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O	6º	 aniversário	 da	REDESPP	 foi	 assinalado	e	 comemorado,
no	 dia	 9	 de	 março,	 na	 Escola	 Superior	 de	 Desporto	 de	 Rio
Maior
	
O	presidente	da	REDESPP,	José	Rodrigues,	iniciou	a	cerimónia
com	 um	 conjunto	 de	 apontamentos	 em	 que	 ressaltou	 a
dinâmica,	 visibilidade,	 as	 parcerias	 da	 rede	 e	 as	 ações	 em
que	 esteve	 envolvida	 enquanto	 stakolder	 e	 outro	 tipo	 de
iniciativas.
	
Após	 a	 intervenção	 inicial,	 seguiram-se	 as	 intervenções	 do
Diretor	da	ESDRM,	Professor	Luís	Cid	e	do	Presidente	do	 IP
de	 Santarém,	 Professor	 João	 Moutão,	 também	 em
representação	 do	 Presidente	 do	 CCISP.	 Posteriormente,	 o
Professor	 Abel	 Santos	 proferiu	 uma	 conferência	 sobre	 a
caracterização	do	mercado	de	trabalho	na	área	do	Desporto,
tanto	 em	 Portugal	 como	 na	 União	 Europeia	 |	 intervenções
&	Conferência	-	clique	aqui
	
A	cerimónia	de	aniversário	foi	encerrada	com	um	“polinómio
de	honra”	e	um	momento	de	convívio.
	
	
Veja	alguns	registos	fotográficos	|	clique	aqui
	

6º	aniversário	da	REDESPP	

A	 1ª	 reunião	 do	 ano	 da	 direção,	 ocorreu	 no	 dia	 18	 de
fevereiro	 na	 Escola	 Superior	 de	 Educação	 do	 Instituto
Politécnico	de	Coimbra.
	
A	 reunião	 visou,	 entre	 outros	 assuntos,	 a	 finalização	 do
relatório	 de	 atividades	 de	 2021,	 a	 preparação	 do	 plano	 de
actividades	de	2022	-	integrando	as	propostas	das	comissões
especializadas,	para	serem	apresentados		na	sessão	plenária
do	dia	9	de	março,	em	Rio	Maior.
	

Reunião	de	direção

O	 livro	 de	 resumos	do	3º	 Fórum	 -	Desporto	para	um	 futuro
sustentável	 -	 Território	 e	 Comunidades,	 já	 se	 encontra
disponível	para	consulta	e		download.

Livro	de	resumos	do	3ª	fórum

Clique	aqui

http://www.facebook.com/REDESPP/videos/663372814811298
https://www.facebook.com/REDESPP/photos/pcb.958051891748777/958051288415504/
https://www.facebook.com/REDESPP/photos/pcb.958051891748777/958051288415504/
http://redepolitecnicosdesporto.com/wp-content/uploads/2022/03/2021_III-Forum-REDESPP-Desporto_-livro-resumos_Coimbra.pdf


A	reunião	do	conselho	consultivo,	ocorrerá	no	dia	6	de	abril,
às	10h30,	na	sede	do	IPDJ	em	Lisboa.
	
Será	apresentado	o	plano	de	atividades	para	2022,	para	além
da	recolha	de	contribuitos	dos	membros	do	mesmo.
	

Reunião	do	conselho	consultivo	da	REDESPP

Prémio	PNED	"Investigação	sobre	a	Ética	no	Desporto”	2021,
promovido	pelo	Instituto	Português	do	Desporto	e	Juventude,
I.P.,	 no	âmbito	do	Plano	Nacional	 de	Ética	no	Desporto,	 em
parceria	 com	 o	 Conselho	 de	 Reitores	 das	 Universidades
Portuguesas,	 o	 Conselho	 Coordenador	 dos	 Institutos
Superiores	Politécnicos,	a	Federação	Académica	do	Desporto
Universitário	e	a	Sociedade	Portuguesa	de	Educação	Física.

Prémio	do	Plano	Nacional	de	Ética	no	Desporto	-
em	curso

Ler	mais

O	 Instituto	 Português	 do	 Desporto	 e	 Juventude	 lançou	 uma
nova	 infografia	referente	ao	período	entre	2010	e	2021	que
retrata	 as	 profissões	 regulamentadas	 de	 desporto	 em
Portugal,	produzida	a	partir	de	indicadores	estatísticos	a	31
de	dezembro	de	2021	recolhidos	no	processo	de	emissão	de
Títulos	Profissionais.

Nova	Infografia	|	Técnicos	de	Desporto	em	Portugal

Aceder	à	infografia	

Notícias	dos	membros

Guias	de	Canoagem	Recreativa	-	Curso	III	-	2022

A	 Federação	 Portuguesa	 de	 Canoagem	 em	 parceria	 com	 a
Escola	 Superior	 de	Desporto	 e	 Lazer	 de	Melgaço	 -	 IPVC	 e	 a
Escola	 Superior	 de	 Desporto	 de	 Rio	 Maior	 -	 ESDRM,
organizam	 curso	 de	 Guias	 de	 Canoagem	 Recreativa	 (GCR)
com	início	a	23	de	abril	e	término	a	29	de	maio.

Ler	mais

Escola	Superior	de	Desporto	e	Lazer	de	Melgaço	do
Instituto	Politécnico	de	Viana	do	Castelo	&	Escola
Superior	de	Desporto	de	Rio	Maio	do	Instituto
Politécnico	de	Santarém

Politécnico	 da	 Guarda	 -	 Escola	 Superior	 de	 Educação,
Comunicação	 e	 Desporto,	 organiza	 ciclo	 de	 seminários	 em
Treino	Desportivo:	28	de	março	e	30	de	maio.
	
O	 Ciclo	 de	 Seminários	 com	 o	 código	 nº	 60230876
(Treinadores	 de	 Desporto,	 Graus	 I,II,III,	 IV)	 e	 código	 nº
60230877	 (Técnicos	 de	 Exercício	 Físico/Diretores	 Técnicos),
está	 creditado	 para	 os	 Títulos	 Profissionais	 com	 1UC
presenciais,	na	componente	de	formação	geral.

Ler	mais

Escola	Superior	de	Educação	do	Instituto
Politécnico	da	Guarda	

A	 Escola	 Superior	 de	 Desporto	 e	 Lazer	 de	 Melgaço	 do
Instituto	 Politécnico	 de	 Viana	 do	 Castelo	 organizou,	 em
parceria	com	o	Município	de	Melgaço,	o	International	Sports

International	Sports	Meeting	|	24	e	25	de	março	

https://ipdj.gov.pt/plano-nacional-de-etica-no-desporto-pned
https://ipdj.gov.pt/documents/20123/0/infografia_t%C3%A9cnicos_desporto_2010_2021.pdf/ad41843c-6da0-463c-6804-901fe5c99ed0?t=1647010718927
https://www.facebook.com/esdl.ipvc/photos/a.761426700572159/4937484846299636/
https://politecnicoguarda.pt/eventos/ciclo-de-seminarios-em-treino-desportivo-2/
https://www.facebook.com/esdl.ipvc/videos/506580060921857


Meeting,	evento	que	decorreu	nos	dias	24	e	25	de	março.
	
Pretendeu-se	 criar	 um	 evento	 "difusor	 de	 novos
conhecimentos,	através	de	trabalhos	científicos	e	formações
práticas	 áreas	 do	 Fitness,	 Desporto	 Natureza	 e	 Treino
Desportivo".
	
A	REDESPP	esteve	representada	na	sessão	de	abertura,	pelo
Professor	Abel	Figueiredo,	Vice-Presidente	da	REDESPP.

Aceda	ao	vídeo

Projeto	 de	 investigação	 "pausas	 ativas"	 |	 projeto	 de
investigação	 e	 intervenção	 “Atividade	 Física	 em	 contexto
laboral:	 programa	 de	 intervenção	 de	 pausas	 ativas	 no
trabalho”	a	ser	implementado	na	ESEC	durante	2	meses.

Escola	Superior	de	Educação	do	Instituto
Politécnico	de	Coimbra

Ler	mais	

A	Escola	Superior	de	Educação	do	Politécnico	de	Coimbra	irá
dinamizar,	a	partir	do	mês	de	abril,	a	1ª	Edição	do	Curso	de
Treinadores	 de	 Surfing	 –	 GRAU	 I,	 organizado	 pela
coordenação	 do	Grupo	 Científico	 de	 Ciências	 do	Desporto	 e
da	Motricidade	 (IPC-ESE)	 e	desenvolvido	em	parceria	 com	a
Associação	 de	 Desenvolvimento	Mais	 Surf	 (ADMS)	 e	 que	 se
encontra	 certificado	pelo	 Instituto	Português	do	Desporto	 e
Juventude	(IPDJ).

Escola	Superior	de	Educação	do	Instituto
Politécnico	de	Coimbra

Ler	mais	

A	 ESDRM	 foi	 anfitriã	 do	 Seminário	 de	 Boas	 Práticas	 e
Networking	em	Inclusão	de	Jovens	Pelo	Desporto,	organizado
pela	 Federação	 Portuguesa	 de	 Desporto	 para	 Pessoas	 com
Deficiência	(FPDD),	no	passado	dia	18	de	março.

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

Uma	investigação	feita	pelo	Lab	de	Ciências	do	Desporto	da
ESE/IPSetúbal	 está	 em	 destaque	 na	 newsletter	 da	 WIMU,
secção	WIMU	Sciences.	A	Wimu	é	a	empresa	de	maior	relevo
mundial	ao	nível	de	dispositivos	gps.

Ver	infografia

Escola	Superior	de	Educação	do	Instituto
Politécnico	de	Setúbal

Breves
	

clique	para	ler	mais
		

Revisão	da	Carta	Europeia	do	Desporto
	

15º	Congresso	Nacional	Portugal	Ativo	-	Associação	de	Clubes	de	Fitness	e	Saúde
	

Plano	de	Ação	Nacional	para	a	Atividade	Física	-	Desporto

https://www.facebook.com/esdl.ipvc/videos/534406318336916
https://www.esec.pt/a-esec/projeto-de-atividade-fisica-em-contexto-laboral-apresentado-hoje-na-esec/
https://www.esec.pt/a-esec/inscricoes-treinadores-surfing/
https://mcusercontent.com/ffa0b151bc0863e587b3f433d/files/1f784916-5424-358f-8e1a-3437869df6a7/Training_Load_in_Different_Age_Category_Soccer_Players_and_Relationship_to_Different_Pitch_Size_Small_Sided_Games.pdf
https://www.coe.int/en/web/sport/european-sports-charter
https://www.portugalactivo.pt/15congressonacional
http://www.panaf.gov.pt/categorias-iniciativas/desporto/
http://www.panaf.gov.pt/categorias-iniciativas/desporto/


	
Sindicato	dos	Jogadores	de	Futebol

		
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

	
	

Rede	de	Escolas	com	Formação	em
Desporto	do	Ensino	Superior

Politécnico	Público
	

©	2022	REDESPP

http://sjogadores.pt/news
https://www.ehfa-membership.com/sites/europeactive.eu/files/EHFF/EHFF22-Programme-2pp.pdf
http://redepolitecnicosdesporto.com/wp-content/uploads/2022/04/Oferta-Formativa-abr-2022.pdf
https://www.facebook.com/REDESPP
http://redepolitecnicosdesporto.com/

