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Ata 

Painel: Comitiva de Implementação do Estatuto do Animador 

Sociocultural 

 

No dia catorze de janeiro de dois mil e dezassete, pelas quinze horas, decorreu, no 

Auditório da Escola Superior de Educação de Coimbra, O Painel Comitiva de 

Implementação do Estatuto do Animador Sociocultural. A mesa do plenário era 

constituída pelos Animadores Armanda Bernardo, Miguel Mourão, João Morgado, Ana 

Baliza e Joana Ferreira. 

Esta incluiu os seguintes pontos de ordem de trabalhos: 

- Dar conhecimento aos animadores do trabalho que tem vindo a ser realizado pela 

Comitiva; 

- Dar conhecimento aos animadores das informações recolhidas nas audiências 

parlamentares na Assembleia da República 

- Intervenção do Exmo. Sr. Deputado Dr. Pedro Coimbra 

 

João Morgado começa a falar sobre o que a Comitiva apurou ao longo deste últimos 

meses. Refere que Vieira da Silva já reconhece a nossa profissão e já foi enviada para 

todas as associações o seu despacho, o qual pode ser enviado pela ANAS a quem o 

solicitar. Os partidos congratularam-se por esta iniciativa e por ter sido iniciada por 

animadores. A Comitiva entendeu que seria importante reunir com todos os partidos. 

Reuniram com a deputada do PS, Dra. Augusta Santos que disse que os documentos 

apresentados eram do século XX e que havia a necessidade de a comitiva constituir um 

órgão social e, depois de aprovarem o regulamento desse órgão, deveriam trabalhar no 

documento. O BE reconhece a nossa profissão dizendo que a profissão poderá vir a ser 

reconhecida até ao final de 2017. Rita Rato, do PCP, frisou à Comitiva que são os 

animadores que devem decidir e seguir o caminho para a o reconhecimento da 

profissão, dentro das funções que a academia lhes reconhecem. Nas reuniões com os 

partidos, foram discutidas as questão relativas à carreira docente, do facto de serem 
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pessoas de outras áreas de formação que estão a formar animadores e das múltiplas 

designações de cursos de animação que geram dificuldade na definição da profissão e 

dos âmbitos de ação.  

João Morgado informa que a comitiva realizou um estudo com a ESEC sobre as saídas 

de ASE e contabilizaram, em média, que estejam no mercado de trabalho 10.000 

animadores. O Ministério da Educação nunca disponibilizou os dados oficiais relativos 

aos animadores, quanto à formação e empregabilidade. João Morgado continua dizendo 

que as indicações que os partidos deram foi a de que estão interessados e disponíveis 

para ajudar no reconhecimento da profissão, sendo que assim que tiverem o Regimento 

do ENAS em mãos será possível dar continuidade ao processo. Os verdes também 

apoiaram, em termos informais. Informou que a Deputada Augusta alertou para a 

importância de os animadores não se deixarem subjugar, e de que estão cientes de que 

a academia tem muita autonomia. Referiu que assim que este o Regimento do ENAS 

chegue aos partidos, irá sensibilizar os órgãos máximos do Ministério da Educação para 

esta questão.  

João Morgado questionou o plenário sobre o caminho a seguir, perguntando se seria 

mais viável enviar o Regimento já, dando início ao processo, ou se aguardaríamos que 

se realizasse o ENAS ordinário em Abril, altura em que seria discutida a designação do 

Regimento quanto ao mesmo se referir a Animadores Sociais ou Animadores 

Socioculturais. 

Samuel Machado pediu palavra e considerou que seria imperativo que o Regimento do 

ENAS entrasse neste trimestre já que terá implicações no orçamento de estado.  

Carlos Costa interveio dizendo que, apesar de não ser do seu agrado algumas situações 

que surgiram ao longo deste processo, considerou que os animadores deveriam dar um 

parecer positivo a este processo e começarem a trabalhar em conjunto. Reforçou que 

as associações devem unir-se porque o trabalho é o que está melhor feito e foi aquele 

que avançou. Considerou que se deveria colocar pessoas de várias associações na 

comitiva. Sugere que as pessoas se unam e avancem com as ideias que estão em curso.  

João Morgado frisou que a Comitiva nunca esteve nem estará vedada. Propôs continuar 

a liderar a comitiva e a poder convidar pessoas para integrar essa mesma comitiva. 
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Indicou que todas as associações foram notificadas para participar mas não obteve 

resposta. João Morgado, convida a APDASC a integrar a comitiva, dirigindo o convite a 

Abraão, o qual demonstrou ter dificuldade em gerir essa função com outras que 

desempenha atualmente noutros contextos profissionais, demonstrando disponível, no 

entanto, para monitorizar o processo.  

João Morgado informou o plenário da presença do Deputado Dr. Pedro Coimbra nas 

instalações da ESEC e pediu autorização para a entrada do Deputado e interrupção 

temporária dos trabalhos, o que foi aceite.  

Na sua intervenção, o Dr. Pedro Coimbra saudou os presentes, demonstrando-se 

plenamente disponível para ajudar no processo de reconhecimento dos animadores, 

fazendo os possíveis, junto do seu partido, para que o processo corra os trâmites 

necessários para que os animadores sejam reconhecidos. Mas alerta para as 

dificuldades associadas a este tipo de processos e para o facto de o mesmo estar a 

acontecer com profissionais de outras áreas que também, e legitimamente, reclamam 

pelo seu reconhecimento profissionais.  

Retomados os trabalhos do plenário, foi votada por unanimidade levar o regimento do 

ENAS, em 48h, aos partidos políticos.  

E, mais nada havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião do qual se lavrou a 

presente ata que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada nos termos da lei. 

 

       O Presidente da Mesa 

 

 


