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A direcção do CNAPEF recebeu, de vários colegas, de escolas e das APEFs (Associações 

Profissionais de EF) a informação de que o Secretário de Estado da Educação enviou para as escolas 

duas portarias que criam os Cursos Profissionais de Monitor de Actividades Físicas e de Técnico 

de Gestão Desportiva, a serem implementadas no próximo ano lectivo, 2009/2010. 

Estas portarias, no seu anexo 2, definem, como perfil de desempenho à saída do curso, o seguinte: 

"O Monitor de Actividades Desportivas é o profissional qualificado apto a intervir no processo de 

ensino/aprendizagem nas modalidades específicas da sua formação – na vertente do treino desportivo 

e da condição física – bem como na estruturação, organização e dinamização de actividades de 

ocupação de tempos livres, animação e lazer, tendo as actividades físicas e desportivas como 

essência", e 

"O Técnico de Gestão Desportiva é o profissional que, no domínio das técnicas e práticas das 

diferentes modalidades desportivas individuais e colectivas planeia, organiza e desenvolve 

actividades e eventos desportivos, promovendo simultaneamente a imagem dos clubes, associações, 

ginásios, escolas ou de outras entidades". 

Esta é a posição do CNAPEF sobre este ataque do próprio ME à nossa especialidade: 

1. Completa discordância com o perfil de competências definidas para os dois cursos.  

As competências descritas nas portarias são desajustadas e incompatíveis com os estudos no 

Ensino Secundário, sendo definições já aprovadas e consolidadas no ensino superior, exclusivas da 

formação de licenciados em Educação Física e Desporto e Ciências do Desporto.  

O CNAPEF sempre defendeu, e continua a defender, a qualificação científica e pedagógica da 

formação inicial, no nível superior, para todos os profissionais cujo desempenho afecta ou orienta 

as pessoas e as comunidades envolvidas nas Actividades Físicas e Desportivas. 

2. Repúdio pelo facto de o Ministério da Educação tomar decisões sobre estas matérias sem se dignar 

consultar os representantes das Faculdades e as Associações Profissionais da nossa especialidade.  

O CNAPEF sempre manifestou a sua disponibilidade para colaborar com o Ministério da 

Educação nos esforços de qualificação, desenvolvimento e valorização das Actividades Físicas e 

Desportivas. A tentativa de criar estes cursos representa um desprezo inaceitável pela nossa 

formação e pelas nossas organizações profissionais e também, no plano político e institucional, um 

ataque à missão das universidades. 

3. É nosso entendimento que, perante tais medidas, contrárias ao necessário esforço de formação 

qualificada dos técnicos desportivos (pedagogos e gestores), devemos relançar a reflexão sobre 

essa formação em geral e, em particular, sobre o significado e os interesses que conduziram a esta 

tentativa de criação de novos técnicos profissionais de Desporto no Ensino Secundário. 

O CNAPEF irá tomar as iniciativas adequadas para defender a nossa especialidade e apela a todos os 

Colegas que participem nesta defesa, em todos os contextos, em especial na sua Escola, esclarecendo 

que se trata de um erro inadmissível e contestando a abertura deste tipo de Cursos. Está em causa o 

estatuto universitário da formação na nossa especialidade, conforme os planos dos cursos superiores 

das universidades portuguesas, na linha das teses e moções aprovadas dos Congressos Nacionais de 

EF. Devemos honrar e continuar a luta de gerações pela conquista desse estatuto, pois representa um 

valor essencial – é a garantia de qualidade, quer da pedagogia desportiva, quer da gestão e supervisão 

das práticas desportivas, qualidade que é devida aos praticantes, especialmente as crianças e os jovens. 
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