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6 DE ABRIL 
Dia Mundial do Desporto para o 

Desenvolvimento e a Paz 

 

➢ Em 2013, a assembleia-geral da ONU declarou o dia 6 de 

Abril como o Dia Internacional do Desporto ao Serviço do 

Desenvolvimento e da Paz, criando um vínculo histórico com 

os primeiros jogos Olímpicos modernos, realizados em 1896.                                                                       

 

➢ Nestas iniciativas, o desporto é apresentado como uma 

alavanca para a integração ou reintegração social nos países 

em desenvolvimento ou em zonas afetadas por conflitos. Por 

exemplo, jogos de futebol entre dois lados inimigos são 

usados para ajudar a reconstruir laços. 

 

➢ Além dos seus benefícios para a saúde, o desporto passou a 

ser reconhecido como tendo uma série de benefícios, como a 

prevenção da violência ou do doping, mas também como 

forma de incutir nos jovens o respeito pelos adversários e 

pelas regras, trabalho de equipa, fair play, determinação e 

disciplina.  

Joguem, divirtam-se e pratiquem desporto sempre respeitando o 

outro e o próximo! 

  



6 de Abril
DIA INTERNACIONAL DO

DESPORTO PARA O
DESENVOLVIMENTO E A PAZ



Esta data tem também o
simbolismo de ser a efeméride de

celebração da cerimónia de
abertura da primeira edição dos

Jogos Olímpicos da era moderna em
Atenas (Grécia) no ano de 1896. É

uma data igualmente amplamente
celebrada pela organização liderada
pelo olimpico Joël Bouzou – a Peace

and Sport.

O Dia Internacional do Desporto
para o Desenvolvimento e a Paz é
celebrado anualmente no dia 6 de

abril com o objetivo de aumentar a
consciencialização sobre o vasto

alcance, popularidade
incomparável e fundamento de
valores positivos do desporto.
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DIA INTERNACIO-
NAL DO DESPORTO-
PARA O DESENVOL-
VIMENTO E PAZ  

PORQUÊ QUE O 6 DE ABRIL FOI ESCOLHIDO ??? 

Foi escolhido o dia 6 de abril pois  foi neste dia 
se iniciou a primeira edição dos Jogos Olímpi-
cos da era moderna, em Atenas, em 1896. 

EM QUE ANO É QUE SE COMEÇOU A SER CELE-
BRADO? TEM O OBJETIVO DE QUÊ?  
Começou a ser celebrado em 2014 e tem o objetivo de au-
mentar a consciencialização sobre o vasto alcance, populari-
dade incomparável e fundamento de valores positivos do 
desporto. 

 

O que se costuma realizar neste dia? 
Nesta dia realizam-se colóquios, eventos desportivos 
e homenagens a desportistas por todo o mundo, en-
tre outras atividades relativas ao desporto e à paz 
mas também serve para consolidarmos uma paz du-
radoura baseada no respeito e no diálogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIA INTERNACIONAL DO DESPORT0 PARA O 
DESENVOLVIMENTO E A PAZ 
 

 Desporto é vida e a paz é necessária! 
 

O Dia Internacional do Desporto para o Desenvolvimento e a 

Paz é celebrado a 6 de abril. 

 

Neste dia, o objetivo é comemorar o potencial do desporto 

para a educação e formação cívica dos cidadãos. 

 

Esta data comemorativa foi estabelecida durante uma 

assembleia geral da ONU em 2013 

 

A FPP juntou-se numa iniciativa associada ao DIA Internacional 

do Desporto para o Desenvolvimento e a Paz, uma data 

declamada pela assembleia geral das nações unidas em 2014. 

 

Esta fonte de inspiração única é o motivo pela qual a UNESCO 

permanece firmemente empenhada em trabalhar com os 

jovens no mundo inteiro, para que se implique na sua 

comunidade e para que contribuam para a transformação 

positiva através do desporto. 

 

ONU-Organização das nações unidas  

 

 UNESCO-Organização das nações unidas para educação, a 

ciência e a cultura  
 

FPP-Federação de patinagem de Portugal   
 

BRUCE, GUSTAVO, RICARDO E TAINAH - 8º3 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dia 6 de abril 

O Dia do desporto para o desenvolvimento e 
a Paz 

O desporto não é um dever, mas sim uma ajuda 

para viver!  

   

  O desporto é muito importante na sociedade, pelas seguintes razões: promove 

relações interpessoais, melhora os níveis de atenção e concentração, desenvolve 

competências cognitivas, aumenta a autoestima, motiva modos de vida saudáveis, 

ajuda a diminuir e a contextualizar o stress, etc. Estas, claro, são só algumas das 

inúmeras razões pelas quais é essencial uma prática desportiva regular. 
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