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Em	termos	de	balanço,	importa	reter	os	números	que
evidenciam	oa	resultados	distintivos	do	3º	Fórum:
	249	inscrições;
	116	participantes	efetivos;
	50	resumos	submetidos;
	46	comunicações	apresentadas.
	31	convidados	"animaram"	as	7	mesas	redondas
dinamizadas	pelas	comissões	especializadas
	
Veja	o	vídeo	do	balanço	do	Fórum	e	entrevistas	|	clique	aqui
	

Submissões	de	artigos	até	31	de	janeiro	de	2022
	|	Clique	aqui	

A	 reunião	 de	 direção	 ocorreu	 no	 dia	 17	 de	 dezembro	 na
Escola	 Superior	 de	 Educação	 do	 Instituto	 Politécnico	 de
Setúbal.
	
A	 análise	 do	 3º	 Fórum	 da	 REDESPP	 foi	 um	 dos	 temas	 da
reunião.	 O	 trabalho	 da	 direção	 foi	 essencialmente	 centrado
na	 "reconstrução"	 e	 aprovação	 do	 	 Plano	 Provisório	 de
Atividades	 para	 2022.	 A	 versão	 aprovada	 ainda	 não
contempla	as	atividades	das	Comissões	Especializadas.
	
Foi	 ainda	 analisada	 a	 proposta	 produzida	 pela	 Comissão
Especializada	 de	 Educação	 Física	 e	 Motora,	 relativa	 à
Formação	 Inicial	de	Professores	e	Educadores,	 tomando	por
referência	o	documento	de	trabalho	para	reflexão	sobre	esta
problemática,	enviado	pelo	Ministério	da	Educação.

Reunião	de	direção

Os	 Professores	 Doutores	 Luís	 Murta	 e	 Rui	 Mendes
participaram,	no	passado	dia	11	de	dezembro	no	Seminário
Internacional	 sobre	 a	 Aprendizagem	 e	 Desenvolvimento	 da
Criança	através	da	Atividade	Física	e	Desportiva.	
	
Este	 Seminário	 foi	 organizado	 pelo	 Conselho	 Nacional	 de
Associações	 de	 Profissionais	 de	 Educação	 Física	 e	 o	 Centro
de	 Formação	 do	 CNAPEF,	 em	 colaboração	 com	 o	 Projeto	 -
Lisboa	Cidade	Europeia	do	Desporto,	no	Fórum	Lisboa.

Seminário	Internacional	|	Aprendizagem	e
Desenvolvimento	da	Criança	através	da	Atividade
Física	e	Desportiva

Ler	mais

No	passado	dia	22	e	23	de	outubro,	o	Professor	Doutor	José
Rodrigues,	 enquanto	 presidente	 e	 em	 representação	 da
REDESPP,	 participou	 no	 14º	 Congresso	 Nacional	 Portugal

14º	Congresso	Nacional	Portugal	Activo

http://www.youtube.com/watch?v=IsEjdJ1Za-Q
http://www.youtube.com/watch?v=IsEjdJ1Za-Q
http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQh15LKgH9eCHVihZM95n2wE56nmF58wYTHqVXl0jBPn10Uw/viewform
https://cnapef.wordpress.com/seminario-internacional-aprendizagem-e-desenvolvimento-da-crianca-atraves-da-atividade-fisica-e-do-desporto/


Ativo,	organizado	pela	Portugal	Ativo	-	Associação	de	Clubes
de	Fitness	e	Saúde	

Ler	mais

No	 passado	 dia	 20	 de	 outubro,	 a	 Professora	 Doutora	 Elsa
Pereira	 (coordenadora	 da	 Comissão	 Especializada
de	 Desporto	 de	 Natureza	 e	 Turismo)	 e	 os	 Professores
Doutores	 José	 Rodrigues	 e	 Sérgio	 Damásio,	 estiveram
reunidos	 com	 a	 Tutela,	 que	 se	 fez	 representar	 pela
Professora	Doutora	Vera	Simões	-	Gabinete	da	Secretaria	de
Estado	 da	 Juventude	 e	 Desporto	 e	 pelo	 Dr.	Mário	Moreira	 -
Instituto	Português	do	Desporto	e	Juventude.
	
Na	reunião	foram	apresentados	um	conjunto	de	elementos	e
dados	 para	 sustentar	 a	 argumentação	 e	 preocupações	 da
REDESPP	quanto	 à	 urgência	 da	definição	de	 referenciais	 de
formação	e	regulamentação.
	
Acentuou-se	 ainda	 a	 disponibilidade	 para	 trabalharmos
nestas	problemáticas,	 caso	 a	REDESPP	 seja	 legitimada	para
tal.

A	 tutela	 demonstrou	 concordância	 quanto	 ao	 facto	 destas
matérias	 deverem	 ser	 alvo	 de	 atenção	 e	 que	 é	 necessário
avançar.	 Ficou	 o	 compromisso	 de	 refletirem	 e	 de
contactarem	 a	 REDESPP	 assim	 que	 houver	 uma	 tomada	 de
decisão.
	

Comissão	Especializada	de	Desporto	de	Natureza	e
Turismo	reune	com	a	Tutela

A	 convite	 da	 Confederação	 de	 Treinadores	 de	 Portugal,	 os
Professores	 Doutores	 José	 Rodrigues	 e	 Abel
Figueiredo	 estiverem,	 em	 representação	 da	 REDESPP,	 na
Cerimónia	de	Abertura	do	Congresso	Mundial	de	Treinadores,
e		no	Jantar	Oficial	do	evento.

Congresso	Mundial	de	Treinadores	2021

Ler	mais

No	 âmbito	 do	 protocolo	 entre	 a	 REDESPP	 e	 várias
Universidades	 Espanholas,	 com	 a	 finalidade	 de	 enviar
estudantes	para	 programas	de	Doutoramento,	 assinale-se	 a
entrada	 de	 quatro	 estudantes	 para	 a	 Universidad	 da
Extremadura,	 aos	quais	 desejamos	100%	de	 sucesso	para	o
desafio	que	têm	pela	frente.

Protocolo	REDESPP	e	Universidad	de	Extremadura

Ler	mais

O	Presidente	do	International	Council	for	Coaching	Excellence
(ICCE),	 John	 Bales,	 o	 Presidente	 da	 Confederação	 de
Treinadores	de	Portugal	(Coaching	Portugal),	Pedro	Sequeira
e	 Nuno	 Delgado,	 Chefe	 da	 Equipa	 de	Missão	 Lisboa	 Capital
Europeia	 do	 Desporto	 2021,	 representando	 a	 Câmara
Municipal	 de	 Lisboa,	marcaram	 presença	 na	 Conferência	 de
Imprensa	 de	 lançamento	 do	 Congresso	 Mundial	 de
Treinadores,	que	 se	 realizou	no	dia	2	outubro	às	18h45,	no
auditório	do	Fórum	Lisboa.

Congresso	 Mundial	 de	 Treinadores	 2021-
Conferência	d	impensa

Ler	mais

https://www.portugalactivo.pt/sites/default/files/documentos_publicos/09_programa_14_cong_part1.pdf
https://treinadores.pt/en/noticias/788-congresso-mundial-de-treinadores-icce-lisboa-17-21-novembro-2021-inscricoes-abertas
https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/doctorado/funciones/tercer_ciclo/preinscripcion/listados-de-preinscripcion-definitivos
https://treinadores.pt/en/noticias/788-congresso-mundial-de-treinadores-icce-lisboa-17-21-novembro-2021-inscricoes-abertas


Notícias	dos	membros

A	Escola	Superior	de	Desporto	de	Rio	Maior,	comemorou,	no
passado	dia	5	de	dezembro,	24	anos	de	existência.
	
A	 REDESPP	 congatula-se	 com	 o	 sucesso	 alcançado	 pela
ESDRM,	 traduzida	 na	 oferta	 formativa,	 diversidade	 e
capacidade	 do	 corpo	 docente	 e	 na	 natureza	 das	 parcerias
estabelecidas.

Escola	Superior	de	Desporto	de	Rio	Maior	do
Instituto	Politécnico	de	Santarém

Ler	mais	

No	 âmbito	 do	 projeto	 na	 área	 do	 Desporto,	 Motor
Competence	 Assessement	 financiado	 pelo	 programa
Erasmus+,	 através	 do	 subprograma	 International	 Credit
Mobility	 (ICM),	 decorreu	 na	 ESEC	 de	 12	 a	 17	 de	 dezembro
uma	 mobilidade	 de	 docentes	 e	 staff	 da	 Faculdade	 de
Educação	e	Desporto	da	Universidade	de	Cabo	Verde	(Uni-CV-
FaED).
	
O	 objetivo	 do	 projeto	 é	 realizar	 uma	 investigação
transcultural	 de	 análise	 dos	 níveis	 de	 atividade	 física	 e
comportamento	 sedentário	 das	 populações,	 transtornos	 e
atrasos	 do	 desenvolvimento	 psicomotor,	 bem	 como	 da
performance	 e	 coordenação	 motora	 ao	 longo	 da	 vida
(crianças,	jovens,	adultos	e	idosos).

Escola	Superior	de	Educação	do	Instituto
Politécnico	de	Coimbra

Ler	mais	

Integrado	nas	atividades	do	Grupo	Científico	e	disciplinar	de
Ciências	do	Desporto	e	Motricidade,	decorreram	ente	outubro
e	dezembro	um	conjuntos	de	eventos	sob	o	"chapéu"
:	Ciências	do	Desporto	e	Motricidade:	Conferências	&
Formação	2021-2022
	
	18	de	outubro	2021	-	Jogos	Olímpicos	de	Tóquio	2020:
Testemunhos	e	Valores
	25	de	outubro	2021	-	Parques	e	outros	espaços	públicos:
Contextos	de	promoção	de	Actividade	Física
	15	nov	2021	-	Ser	Treinador
	22	e	29	de	novembro	e	6	de	dezembro	2021	-	III	Ciclo	de
Conferências	em	Fitness	e	Atividades	de	Ginásio.	
	

Escola	Superior	de	Educação	do	Instituto
Politécnico	de	Coimbra

Organizou	nos	dias	22	e	26	de	novembro,	a	Ação	de
Formação	[online]	Árbitros	e	Juízes	Desportivos.
Esta	ação	foi	incluída	no	programa	Ética	no	Desporto
potenciado	pelo	PNED	–	Plano	Nacional	de	Ética	no	Desporto
coordenado	pelo	IPDJ,	IP	–	através	de	um	Plano	de	Ações	de
Formação	que	resulta	da	colaboração	entre	o	IPDJ	e	a
REDESPP,	através	das	escolas	dos	Institutos	Politécnicos	de
Leiria,	Santarém,	Porto,	Viseu	e	Setúbal.

Escola	Superior	de	Desporto	de	Rio	Maior	do
Instituto	Politécnico	de	Santarém

Organizou	um	ciclo	de	conferências	de	22	de	Novembro	a	1
de	Dezembro	via	ZOOM,	dividido	em	duas	áreas,	uma	mais
geral	e	sem	doenças	associadas	e	outra	área	com	doenças
associadas.
A	ação	foi	creditada	pelo	IPDJ	para	efeitos	de	renovação	do
Titulo	Profissional	de	Treinador	(TPTD)	e	Título	Profissional
de	Técnico	de	Exercicio	Físico	(TPTEF).

Escola	Superior	de	Educação	do	Instituto
Politécnico	de	Setúbal

Escola	Superior	de	Educação	do	Instituto

https://maisribatejo.sapo.pt/2021/12/09/escola-superior-de-desporto-de-rio-maior-aniversario-ainda-sem-a-prenda-desejada/
https://www.esec.pt/a-esec/esec-recebe-docentes-de-cabo-verde-parceiros-em-projeto-de-investigacao-em-performance-e-coordenacao-motora/
https://www.esec.pt/eventos/jogos-olimpicos-de-toquio-2020-testemunhos-e-valores/
https://www.esec.pt/eventos/parques-e-outros-espacos-publicos-contextos-de-promocao-de-actividade-fisica/
https://www.esec.pt/eventos/ser-treinador/
https://www.esec.pt/eventos/iii-ciclo-de-conferencias-em-fitness-e-atividades-de-ginasio/


Ação	de	Formação	de	GiraVolei:	Realizada	no	dia17/11/2021,
numa	organização	conjunta	entre	a	Federação	Portuguesa	de
Voleibol,	a	Associação	de	Voleibol	do	Alentejo	e	o	IPBeja	com
a	participação	dos	formadores	Carlos	Pratas,	Coordenador	da
formação	da	FPV	e	Hugo	Silva,	Selecionador	Nacional	e
dirigida	aos	alunos	do	1º	ano	Curso	de	licenciatura	em
Desporto.

Politécnico	de	Beja	

O	Projeto	"UP	Again	Senior	"	coordenado	pela	Prof	Vânia
Loureiro	integrado	no	Laboratório	de	Atividade	Física	e
Saúde	do	IPBeja	foi	reconhecido	como	um	dos	projetos
Nacionais	de	Boas	Práticas	pelo	IPDJ	-	Instituto	Português	do
Desporto	e	Juventude,	I.P.	no	2º	Fórum	Nacional	de	Desporto
para	Todos.	O	Fórum	realizou-se	no	dia	30/09/2021	na	Sala
do	Arquivo	da	Câmara	Municipal	de	Lisboa	e	encerrou	a
Semana	Europeia	do	Desporto.

Escola	Superior	de	Educação	do	Instituto
Politécnico	de	Beja	

Protocolo	entre	o	IPBeja	com	a	Estação	Náutica	de	Moura
Foi	celebrado	um	protocolo	entre	o	Instituto	Politécnico	de
Beja	e	a	Câmara	Municipal	de	Moura,	para	integração	do
IPBeja	no	Conselho	da	Estação	Náutica	de	Moura.	Fazem
parte	deste	consórcio	32	entidades	públicas	e	privadas,	que
dinamizarão	a	infraestrutura	no	território,	tendo	como	base
numa	1ª	fase,	o	Centro	Náutico	da	Estrela	e	posteriormente,
o	polo	de	Moura	a	desenvolver	junto	à	marina	(paredão	da
barragem	de	Alqueva).
	
	
Evento	"Eco-Friendly	Sports"
A	Associação	Check-IN,	parceira	de	um	projeto	internacional
com	mais	8	Países	(	Áustria,	Turquia,Bulgária,	Portugal,
Romênia,	Hungria,	Espanha),	está	a	desenvolver	um	evento
desportivo	em	parceria	com	os	ciclos	de	estudo	na	área	do
Desporto,	do	Instituto	Politécnico	de	Beja.
Os	alunos	do	Ctesp	Desporto	Lazer	e	Bem	Estar	(através	da
unidade	curricular	"Atividade	Física	e	Exploração	da	Natureza
II")	e	da	Licenciatura	em	Desporto	(enquadrados	na	unidade
curricular	"Gestão	e	Marketing	em	Atividade	Física	e
Desporto"),	participaram	na	iniciativa	desenvolvendo	um
conjunto	de	atividades	práticas	nos	dias	27	e	29	de	outubro
de	2021.

Escola	Superior	de	Educação	do	Instituto
Politécnico	de	Beja	

Aproximadamente	50	estudantes	dos	cursos	de	Desporto
(CTeSP,	Licenciatura	e	Mestrado)	da	Escola	Superior	de
Educação	do	Instituto	Politécnico	de	Castelo	Branco	vão
participar	no	curso	certificado	de	Desportos	de	Inverno
(Esqui	e	Snowboard),	entre	os	dias	23	e	28	janeiro	de	2022,
na	Estância	de	Esqui	La	Masella,	em	Espanha.	Este	curso
realiza-se	desde	2007.

Escola	Superior	de	Educação	do	Instituto
Politécnico	de	Castelo	Branco

No	âmbito	da	UC	"Propedêutica	V	-	Desportos	de	Natureza",
os	alunos	do	3º	ano	da	Licenciatura	em	Desporto,	realizaram
uma	jornada	técnica	formativa	de	desportos	natureza,	com	a
visita	ao	centro	de	atividades	da	empresa	Andevalo	Aventura
-	(Huelva	-	Espanha).
A	 organização	 e	 participação	 de	 um	 circuito	 aventura	 com
multiactividades	 e	 a	 realização	 de	 jogos	 de	 team	 building,
concretizaram	 as	 metodologias	 e	 aprendizagens	 realizadas
até	 ao	momento.	 Graças	 ao	 trabalho	 realizado	 em	 conjunto
com	 o	 parceiro	 "Andevalo	 Aventura",	 preparámos	 vivências
únicas	 e	 inesquecíveis	 realizadas	 no	 meio	 natural,	 em
ambiente	controlado	e	supervisionado.

Escola	Superior	de	Educação	do	Instituto
Politécnico	de	Beja	

Breves
	

clique	para	ler	mais
		

Revisão	da	Carta	Europeia	do	Desporto
	

14º	Congresso	Nacional	Portugal	Ativo	-	Associação	de	Clubes	de	Fitness	e	Saúde
	

Plano	de	Ação	Nacional	para	a	Atividade	Física	-	Desporto
	

Sindicato	dos	Jogadores	de	Futebol
		

https://www.coe.int/en/web/sport/european-sports-charter
https://issuu.com/addmore10/docs/01_af_portugalactivo_9_issuu_compressed?fr=sNzllNjI2Njk2MQ&utm_source=ESPONTANEOS&utm_campaign=8dc30df026-EMAIL_CAMPAIGN_2019_02_15_12_33_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0d88eb1239-8dc30df026-90431381
http://www.panaf.gov.pt/categorias-iniciativas/desporto/
http://www.panaf.gov.pt/categorias-iniciativas/desporto/
http://sjogadores.pt/news


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://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/

