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Relatório de Atividades do ano 2021 

 

No ano de 2021 a APCEP continuou a sua atividade na mesma linha dos dois 

últimos anos anteriores, agora sobretudo tirando partido do desenvolvimento 

de atividades de reflexão on line devido à crise pandémica que continuou a 

dificultar-nos as atividade presenciais tão pedidas pelo associativismo. 

Salientam-se a continuação de partilhas junto de grupos diversos, carateriza-

dos pela sua heterogeneidade de adolescentes a seniores, de diversas etnias, 

de regiões de todo o continente e do estrangeiro com particular atenção à Áfri-

ca e ao Brasil.  

Continuámos o aprofundamento das intervenções em redes comunitárias com 

uma dominante no associativismo comunitário, na educação de adultos inclu-

indo o envolvimento parental e em contextos direcionados para/pela cidada-

nia.  

 

Continuamos a desenvolver os projetos já referidos no Relatório de 2019: 

 A candidatura da APCEP ao Programa Cidadãos Activ@s aprovada em 2019 

foi finalizada durante o ano de 2021 apesar de, mantendo-se direcionada pa-

ra os mesmos objetivos, ter continado a ser obrigada a infletir algumas li-

nhas previamente programadas devido à pandemia. Continuou no mesmo 

sentido o projeto, “Literacia para a Democracia/ Literacy for Democracy”, in-

tegrado, no Programa Cidadãos Ativ@s, financiado pela Islândia, Liechtens-

tein e Noruega (EEA Grants) e gerido pela Fundação Calouste Gulbenkian em 

parceria com a Fundação Bissaya Barreto. A APCEP, como entidade promo-

tora, 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 Litera-

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

iCreate, Associação para a Promoção da Criatividade, Desenvolvimento Pes-

soal 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 Quali-

fica Agrupamento de Escolas de Paço de Arcos, Centro Qualifica da Benedita 

https://www.facebook.com/barafunda.ajcss/
https://www.facebook.com/alem.pt/
https://www.facebook.com/IcreatePoiares/
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e Agrupamento de Escolas da Benedita. Ver Literacia para a Democracia. Quere-

mos aqui acentuar a importância do seu desenvolvimento em instituições 

públicas (não ONG) pelo design que se foi criando de intervenção, quer junto 

da formação de alunos de Instituições de Ensino Superior, quer da relação 

destas instituições com as comunidades. Referimos também as dinâmicas 

criadas com os Centros Qualifica, permitindo antever um modelo de relação 

adequada com comunidades de baixas qualificações escolares. 

 No final do projeto, poderemos referir que se tratava, à partida, de associa-

ções com projetos comunitários cuja atividade se vem desenvolvendo há mais 

de 20 anos, mobilizando populações vulneráveis, juntando-se agora uma ver-

tente mais explícita de Cultura Democrática e Educação Cívica, procurando 

criar, nestes contextos, um grupo de intervenientes que permitam sustentar 

e dar continuidade a atividades de intervenção e enriquecer o espaço de for-

mação criado pela animação sociocultural comunitária, com uma cultura 

democrática e de cidadania. 

 

 Devido à continuação da pandemia tivemos de continuar a usar as redes de 

comunicação social correntes para contatar destinatários, quebrando soli-

dões e fornecendo ajuda solidária, difundindo informação de toda a ordem, 

promovendo o desenvolvimento cultural e a formação de jovens e de todos os 

implicados.  

 

 Neste contexto, produziu-se uma brochura com o tema Cidadania em Tempo 

de Pandemia 

http://www.apcep.pt/docs/Brochura%20_%20Cidadania%20em%20tempo%

20de%20pandemia%20vf%20fev%202021.pdf 

 

 Até ao fim do ano foram ainda produzidas mais três brochuras:  Uma bro-

chura internúcleos situada no Encontro da Benedita: Que a cidadania come-

ce! 

http://www.apcep.pt/docs/Brochura%20Encontro%20intern%facleos%201

%20_Benedita.pdf  

 Outra centrada nas reflexões e nas práticas sobre as atividade de literacia 

que só o facto de não termos financiamento previsto não se transformou num 

livro: Boas Práticas de Literacia! De que falamos quando falamos de 

Alfabetização e Literacia? 

http://www.apcep.pt/docs/Brochura%20LpD%20_%20Boas%20Pr%e1ticas

%20de%20Literacia%2023%2002%202022.pdf  

 E uma quarta brochura com artigos e reflexões sobre os vários atores da 

APCEP e envolvidos no projeto Espaços de educação em cidadania! 

http://www.apcep.pt/docs/LpD28022022.pdf  

 

 Com a Câmara Municipal de Oeiras, continuamos a implementar um projeto 

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

dos Navegadores em Porto Salvo. Projeto inovador! População maioritaria-

mente da Guiné Bissau, mas também de Cabo Verde, Moçambique, São To-

mé e Príncipe e da comunidade cigana. Alguns dos participantes assumiram, 

https://www.facebook.com/Literacia-para-a-Democracia-312919019600496/?eid=ARDKGQaT4kco_F5wibCV6hW3Atc22-YeynMiZSVq3F__qjTHu1eYsl54ncf_-AtIwnwa9nZLqbS_YPM-
http://www.apcep.pt/docs/Brochura%20_%20Cidadania%20em%20tempo%20de%20pandemia%20vf%20fev%202021.pdf
http://www.apcep.pt/docs/Brochura%20_%20Cidadania%20em%20tempo%20de%20pandemia%20vf%20fev%202021.pdf
http://www.apcep.pt/docs/Brochura%20Encontro%20intern%facleos%201%20_Benedita.pdf
http://www.apcep.pt/docs/Brochura%20Encontro%20intern%facleos%201%20_Benedita.pdf
http://www.apcep.pt/docs/Brochura%20LpD%20_%20Boas%20Pr%e1ticas%20de%20Literacia%2023%2002%202022.pdf
http://www.apcep.pt/docs/Brochura%20LpD%20_%20Boas%20Pr%e1ticas%20de%20Literacia%2023%2002%202022.pdf
http://www.apcep.pt/docs/LpD28022022.pdf
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eles próprios, a função de monitores. Com o apoio que o El Corte Inglês Por-

tugal nos dera no ano anterior em equipamentos informáticos, continuámos 

o apoio aos projetos APCEP Literacia.  

 O período de pandemia obrigou-nos a alterar as dinâmicas no Bairro reali-

zando agora 3 sessões por semana, inicialmente numa base quase individu-

al, recorrendo a trabalho de apoio à distância por zoom, e-mail, WhatsApp, 

Facebook, telefone e alargando o apoio mais no sentido de solidariedade. Foi 

ainda necessário proceder ao rastreio de visão e aquisição de óculos para 

adultos a frequentar sessões de alfabetização. 

 Logo que possível, realizaram-se visitas lúdico culturais guiadas (MAAT – 

Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, Museu da Electricidade/ Central 

Tejo, Oceanário/ Parque da Nações)   

 Também com a associada Liliana José refletimos e tivemos reuniões de tra-

balho (ObCig) - ACM  de apoio a atividades com a comunidade de ciganas da 

Outurela.  

 Sempre que possível, realizaram-se sessões de alfabetização numa base 

personalizada, onde os computadores acabaram por ter inovador significado.  

 No Bairro dos Navegadores, foi possível identificar as caraterísticas da popu-

lação destinatária e as suas necessidades nos campos da alfabetização e dos 

vários níveis de literacia: língua não materna, funcionalidade da leitura e da 

escrita, níveis de compreensão digital, língua portuguesa, continuação de es-

tudos no ensino superior, literacia emergente, literacia parental e assim redi-

gir um relatório de investigação-ação dando início a um projeto assente na 

teoria de Pierre Fürter sobre o conceito de Espaços de Formação versus sala 

de aula.  

 Esta componente de investigação insere-se num grupo ibérico com professo-

res das universidades de Valência (Mário Viché), de Santiago de Compostela 

(Anton Costa Rico), UTAD (Rui Fonte) e Lucília Salgado (APCEP) tendo-se rea-

lizado um simpósio no XVII Congresso Nacional e IX Ibero-americano de Pe-

dagogia. 

 Foram também editados 2 artigos de membros da APCEP – Rui Fonte e Lucí-

lia Salgado num número da revista sobre a homenagem a Pierre Fürter.  

 No plano editorial, continuámos a relação privilegiada com a Espaço Ulmeiro 

– Associação Cultural para edição ou reedição de trabalhos a publicar pela 

APCEP. Este ano, temos a informar, para além da difusão do Livro de José 

Mariano Gago – Homens e Ofícios, destinado a atividades de Educação de 

Adultos, a edição de A©tualidade da Educação Permanente, coordenado pelos 

nossos associados Alberto Melo, Licínio Lima e Paula Guimarães cujo lança-

mento foi feito na Associação A Barafunda da Benedita, on line, ficando a 

aguardar melhores dias para uma apresentação presencial.   

 Tivemos a trabalhar connosco uma estagiária do mestrado do ISCTE (Anna 

Lina Signorello) que constituiu um rico contributo para a nossa atividade e 

aceitámos mais um estágio da licenciatura em Educação Social (Beatriz Du-

arte). 

 Realizamos um ciclo de webinars destinado a sócios da APCEP sobre Leitura 

e Leitores, dinamizado pela associada Alda Bernardes com o apoio do Plano 

Nacional de Leitura e a participação de muitos centros envolvidos neste pro-
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grama. Realizaram-se ainda workshops com os “escritores/as” da APCEP 

Alexandra Aníbal, Helena Cabeçadas, Dina Soeiro, Sílvia Parreiral, Licínio 

Lima e Vera Carvalho.  

 Realizámos a apresentação de 2 candidaturas, uma à Câmara Municipal de 

Oeiras: Somos! Espaços de aprendizagem! Literacia nos Navegadores, em 

maio 2021 e outra ao Programa Cidadãos Ativ@s: PCA015 - Reforçar a capa-

cidade e sustentabilidade da sociedade civil 1. Designação do Projeto: Associ-

ativismo Ativo / Active Associativism, em novembro 2021. 

 Apoiámos ainda associações - algumas que ajudámos a constituir - : AOPIC 

(trabalhadores imigrantes e refugiados); Grupo jovens On Oeiras/ Graciete 

Borges; Associação PRADMOVA – Bielorrússia ; Associação Novo Ciclo – Jo-

vens Navegadores; Desenhando Sonhos, Associação Pombal 21 

 Participamos no Congresso Internacional Paulo Freire a partir de atividades 

da Universidade Lusófona CeiD e a cátedra de Soociomuseologia mobilizada 

pelas nossas associadas Moana Soto e Ana Benavente. 

 Participámos em Encontros a convite do Conselho Nacional da Educação 

presidido pela nossa associada Maria Emília Brederode Santos. 

 Também a convite das nossas associadas Ana Maria Bettencourt e Maria 

Emília Brederode Santos participámos nas atividades das Inquietações Peda-

gógicas. 

 A convite do El Corte Inglês, organizámos a ação de formação do pessoal sob 

o tema Pais e Filhos em literacia. 

 No quadro da Associação ANIMAR participámos em vários programas, princi-

palmente no grupo preparatório da ManiFesta e no ENEC sobre educação pa-

ra a cidadania. Tivemos duas participações na revista Democracia Participati-

va e Intervenção Cidadã apresentando o webinario e nas reflexões finais  

http://www.animar-dl.pt/site/assets/files/6069/manifesta_democracia.pdf  

 Organizado pelas nossas associadas Dina Soeiro e Sílvia Parreiral participá-

mos na preparação do IV Encontro de Adultos prá Vida – Viver a crise com a 

Educação Permanente, que incluiu a 5 ª Roda de Conversa do Literacia para 

a Democracia: Experiências de Resiliência em Educação de Adultos. (zoom)  

 Referimos algumas tertúlias e workshops que realizámos: 23 março – Tertúlia 

zoom / Campanha comemorativa Dia da Poesia e da Primavera: “A vida e a 

Poesia não se confinam!” ; 24 março – Leituras e leitores: “A biblioteca e a 

comunidade de não leitores”, em parceria com PNL; 6 maio:  “ À conversa 

com Helena Cabeçadas” ; e17 junho, com Vera Carvalho “É bom ouvir a voz 

de quem está vivo”. 

 A 15 e 16 de julho participámos num simpósio, com comunicações de todos 

os grupos territoriais do Projeto Literacia para a Democracia, organizado por 

nós sobre Sociedade, Cidadania e Literacia integrado no Congresso Internaci-

onal Literacias no Seculo XXI – Artigo Cong Portalegre Livro Atas fi-

nal_Proceedings_ jan22. pdf  

 A 15, 16, 21 e 23 setembro organizámos um curso de Formação em Vídeo 
participativo dirigido por Mário Montez .  

 
 A 25 de setembro organizámos um Encontro presencial internúcleos na Be-

nedita - "Dia das Literacias" https://apcep.pt/literacia/, inserido no SMAL –
Setembro, Mês da Alfabetização e da Literacia. 

http://www.animar-dl.pt/site/assets/files/6069/manifesta_democracia.pdf
file:///C:/Users/Utilizador/Documents/CidadÃ£os%20Ativ@s/Docs%20em%20construÃ§Ã£o%20LpD/Cong%20Portalegre%20Livro%20Atas%20final%20ICCL2021_Proceedings_jan22.pdf
file:///C:/Users/Utilizador/Documents/CidadÃ£os%20Ativ@s/Docs%20em%20construÃ§Ã£o%20LpD/Cong%20Portalegre%20Livro%20Atas%20final%20ICCL2021_Proceedings_jan22.pdf
https://apcep.pt/literacia/
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 De 6 a 13 de dezembro com apoio da nossa associada coletiva Caixa de Mi-

tos, liderada por Carlos Ribeiro, realizámos a Mostra projeto Literacia para a 

Democracia LpD/ Zoom 36 (36 videos!).   

 Tivemos ocasião de produzir vários artigos inseridos em eventos em que 

participámos: 

o Salgado, L. (2021), Educogenia. Os Espaços de Educação para a 

cidadania na sociedade digital. Revista de Pedagogia Social, vo-

lume 13 (no prelo) 

http://www.revistadepedagogiasocial.uff.br/index.php/revista 

o Lucília Salgado (coord.), Dina Soeiro, Isabel Rufino, Maria Ma-

nuela Paulo, Maria da Conceição Rolo, e Vera Carvalho (2021) 

Espaços de Literacia: Da heterogeneidade dos destinatários aos 

modelos significativos de aprendizagem.  

o Salgado, L. & Paulo, M. (2021) Potencialidades Da Animação 

Sociocultural na Formação para a cidadania comunitária (no pre-

lo).  

o Salgado, L. (2021), Potencialidades da animação sociocultural na 

senda educativa, cidadã. – Escola Superior de Educação de Co-

imbra, homenagem a Jean-Claude Gillet a 24/09/2021. 

 

 Na continuação do que continuaram a fazer nos anos anteriores, tam-

bém no facebook, alguns membros da APCEP inseriram regularmente 

publicações que se podem reconhecer como pequenos contributos para 

a Cultura e Educação Permanente, ao cobrirem temas como as Artes, a 

História, a Natureza, a Multiculturalidade, acontecimentos marcantes 

no mundo contemporâneo, etc. e outros ainda de caráter mais jocoso 

mas apresentando, preferencialmente, um teor cultural ou educativo. 

São também de referir as chamadas de atenção de alguns associados 

para programas culturais e educativos na televisão portuguesa, maiori-

tariamente da RTP2.  

 

 

 

 

http://www.revistadepedagogiasocial.uff.br/index.php/revista

