LINHAS MESTRAS DO PROGRAMA DE ÉTICA NO PENTATLO MODERNO
CICLO 2021/2024
A entrada no novo ciclo olímpico deverá colocar o tema da ética num plano de maior
importância e preocupação ou não estivessem cada vez mais na ordem do dia
aspectos como a saudável convivência entre todos os agentes num quadro de
respeito das regras e normas vigentes, as preocupações pelas questões ecológicas e
sustentabilidade ambientais, e a prevenção e combate à violência no desporto.

O projecto de promoção da Ética no Pentatlo Moderno irá a s s i m

ser

desenvolvido em articulação com os nossos associados implementando um conjunto
de diversas iniciativas que se traduzem na valorização da amizade e solidariedade
no seio da prática desta modalidade, envolvendo para tal todos os agentes
desportivos – atletas, treinadores, dirigentes e árbitros – assim como o quadro
humano envolvente que são a rede de apoio à prática desportiva – familiares,
apoiantes, patrocinadores, representantes das entidades oficiais e outros parceiros.

Procurar-se-á, através de um programa de actividades suscitar aqueles valores,
assim como a amizade, o respeito e a excelência, valores olímpicos, procurando
identificar e eliminar comportamentos e práticas desajustadas, como o recurso ao
doping e outros meios que contrariem a verdade desportiva.
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A FPPM produziu uma mascote, a ECLÉTICA, de forma a reforçar a imagem e a
mensagem, potenciando o marketing e a comunicação. Por outro lado, foi escolhida
uma Gaivota, com o intuito de representar o “voo” da esperança e o contributo da
modalidade aos valores preconizados.
Escolhemos, entretanto, o LASER-RUN, um formato desportivo em franco
crescimento, para acolher no seu seio o nosso programa da Ética. Por um lado,
porque é uma actividade transversal a todos os escalões etários, desde os 7 até aos
70 anos, configurando a congregação de gerações e por conseguinte universalidade.

Por outro, porque a próprio Tiro Laser traduz o respeito pelo meio ambiente, pelo seu
carácter “eco-friendly” além de desmistificar o uso de arma, que neste caso cultiva
valores de paz, amizade e segurança.

Em termos operacionais, o objectivo é associar momentos de divulgação e
promoção

da

Ética

no

Desporto

a

funcionar

em

acções

de

experimentação e formação em escolas e/ou outros espaços
e d u c a t i v o s , b e m c o m o de competição no circuito federado Liga Laser-Run
Portugal Tour.

Este circuito é constituído por várias etapas descentralizadas por todo o território
nacional incluindo região autónoma da Madeira, o que potencia também a transmissão
da mensagem, já que envolve parceiros e comunidade local. A qui p ropomo s que
t oda s a s p ro vas Re la y tenh am um nam in g E CL ÉT ICA, uma ve z que a
e staf et a prop icia compo rtamen tos e a titude s de so lida rieda de, am izade
e f air -p la y.

O ut ro s in st rumen to s d arão co rpo à p resença da Ét ica no quadro
compet itivo :
- Ca rtão Branco;
- Me nsa gem de 1 rep re sen tan te d os A tleta s, Tre in ado re s e Á rb it ro s.
Morada: Rua 15 de Agosto, nº 8 B, 2500-801 Caldas da Rainha, Contacto: 91 700 97 94
E-mail: fppm.geral@gmail.com, Website: www.fppm.pt, Contribuinte 501 638 725

Sem p re ju ízo de um pad rã o a nua l f echa do, isto é , procu raremos
a compan ha r tendên cia s e op o rtun ida des criada s, iremo s cria r uma
in icia t iva denominada de PENTATENDA DA ÉTICA NO PENTATLO MODERNO,
associando diferentes dinâmicas dirigidas à comunidade do pentatlo e comunidade em
geral. Vários temas serão propostos envolvendo criatividade através de pequenos
textos temáticos, pinturas, visualização de filmes sobre a Ética no Pentatlo
Moderno, assim como recolha de roupa e brinquedos para crianças necessitadas,
reforçando

assim

os

comportamentos

associados

a

uma prática saudável,

consciente e responsável desta modalidade, contribuindo para a melhoria da
qualidade de vida de todos.
Este é um projecto que consideramos inovador, e o nome ECL’ÉTICA, reflecte ainda
uma alusão ao ecletismo característico do Pentatlo Moderno. Afinal foi o próprio
Barão Pierre de Coubertin que criou o Pentatlo Moderno deixando um legado que o
associa ao “desportista mais completo física e moralmente”.

Este projecto deverá promover ainda uma Conferência da Ética dando espaço de
apresentação e debate a temáticas próprias.

Finalmente e porque importa destacar e valorizar comportamentos e seus
protagonistas, a FPPM pretende criar uma iniciativa de “Prémios Eclética” entregando
Diplomas aos seus protagonistas.
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