Lista de candidatura à Direção da REDESPP
José Rodrigues – Presidente
Abel Figueiredo – Vice-Presidente
Teresa Figueiredo – Secretário-geral
António Sérgio Damásio – Vogal
Luis Murta – Vogal
Pedro Bezerra – Vogal
Teresa Fonseca - Vogal

Manifesto Eleitoral
De por o em rede para um futuro sustentável
Conceitos-chave da candidatura: Desporto, Rede, Coesão, Sustentabilidade, Território,
Desafios, Tecnologias, Inovação
Esta é uma candidatura de continuidade e consolidação da REDESPP como uma entidade de
referência no território nacional, contribuindo para a qualidade das escolas e dos institutos
politécnicos com formação na área do desporto, articuladas em rede de forma coesa e com
relevância social, assumindo os desafios societários perante os novos cenários de
desenvolvimento e inovação tecnológica.
1) Reforçar a qualidade da comunicação e visibilidade do desporto.
A rede promove o desporto, a formação e a investigação, através de ações coordenadas entre
os membros garantindo a visibilidade das atividades propostas. Pretendemos dar continuidade
às iniciativas que procurem tornar mais visíveis as atividades realizadas pelas diversas escolas
da rede, garantindo uma gestão sustentável dos recursos mediáticos da REDESPP, tais como, o
site institucional, a newsletter, as redes sociais e os eventos, dando particular relevância à
organização dos Fóruns da REDESPP.
2) Fortalecer as conexões existentes e intensificar as relações com os diversos parceiros no
desporto.
A rede contribui como parceiro para o desenvolvimento do desporto, a nível nacional e
internacional. Procura desenvolver parcerias com os diversos organismos de tutela do sector
do desporto, nas suas diversas vertentes sociais e políticas, em Portugal e na Europa. Serão
desenvolvidos acordos com as organizações desportivas, nas diversas áreas de intervenção
profissional. A rede irá articular-se com outros stakeholders representantes das atividades, dos
profissionais e dos empresários, no âmbito do desporto, considerando as suas diversas
valências.

Dar continuidade às dinâmicas da rede, integrando e favorecendo a participação de todos os
docentes e investigadores no âmbito da formação em desporto. Dinamização de comissões de
trabalho para diversos sectores e âmbitos do desporto envolvendo um grande número de
institutos e escolas. Aumentar exponencialmente as conexões e a mobilidade entre os
elementos da rede, estimulando a cooperação, a partilha e a transferência de conhecimento e
recursos. Garantir a representatividade da rede no sector do ensino politécnico com a
participação ativa dos presidentes e diretores dos institutos e escolas.
3) Potenciar a qualidade da formação face aos novos desafios no desporto
A rede desenvolve a sua ação em concordância com os seguintes núcleos de desenvolvimento
estratégico no âmbito da formação em desporto, visando as exigências atuais do mercado de
trabalho : - formação e rendimento desportivo; - exercício, condição física e estilos de vida
ativos; - turismo ativo, lazer e aventura; - educação física e desporto escolar; - desporto para
populações especiais; - gestão do desporto; - equipamentos e tecnologia desportivas; investigação e inovação em desporto.
Promovemos uma visão eclética do desporto, respeitando os princípios fundamentais da
sustentabilidade, da inclusão e da individualidade no desporto, relevando os programas de
formação das escolas da rede com o contributo de todas as instituições.
No âmbito da formação propomos potenciar a criação em rede de programas que visem:
- a formação e capacitação contínua dos docentes de desporto do ensino politécnico, no
sentido de se desenvolverem novos processos e metodologias de ensino, garantindo a
existência de respostas inovadoras, face aos desafios colocados pelas novas gerações de
estudantes e dos constrangimentos atuais face ao contexto sanitário; - a criação de soluções
inovadoras de formação à distância, que garantam a partilha de documentação e de
informação ajustáveis a diferentes realidades/contextos e às novas dinâmicas da oferta em
Desporto; - a criação de bolsas de formadores, especializados em diferentes modalidades
desportivas, de modo a responder às necessidades das instituições e às solicitações das
diferentes entidades do sistema desportivo; - o desenvolvimento, em rede, de competências e
de transferência de conhecimento que permitam soluções integradas de programas de
desenvolvimento desportivo, tendo como espaço de intervenção o País; - promover a
realização de programas de formação avançada, no quadro dos mestrados e estágios
profissionais em desporto e ainda na investigação aplicada ao contexto profissional do
desporto, através de programas de doutoramento em parceria nacional e internacional.
A rede promove um portefólio de formação contínua e de curta duração, através das ações
programadas nas escolas da rede e de outras ações dinamizadas pela própria rede e respetivos
parceiros.
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