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Reunião	da	Direção	da	REDESPP	e	plenário,	ocorreram	no	dia
7	de	 setembro,	 no	 Instituto	Politécnico	de	Viseu,	 tendo	por
base	de	trabalho	a	análise	das	ações	futuras	e	em	curso	das
Comissões	 Especializadas	 ,	 	 retratadas,	 respetivamente,
pelos	membros	da	direção	e	coordenadores	de	cada	comissão
nos	 dois	 momentos.	 O	 4º	 Fórum	 da	 REDESPP	 também	 foi
objeto	 de	 análise,	 entre	 outros	 assuntos	 -	 destaque	 para
	participação	da	REDESPP	na	revisão	da	Lei	nº	39/2012	de	28
de	agosto	(ver	notícia	abaixo).
	
O	 4º	 Fórum	 será	 organizado	 pela	 Escola	 Superior	 de
Educação	do	Instituto	Politécnico	de	Viseu,	nos	dias	30	e	31
de	outubro	de	2023	-	Desporto,	Comunidades	e	Qualidade	de
Vida..
	

Reunião	de	direção	e	plenário	

Direção	da	REDESPP	recebida	pelo	Secretário	de	Estado	da	Juventude	e	do
Desporto	e	Secretário	de	Estado	do	Ensino	Superior.	
	
A	direção	da	REDESPP,	representada	pelo	seu	Presidente	Professor	Doutor	José	Rodrigues	e	pelo
Vice-Presidente	 Professor	 Doutor	 Abel	 Figueiredo,	 esteve	 em	 audiências	 com	 a	 tutela,	 no



primeiro	momento	com	o	Exmo.	Senhor	Secretário	de	Estado	da	 Juventude	e	do	Desporto,	Dr.
João	Paulo	Correia,	no	dia	14	de	setembro	e	posteriormente	com	o	Exmo.	Senhor	Secretário	de
Estado	do	Ensino	Superior,	Doutor	Pedro	Nuno	de	Freitas	Lopes	Teixeira,	a	22	de	setembro.

A	Comissão	de	Exercício	e	Saúde	da	REDESPP,	em	articulação
com	a	Direção,		a	convite	do	Exmo.	Sr.	Secretário	de	Estado
da	 Juventude	e	Desporto,	emitiu	 "parecer"	 com	contributos,
sobre	 a	 proposta	 de	 alteração	 do	 enquadramento	 jurídico,
referentes	 ao	 regime	 da	 responsabilidade	 técnica	 pela
direção	 e	 orientação	 das	 atividades	 desportivas
desenvolvidas	 nas	 instalações	 desportivas	 que	 prestam
serviços	 desportivos	 na	 área	 da	 manutenção	 da	 condição
física	 (fitness),	 designadamente	 em	 ginásios,	 academias	 ou
clubes	de	saúde	(healthclubs).	
	

Revisão	da	Lei	nº	39/2012

O	 Professor	 Doutor	 Rui	 Matos	 representou	 a	 REDESPP	 na
sessão	 solene	 anual	 nacional	 de	 entrega	 dos	 Prémios	 de
Associado	de	Mérito	 do	CNAPEF,	 em	Leiria	 Capital	 Europeia
do	 Desporto	 2022,	 no	 dia	 24	 de	 setembro,	 no	 âmbito	 do
programa	 oficial	 do	 Dia	 Europeu	 do	 Professor	 de	 Educação
Física	 e	 integrado	 nas	 comemorações	 oficiais	 da	 #BeACtive
-	Semana	Europeia	do	Desporto	2022.
	

CNAPEF	homenageia	Professores	e	Profissionais	de
Educação	Física

Ler	mais

III	Seminário	Internacional	sobre	Desenvolvimento	Positivo	dos	Jovens	através
do	Desporto	-	'A	Saúde	Mental	e	a	Justiça	Social'

A	 Escola	 Superior	 de	 Educação	 do	 Instituto	 Politécnico	 do	 Porto	 organizou	 o	 III	 Seminário
Internacional	 sobre	Desenvolvimento	Positivo	dos	 Jovens	através	do	Desporto	 subordinado	ao
tema	 'A	Saúde	Mental	e	a	 Justiça	Social'	 visando	a	disseminação	da	 investigação	 realizada	na
área	da	ética	desportiva	e	áreas	afins,	promovendo	ainda	um	espaço	de	reflexão	crítica,	sob	a
forma	de	mesa	redonda,	acerca	do	papel	de	treinadores,	federações	e	organizações	desportivas
no	desenvolvimento	positivo	dos	jovens.
	
A	REDESPP	 integrou	a	comissão	científica	do	seminário	e	esteve	presente	no	evento,	estando
representada	pelo	seu	Presidente	-	na	cerimónia	de	abertura,	e	noutros	trabalhos,	entre	os	dias
23	e	25	de	julho	de	2022	na	ESE	do	Porto.

Ler	mais

Notícias	dos	membros

O	 projeto	 coordenado	 pela	 Professora	 Doutora	 Anabela
Vitorino	 da	 ESDRM,	 foi	 financiado	 pelo	 IPDJ,	 no	 âmbito	 do

MUTATIS	MUTANDIS	-	Atividade	Desportiva,
Sensibilização	e	Mudança

https://cnapef.wordpress.com/2022/09/24/professores-e-profissionais-de-educacao-fisica-homenageados-em-leiria/
https://www.facebook.com/REDESPP/posts/pfbid0D5wFdZ18yghCJSSBKHNmWrpSiD4FGBHDP4RzfAyuLAn9N95Hf9AGfvbKtxYn82xWl


programa	Desporto	para	Todos,	e	visa	"criar	condições	para
um	aumento	da	prática	desportiva	por	parte	de	pessoas	com
deficiência,	 nomeadamente	 através	 da	 eliminação	 de
algumas	das	barreiras	percecionadas	para	a	prática	e	através
da	 promoção	 e	 divulgação	 de	 um	 conjunto	 de	 boas
práticas/aplicações	 junto	 dos	 clubes	 e	 federações,	 objetivo
esse	 que	 assenta	 num	 pilar	 da	 missão	 PNDpT
(designadamente	"promover	a	atividade	física	e	a	adoção	de
estilos	 de	 vida	 mais	 ativos	 e	 saudáveis,	 em	 pessoas	 com
deficiência").

Com	 o	 objetivo	 de	 promover	 a	 prática	 de	 atividade	 física,
afirmar	 os	 seus	 benefícios	 físicos	 e	 de	 assinalar	 as
Comemorações	da	Semana	Europeia	do	Desporto	(8ª	Edição),
a	equipa	do	Campus	Saudável	IPBeja	-	setor	Atividade	Física
e	Desporto,	as	comissões	do	curso	de	Mestrado	em	Atividade
Física	 e	 Saúde,	 da	 Licenciatura	 em	Desporto,	 do	 CTeSP	 em
Desporto,	 Lazer	 e	 Bem-Estar	 e	 o	 Gabinete	 de	 Apoio	 à
Atividade	 Desportiva,	 realizaram	 no	 dia	 29	 de	 setembro	 de
2022	um	conjunto	de	atividades	(Fitness,	Testes	Laboratório,
Escalada,	Basquetebol,	Futebol,	Boccia)	integrado	no	âmbito
do	projeto	Campus	Saudável	-	Internacional	University	Sports
Federation	(FISU)	e	dos	Projetos,	sediados	no	Laboratório	de
Atividade	 Física	 e	 Saúde,	 financiados	 pelo	 IPDJ	 I.P.,
especificamente	o	Up	Again	Senior	e	o	Action	Girls.
	

Instituto	Politécnico	de	Beja	-	Escola	Superior	de
Educação

Semana	 Europeia	 do	 Desporto	 -	 a	 Escola	 Superior	 de
Educação	 de	 Coimbra	 associou-se,	 através	 da	 Licenciatura
em	 Desporto	 e	 Lazer,	 à	 AGAP	 –	 Portugal	 Activo,	 para	 a
comemoração	da	SEMANA	EUROPEIA	DO	DESPORTO	2022.
	
Foram	4	dias	com	atividades	desportivas:	Body	Attack,	Body
Balance,	 Treino	 Funcional	 e	 Jogos	 Tradicionais	 dinamizadas
pela	ESEC,	Fitness	Hut	e	Krush	It
	

Instituto	Politécnico	de	Coimbra	-	Escola	Superior
de	Educação

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
	

Special	Eurobarometer	525	-	97.3	Sport	and	Physical	Activity
		

New	Health	multiplier	event	and	Active	Ageing	Communities	project	final	conference
	

Seminário	-	Formação	Pedagógica:	Metodologias	Reflexivas	na	Formação	em	Desporto
	

12ª		edição	do	Congresso	Nacional	de	Educação	Física:	Educação	Física,	treino	e	a	atividade	física	em
crianças	e	jovens	–	Tempo	de	Qualidade.

	
Plano	de	Ação	Nacional	para	a	Atividade	Física	-	Desporto

	
Sindicato	dos	Jogadores	de	Futebol

	
12ª	edição	da	revista	Portugal	Activo

		
	
	

	
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

https://www.ipmaia.pt/pt/eventos/Jornadas-2022
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/IP_22_5573
https://www.europeactive.eu/news/new-health-multiplier-event-and-active-ageing-communities-project-final-conference-be-held
http://www.ipg.pt/scpd/noticia.aspx?id=38&titulo=Forma%C3%A7%C3%A3o%20Pedag%C3%B3gica:%20Metodologias%20Reflexivas%20na%20Forma%C3%A7%C3%A3o%20em%20Desporto%20(Professores%20de%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20F%C3%ADsica/%20Treinadores%20de%20Desporto%20/%20T%C3%A9cnicos%20de%20Exerc%C3%ADcio%20F%C3%ADsico)
https://www.12cnef.com/
http://www.panaf.gov.pt/categorias-iniciativas/desporto/
http://www.panaf.gov.pt/categorias-iniciativas/desporto/
http://sjogadores.pt/news
https://issuu.com/addmore10/docs/01_af_portugalactivo_12_issuu?fr=sZDRiOTI2Njk2MQ
http://redepolitecnicosdesporto.com/wp-content/uploads/2022/04/Oferta-Formativa-abr-2022.pdf


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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