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Convénio dos Institutos Politécnicos e Universidade do Algarve para a
REDESPP - Rede de Escolas com Formação em Desporto do Ensino Superior Politécnico Público
1. Enquadramento
O Ensino na área do Desporto é relevante no âmbito do Ensino Superior Politécnico Público, através de vários
cursos, acarretando investigação e desenvolvimento com potencial de ser rentabilizado entre as diversas
instituições.
Considerando :
- A revisão do RJIES e do enquadramento legal para o estabelecimento de acordos de associação ou de
cooperação entre instituições de ensino superior, bem como associações com outras entidades, públicas ou
privadas, a incorporar no âmbito das instituições de ensino superior;
- A pertinência de coordenar esforços setoriais para atingir os objetivos de ensino, formação, investigação,
transferência de conhecimento e ações de apoio ao desenvolvimento da comunidade na área do desporto;
- A necessidade de promover a cooperação e o intercâmbio científico, técnico e profissional entre docentes de
instituições congéneres, com vista à prossecução dos objetivos e da missão das instituições para o
desenvolvimento da área do desporto;
- O continuado adiamento das iniciativas da tutela face à regulação do sistema, permitindo um crescimento que
carece de perspetiva estratégica e visão global;
- O aumento da influência do setor de formação profissional na certificação de técnicos de desporto, dificultando
a harmonização pela qualidade da formação, assim como na produção e divulgação do conhecimento científico e
de natureza profissional, na investigação e nas atividades de desenvolvimento tecnológico e experimental;
- A importância do exercício de influência junto da tutela e junto de organizações, nacionais e internacionais,
relacionadas com a promoção da qualificação e desenvolvimento profissional e da formação de nível superior na
área do desporto;
- O disposto no nº 2 do artigo 16º e no nº 4 do artigo 18º do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior,
aprovado pela Lei nº 62/2007, de 10 de setembro, que estipula que, com respeito pelos estatutos de cada
instituição envolvida, as unidades orgânicas de uma instituição de ensino superior se podem associar com
unidades orgânicas de outras instituições de ensino superior para efeitos de coordenação conjunta na
prossecução das suas atividades.
Estabeleceu-se, a 1 de Março de 2016, um convénio entre os Institutos Politécnicos e Universidade do Algarve, do
Ensino Superior Público, que permite coordenar esforços setoriais para atingir os objetivos de formação e
investigação na área do desporto entre estas instituições, através da criação da Rede de Escolas com Formação
em Desporto do Ensino Superior Politécnico Público – REDESPP.
2. Objetivos
Os Institutos Politécnicos e Universidade do Algarve signatários subscreveram a constituição da Rede de Escolas
com Formação em Desporto do Ensino Superior Politécnico Público - REDESPP, com a afiliação das suas escolas
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vocacionadas para o ensino, a formação, a investigação, a divulgação e transferência do conhecimento, a
prestação de serviços à comunidade e o desenvolvimento na área do Desporto.
Com este propósito, os Institutos Politécnicos e Universidade do Algarve, ao vincularem-se a esta iniciativa,
relevaram como importantes, para o seu desenvolvimento e para a intervenção social em causa, os objetivos
explicitados neste memorando que determinaram constituição da REDESPP.
São objetivos específicos da rede:
a) Promover sinergias institucionais que garantam o desenvolvimento da formação e da investigação na área do
desporto no ensino superior politécnico público, bem como a prossecução de parcerias e projetos comuns na
promoção de serviços à comunidade e de apoio ao desenvolvimento do desporto.
b) Cooperar para assegurar a rentabilização e uma melhor utilização dos recursos institucionais existentes,
nomeadamente ao nível da multidisciplinaridade de equipas de docentes e investigadores e da partilha de
equipamentos e materiais laboratoriais.
c) Apoiar o desenvolvimento de projetos e parcerias de investigação científica e tecnológica.
d) Referenciar a oferta formativa das instituições elaborando parecer sobre o desenvolvimento de programas de
formação, na área do desporto, e colaborando na construção e aplicação de programas de formação
interinstitucionais.
e) Promover o incentivo à mobilidade de estudantes, docentes e não-docentes, entre as instituições envolvidas,
tornando a sua experiência mais rica e melhorando os processos de educação em que estão envolvidos.
f) Intervir social e politicamente sobre a estratégia nacional e internacional na área do desenvolvimento e
promoção do desporto.
3. Instituições da REDESPP
- Instituto Politécnico de Beja – Escola Superior de Educação de Beja;
- Instituto Politécnico de Bragança – Escola Superior de Educação de Bragança;
- Instituto Politécnico de Castelo Branco – Escola Superior de Educação de Castelo Branco;
- Instituto Politécnico de Coimbra – Escola Superior de Educação de Coimbra;
- Instituto Politécnico de Guarda – Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto;
- Instituto Politécnico de Leiria – Escola Superior de Educação e Ciências Sociais de Leiria;
- Instituto Politécnico de Porto – Escola Superior de Educação do Porto;
- Instituto Politécnico de Santarém – Escola Superior de Desporto de Rio Maior;
- Instituto Politécnico de Setúbal – Escola Superior de Educação de Setúbal;
- Instituto Politécnico de Viana de Castelo – Escola Superior de Desporto e Lazer de Melgaço;
- Instituto Politécnico de Viseu – Escola Superior de Educação de Viseu;
- Universidade do Algarve – Escola Superior de Educação de Faro.
4.

Comissão Instaladora da REDESPP

- Presidente : José Rodrigues (IPSantarém-ESDRM)
- Vogais : Abel Figueiredo (IPViseu-ESEV); Luis Murta (IPBeja-ESEB); Pedro Bezerra (IPVCastelo-ESDLM); Sérgio
Damásio (IPCoimbra-ESEC); Teresa Figueiredo (IPSetubal-ESES); Teresa Fonseca (IPGuarda-ESEDCG)
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