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O ano de 2019 marcou a APCEP sobretudo pelo seu reconhecimento, a 

nível internacional, junto das instituições públicas nacionais e de várias 

entidades parceiras, assim como pela valorização da sua experiência e 

saber-fazer em diversos eventos e, sobretudo, num projeto plurianual de 

larga dimensão.  

 

 

Damos-vos conta, em seguida, de alguns projetos que já realizamos e de outros que 

se encontram em curso: 

O ano de 2019 foi um período particularmente feliz, em que fomos reconhecidos por 

algum do nosso trabalho – e/ou dos nossos parceiros -, em que nos candidatámos, com 

sucesso, a projetos, por vezes de grande dimensão, e em que tomámos posição sobre os 

desafios da Educação Permanente, sobretudo da Educação de Adultos. 

 Começámos por ser chamados a colaborar na elaboração do Plano Nacional 
de Educação de Adultos (PNLA) coordenado pela Associação Europeia, a que 

pertencemos – EAEA – e dinamizado pela nossa associada, Susana Oliveira. 
Foram convidados alguns associados para organizar auscultações em 
domínios significativos:  – Grupo de Desenvolvimento n.º 1  Literacia e 

Desenvolvimento Local, – Grupo de Desenvolvimento n.º 2  Metodologias e Intervenção 
com Adultos Seniores e – Grupo de Desenvolvimento n.º 3 – Literacia, 

multiculturalidade e diversidade. Fizeram ainda parte do Conselho Científico 
deste projeto governamental dois membros da APCEP. 
 

 A candidatura da APCEP ao Programa Cidadãos Activ@s foi aprovada em 

Fevereiro para iniciarmos atividades em Maio. O nosso projeto, de seu nome 

“Literacia para a Democracia/ Literacy for Democracy”, integra-se, pois, no 

Programa Cidadãos Ativ@s, financiado por Islândia, Liechtenstein e Noruega 

(EEA Grants) e gerido pela Fundação Calouste Gulbenkian em parceria com 

http://www.apcep.pt/pnla.php
http://www.apcep.pt/PNLA/RF_DG1%20.pdf
http://www.apcep.pt/PNLA/RF_DG2.pdf
http://www.apcep.pt/docs/RELATORIO%20FINAL-PNLA.pdf
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a Fundação Bissaya Barreto. A APCEP, como entidade promotora, articula 

com todos os parceiros: - Barafunda, Associação juvenil de cultura e 

solidariedade social na Benedita; 

https://www.facebook.com/barafunda.ajcss/ ; A.L.É.M., Associação 

Literatura, Literacia e Mediação; - https://www.facebook.com/alem.pt/ 

Oeiras; iCreate, Associação para a promoção da criatividade, 

desenvolvimento pessoal e reabilitação psicopedagógica; - 

https://www.facebook.com/IcreatePoiares/  e ainda Bjerkaker LearningLab 

(Noruega); Município de Vila Nova de Poiares, Escola Superior de Educação 

de Coimbra (Letras Prá Vida); Município de Condeixa-a-Nova e Centro 

Qualifica Agrupamento de Escolas de Paço de Arcos. Ver Literacia para a 

Democracia. 

 

 Com a Câmara Municipal de Oeiras, firmámos ainda um projeto de 

desenvolvimento da Literacia Comunitária (crianças, adultos…) no Bairro dos 

Navegadores em Porto Salvo. Projeto inovador! População maioritariamente 

da Guiné Bissau, mas também de Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e 

Príncipe e da comunidade cigana.  O El Corte Inglês Portugal através das 

áreas “Educação e Desenvolvimento” e “Sistemas de informação” cedeu à 

APCEP equipamentos informáticos a título de donativo de apoio a este e 

outros projetos APCEP Literacia.  

 

 Colaborámos em projetos existentes: Escolas de Segunda Oportunidade, 

apoiando a emissão do Despacho 6954/2019, 2019-08-06 – DRE e 

participando ativamente no Encontro internacional, organizado pela E2O de 

Matosinhos, em Valongo, a 16 de Dezembro; Cidades Educadoras com 

intervenções em Lagoa, Funchal, Miranda do Corvo e Lisboa. 

 

 Em 11 de Março, no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa 

(IE/UL), a APCEP recebeu uma delegação polaca de organizações dedicadas à 

Educação de Adultos, com quem dialogou longamente e trocou informações e 

opiniões sobre matérias de interesse comum. 

 

 Acedendo ao convite do Instituto Paulo Freire de Portugal, a APCEP 

participou ativamente em Encontros realizados no Porto, a 16 -17 de Abril e 

a 17 de Outubro. 

 

 A 8 de Maio, na Biblioteca de Marvila, a APCEP organizou um seminário com 

uma turma de estudantes do IE/UL. 

 

 A 24 e 25 de Junho, a APCEP esteve presente num Colóquio organizado no 

Fundão pela Câmara Municipal e o ICOM sobre a dimensão educativa dos 

museus comunitários.  

https://www.facebook.com/barafunda.ajcss/
https://www.facebook.com/alem.pt/
https://www.facebook.com/IcreatePoiares/
https://www.facebook.com/Literacia-para-a-Democracia-312919019600496/?eid=ARDKGQaT4kco_F5wibCV6hW3Atc22-YeynMiZSVq3F__qjTHu1eYsl54ncf_-AtIwnwa9nZLqbS_YPM-
https://www.facebook.com/Literacia-para-a-Democracia-312919019600496/?eid=ARDKGQaT4kco_F5wibCV6hW3Atc22-YeynMiZSVq3F__qjTHu1eYsl54ncf_-AtIwnwa9nZLqbS_YPM-
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 O Projeto Letras Prá Vida  https://www.facebook.com/letraspravida/ tem-se 

espalhado por todo o país, enquanto se desenvolve como apoio/formação de 

estudantes da Escola Superior de Educação de Coimbra e da Universidade 

de Coimbra,  junto, maioritariamante de seniores da Região. 

 

 O primeiro encontro entre os 3 Núcleos do projeto Literacia para a 

Democracia decorreu na Benedita em 27,28 e 29 de Setembro, em formato de 

Acantonamento – Que a cidadania comece !. Foram 3 dias de cidadania 

ativa, com workshops, da alimentação macrobiótica, das dinâmicas de 

interconhecimento,  do Qui Kung, da oficina de pintura, da permacultura, da 

plantação de arvores, com rodas de conversa, da mobilização pelo clima, da 

alimentação saudável, do trabalho e experiências em cada núcleo, do serão 

de tertúlia “Quem se importa?”, com passeios pedestres guiados ao território 

da Benedita, com visita à Feira do Pão. A Associação anfitriã foi a nossa 

associada Barafunda.  

 

Desde dezembro 2019 que nos (re)instalámos no Bairro dos Navegadores. 

“No 1º trimestre, o impacto do projeto foi superior ao planeado. As atividades 

previstas no cronograma e descritas no plano de atividades foram realizadas, 

sendo que a formação de mediadores em Literacia/alfabetização ultrapassou a 

adesão prevista e o interesse demonstrado proporcionou a continuidade da 

mesma no espaço de formação. A heterogeneidade das populações e em 

particular os adultos que não falam, ou pouco falam português, carecem desse 

mesmo propósito que se está a fazer paralelamente à alfabetização. O desafio é 

enorme, mas o entusiasmo também! Para que possamos conversar e a todos 

entender temos, muitas vezes, de traduzir frases de francês para mandjaco, de 

mandjaco para português, de crioulo (vários crioulos) para francês e 

novamente para português. Nestes adultos é vital desenvolver a oralidade, em 

português, algo que não está inscrito no cronograma. Estamos a enriquecer a 

Literacia nos Navegadores num espaço de formação onde se trabalha a 

cidadania expressa em roda de conversa ( temas variados de acordo com as 

inquietações do grupo (por exemplo: da eutanásia, da alimentação saudável, 

da diabetes, do comércio ilegal, da violência/das violências, da colonização 

portuguesa, do desemprego, da formação superior, dos meios de comunicação 

social, da gripe – coronavírus  ! …  ). Onde as pessoas se entreajudam, as que 

já sabem fazer alfabetização ajudam e aprendem, quase que individualmente, 

uma pessoa que não sabe ler ou/e escrever. Outras continuam a aprofundar 

outras formações (ligadas ou não ao Centro Qualifica) – a pesquisa na internet 

orientada pelas pessoas mais ligadas à academia é preciosa. A literacia 

informática é função dos mais jovens – vários momentos de aprendizagem 

intergeracional são frequentes. É um “Centro Qualifica que se desloca ao 
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Centro Comunitário” … a orientação, a inscrição, o desenvolvimento (para os 

adultos e para os seus filhos!). E ainda as histórias, as fotos, e os filhos e os 

netos, as famílias, os cozinhados, as religiões, os tratamentos caseiros, os 

nascimentos e as mortes … as alegrias e as tristezas partilhadas.”  

 

 Realizou-se em Lagoa, a 29 e 30 de Novembro, com a Câmara Municipal, a 3ª 

edição do Encontro de Educação Permanente Saberes em Festa, que foi 

ainda dinamizado pelos grupos locais do projeto Literacia para a Democracia 

de Coimbra, V.N. de Poiares, Benedita e Oeiras.  

 

 Os nossos projetos foram reconhecidos por vários atores sociais que nos 

procuram para divulgar, apoiar, fazer formação… O Letras Prá Vida foi 

homenageado pelo Instituto Politécnico de Coimbra; o Alberto Melo recebeu 

em Belgrado o prémio do Hall of Fame, uma iniciativa da Universidade de 

Oklahoma, com projeção mundial; a Dina Soeiro foi eleita para a direção da 

EAEA (Associação Europeia para a Educação de Adultos); a Susana Oliveira 

foi eleita para o Steering Committee da Plataforma Europeia de Educação ao 

longo da Vida (LLL Platform). 

 

 No quadro do SMAL (Setembro, Mês da Alfabetização e da Literacia) e em 

colaboração com o Carlos Ribeiro (Caixa de Mitos) produzimos uma brochura 

na página da APCEP sobre Literacias – Apontamentos de um debate, 

permitindo abrir algumas vias de intervenção. 

http://www.apcep.pt/docs/APCEbrochuraDebate.pdf . 

 

 Comemorando os 40 anos de promulgação do PNAEBA (Plano Nacional de 

Alfabetização e Educação de Base de Adultos), a partir da Lei 3/79, 

digitalizou-se e colocou-se o Relatório de Síntese na página, publicaram-se 

documentos de divulgação http://www.apcep.pt/pnaeba_arquivo.php e 

contaram-se experiências nas Bibliotecas Vivas 

http://www.apcep.pt/destaque_lateral.php?noticia=1793 . 

 

 Teve lugar, a 7 de dezembro, o III Encontro Educação de Adultos Prá Vida, 

organizado pela equipa da ESE de Coimbra com a ICreate de V.N. de Poiares. 

Aqui se comemoraram os 40 anos do PNAEBA e se homenageou Alberto 

Melo, em paralelo com o Encontro dos Grupos locais do Literacia para a 

Democracia, tudo registado pelos jovens da equipa de Comunicação Social da 

ESEC (estudantes, professores e técnicos e responsáveies).  

 

 Abriu-se uma hipótese de sede para a APCEP, em Lisboa, no espaço Cultural 

da Fábrica Braço de Prata, com o apoio da Associação Espaço Ulmeiro, cuja 

dinamização vai avançando a pequenos passos. 

 

http://www.apcep.pt/docs/APCEbrochuraDebate.pdf
http://www.apcep.pt/pnaeba_arquivo.php
http://www.apcep.pt/destaque_lateral.php?noticia=1793
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 Em parceria com a Editora Ulmeiro, para além de se estarem a preparar 

algumas publicações sobre Educação Permanente, trabalha-se na (re)edição 

de Homens e Ofícios de José Mariano Gago, assim como num volume dos 

seus textos sobre educação permanente, com o apoio, para a sua 

organização, do Centro Ciência Viva de Lisboa. 

 

Queremos acreditar que, com esta dinâmica múltipla e diversificada em 

prol da Educação Permanente em Portugal, a APCEP continuará a 

merecer o valioso apoio de todos os seus membros e, sempre que 

possível, de uma colaboração ativa nas nossas atividades.   

O Conselho Executivo da APCEP 

  

 

 

 

 


