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Reunião	da	Direção	da	REDESPP,	ocorreu	no	dia	22	de	junho,
na	 Escola	 Superior	 de	 Desporto	 e	 Lazer	 de	 Melgaço	 tendo
sido	 precedida	 de	 um	 momento	 de	 convívio	 em	 Castro
Laboreiro.
	
Temas	 que	 foram	 objeto	 de	 análise:	 sistema	 binário	 de
ensino	 superior	 politécnico	 e	 ensino	 superior	 universitário;
pareceres	para	os	órgãos	da	tutela;	formação	de	treinadores
de	desporto	entre	outros.
	
	

Reunião	de	direção	

A	 sessão	 plenária	 da	 REDESPP	 será	 no	 próximo	 dia	 7	 de
setembro	 no	 Instituto	 Politécnico	 de	 Viseu,	 onde	 serão
abordados	 assuntos	 associados	 à	 organização	do	 4º	 Fórum,
entre	outros.
	

Plenário	da	REDESPP	-	tome	nota

A	 direção	 da	 REDESPP,	 representada	 pelo	 seu	 Presidente
Professor	 Doutor	 José	 Rodrigues	 e	 pelo	 Vice-Presidente
Professor	 Doutor	 Abel	 Fiueiredo,	 será	 recebida	 pelo	 Exmo.
Senhor	Secretário	de	Estado	da	Juventude	e	do	Desporto,	Dr.
João	 Paulo	 Correia,	 em	 audiência,	 e	 pelo	 Exmo.	 Senhor
Secretário	de	Estado	do	Ensino	Superior	Doutor	Pedro	Nuno
de	Freitas	Lopes	Teixeira	no	decurso	do	mês	de	julho.
	

Direção	da	REDESPP	será	recebida	pelo	Senhor
Secretário	de	Estado	da	Juventude	e	do	Desporto,
Dr.	João	Paulo	Correia	e	pelo	Senhor	Secretário	de
Estado	do	Ensino	Superior	Doutor	Pedro	Nuno	de
Freitas	Lopes	Teixeira

A	 Direção	 da	 REDESPP,	 foi	 convidada	 para	 participar
no	Seminário	"Que	Norte	para	o	Turismo	Outdoor?"	no	dia	11
de	maio	de	2022,	no	Castelo	Santiago	da	Barra	em	Viana	do
Castelo,	tendo	o	IPVC	integrado	a	organização	do	evento.
	
O	 Seminário	 decorreu	 no	 âmbito	 do	 projeto	 TURNOUT	 -
Desenvolvimento	 do	 Turismo	 Outdoor	 da	 Região	 Norte	 de
Portugal,	 visando	 o	 debate	 	 das	 dinâmicas	 da	 procura	 e	 da
oferta	do	turismo	outdoor	no	Norte	de	Portugal,	bem	como	a
organização	 e	 a	 governança	 do	 Turismo	 Outdoor,
essencialmente	 dedicado	 aos	 meios	 empresariais,

Seminário	"Que	Norte	para	o	Turismo	Outdoor?"



académicos	e	decisores.
	

Notícias	dos	membros

A	 Escola	 Superior	 de	 Educação	 do	 Instituto	 Politécnico	 do
Porto	 irá	 organizar	 o	 III	 Seminário	 Internacional	 sobre
Desenvolvimento	 Positivo	 dos	 Jovens	 através	 do	 Desporto
subordinado	ao	tema	'A	Saúde	Mental	e	a	Justiça	Social'	que
visa	disseminar	as	investigações	realizadas	na	área	da	ética
desportiva	e	áreas	afins,	bem	como	promover	uma	 reflexão
crítica	 acerca	 do	 papel	 de	 treinadores,	 federações	 e
organizações	 desportivas	 no	 desenvolvimento	 positivo	 dos
jovens.
	
A	REDESPP	foi	convidada	a	integrar	a	comissão	científica	do
seminário	e	a	estar	presente	no	evento	que	se	irá	realizar	de
23	a	25	de	julho	de	2022	na	ESE	do	Porto.

Ler	mais

Escola	Superior	de	Educação	do	Instituto
Politécnico	do	Porto	

A	 Escola	 Superior	 de	 Educação	 do	 Instituto	 Politécnico	 de
Beja	 organizou,	 no	 dia	 2	 e	 3	 de	 junho,	 o	 9º	 Congresso
Internacional	 de	 Atividade	 Física	 e	 Desporto	 (CIAFD),	 que
contou	uma	vez	mais	com	um	painel	de	preletores	Nacionais
e	 Internacionais	 e	 colaboração	 da	 REDESPP.	 A	 temática
central	foi	“Experiências,	Desafios	e	Perspetivas".
	
O	evento	foi	creditado	pelo	Instituto	Português	do	Desporto	e
Juventude	 (IPDJ)	 com	 a	 atribuição	 de	 2.4	 créditos	 para	 as
cédulas	 profissionais	 de	 Técnicos	 de	 Exercício	 Físico,
Diretores	Técnico	e	Treinadores.

Aceda	aqui	ao	livro	de	resumos

Escola	Superior	de	Educação	do	Instituto
Politécnico	do	Beja

Integrado	 nas	 Ciências	 do	 Desporto	 e	 Motricidade:
Conferências	 &	 Formação	 2021-2022	 e	 organizadas	 pelo
Grupo	 Científico	 e	 Disciplinar	 das	 Ciências	 do	 Desporto	 e
Motricidade	da	ESEC,	pela	Unidade	de	Investigação	Aplicada
em	 Ciências	 do	 Desporto	 (UNICID)/ESE-IPC	 e	 por	 Amaro
Ferreira,	Vasco	Cavaleiro	e	Rui	Mendes,	decorreram,	entre	os
dias	 30	 de	maio	 e	 13	 de	 junho	 de	 2022,	 as	 IV	 Jornadas	 de
Futebol.
	
O	 evento	 foi	 creditado	 pelo	 IPDJ	 e	 pela	 UEFA,	 concorrendo
para	a	renovação	da	carteira	profissional.

Ler	mais

Escola	Superior	de	Educação	do	Instituto
Politécnico	de	Coimbra

I	 Ciclo	 de	 Workshops	 em	 Fitness	 e	 Atividades	 de	 Ginásio,
integrado	 nas	 Ciências	 do	 Desporto	 e	 Motricidade:
Conferências	&	Formação	2021-2022	e	no	âmbito	da	unidade
curricular	de	Desportos	e	Atividades	de	Ginásio	 II	 (DAG),	do
2.º	ano	do	curso	de	Licenciatura	em	Desporto	e	Lazer.
	
Semanalmente,	ao	 longo	do	mês	de	maio,	os	estudantes	da
Licenciatura	em	Desporto	e	Lazer	e	do	CTeSP	em	Desporto,
tiveram	 oportunidade	 de	 enriquecer	 e	 complementar	 as
competências	 adquiridas	 no	 âmbito	 dos	DAG,	 aprofundando
conhecimentos	 e	 vivenciando	 novas	 experiências	 práticas	 e
teóricas	 em	 áreas	 como	 Pilates	 Clínico,	 Zumba,	 Cross
Training,	 Hip	 Hop,	 Reabilitação	 postural,	 Indoor	 Cycling,
Postura,	Stretching	e	alongamentos	assistidos;	Angariação	e
retenção	de	clientes	em	PT.
A	 ação	 foi	 creditada	 pelo	 IPDJ	 para	 Técnicos	 de	 Exercício
Físico	e	Diretores	Técnicos	em	1.6	UC

Escola	Superior	de	Educação	do	Instituto
Politécnico	de	Coimbra

http://treinadordpj.ese.ipp.pt/
https://ipbejapt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/vbrandao_ipbeja_pt/En1n46OrGuBNst3rvwY_PKEBjo0GJKIKGTz3V9qHX8Dfdw?e=Azf6kd
https://www.esec.pt/eventos/iv-jornadas-de-futebol/


Ler	mais

A	 Escola	 Superior	 de	 Desporto	 de	 Rio	 Maior	 –	 ESDRM
organizou,	no	dia	12	de	maio,	o	Seminário	Novas	Formas	de
Trabalho	no	Desporto	–	Vantagens	e	Desvantagens.
	
Pretendeu-se	 apresentar	 o	 projeto	 FORMS	 –	 Formas
Emergentes	 de	 Trabalho	 no	 Desporto	 na	 UE	 –	 partilhar
experiências	 nacionais,	 juntando	 organizações
representativas	 dos	 empregadores	 e	 dos	 empregados,
recolher	 propostas	 de	 ação	 sobre	 a	melhoria	 das	 condições
laborais	no	desporto.
	
As	 sessões	 ocorreram	 	 em	 formato	 híbrido,	 tendo	 sido
privilegiado	regime	presencial.

Ler	mais

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

Foi	 aprovada	 pelo	 Instituto	 Português	 do	 Desporto	 e
Juventude/	Plano	Nacional	de	Ética	no	Desporto	a	candiatura
da	 Secção	 de	 Motricidade	 Humana	 do	 Departamento	 de
Motricidade	 Humana	 e	 Linguagens	 Artísticas	 da	 ESECS-
Politécnico	de	Leiria,	válida	por	dois	anos.
	
Conforme	o	comunicado	do	Instituto	Português	do	Desporto	e
Juventude/	 Plano	 Nacional	 de	 Ética	 no	 Desporto,	 "Desta
forma	 passará	 a	 fazer	 parte	 de	 uma	 comunidade	 de
instituições	 comprometidas	 com	 a	 ética	 no	 desporto	 e
reconhecidas	 pelo	 trabalho	 que	 desenvolvem	neste	 âmbito"
ostentando	 em	 todos	 os	 processos	 de	 comunicação	 os
logotipos	relativos	à	certificação.

Ler	mais

Escola	Superior	Educação	e	Ciências	Sociais	do
Instituto	Politécnico	de	Leiria.

A	 REDESPP	 foi	 parceira	 da	 organização	 do	 Seminário
"FORMAÇÃO	DESPORTIVA	–	Como	conciliar	a	formação	com	a
competição?",	 que	 ocorreu	 no	 passado	 dia	 21	 de	 maio
na	 Escola	 Superior	 Educação	 e	 Ciências	 Sociais	 do	 Instituto
Politécnico	de	Leiria.

Ler	mais

Escola	Superior	Educação	e	Ciências	Sociais	do
Instituto	Politécnico	de	Leiria.

A	 Comissão	 de	 Treino	 Desportivo	 da	 REDESPP,	 integrou	 a
organização	 "Seminário	 de	 Andebol	 -	 O	 ensino	 dos	 meios
táticos	de	grupo	e	coletivos	no	ataque",	no	pasaado	dia	16-
05-22,	no	Auditório	dos	Servicos	Centrais	do	IPG,	tendo	como
principal	 promotor	 a	 Área	 disciplinar	 de	 treino	 Desportivo
da	Escola	Superior	de	Educação,	Comunicação	e	Desporto	do
IPGuarda.
	
Este	 seminário	 foi	 creditado	 do	 IPDJ	 para	 Treinadores	 de
Andebol	(Graus	I,II,III,	IV),	na	componente	especifica	com	0.7
de	UC
	

Escola	Superior	de	Educação	do	Instituto
Politécnico	da	Guarda

A	 Comissão	 de	 Treino	 Desportivo	 da	 REDESPP,	 integrou	 a
organização	do	Seminário	de	Futebol:	Etapas	de	formação	do
jogador	de	 futebol	 -	 1ª	 Etapas	de	 formação	 (5-12	anos),	 no
pasaado	dia	02-06-2022,	no	Auditório	da	Escola	Superior	de
Tecnologia	 e	 Gestão	 do	 Politécnico	 da	 Guarda,	 tendo	 como
principal	promotor	a	Área	disciplinar	de	treino	Desportivo	da
Escola	 Superior	 de	 Educação,	 Comunicação	 e	 Desporto	 do
IPGuarda.
	
Este	 seminário	 foi	 creditado	 do	 IPDJ	 para	 treinadores	 de
futebol	(licenças	UEFA	e	TPTD),	componente	específica,	com
1	UC.
	

Escola	Superior	de	Educação	do	Instituto
Politécnico	da	Guarda

Escola	Superior	de	Desporto	e	Lazer	de	Melgaço
do	Instituto	Politécnico	de	Viana	do	Castelo

https://www.esec.pt/eventos/i-ciclo-de-workshops-em-fitness-e-atividades-de-ginasio/?fbclid=IwAR2MGj6b9jW20s2_efClS2p9fDO43Gn5E7ej_rblCZxgvqAz-1VENCFm8xE
https://www.ipsantarem.pt/esdrm-recebe-seminario-novas-formas-de-trabalho-no-desporto-vantagens-e-desvantagens/
https://bandeiradaetica.ipdj.gov.pt/
https://sites.ipleiria.pt/seminariopned/


A	 Escola	 Superior	 de	 Desporto	 e	 Lazer	 de	 Melgaço	 do
Instituto	 Politécnico	 de	 Viana	 do	 Castelo	 comemorou	 no
passado	dia	6	de	maio	o	XI	aniversário.
	
A	 Direção	 da	 REDESPP	 e	 respetivos	 membros	 da	 rede,
congratulam-se	 pelo	 sucesso	 e	 trabalho	 desenvolvido	 pela
direção,	docentes,	discentes	e	pessoal	não	docente.
	
Deixamos	 as	 palavras	 do	 diretor	 Professor	 Doutor	 Pedro
Bezerra...

Ler	mais	

V	 Seminário	 Internacional	 de	 Investigação	 em	 Ciências	 do
Desporto	 da	 ESECB/III	 Videoseminário	 de	 Investigação	 em
Ciências	do	Desporto
	
A	Escola	Superior	de	Educação	do	IPCB	realizou	nos	dias	21	e
22	de	maio	o	II	Vídeo	Seminário	de	Investigação	em	Ciências
do	Desporto,	 inserido	 no	 âmbito	 do	Mestrado	 em	Atividade
Física.

A	 iniciativa	 contou	 com	 a	 presença	 de	 individualidades	 de
enorme	 relevância	 no	 panorama	 das	 Ciências	 do	 Desporto,
que	abordaram	 temas	 relacionados	 com	o	Exercício	Físico	e
Desporto,	 envolvendo	 áreas	 como	 o	 Treino	 Desportivo,	 o
Desporto	Adaptado	e	a	Gerontomotricidade.

Escola	Superior	de	Educação	do	Instituto
Politécnico	de	Castelo	Branco

Ler	mais	

Outras	notícias	

As	XXIII	 Jornadas	da	Sociedade	Portuguesa	de	Psicologia	do
Desporto	 serão	 realizadas	 nos	 dias	 2	 a	 5	 de	 novembro	 de
2022	nas	instalações	do	Instituto	Politécnico	da	Maia
	
Pretende-se	 "juntar	 forças	 e	 interesses	 a	 outros	 eventos
ibéricos	 de	 referência,	 como	 o	 X	 Galego-Português,	 da
Asociacion	 Galega	 de	 Psixoloxia	 da	 Actividade	 Física	 e
Deporte,	 e	 o	 IV	 Luso-andaluz	 de	 Psicología	 de	 la	 Actividad
Física	y	el	Deporte,	da	Asociación	de	Psicología	del	Deporte
de	Andalucía".

Instituto	Politécnico	da	Maia

Ler	mais	

Breves
	

clique	para	ler	mais
		

Manual	de	Recomendações	-	Ideias	Inspiradoras	para	Impulsionar	a	Igualdade	entre	Mulheres	e	Homens	nas
Instuições	de	Ensino	Superior

	
06	de	abril	dia	Mundial	da	Atividade	Física

	
15º	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

		
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
	

https://radioaltoave.sapo.pt/escola-superior-de-desporto-e-lazer-do-politecnico-de-viana-do-castelo-celebra-aniversario-com-desejo-de-continuar-a-crescer/
https://www.ipcb.pt/ii-video-seminario-de-investigacao-em-ciencias-do-desporto
https://www.ipmaia.pt/pt/eventos/Jornadas-2022
https://sage19.iscte-iul.pt/wp-content/uploads/2022/03/SAGE19_dossier_2022_pt_04.pdf
https://r-3.sns.gov.pt/institucional/programas-de-saude-prioritarios/programa-nacional-para-a-promocao-da-atividade-fisica/
https://www.portugalactivo.pt/15congressonacional
http://www.panaf.gov.pt/categorias-iniciativas/desporto/
http://www.panaf.gov.pt/categorias-iniciativas/desporto/
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/
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