Programa
8:45 | Recepção aos Convidados e
Participantes
9:oo às 9:45 | 1º Painel
Moderador: Professor Jorge Tormenta
Definição de Sociedade de valores éticos,
culturais e sociais para a educação do Jovem
através da Escola Desportiva.
Preletores: Professor Paulo Queirós
9:45 às 10:00 |
O Papel fundamental, enquanto formadores e
educadores do jovem desportista, do Treinador e
dos Dirigentes ou Agentes Desportivos do
Clube.
Preletores: Professor João Paulo e Luís
Mortágua
10:00 às 10:45 |
Os valores necessariamente obrigatórios da
escola e da escola desportiva como o
conhecimento cultural, o crescimento sustentado
do jovem formando e o espirito de grupo e a
inserção social. Coexistência pacífica, valorativa
e relevante entre a escola que transmite o
conhecimento cultural, cientifico e intelectual e a
desenvoltura física e também intelectual
adquirida através do crescimento sustentado na
Escola de Formação Desportiva.
Preletores: Professor João Maio
Break 15 Minutos

15:00 às 16:00 | Sessão de Abertura
16:00 às 16:30 | 2º PAINEL
Moderador: Juiz conselheiro Dr. António
Madureira
A escola desportiva e de formação conjugada
com a necessidade de acolher, recuperar e
reinserir jovens sinalizados ou em risco.
Dispositivos legais possíveis.
Preletores: Juiz de direito Dr. Paulo Costa
16:30 às 17:00 |
Posturas e comportamentos legais,
necessários das instituições desportivas que
possam vir a acolher o jovem menor sinalizado
ou em risco.
Preletores: Procuradora da República Dra.
Conceição Lopes e Procurador da
República Dr. José António Carvalho
Break 15 Minutos
17:15 às 17:45 |
Cooperação ativa entre entidades, organismos
e instituições, com fim comum e necessário do
acolhimento, recuperação, reintegração e
reinserção social do jovem ainda menor numa
sociedade de valores relevantes e de
referência através da escola desportiva e
formativa.
Preletores: Dr. António Viana e Dra. Paula
Ramos e Dra. Sandra Carvalho

11:00 às 11:45 |
Motivação do jovem desportista e do grupo:
O crescimento interdisciplinar e a aquisição de
conhecimentos e valores sociais pelo jovem
formando nos seus diferentes níveis etários e de
formação.
O espírito de grupo e a inserção social do jovem
desportista, sustentada em valores morais,
éticos e sociais, dentro de uma sociedade
exemplo e de relevo.
Preletores: Professor José Neto

17:45 às 18:15 |
O Direito Disciplinar Desportivo e o seu fim
educativo.
O Direito Desportivo (Leis, Dec. Leis,
Regulamentos e outros dispositivos legais).
Preletores: Dr. Miguel Fernandes

11:45 às 12:30 |
A lealdade na competição, fair play e o respeito
pelo outro.
Preletores: Professor Pedro Fontes

19:15 às 19:45 |
Proteção e direitos dos clubes enquanto
entidades formadoras desportivas
relativamente à formação do jovem atleta.
Preletores: Dr. José Guilherme Aguiar e Dr.
Miguel Fernandes

13H00 15h00 | PAUSA PARA ALMOÇO

18:15 às 19:15 |
Órgãos de Justiça Desportiva e a necessidade
legal da sua existência.
Preletores: Dr. José Guilherme Aguiar

