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……No	 dia	 seis	 de	 junho	 de	 dois	 mil	 e	 quinze,	 sábado,	 pelas	 10.30	 horas,	 em	 segunda	
convocatória,	realizou-se	na	Casa	dos	Açores,	Rua	dos	Navegantes	n.º	21,	Lisboa,	a	Assembleia	
Geral	 da	APCEP	 -	Associação	Portuguesa	para	 a	 Cultura	 e	 Educação	Permanente,	 convocada	
nos	termos	dos	artigos	24.º	e	25.º	dos	Estatutos	da	APCEP,	com	a	seguinte:	-------------------------
-------------------------Ordem	 de	 Trabalhos:------------------------------------------------1	 -	 Análise	 e	
votação	do	Plano	de	Atividades	para	2015;	----------------------------------------------------	

2	-	Deliberação	sobre	a	localização	da	sede	da	Associação;	------------------------------------------------	

3	-	Outros	assuntos	.---------------------------------------------------------------------------------------------------	

A	 reunião	 decorreu	 sob	 a	 orientação	 da	 Presidente	 da	 Mesa	 da	 Assembleia	 Geral,	 em	
exercício,	Maria	Emília	Brederode,	 secretariada	por	Baltazar	Martins	 Jesuíno	e	 Joaquim	Silva	
Pereira.	Estiveram	presentes	os	sócios	constantes	da	lista	anexa.	----------------------------------------
-----------	

A	Presidente	deu	 início	à	 reunião	 com	um	voto	de	pesar	pela	morte	de	 José	Mariano	Gago,	
Presidente	da	Mesa	da	Assembleia	Geral	da	APCEP	neste	biénio	2015-2016.	-------------------------	

Foi	deliberado	que	a	Sede	da	APCEP	passará	para	o	seguinte	endereço:	Associação	Portuguesa	
para	 a	 Cultura	 e	 Educação	 Permanente,	 Instituto	 de	 Educação	 da	 Universidade	 de	 Lisboa,	
Alameda	da	Universidade,	1649	–	013	Lisboa.	-----------------------------------------------------------------	

O	Plano	de	Atividades	da	APCEP	para	2015	apresentado	pelo	Presidente	do	Conselho	Executivo	
Alberto	 Melo	 e	 submetido	 à	 consideração	 dos	 sócios	 presentes,	 foi	 aprovado	 por	
unanimidade.	 Salienta-se	 a	 determinação	 da	 Assembleia	 Geral	 de	 isentar	 de	 joia	 e	 quota	
durante	 o	 corrente	 ano	 os	 estudantes	 e	 pessoas	 com	 menos	 de	 30	 anos	 de	 idade	 que	 se	
tornarem	membros	 da	 APCEP.	 Esta	 determinação	 insere-se	 no	 quadro	 de	 uma	 programada	
campanha	de	angariação	de	sócios	a	decorrer	até	ao	fim	de	2015.	Após	alguma	discussão	no	
Plenário	 foi	 decidido	 manter	 a	 quotização	 anual	 em	 12	 euros	 para	 pessoas	 singulares	 e	 a	
inscrição	 gratuita	 para	 pessoas	 coletivas,	 tendo	 em	 vista	 a	 configuração	 da	 APCEP	 como	
Associação	 consolidada	 e	 a	 plena	 assunção	 do	 seu	 estatuto	 de	 representante	 nacional	 das	
Organizações	operando	no	campo	da	Educação	e	Formação	de	Adultos	em	Portugal.	-------------
------------------------------------	

Sendo	a	APCEP	uma	estrutura	de	coordenação	ligeira,	o	cerne	da	sua	atividade	assentará	nas	
iniciativas	dos	seus	associados	coletivos	e	 individuais,	 regionais	ou	 locais.	Foi	decidido	 lançar	
uma	 campanha	 de	 angariação	 de	 novos	 sócios,	 com	 destaque	 para	 públicos	 jovens	 e	
sublinhada	prioridade	para	sócios	coletivos.	Concomitantemente,	os	associados	da	APCEP	que	
gozam	 de	 maior	 visibilidade	 social	 ou	 colaboram	 em	 jornais,	 revistas	 e	 outras	 publicações,	
foram	convidados	a	assinarem	ou	identificar-se	publicamente	como	“Membro	da	APCEP”.-------	



No	 âmbito	 da	 criação	 e	 implementação	 de	 círculos	 territoriais	 e	 de	 círculos	 temáticos	 da	
Associação,	 no	 Plano	 de	 Atividades	 para	 2015	 está	 prevista	 a	 realização	 de	 um	 Encontro	
Nacional	 da	 Educação	 Permanente,	 cuja	 data,	 local	 e	 estrutura	 organizativa	 deverão	 ser	
estabelecidos	proximamente,	bem	como	a	produção	de	Cadernos	APCEP	e	outros	eventos	e	
materiais	 a	 definir,	 assentando	 sobretudo	 no	 trabalho	 dos	 referidos	 Círculos,	 iniciando-se,	
assim,	 uma	 linha	 de	 atividade	 editorial.	 Com	 a	 finalidade	 de	 promover	 um	 eficiente	
estabelecimento	 destes	 Círculos,	 a	 Direção	 vai	 enviar	 a	 todos	 os	 membros	 a	 lista	 dos	
associados,	seus	contatos	e	os	temas	selecionados	nas	respostas	à	recente	Consulta.	-------------	

Pretendendo	 a	 APCEP	 assumir-se	 como	 uma	 “associação-chapéu”	 de	 representatividade	
nacional,	procura	consolidar-se	como	uma	rede	atuante	e	um	parceiro	influente	na	esfera	da	
Educação	 Permanente	 em	 geral	 e	 da	 Educação	 de	 Adultos	 em	 particular.	 Foi	 sublinhada	 a	
importância	decisiva	da	utilização	das	potencialidades	das	Novas	Tecnologias.	Neste	contexto,	
para	 além	 da	 criação	 e	 alimentação	 da	 página	 no	 Facebook	 foi	 evocado	 a	 oportunidade	 de	
criar	um	blogue	ou	até	de	instituir	um	site	na	internet,	utilizando	desde	já	os	dispositivos	que	a	
Associação	 O	 Direito	 de	 Aprender	 pode	 disponibilizar.	 Considerou-se,	 ainda,	 importante	
estabelecer,	em	situações	apropriadas,	protocolos	de	colaboração	e	 fomentar	parcerias	 com	
instituições,	entidades	e	associações	que	possam	conferir	valor	acrescentado	à	ação	da	APCEP.	
Neste	 enquadramento	 houve	 consenso	 quanto	 ao	 estabelecimento	 de	 uma	 Parceria	 com	 a	
Casa	dos	Açores	em	Lisboa	num	horizonte	temporal	apropriado.	----------------------------------------	

A	APCEP	será	formalmente	reconhecida	como	Membro	Ordinário	da	Associação	Europeia	para	
a	 Educação	 de	Adultos	 (EAEA)	 na	Assembleia	Geral	 desta	 organização,	 a	 decorrer	 no	 dia	 23	
deste	 mês	 no	 Porto,	 prevendo-se	 que,	 posteriormente,	 a	 APCEP	 venha	 a	 ser	 convidada	 a	
integrar	candidaturas	de	financiamento	a	programas	europeus	nas	suas	áreas	de	atuação.-------	

As	atuais	condições	de	atividade	da	APCEP	aconselham	a	que,	durante	o	corrente	ano	de	2015	
se	proceda	a	uma	alteração	dos	seus	Estatutos	que	datam	de	1982,	tendo	em	vista	dotá-la	de	
estruturas	de	coordenação	e	de	instrumentos	de	gestão	e	de	funcionamento	compatíveis	com	
a	nova	organização	e	dinâmica	já	em	curso.	--------------------------------------------------------------------	

E	nada	mais	havendo	a	tratar	a	Presidente	da	Mesa	da	Assembleia	Geral	deu	por	encerrada	a	
reunião	da	qual	foi	elaborada	a	presente	ata	que	vai	ser	assinada	pelos	membros	da	mesa	que	
dirigiram	a	reunião.	

	

	

	

	

	


