federação, tem também a 

responsabilidade de promover ações de formação no âmbito da ética no desporto. É exemplo, 

a ação para pais e treinadores. 


