RELATÓRIO DE ACTIVIDADES EM 2016

1) Principais actividades com organização ou participação
da APCEP
Em finais de 2015, a Direcção da APCEP elaborou um documento de
natureza estratégica, A Educação de Adultos precisa de um novo
impulso, que foi publicado no site O Direito de Aprender e no Jornal
de Letras.
No início de 2016, foi enviada ao Ministro da Educação uma carta, em
que se sintetizava o teor do documento e se solicitava uma audiência.
A sua entrega ao Secretário de Estado da Educação, por parte de um
elemento da Comissão Directiva, levou a que este membro do
Governo convidasse a Direcção da APCEP para uma reunião de
trabalho, que teve lugar a 12 de Janeiro. Neste encontro, elementos
da Comissão Directiva e do Conselho Executivo da APCEP foram
recebidos pelo Secretário de Estado da Educação. Nesta reunião, fezse um rápido balanço da Educação de Adultos em Portugal e afirmouse o interesse de ambas as partes para colaborar estreita e
regularmente na definição e implementação de uma política para o
sector. Na mesma ocasião, o Secretário de Estado foi convidado para
estar presente na Sessão de Abertura do Encontro Nacional de finais
de Abril.
A 27 e 28 de Janeiro, respectivamente, organizaram-se reuniões no
Porto (Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação) e em Braga
(Biblioteca Lúcio Craveiro da Universidade do Minho), visando a
constituição futura de Círculos Regionais. Foi também realizada uma
sessão em Coimbra (Escola Superior de Educação) com o mesmo
objetivo.
Em 29 e 30 de Abril, cerca de 350 participantes encontraram-se no
Auditório José Mariano Gago, no Pavilhão do Conhecimento, em
Lisboa, para partilharem ideias e práticas, a convite da Associação
Portuguesa para a Cultura e Educação Permanente (APCEP), que
lançou o mote: Educação Permanente em Tempo de Mudança – Saber
para Transformar. Entre estes, mais de 100 participantes
organizaram um total de 68 mostras, animações, workshops e
comunicações, que demonstraram o que se faz neste país em prol da
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Educação, evidenciando que esta acontece, permanentemente, em
todos os espaços e tempos da nossa vida, em contextos formais, não
formais e informais, na escola, no trabalho, na família, no lazer, na
vida colectiva. Vieram de todas as regiões do nosso país,
representando organizações muito diversas, privadas e públicas, de
âmbito local ou nacional, e apresentaram reflexões, investigações
académicas e processos de investigação-acção, relatos de
experiências colectivas e individuais, de boas práticas, tantos
testemunhos diversos, que animaram este evento, que contou
também com a presença e o apoio de responsáveis da administração
local e central e de decisores políticos. E também houve espaços de
convívio e de animação. Houve música e cantou-se com o Coro Misto
da Escola de Educação Sénior de Coimbra.
Foram realizados videogramas das diferentes intervenções, que se
encontram disponíveis no site da APCEP (www.apcep.pt) e um vídeosíntese, de cerca de 13’, que pode ver-se em
https://www.youtube.com/watch?v=NJoeGefn_Oc&feature=youtu.be

A 24 de Maio, Ação de formação sobre Alfabetização numa perspetiva
de Educação Permanente, no CQEP de Paço de Arcos, por Lucília
Salgado.
A 22 de Junho, foi criado o Círculo APCEP Lisboa, que na sua primeira
reunião preparatória delineou uma estratégia temática e temporal
para os meses seguintes.
Nos dias 28 e 29 de Junho, a APCEP fez-se representar por Alberto
Melo na Assembleia Geral da Associação Europeia para a Educação de
Adultos (EAEA) e na subsequente Conferência Anual sobre Inovação
na Educação de Adultos na Europa, que tiveram lugar em Bruxelas.
Participação de Lucília Salgado e Susana Oliveira num workshop
organizado pela ANQEP sobre os exames no processo de
reconhecimento, validação e certificação de competências.
A APCEP (Manuel Lucas Estêvão e Alberto Melo) participou
activamente no XI Curso de Verão, Círculo de Saberes 2016,
Educação de Adultos e ao longo da Vida, promovido, a 14 a 16 de
Julho, pelo Departamento de Ciências Sociais da Educação, do
Instituto de Educação da Universidade do Minho.
A APCC - Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra (associada da
APCEP) foi distinguida nos Prémios Boas Práticas Erasmus + em
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Portugal, como exemplo na área do Voluntariado Europeu. A distinção
foi entregue a 21 de Setembro, numa cerimónia realizada no Salão
Medieval da Universidade do Minho, em Braga.
A 6 de Outubro, a APCEP (Alberto Melo, Susana Oliveira) esteve
representada e interveio num Seminário Europeu organizado pela
Agência Nacional ERASMUS+, na Sociedade Nacional de Belas Artes,
em Lisboa. O programa deste evento foi elaborado, entre Fevereiro e
Maio de 2016, em estreita colaboração entre a Agência e a APCEP
(Susana Oliveira).
A 7 de Outubro, o Presidente da EAEA e elementos da APCEP (Lucília
Salgado, Susana Oliveira e Dora Redruello), foram recebidos pelo
Secretário de Estado da Educação, para uma reunião com vista a
articular possibilidades de cooperação entre os envolvidos,
delineando-se algumas prioridades para 2017.
A 25 de Outubro, a APCEP (Cármen Cavaco, Paula Guimarães, Natália
Alves, Alberto Melo) participou no II Seminário do Projecto Europeu
EURE.K, no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa.
Durante o mês de Outubro, o Círculo APCEP Algarve iniciou contactos
e reuniões visando a preparação de um Encontro Regional de Cultura
e Educação Permanente, nos dias 7 e 8 de Abril de 2017, em Lagoa.
Este Encontro, a que se deu o nome de SABERES EM FESTA,
constituirá um espaço diversificado de mostras, partilhas, reflexões,
convívio e animação, apostado na promoção da cultura e da educação
para todos, em todas as idades e nos mais diversos quadrantes da
sociedade.
No dia 29 de Outubro, das 10h às 13h, reuniram-se no Museu do
Aljube alguns associados da APCEP que integram o Círculo Regional
de Lisboa. Nesta ocasião foram apresentadas propostas de atividades
para 2016-2017, discutiram-se oportunidades de colaboração com
outras entidades e debateram-se os passos a seguir.
Nesse mesmo dia, das 15h às 17h, o Círculo Regional de Lisboa levou
a cabo a sua primeira iniciativa pública, através de uma tertúlia,
Aquela Gota de Água, dinamizada por Joaninha Duarte.
No início de Novembro, após consulta a várias entidades associadas,
a APCEP endereçou ao Secretário de Estado da Educação uma carta
exprimindo a sua preocupação pelo facto de a nova regulamentação
dos Centros Qualifica ter aberto espaço para que entidades
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empregadoras (sobretudo, Agrupamentos de Escolas) passassem a
limitar a contratação de técnicos à formação em Psicologia, excluindo
do acesso aos concursos para o recrutamento de recursos humanos,
ao nível dos CQEP e Centros QUALIFICA, todos os outros
profissionais, designadamente, os licenciados ou mestres em áreas
como Educação, Ciências da Educação, Sociologia, Ensino, etc., ou
seja, todos os que até à data, a par com os psicólogos, tinham perfil
adequado para desempenhar funções de Profissional de RVCC ou,
como agora se denominam, TORV (Técnico de Orientação e
Reconhecimento de Competências).
A 4 de Novembro, na Amadora, tributo à Revista “Intervenção” por
Lucília Salgado e Esaú Dinis no Congresso Internacional: A Animação
Sociocultural, Globalização, Multiculturalidade, Educação Intercultural
e Intervenção comunitária.
Em 11 de Novembro, a APCEP (Alberto Melo, Lucília Salgado e Manuel
Lucas Estêvão) organizou uma sessão de apresentações e debate,
Práticas Locais de Educação Permanente, no âmbito da XI
MANIFESTA, organizada pela Associação ANIMAR, em Vila Nova de
Gaia. Intervieram a Escola Profissional de Amares, Terras de Bouro e
Vila Verde (EPATV) e a Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra,
associadas da APCEP, assim como o Grupo PELE do Porto.
A 16 de Novembro, participação de Susana Oliveira e Lucília Salgado
no Encontro Ensino Permanente e Aprendizagem ao Longo da Vida.
Que valorização? - CQEP Pinheiro.
A APCEP (Lucília Salgado e Alberto Melo) participou, a 18 de
Novembro, na Fundação Gulbenkian, no encontro integrado na
Semana Aprender ao Longo da Vida organizada pela Associação “O
Direito de Aprender”.
A 28 de Novembro, o Círculo Regional de Lisboa levou a cabo um
workshop (organizado por Lucília Salgado) sobre A Participação da
Família e da Comunidade no sucesso escolar das crianças, no
Instituto de Educação da Universidade de Lisboa.
Decorreu nos últimos dias de Novembro uma formação para
professores que actuam na Educação de Jovens e Adultos e nos
Centros Educacionais do Brasil - SESC Ler, em diferentes regiões
brasileiras. Esta formação esteve a cargo da Escola Profissional Amar
Terra Verde, nossa associada.
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A APCEP, através de Lucília Salgado, Carmen Cavaco e Catarina
Paulos, esteve presente, a 30 de Novembro, no Encontro Educação
de adultos: Que desafios? promovido pela Câmara Municipal da
Amadora e dinamizado pelo Centro para a Qualificação e Ensino
Profissional – CQEP Amadora e por Manuela Paulo.
A Comissão Europeia organizou a 6 e 7 de Dezembro uma
Conferência dedicada ao tema Competências para Adultos: dar poder
às pessoas (“Adult Skills: Empowering People”), integrada na Semana
Europeia de Competências Vocacionais, para a qual convidou a
APCEP, que se fez representar pelo Presidente do Conselho Executivo.
A 10 de Dezembro, a APCEP (Alberto Melo) participou no Seminário
que a ANALCE (Associação Nacional dos Licenciados em Ciências de
Educação) organizou, no Centro Municipal de Cultura de Coimbra,
dedicado à Educação e Formação de Adultos e intitulado Reflexões,
Perfis e Competências Profissionais e Actividades, que atraiu uma
centena de participantes.
A 20 de Dezembro, a APCEP (representada por Alberto Melo) e a
EPATV (através de Susana Oliveira e Rosa Vieira) reuniram no
Gabinete do Secretário de Estado da Educação com o Assessor João
Couvaneiro, onde foram delineadas pistas de cooperação com vista a
um fortalecimento do trabalho governativo e da sociedade civil na
promoção da Educação Permanente, incluindo a Alfabetização.
O que está a ser feito em Portugal em matéria de Educação de
Adultos? E em Espanha? Foram estas as perguntas com que
prosseguiu a reunião de 30 de Dezembro no Instituto de Educação de
Lisboa, com elementos da APCEP e do grupo de investigação
ENDAVANT (Enfocament de la diversitat com un avantatge) da
Universidade Jaume I, de Castellon, Região de Valência.
Durante o ano foi apresentada uma candidatura ao Programa BIPZIP:
Literacia para todos - o envolvimento das comunidades e das famílias
no sucesso escolar das crianças, em parceria com a ATLA Associação de Tempos livres de Alfama, ISPA - cooperativa do Ensino
Superior, e Olissipo Furum. Infelizmente, a candidatura não foi
financiada.

2) Actividades dos Círculos Regionais
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Em 2016, diferentes elementos da APCEP efectuaram “reuniões de
arranque” no Porto, Braga, Faro, Coimbra e Lisboa, tendo em vista a
criação dos respectivos Círculos Regionais, Alguns destes Círculos
encontram-se ainda em fase de eclosão, enquanto outros já
promoveram acções.
Círculo de Coimbra: Contributo da Escola de Educação Sénior da
ESEC, no Encontro Nacional da APCEP, com atuações dos seus grupos
pedagógico-culturais: Coro Misto (com 43 membros), Grupo de
Cordas (integrando 17 músicos), Clube de Expressão Dramática “Os
Putos” (com 15 elementos) e uma exposição de Pintura (de 21
autores) e de Fotografia (de 14 autores).
Contribuição, com a responsabilidade de dois workshops, no Encontro
Nacional da APCEP, dinamizados por alunos da ESEC da Licenciatura
em Animação Socioeducativa.
Subprojectos incluídos no Projecto de Inovação Pedagógica SeCApS –
Sustentabilidade Curricular e Aprendizagem em Serviço, (grupo de
investigação), Apresentação em Campus de Teruel, Universidade de
Saragoça, 13-16 de Abril de 2016. Inclui: 1) O Lazer no Trabalho; 2.
A problemática do Isolamento Social na Terceira Idade e 3) Um novo
olhar – Inclusão pelo Desporto. (Responsável: Fernando S. Ramos).
Oficina de Formação: Alfabetização de Pessoas Adultas: Métodos e
Práticas Andragógicas em Contextos Não Formais, a 29 de outubro
(9:30 - 17:30) - dinamizado por Dina Soeiro, Sílvia Parreiral, Joana
Silva e Mónica Silva.
Preparação da 3ª edição do Projeto Letras Prá Vida Condeixa, com a
Câmara Municipal. Este projeto de Alfabetização de Adultos teve já
duas edições, em 2015 e 2016.
Círculo do Algarve: Reuniões e contactos visando a realização do
Encontro SABERES EM FESTA (Lagoa, 7 e 8 de Abril de 2017). Este
Encontro assentará numa Parceria entre a APCEP e a Câmara
Municipal de Lagoa e tem já garantidos contributos de várias
instituições públicas e organizações da sociedade civil da Região.
Círculo do Minho: Realização da primeira reunião e constituição do
grupo de trabalho em Janeiro de 2016. Contactos e circulação de
convites visando a realização, na manhã de 10 de Fevereiro de 2017,
da sua segunda reunião.
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Círculo de Lisboa: Apresentação de Candidatura ao Projeto BIPZIP.
Atividades de consultadoria à Câmara Municipal de Almada sobre a
participação da comunidade e das família na construção de um PLANO
INOVADOR DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR. Conceção de um programa
de atividades para realização no quadro do Circulo de Lisboa.
Realização de uma tertúlia no auditório do Aljube, em Lisboa “Aquela gota d’água” - com a presença de Joaninha Duarte, intitulada
“Mitos Urbanos: qual o papel das estórias de encantar, suspirar e
assustar?”. Realização do workshop “Trocar Fazeres” intitulado “A
participação da família e da comunidade no sucesso escolar das
crianças à entrada para a Escola”, dinamizado por Lucília Salgado.
Preparação do Encontro Inter-Projectos
colaboração com o Círculo de Coimbra.

de

Alfabetização

em

3) Actividades dos Círculos Temáticos
Criação do Círculo Temático “Comunidade e Família” dinamizado por
Lucília Salgado, a partir da candidatura ao Programa BIPZIP e da
parceria com a Câmara Municipal de Almada na construção dos
Planos Inovadores para o Sucesso Educativo – candidatura das
autarquias. Consultadoria no Plano Educativo da Câmara de Almada.
Contactos e trabalhos preparatórios para a criação do Círculo
“Alfabetização de Adultos”, dinamizado pelo Círculo de Lisboa e pelo
Círculo de Coimbra.
4) Actividades de Apoio Logístico
Como é evidente, o conjunto de actividades acima descritas só foi
possível graças à “equipa de retaguarda” que assegurou tarefas
essenciais de natureza administrativa, financeira e gestionária: um
trabalho invisível que só se “vê” quando há falhas. Tudo isto na base
de voluntariado generoso e incansável.
Assim, foi possível organizar os ficheiros de associados, os recibos
para quotas, o logo e a carta com papel timbrado, o livro de facturas
e muito mais.
Foi ainda feita uma candidatura a um local para a APCEP junto da
Câmara Municipal de Lisboa percorrendo todas as burocracias
necessárias.
No campo da imagem e divulgação, criou-se em Janeiro um sítio na
internet (www.apcep.pt), que recebeu, até 31 de Dezembro, 31.340
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visitas - e manteve-se a conta Facebook. Em ambos os caso, se tem
verificado uma actualização regular de informação e de intercâmbios.
Foi também lançado o primeiro número da Newsletter (electrónica)
da APCEP.
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