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8º CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

Lisboa –  Novembro de 2009 
 

EDUCAÇÃO, SAÚDE E DESPORTO:  
COMPROMISSO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EM 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

 

Caros Colegas, 
 
  
A preparação do 8º Congresso Nacional de Educação Física (8º CNEF) está em 
marcha. Este evento irá realizar-se no mês de Novembro de 2009, em Lisboa, em data e 
local a confirmar brevemente. 
 
O nosso Congresso, que desde 1987 se realiza de três em três anos, organizado em 
conjunto pelo CNAPEF (Conselho Nacional das Associações de Professores e 
Profissionais de Educação Física) e pela SPEF (Sociedade Portuguesa de Educação 
Física), tem-se constituído numa referência fundamental do debate e projecção das ideias 
e práticas sobre as Actividades Físicas, nos diferentes contextos em que elas se 
expressam e desenvolvem. 
 
O ano de realização do 8º Congresso, 2009, será muito especial para o Movimento 
Associativo dos profissionais de Educação Física. A SPEF acaba de comemorar, em 
2008, os 25 anos da sua existência. O CNAPEF comemora 20 anos de existência. Têm 
sido anos em que os profissionais e o Movimento Associativo têm conseguido, pela sua 
clarividência, empenho e determinação, importantes conquistas na defesa e valorização 
social e cultural da prática de actividades físicas como forma de melhoria da qualidade de 
vida dos cidadãos e do exercício pleno do seu direito de cidadania. Faz, também, vinte 
anos que se constituiu, em consequência das propostas aprovadas no 1º CNEF, a 
Equipa que elaborou os Programas Nacionais de Educação Física, instrumento 
determinante no desenvolvimento e qualificação do processo de ensino e aprendizagem 
da disciplina de Educação Física, nas nossas escolas. 
 
Teremos, de certo, bastantes motivos para comemorar. No entanto, velhas e novas 
preocupações continuam a dificultar que o nosso projecto, de intervenção social e 
educativa, se desenvolva e que as nossas mais legítimas aspirações profissionais se 
concretizem. 
 
Nas três áreas tradicionalmente intervencionadas pelos profissionais de Educação Física 
e Desporto – Educação, Treino Desportivo e Exercício e Saúde – continuam a subsistir 
vários problemas dos quais, para além de outros, importa sublinhar: 
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- a notória incapacidade do poder político para implementar medidas há muito 
consignadas em lei, no que respeita à EF no 1.º Ciclo;  
- a necessidade permanente de qualificar o processo de ensino em EF e de 
sustentar a importância da avaliação das aprendizagens dos alunos, nomeadamente, 
no Ensino Básico e Secundário; 
- a qualidade da Formação Inicial e Contínua, no âmbito de desenvolvimento do 
Processo de Bolonha; 
- a necessidade de definição de um perfil de competências dos professores de 
Educação Física que reforce a sua identidade e ética profissional; 
- a ausência de regulamentação, formação e percurso profissional, que promova o 
reconhecimento da competência científica e pedagógica no desempenho dos 
profissionais que intervêm nas áreas do Treino Desportivo e Exercício e Saúde e 
permita qualificar a actividade social aí desenvolvida; 
- o desenvolvimento e consolidação do Movimento Associativo como espaço de 
reflexão, intervenção e solidariedade profissional. 

 
Neste momento de comemorações, faz todo o sentido convocar as condições de 
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL pelas quais temos lutado e consolidar o 
nosso COMPROMISSO COLECTIVO para com a sua implementação. 
 
Desta forma, convidamos cada um dos colegas a participar activamente no 8º 
Congresso Nacional, reforçando o esclarecimento e a reflexão sobre os caminhos que, 
em conjunto, deveremos percorrer para a qualificação da nossa intervenção 
profissional. Solicitamos igualmente que nos ajudem na melhor preparação do evento, 
fazendo a sua divulgação junto de todos os colegas nas escolas, nos ginásios, nos 
clubes, nas autarquias, em todos os locais onde se exerça a nossa actividade 
profissional. 
 
Um próximo anúncio indicará o local e data de realização do 8º CNEF, o seu programa e 
formato, as condições de inscrição e de submissão de apresentações de trabalhos 
científicos e de boas práticas, bem como outras informações úteis. 

 
Até lá, as nossas melhores saudações, 
 
 
 
Rui Petrucci – Presidente da Direcção do CNAPEF 
 
 
Marcos Onofre – Presidente da Direcção da SPEF 
 
 
 


