
Análise ao Inquérito realizado aos sócios da APDASC 

Enquanto associação acreditamos ser muito importante escutar e estar em sintonia 
com os sócios. O inquérito por questionário, realizado no primeiro semestre deste ano, 
foi disso um exemplo. Apresentamos agora as nossas conclusões. 

Universo do inquérito 

Responderam ao inquérito 98 sócios, ou seja 20,2% do universo dos sócios da APDASC. 
Das respostas constam 32,7% dos sócios do género masculino e 67,3% do género 
feminino. A maior parte dos sócios que responderam ao inquérito fazem parte da 
APDASC desde o ano da sua formação em 2006 (26,3%), sendo que 31,3% não se 
lembram do ano de entrada na APDASC e 42,4% se situam entre os restantes anos (de 
2007 a 2016). 

A maioria dos inquiridos pretende continuar como sócio da APDASC (66,7%), sendo 
que 29,2% terão de ponderar face às propostas da direção atual. Pretendemos 
introduzir melhorias no funcionamento da APDASC para que possamos continuar 
juntos na luta pela afirmação da Animação Sociocultural na nossa sociedade. 

Conhecimento e divulgação da APDASC 

No geral os sócios que responderam ao inquérito tiveram conhecimento da APDASC 
através de amigos (26,5%), através de estabelecimentos de ensino (22,4%) e através 
da participação em congressos/atividades promovidas pela APDASC (18,4%). Estes 
dados mostram-nos que a APDASC deverá continuar o seu caminho através da 
realização de um conjunto de iniciativas/atividades com e para os sócios, apostando 
numa maior divulgação junto dos estabelecimentos de ensino com os quais deverá 
efetuar parcerias, em particular com aqueles que ainda lecionam os cursos de 
Animação Sociocultural. 

Participação e divulgação das atividades da APDASC 

Das respostas ao inquérito (98 respostas), 80% dos sócios já participaram em alguma 
atividade da APDASC, sendo os congressos o maior número com 97% e os workshops 
(46%) as atividades mais participadas. A par destas estão a participação nas atividades 
da direção e assembleias gerais (62%). Apesar destas altas percentagens de 
participação reveladas pelas respostas aos inquéritos sabemos que a percentagem de 
participação nas atividades seria reduzida se o número de respostas abrangesse um 
maior número de sócios. Esta não participação de alguns sócios passa muitas vezes 
pela distância da morada dos sócios até à localização das atividades e da 
incompatibilidade com as datas/horários escolhidos, tendo em conta as respostas ao 
inquérito relativas às razões da não participação nas atividades. 

Da nossa parte temos consciência da importância da descentralização das atividades e 
da abrangência que as mesmas devem ter a nível nacional. Aliás, tem sido política da 
organização dos congressos que os mesmos aconteçam em locais diferentes todos os 
anos. Continuaremos a tentar que essa descentralização seja mais efetiva, tendo 
também a consciência de que será sempre muito difícil agradar a todos. 



Relativamente à divulgação das atividades apenas 1% menciona o seu 
desconhecimento para justificar a sua ausência nas iniciativas. Da nossa parte sabemos 
que por desatualização dos contatos dos sócios, que este ano fizemos um esforço por 
atualizar, alguns deixaram de receber a divulgação das atividades da APDASC. No 
entanto hoje a associação dispõe também de outras ferramentas que ajudam na 
divulgação como é o caso do site e do facebook. 

Em relação ao website, 70% dos inquiridos acedem de vez em quando ao portal da 
APDASC. Os restantes nunca o visitam ou não o conhecem. Já no facebook, apenas 
31,6% conhecem a página e recebem atualizações. Estes resultados mostram-nos que 
o facebook poderá ser mais uma ferramenta da divulgação a par do e-mail ou do 
website. 

Atividades e Expectativas  

O que os sócios procuram essencialmente na APDASC quando se inscrevem segundo as 
respostas ao inquérito é o acesso a informação e formação (50%). Da parte da APDASC 
pretendemos assim reforçar a área da informação relativa à animação sociocultural, 
nomeadamente informações no site e continuar a apostar na formação contínua em 
vários modelos. 

Em relação às atividades que os sócios gostariam de ver desenvolvidas na APDASC a 
divulgação de projetos/boas práticas de Animação Sociocultural  e a promoção e 
afirmação da ASC na sociedade foram as respostas mais assinaladas com 64,3% e 
61,2% respetivamente. Seguem-se respostas ligadas a propostas de formação 
inovadoras(53,1%), workshops (54,1%) e congressos (48%). Com a mesma 
percentagem que os congressos aparece a expectativa do site mais atualizado e com 
mais informação sobre ASC. 

A APDASC apostará assim na divulgação de projetos e de boas práticas da ASC pois 
acreditamos também que é um trabalho que não tem sido muito desenvolvido e que é 
premente neste momento para a valorização do trabalho do animador sociocultural. 

Tentaremos atualizar o site da APDASC e torná-lo mais informativo e olharemos para 
as nossas propostas formativas, tornando-as mais inovadoras e atrativas. 

 

Parâmetro de trabalho da APDASC 

Relativamente à avaliação do trabalho realizado pela APDASC, o contacto com os 
sócios, a resposta a dúvidas, a promoção e dinamização de atividades, a divulgação e 
informação e a publicação e venda de livros, está entre o razoável e o bom. A 
promoção da Animação Sociocultural e a organização de congressos é avaliado com 
bom. Já o sistema de cobrança de quotas é avaliado com um razoável. 

O sistema de quotas está agora a sofrer uma atualização de forma a torná-lo mais fácil 

e eficaz quer para a direção, quer para os sócios. Queremos melhorar todos os outros 

itens tornando-os mais efetivos e com maior qualidade. No entanto ficamos 



orgulhosos quando a organização dos congressos é avaliada com um bom. É sinal que 

todo o trabalho até aqui tem valido a pena. 


