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O	fórum	será	em	regime	híbrido,	presencial	e	online	-
Conferencistas	da	Universidade	de	Málaga,	Universidade	de
Vigo,	Universidade	da	Corunha	e	representantes	de	parceiros
da	REDESPP.	Programa	definitivo	dísponível	brevemente.

	

Desporto	para	um	futuro	sustentável:	território	e
comunidades

Submissões	de	resumos	até	8	de	outubro	|	incrições
em	curso
	

Reunião	 de	 direção	 (presencial)	 e	 plenário	 da	 REDESPP
(online)	ocorreram	no	8	de	setembro	no	Instituto	Politécnico
de	Viseu	.
	
Foram	ultimadas	as	questões	referentes	à	organização	do	3º
Fórum	 e	 alinhamento	 das	mesas	 redondas	 das	 Comisssões
Especializadas	 da	 REDESPP.	 Foram	 apresentados	 dados	 do
número	 de	 inscritos	 e	 de	 resumos	 para	 o	 Fórum,	 até	 essa
data,	 enquanto	 indicadores	 da	 participação	 efetiva	 de
docentes,	investigadores	e	estudantes	das	escolas	REDESPP.

Reunião	de	direção	e	plenário

100%	das	vagas,	das	escolas	da	REDESPP,	preenchidas	na	1ª
fase	do	concurso	nacional	de	acesso	ao	Ensino	Superior.

100%	de	ocupação	de	vagas

A	 REDESPP	 propôs	 ao	 Secretário	 de	 Estado	 da	 Juventude	 e
Desporto	e	ao	Presidente	do	Instituto	Português	do	Desporto
e	Juventude,	I.P.	a	realização	de	uma	reunião	conjunta	a	fim
de	 se	 debater	 a	 uma	 proposta	 de	 referência	 para
regulamentar	a	profissão	de	Técnico	Especialista	em	Desporto
de	Natureza	-	TEDN.	O	documento,	em	apreço,	foi		produzido
pela	comissão	de	Desporto	de	Natureza	e	Turismo.
	
A	 reunião	 decorrerá	 no	 próximo	 dia	 20	 de	 outubro,
representando	a	REDESPP	o	seu	Presidente	(José	Rodrigues),
a	 coordenadora	 da	 comissão	 de	 Desporto	 de	 Natureza	 e
Turismo	 (Elsa	 Pereira)	 e	 o	membro	 referida	 comissão	 e	 da
direção	(Sérgio	Damásio).

Em	representação	do	Gabinete	da	SEJD	estará	Vera	Simões	e
Nuno	Laurentino	e	em	representação	do	IPDJ,	Mário	Moreira.

Desporto	de	Natureza	e	Turismo

A	 Confederação	 de	 Treinadores	 de	 Portugal	 e	 o	 ICCE
(International	Council	for	Coaching	Excellence)	realizam	entre
17	e	21	de	novembro,	o	Congresso	Mundial	de	Treinadores	na
Aula	 Magna,	 integrado	 nas	 dinâmicas	 de	 Lisboa,	 Capital
Europeia	do	Desporto	2021.
	
No	dia	 2	de	outubro,	 a	 convite	da	 organização,	 o	 professor
Doutor	 José	 Rodrigues,	 presidente	 da	 REDESPP,	 esteve
presente	na	Press	Conference	de	lançamento	do	Congresso.

Press	Conference	-	Congresso	Mundial	de
Treinadores	2021

Ler	mais

A	discussão	da	proposta	de	alteração	do	nome	dos	Institutos
Politécnicos	 para	 Universidades	 Politécnicas,	 bem	 como	 da
possibilidade	de	os	Institutos	Politécnicos	poderem	outorgar	o
grau	de	doutor,	ocorreu	no	dia	28	de	setembro	de	2021,	na
AR,	na	Comissão	de	Educação,	Ciência,	Juventude	e	Desporto.

Audição	da	comissão	representativa	do	Projeto
de	Lei	(ILC),	sobre	a	valorização	do	ensino
politécnico	nacional	e	internacionalmente

Aceder	-	Audição	ARTV

http://forumdesporto2021.esec.pt/inscricoes/
https://treinadores.pt/en/noticias/788-congresso-mundial-de-treinadores-icce-lisboa-17-21-novembro-2021-inscricoes-abertas
https://canal.parlamento.pt/?cid=5696&title=audicoes-varias


O	 Dia	 do	 Professor	 de	 Educação	 Física	 2021	 foi
comemorado	 no	 passado	 dia	 25	 setembro	 no	 Auditório	 da
Escola	Superior	de	Tecnologia	de	Saúde	de	Lisboa.
	
Este	 evento,	 incorporado	 na	 programação	 Lisboa	 Capital
Europeia	 do	 Desporto	 2021	 (CED2021),	 é	 anualmente
integrado	na	Semana	Europeia	do	Desporto	e	promovido	pelo
Conselho	 Nacional	 de	 Associações	 de	 Profissionais	 de
Educação	Física	e	Desporto	(CNAPEF).
	
A	 organização	 "homenageou	 mais	 de	 uma	 dezena	 de
profissionais	 de	 todo	 o	 País	 pela	 sua	 carreira	 dedicada	 à
Educação	Física,	à	Atividade	Física	e	ao	Desporto	em	geral".
	
A	 REDESPP	 fez-se	 representar,	 	 no	 evento,	 pelo	 professor
Doutor	Rui	Mendes.

CNAPEF	celebrou	Dia	do	Professor	de	Educação
Física	2021

Ler	mais

Sob	a	égide	do	Instituto	Português	do	Desporto	e	Juventude	e
a	participação	de	vários	parceiros	-	Direção	Geral	de	Educação
(DGE)	através	da	Divisão	do	Desporto	Escolar	(DDE),	Direção
Geral	 dos	 Estabelecimentos	 Escolares	 (DGEstE),	 Associação
de	 Estabelecimentos	 de	 Ensino	 Particular	 e	 Cooperativo
(AEEP),	Conselho	Nacional	das	Associações	de	Professores	e
Profissionais	 de	 Educação	 Física	 (CNAPEF)	 e	 Sociedade
Portuguesa	de	Educação	Física	(SPEF).,	celebrou-se,	a	24	de
setembro,	o	Dia	Europeu	do	Desporto	na	Escola.
	
A	 efeméride	 foi	 assinalada	 com	 um	 webinar	 -	 Como	 criar
ambientes	escolares	fisicamente	ativos

Dia	Europeu	do	Desporto	na	Escola

Rever	webinar

Notícias	dos	membros

CTeSP	preenche	a	totalidade	das	vagas

Escola	Superior	de	Educação	do	Instituto
Politécnico	de	Coimbra	-	Curso	Técnico	Superior
Profissional	em	Desporto	(CTeSP)

Breves
	

clique	para	ler	mais
		

44º	Congresso	Anual	da	APTN	&	I	Conferência	Europeia	de	Treinadores	de	Natação
	

XXII	Jornadas	da
Sociedade	Portuguesa	de	Psicologia	do	Desporto	(SPPD)

	
Plano	de	Ação	Nacional	para	a	Atividade	Física	-	Desporto

	
Sindicato	dos	Jogadores	de	Futebol

		
3th	ICCE	Global	Coach	Conference	2021	(GCC	2021-	Congresso	Mundial	de	Treinadores)The	2021

	
European	Health	&	Fitness	Forum	(EHFF)

	
	

Oferta	formativa	das	escolas	da	REDESPP
	

Escola	Superior	de	Desporto	de	Rio	Maior,	Escola	Superior	de	Desporto	e	Lazer	de	Melgaço,	Escola	Superior	de
Educação	de	Beja,	Escola	Superior	de	Educação	de	Bragança,	Escola	Superior	de	Educação	de	Castelo	Branco,	Escola
Superior	de	Educação	de	Coimbra,	Escola	Superior	de	Educação	de	Lisboa,	Escola	Superior	de	Educação	do	Porto,
Escola	Superior	de	Educação	de	Setúbal,	Escola	Superior	de	Educação	de	Viseu,	Escola	Superior	de	Educação	e

Ciências	Sociais	de	Leiria,	Escola	Superior	de	Educação	e	Ciências	Sociais	de	Portalegre,	Escola	Superior	de	Educação
de	Comunicação	de	Faro,	Escola	Superior	de	Educação,	Comunicação	e	Desporto	da	Guarda.

Direção:	José	Rodrigues,	Abel	Figueiredo,	Luís	Murta,	Pedro	Bezerra,	Sérgio	Damásio,	Teresa	Figueiredo,	Teresa
Fonseca
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https://cnapef.wordpress.com/2021/09/26/professores-de-educacao-fisica-homenageados-em-lisboa/?fbclid=IwAR1iR-MAN3qFiC7-vL3N4uU-aec_5Ot8pU1En-fhht-316-VQUWoPRGSbiU
https://www.youtube.com/watch?v=wM1VtZZIDds
http://www.aptn.pt/tecnicos-natacao/pt-pt/congressos/44o-congresso-internacional
https://sites.ipleiria.pt/jsppd2021/
https://sites.ipleiria.pt/jsppd2021/
http://www.panaf.gov.pt/categorias-iniciativas/desporto/
http://www.panaf.gov.pt/categorias-iniciativas/desporto/
http://sjogadores.pt/news
https://icce2021.com/pt/?utm_content=HTML
https://www.europeactive.eu/event/EHFF21
http://redepolitecnicosdesporto.com/wp-content/uploads/2020/12/Oferta-Formativa-dec-2020-1.pdf
http://redepolitecnicosdesporto.com/wp-content/uploads/2020/12/Oferta-Formativa-dec-2020-1.pdf
http://redepolitecnicosdesporto.com/wp-content/uploads/2020/12/Oferta-Formativa-dec-2020-1.pdf
https://www.facebook.com/REDESPP
http://redepolitecnicosdesporto.com/
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