Workshop Internacional
Plano Nacional de Literacia de Adultos
9 e 10 de outubro de 2018
Local: Casa dos Direitos Sociais, Lisboa

Agenda Provisória
Terça-feira 9 de outubro
09.00 - 09.30

Registo dos participantes

09.30 - 09.45

Abertura por parte do Governo Português

09.45 – 10.15 Introdução ao Serviço de Suporte às Reformas Estruturais e ao projeto –
Comissão Europeia (CE) / European Association for the Education of Adults
(EAEA)
10.15 – 11.00 Apresentação das políticas nacionais e europeias de Educação de Adultos –
Ana Cláudia Valente, Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino
Profissional (ANQEP)
11.00 – 11.30 Intervalo para café
11.30 – 12.15 Introdução à situação em Portugal – primeiros resultados de investigação - Luís
Rothes, Escola Superior de Educação do Porto
12.15 – 13.00 Perguntas e Respostas, discussão das intervenções anteriores
12.30 – 14.00 Almoço buffet na Casa dos Direitos Sociais
14.00 – 15.00

Painel: Políticas públicas e estratégias nacionais sobre Literacia e
competências básicas na Europa – Moderador: David Mallows – UCL Institute
for Education, Reino Unido
Graciela Sbertoli, European Basic Skills Network (EBSN), Noruega;
Inez Bailey, National Adult Literacy Agency (NALA), Irlanda
Tiina Jaager, Estonian Non-formal Adult Education Association (ENAEA),
Estónia

15.00 – 15.30 Perguntas e Respostas, sugestões para a definição de políticas

Com o apoio de:

15.30 – 15.45 Intervalo para café
15.45- 16.00

Apresentação da equipa de projeto e dos peritos europeus

16.00 – 17.30 Primeira ronda de workshops*
17.30 – 17.45 Conclusões e notas sobre o primeiro dia de trabalho – Gina Ebner, EAEA
19.30

Jantar social no Chapitô à Mesa @ R. Costa do Castelo nº 7 1149-079 Lisboa

Quarta-feira, 10 de outubro
09.30 – 11.00 Segunda ronda de workshops*
11.00 – 11.15 Intervalo para café
11.15 – 12.00 Apresentação dos principais resultados e das aprendizagens após os
workshops – Gina Ebner, EAEA
12.00 – 13.00 Painel: Reações sobre as boas práticas e os principais aspetos relevantes dos
workshops
Luis Rothes – Escola Superior de Educação do Porto
Pedro Abrantes – Ministério da Educação
Ana Claudia Valente – ANQEP
Susana Oliveira – EAEA
Patricia Perez- Gomez – Comissão Europeia
13.00 – 14.00 Almoço buffet na Casa dos Direitos Sociais
14.00 – 15.30 Estabelecimento dos Grupos de Desenvolvimento, reflexão sobre os seus
termos de referência
15.30 – 15.45 Apresentação dos próximos passos do projeto – Susana Oliveira, EAEA
15.45 – 16.00 Encerramento – Governo Português

*Os workshops:
São propostos para discussão mais aprofundada dois tópicos, tendo como base os primeiros
resultados da investigação e os desafios apresentados. Os participantes são convidados a
intervir e participar em ambos os workshops. Em cada workshop será ainda apresentada uma
prática relevante nacional e outra internacional. Os projetos ou iniciativas apresentadas
servem como arranque para as discussões.
Workshop 1 –Implementação ao nível dos operadores: chegar aos mais desfavorecidos,
competências para a vida, participação cívica
Com o apoio de:

Possíveis questões/ foco: como é que são desenvolvidas e implementadas as iniciativas
existentes? Quais são as necessidades, as forças e os obstáculos? Que materiais são usados,
quais as metodologias utilizadas? Que profissionais/ pessoas desenvolvem este trabalho?
Quem são os nossos aprendentes?
Apresentação de um iniciativa internacional e nacional

Workshop 2 – Desenvolvimento e sustentabilidade
Possíveis questões/ foco: como colocar uma estratégia em prática? Que redes são ou devem
ser mobilizadas? Quais são os principais fatores de sustentabilidade? Qual o potencial efeito
multiplicador? Que recursos são necessários e quais os principais obstáculos?
Apresentação de uma iniciativa internacional e nacional

Nota: As refeições (almoços de dia 9 e 10 e jantar de dia 9 de outubro) estão a cargo da
organização do projeto; Os participantes que necessitem de alojamento devem avisar
previamente a organização; Para reembolso de despesas de transporte público, os
participantes devem guardar todos os comprovativos (bilhetes e faturas) da deslocação do seu
local de trabalho ou residência para o local do workshop e, no final do evento, contactar
susana.oliveira@eaea.org, para se dar início ao processo de reembolso.
O projeto PNLA prevê a possibilidade de reservar alojamento para os participantes. Para que
tal seja possível e, em caso de necessidade. Agradecemos que nos confirme a sua participação
até dia 2 de outubro. Também está previsto o reembolso de despesas em transporte público.

Localização da Casa dos Direitos Sociais: Rua Ferreira de Castro, Bairro da Flamenga, Marvila
Utilize o QR code para mais informações sobre acessibilidades e transportes:

Com o apoio de:

