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A	 última	 reunião	 da	 Direção	 da	 REDESPP,	 no	 dia	 23	 de
novembro,	decorreu	no	Instituto	Politécnico	de	Beja	-	Escola
Superior	de	Educação.	Foi	dedicada	à	análise	dos	resultados
obtidos,	 tendo	 por	 referência	 as	 ações	 desenvolvidas	 pela
direção,	 Comissões	 Especializadas	 e	 outras	 interações	 da
REDESPP	com	o	Sistema	Desportivo.	Foi	ainda	"desenhado"	o
plano	 de	 atividade	 para	 2023,	 a	 enviar	 às	 Comissões
Especializadas	para	integração	das	suas	iniciativas	e	ações.	A
imagem	 para	 divulgação	 e	 promoção	 do	 4º	 Fórum	 da
REDESPP	 foi	 analisada	 e	 aprovada,	 para	 além	 do	 programa
provisório,	tipologia	de	sessões	e	conferencistas	a	convidar.
A	 reunião	 permitiu	 ainda	 a	 aprovação	 do	 Regulamento
Prémio	 de	 Carreira,	 a	 submeter	 à	 apreciaçao	 no	 próximo
plenário,	visando-se	a	atribuição	do	prémio	no	decurso	do	4º
Fórum.	 Foi,	 também,	 aprovado	 o	 memorando	 ética	 do
Desporto.

Reunião	de	Direção

O	Presidente	da	REDESPP,	Professor	Doutor	 José	Rodrigues,
foi	 convidado	 pelo	 Presidente	 do	 Instituto	 Politécnico	 de
Santarém,	Professor	Doutor	 João	Moutão,	e	o	Presidente	da
Mesa	 da	 Assembleia	 de	 Escola	 da	 Escola	 Superior	 de
Desporto	 de	 Rio	 Maior,	 Professor	 Luís	 Gonzaga,	 para	 estar
presente	 na	 sessão	 de	 tomada	 de	 posse	 do	 Diretor	 da
ESDRM,	Professor	Doutor	Nuno	Pimenta,	no	dia	5	de	janeiro
de	2023,	na	ESDRM.
	

REDESPP	representada	na	tomada	de	posse	do
Diretor	da	ESDRM

A	 direção	 da	 REDESPP,	 representada	 pelo	 seu	 Vice-
Presidente	 Professor	 Doutor	 Abel	 Figueiredo,	 esteve
presente	 nas	 comemorações	 do	 25º	 aniversário	 da	 ESDRM,
no	passado	dia	5	de	dezembro	de	2022.

25º	Aniversário	da	Escola	Superior	de	Desporto	de
Rio	Maior



	

A	REDESPP	esteve	representada	no	VII	Seminário	“Conhecer
Mais	 para	 Incluir	 Melhor”,	 realizado	 pela	 Federação
Portuguesa	de	Desporto	para	Pessoas	com	Deficiência,	no	dia
17	 de	 dezembro	 de	 2022	 na	 Faculdade	 de	 Desporto	 da
Universidade	 do	 Porto,	 destacando-se	 a	 intervenção	 do
Professor	 Doutor	 Antonino	 Pereira	 no	 âmbito	 da	 Ética	 no
Desporto:	"Para	uma	Ética	Inclusiva	em	Educação	Física".
	

VII	Seminário	“Conhecer	Mais	para	Incluir	Melhor”

O	 VI	 Seminário	 "A	 Cultura	Motora	 na	 Escola	 do	 1º	 Ciclo	 do
Ensino	Básico"	deccorreu	no	dia	29	de	novembro,	na	Escola
Superior	de	Educação	do	Instituto	Politécnico	de	Coimbra

O	Seminário	"A	CULTURA	MOTORA	NA	ESCOLA	DO	1º	Ciclo	do
Ensino	 Básico"	 visou	 promover	 o	 debate	 sobre,	 e	 entre,	 a
investigação	e	a	prática	profissional	curricular	em	Educação
Física	 (EF),	 bem	 como	 das	 ações	 e	 boas	 práticas
complementares	de	Atividades	Físicas	e	Desportivas	(AFD)	e
de	Atividades	Motoras	no	contexto	do	1º	CEB.
	
Foram	analisadas	boas	práticas	curriculares	de	EF,	bem	como
programas	 e	 projetos	 de	 complemento	 curricular	 realizados
em	 Escolas	 do	 1º	 CEB	 que	 promovam,	 com	 qualidade,	 a
educação	e	cultura	motora.	
	
A	 edição	 de	 2023	 será	 assegurada	 pela	 Escola	 Superior	 de
Educação	do	Instituto	Politécnico	de	Beja.

VI	Seminário	"A	Cultura	Motora	na	Escola	do	1º
Ciclo	do	Ensino	Básico"

Ler	mais

O	Exmo.	 Sr.	 Secretário	 de	 Estado	da	 Juventude	 e	Desporto,
Dr.	João	Paulo	Correia,	esteve	na	Escola	Superior	de	Desporto
de	Rio	Maior,	no	passado	dia	17	de	novembro	de	2022,	tendo
visitado	 o	 respetivo	 campus,	 onde	 foi	 realizada	 uma
apresentação	 das	 atividades	 desenvolvidas	 e	 realizou	 uma
visita	 ao	 Centro	 de	 Estágios	 e	 Centro	 de	 alto	 Rendimento
DESMOR.

REDESPP	foi	parceira	da	organização	da	visita	o
Secretário	de	Estado	da	Juventude	e	do	Desporto	à
ESDRM	e	DESMOR

Notícias	dos	membros

O	 Seminário	 “Transexualidade	 no	 Desporto”,	 no	 dia	 28	 de
novembro	 2022,	 on	 line	 (via	 plataforma	 ZOOM),	 foi
organizado	 pela	 Escola	 Superior	 de	 Educação	 de	 Viseu
(Departamento	 de	 Ciências	 do	 Desporto	 e	 Motricidade),
REDESPP	 (Grupo	 de	 Trabalho	 da	 Ética	 no	 Desporto,
constituído	por	representantes	dos	Institutos	Politécnicos	de
Coimbra,	Leiria,	Porto,	Santarém,	Setúbal	e	Viseu)	e	Instituto
Português	do	Desporto	e	Juventude	/	Plano	Nacional	de	Ética
no	Desporto.

Teve	os	seguintes	objetivos:
i)	 contribuir	 para	 a	 reflexão	 acerca	 da	 transexualidade	 no
desporto;
ii)	ponderar	acerca	de	soluções	gerais	e	especificas	para	esta
problemática;	conhecer	boas	práticas	eticamente	fundadas.
	
O	 Seminário	 foi	 creditado	 pelo	 IPDJ,	 com	 0.6	 unidades	 de
crédito,	para	efeitos	de	formação	contínua	de	Treinadores	de
Desporto	e	Técnicos	de	Exercício/Diretores	Técnicos.

Instituto	Politécnico	de	Viseu	-	Escola	Superior	de
Educação

https://www.esec.pt/eventos/vi-seminario-a-cultura-motora-na-escola-do-1o-ceb/


No	dia	14	de	dezembro	de	2022	decorreu,	na	Escola	Superior
de	 Educação	 de	 Coimbra,	 o	 Workshop	 -	 Badminton,	 tendo
como	 intuito	 dar	 a	 conhecer	 a	 modalidade	 à	 comunidade
escolar	através	de	vivências	práticas.
	
O	 mesmo	 resulta	 das	 atividades	 no	 âmbito	 da	 unidade
curricular	de	Desporto	Individual	II	–	Badminton,	do	3º	ano	do
curso	de	Licenciatura	em	Desporto	e	Lazer.

Escola	Superior	de	Educação	do	Instituto
Politécnico	de	Coimbra

No	 âmbito	 da	 unidade	 curricular	 de	 Direção	 Técnica	 de
Ginásios	 e	 Clubes,	 do	 3.º	 ano	 do	 curso	 de	 Licenciatura	 em
Desporto	 e	 Lazer,	 decorreu,	 nos	 dias	 22	 e	 23	 de	 novembro
2022,	o	 IV	Ciclo	de	Conferências	em	Fitness	e	Atividades	de
Ginásio.
	
O	evento	 contou	 com	 a	 participação	 de	 vários	 especialistas
na	 área,	 com	 experiência	 no	 setor	 do	 fitness,	 que
direcionaram	 a	 sua	 intervenção	 	 para	 a	 temática	 “Fitness
pós-COVID-19”.
	
O	Ciclo	 de	Conferências	 em	Fitness	 e	Atividades	de	Ginásio
foi	 creditado	 pelo	 IPDJ	 para	 Diretor	 Técnico	 e	 Técnico	 de
Exercício.

Escola	Superior	de	Educação	do	Instituto
Politécnico	de	Coimbra

Outras	notícias	

No	 seguimento	 da	 reunião	 do	 Sr.	 Secretário	 de	 Estado	 da
Juventude	 e	 do	 Desporto,	 no	 dia	 27	 de	 dezembro	 de	 2022,
com	 a	 Sra.	 Embaixadora	 de	 Portugal	 no	 Cairo,	 Manuela
Franco,	 na	 sequência	 de	 um	 pedido	 de	 cooperação	 entre
Portugal	 e	 Egipto	 na	 área	 do	 Desporto,	 foi	 demonstrado
grande	 interesse	 para	 que	 possa	 existir	 colaboração	 no
âmbito	 da	 formação	 superior	 na	 área	 do	 desporto,	 tendo	 a
Sra.	Embaixadora	destacado	o	Ensino	Superior	Politécnico.
	
Assim,	o	Sr.	Secretário	de	Estado	da	Juventude	e	do	Desporto
transmitiu	 à	 REDESPP	 esse	 interesse,	 para	 que	 no	 seio	 da
mesma	 se	 apreciasse	 a	 pertinência	 e	 viabilidade	 no
estabelecimento	de	parcerias	com	as	entidades	locais.

Cooperação	entre	Portugal	e	Egipto	na	área	do
Desporto

O	 33º	 Fórum	 EUPEA	 (European	 Physical	 Education
Association)	 decorreu	 em	 Leiria	 –	 Cidade	 Europeia	 do
Desporto,	 entre	 3	 a	 6	 de	 novembro	 de	 2022.	 O	 Estádio
Municipal	 Dr.	 Magalhães	 Pessoa	 recebeu	 o	 evento	 que	 se
realiza	 anualmente,	 reunindo	 Profissionais	 de	 Educação
Física	de	toda	a	Europa	e	especialistas	Mundiais	na	área.
	
A	REDESPP	 esteve	 representado	 pelo	 Professor	Doutor	 Luís
Murta.

33º	Fórum	EUPEA

Ler	mais	

Estão	 abertas	 as	 candidaturas	 aos	 Prémios	 Ciências	 do
Desporto	 COP	 |	 REPSOL	 22	 até	 ao	 dia	 28	 de	 fevereiro	 de
2023.

PRÉMIOS	CIÊNCIAS	DO	DESPORTO	COP	2022

Formulário	de	candidatura	

Organização	Mundial	da	Saúde	publicou	no	passado	dia	18	de
outubro	de	2022	o	relatório	|	Global	status	report	on	physical
activity

Global	Status	Report	on	Physical	Activity	2022

Ler	mais	

https://cnapef.wordpress.com/2022/11/03/33o-forum-eupea-arrancou-hoje-em-leiria/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctc7aiwFjQzty4tmmHDxjsKl1aDjOAKUS-k55fgKtlCIYHEQ/viewform
https://www.who.int/publications/i/item/9789240059153


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
	

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
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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