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Que papel pode hoje ter o desporto hoje na construção da paz e de sociedades inclusivas? Este 

dia internacional oferece uma oportunidade para defender os valores essenciais de partilha, 

respeito mútuo e autoaperfeiçoamento que encarnam o espírito do desporto. 

O desporto traz-nos valores positivos e torna possível promover uma cultura de diálogo através 

das fronteiras – a história do desporto demonstrou o seu poder para quebrar preconceitos, para 

pavimentar o caminho e promover movimentos, esforçando-se para alcançar os direitos e a 

dignidade dos indivíduos, dando-lhes uma audiência global. 

O desporto é um poderoso veículo para a inclusão social, a igualdade de género e a capacitação 

de jovens, com benefícios que são sentidos muito além dos estádios. Com efeito, os valores 

adquiridos no e através do desporto – como o desportivismo e o espírito de equipa – são de 

valor inestimáveis para toda a sociedade. 

Portanto, é vital, proteger o desporto como um espaço de educação e respeito, para 

salvaguardá-lo da fraude e dopagem que minam a ética desportiva e a saúde dos atletas. Apraz-

me que os Estados-membros da UNESCO adotaram a nova Carta Internacional de Educação 

Física e Desporto, em novembro de 2015. A Carta revista estabelece os princípios éticos e 

padrões de qualidade para garantir a participação de todos no desporto, marca um importante 

passo rumo a um mais justo, mais inclusivo e mais tolerante ambiente desportivo. Também 

precisa de garantir apoio para todos aqueles homens e mulheres no mundo que mostram o seu 

compromisso de cada dia, como voluntários e profissionais, para fomentar o espírito do desporto 

como uma infinita fonte de renovação e vitalidade para as sociedades. 
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