
 

 

 

Manifesto eleitoral de Lista candidata às Eleições para os Órgãos Sociais da APEFDE 

Lisboa, para o triénio 2021-2024 

A nossa candidatura pretende garantir e dar continuidade às conquistas alcançadas 

pelos profissionais de educação física, desporto e exercício e saúde que, isoladamente 

ou através das suas associações socioprofissionais ou instituições de Ensino, 

contribuíram para a afirmação da sua identidade e para a elevação e dignificação da 

classe a que pertencem, materializadas na relevância científica social e cultural que a 

sociedade lhe atribui hoje. 

Os princípios e as prioridades de intervenção que balizarão esta nossa candidatura aos 

órgãos sociais da APEFDE para o triénio 2021/2024 são os seguintes: 

Princípios: 

1. Respeito pelas regras deontológicas que deverão nortear o desempenho 

profissional em educação física, desporto ou exercício e saúde, a nível nacional 

e internacional; 

2. Defesa e representação dos profissionais de educação física, desporto e 

exercício e saúde dignificando as suas classes, promovendo a melhoria das suas 

condições de trabalho e defendendo os seus profissionais; 

3. Qualificação e aprofundamento das competências científicas, pedagógicas e 

didáticas dos profissionais que integram as classes profissionais que 

representa;  

4. Reforço e promoção da partilha de conhecimentos e da relevância que esta 

representa no desenvolvimento das respetivas áreas de intervenção 

profissional.  



 

 

5. Partilha de ideais e princípios comuns com a Sociedade Portuguesa de 

Educação Física (SPEF) e o Conselho Nacional de Associações de Profissionais 

de Educação Física (CNAPEF), parceiros estratégicos na defesa da qualidade dos 

contextos e das práticas profissionais dos nossos associados. 

6. Necessidade de proceder à caracterização da realidade socioprofissional dos 

Professores de Educação Física e dos Profissionais do Desporto e do Exercício e 

Saúde no distrito de Lisboa. 

 

Prioridades: 

1. Criação de uma entidade socioprofissional que idoneamente represente e 

defenda os interesses dos profissionais de educação física, desporto e exercício 

e saúde que desempenham a sua atividade no distrito de Lisboa, na defesa da 

melhoria da qualidade dos contextos e das práticas profissionais dos seus 

associados, direta ou indiretamente, através da sua integração no Conselho 

Nacional de Associações de Profissionais de Educação Física e Desporto 

(CNAPEF), na defesa: 

1.1. Da afirmação da necessidade da prática de Atividade Física de forma 

massiva na sociedade e da efetivação da Educação Física com qualidade nos 

diferentes níveis de escolaridade, com especial ênfase nas idades mais baixas 

(pré-escolar e 1.º CEB); 

1.2. Da identificação e definição de modelos comuns para o desenvolvimento 

curricular da Educação Física, assim como para a avaliação dos alunos, em 

coerência com os documentos de orientação curricular (PNEF e 

Aprendizagens Essenciais); 

1.3. Da valorização da carreira profissional na área do Desporto e do Exercício 

e Saúde, promovendo o reconhecimento da carreira aos associados; 



 

 

1.4. Das aulas/ treinos do Desporto Escolar no ensino particular, à 

semelhança do que acontece na escola pública, serem obrigatoriamente 

reconhecidos como componente letiva do horário do Professor, assim como 

para efeitos de certificação de tempo de serviço, ao contrário do que acontece 

atualmente;  

1.5. Da criação e melhoria de espaços públicos urbanos que propiciem 

oportunidades de atividade física e prática de desporto de forma espontânea, 

informal e gratuita, à população. 

2. Estabelecimento de vias de comunicação com as instituições responsáveis pela 

definição das políticas educativa, desportiva e de saúde, posicionando-se como 

uma estrutura fundamental na antevisão, identificação e definição de soluções 

e na resolução de problemas concretos que, direta ou indiretamente afetam as 

atividades profissionais daqueles que representa, nomeadamente: 

2.1. Na promoção de um modelo de organização desportiva juvenil que promova 

a participação efetiva e universal da população juvenil de forma gratuita, 

assegurando a qualidade da supervisão técnica; 

2.2. Na defesa de um modelo de prática Desportiva Escolar que promova a 

participação da generalidade dos alunos dos diferentes níveis de escolaridade 

na prática de atividade desportiva eclética, considerando os interesses dos 

alunos e o projeto educativo do agrupamento escolar, assente num modelo 

de dinamização interna e de competição intra-escola, complementada com 

alguns momentos de competição com outras escolas da mesma área 

geográfica; 

2.3. Na identificação e definição de um perfil de competência que, além da 

exigência do grau de licenciado, permita a certificação dos profissionais que 

poderão exercer a sua atividade docente nas Atividades de Enriquecimento 



 

 

Curricular (AEC’s) ou outras similares, em que os alunos estão em atividade 

física orientada por um adulto. 

2.4. Na identificação das necessidades de espaços comunitários para a prática de 

atividade física lúdica ou desportiva e sua viabilização através da construção 

ou adaptação de infraestruturas ou espaços existentes; 

3. Desenvolvimento de uma plataforma de comunicação que facilite o acesso à 

informação e partilha de conhecimentos e de boas práticas, no desempenho da 

atividade dos professores e dos profissionais de desporto e de exercício e 

saúde, baseada: 

3.1. Na procura de referências locais comuns que, pela sua relevância, deverão 

ser divulgadas pela comunidade de profissionais que representa; 

3.2. No desenvolvimento e disponibilização aos seus associados e restantes 

profissionais que representa de um meio de comunicação que permita a 

divulgação de iniciativas ou informações úteis ao desempenho profissional; 

3.3. No estabelecimento de estratégias de diálogo com os seus associados que 

permitam a identificação das principais preocupações e dificuldades 

associadas aos diferentes contextos de prática profissional e que possibilitem 

a análise e a definição de recomendações, ou ações, com vista à sua resolução 

ou, na impossibilidade, à atenuação das suas consequências. 

4. Estabelecimento de parcerias que facilitem o acesso à formação, atualização e 

continuação formativa dos profissionais que representa, nomeadamente; 

4.1. A criação de protocolos com Centros de Formação Contínua de Professores, 

Escolas de Ensino Profissional e instituições de Ensino Superior que permitam 

a participação dos seus associados em cursos de formação contínua, de 



 

 

formação profissional ou de formação para obtenção de graus de mestre e 

doutor com condições privilegiadas; 

4.2. O intercâmbio com Estabelecimentos de Ensino, Câmaras Municipais e 

outras Entidades no âmbito do ensino, do desporto ou da atividade física e 

saúde que promovam a criação de vagas para a realização de estágios 

profissionais ou estudos de investigação para os seus associados; 

5. Criação de momentos de reflexão e partilha de preocupações comuns tendo 

em vista a definição de estratégias de intervenção e resolução de problemas 

socioprofissionais, nomeadamente: 

5.1. A organização, ou coorganização, regular de encontros, seminários ou 

congressos que permitam a partilha de boas práticas no desempenho 

profissional dos seus associados e/ou de apresentação de resultados de 

estudos de investigação desenvolvidos pelos seus associados no Âmbito da 

educação Física, do Desporto ou do Exercício e Saúde. 

5.2. A realização de reuniões regulares com associações, entidades 

socioprofissionais e grupos de trabalho (Escolas; Clubes, Ginásios, Associações 

de pais e de Moradores, etc.) que permitam a identificação de necessidades 

e estabeleçam condições de atuação comuns na defesa dos interesses dos 

associados desta Associação; 
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