Prémio Europeu «Fair Play SPIRIT Award 2016»
O Plano Nacional de Ética no Desporto é reconhecido internacionalmente, com o
Prémio Europeu «Fair Play SPIRIT Award 2016» atribuído pelo European Fair Play
Movement, o qual foi entregue ao Instituto Português do Desporto e Juventude,
em Viena, na Áustria. O « European Fair Play Movement », representa 42 países e
diversas entidades e tem como objetivo divulgar e promover os princípios do Fair
Play e a ética desportiva na Europa.
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