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6ª Ação | leiria | Ética aplicada 

ao exercício físico, saúde e bem-estar 

26 de junho e 03 julho 2021 |09h30 – 17h 

Local Plataforma Zoom: link a ser enviado por email após a inscrição.  

Inscrições 
Inscrição gratuita e obrigatória em:  

https://www.ipleiria.pt/esecs/formacao-continua/ 

Objetivos 

1. Refletir sobre as questões da ética e deontologia profissional aplicadas ao 

contexto do exercício físico; 

2. Explorar o conceito de dilema moral e o processo de tomada de decisão ética; 

3. Abordar os desafios relativos ao exercício físico, nomeadamente no que diz 

respeito ao período pós-covid. 

Creditação  

 

Ação de 12h30 com 2.5 Unidades de Crédito para efeitos de renovação do Título 

Profissional de Treinador Desportivo, Técnico de Exercício Físico e Diretor 

Técnico (Componente Geral).  

Reconhecimento 

2 Ações reconhecidas e acreditadas de curta duração (6h+6h) nos termos do 

despacho nº 5741/2015, com efeitos previstos na legislação em vigor no âmbito 

da formação contínua de pessoal docente (Art. 8.º do RJFC) 

Destinatários: docentes dos grupos 260 e 620 

Ação 1 - Ética aplicada ao exercício físico, no dia 26 junho 

Ação 2 - Ética aplicada à saúde e bem-estar no exercício físico, no dia 03 de julho 

Destinatários 

Agentes desportivos com intervenção nas seguintes áreas: treino desportivo - 

treinador de desporto; exercício e saúde – técnico de exercício físico e diretor 

técnico; educação física e desporto escolar; gestão desportiva; atividade física e 

a prática desportiva por parte das pessoas com deficiência; atividade física e a 

prática desportiva em espaços naturais; arbitragem; medicina desportiva; 

comunicação social desportiva; direito e desporto. Estudantes da área do 

desporto. Outros agentes interessados na área da ética do desporto. 

Formadores das 

Ações Leiria 

Raúl Antunes (IPLeiria) 
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6ª ação: Ética aplicada ao exercício físico, saúde e bem-estar 
 

 

 

Programa | 26 junho 2021 
 

09h30 
Abertura: 

Professor Doutor Raúl Antunes (IPLeiria) 

10h Ética e moralidade no contexto do exercício físico  
Realização de trabalhos 

12h30 Pausa 

14h 
Deontologia profissional no contexto do exercício físico 

Alexandre Mestre 

16h30 
Debate e encerramento 

Professor Doutor Raúl Antunes (IPLeiria) 

 

Programa | 03 julho 2021 

09h30 
Abertura: 

Professor Doutor Raúl Antunes (IPLeiria) 

10h Dilemas éticos e processo de tomada de decisão; 
Realização de trabalhos 

13h Pausa 

14h 

Os desafios éticos do contexto do exercício físico, na era pós-covid: 
– A visão da saúde mental; 
– A visão dos profissionais  

Realização de trabalhos 

16h30 
Debate e encerramento 

Professor Doutor Raúl Antunes (IPLeiria) 

 

 

 

 


