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PLENÁRIO DE ABERTURA DO III ENCONTRO NACIONAL DE ANIMADORES SOCIOCULTURAIS 

 (ISCE- Instituto Superior de Ciências Educativas)  

8 de abril de 2017 

 Aos oito dias do mês de abril de dois mil e dezassete, pelas dez horas, decorreu no Anfiteatro 

do Instituto Superior de Ciências Educativas (ISCE, em Odivelas), a reunião do Plenário de Abertura do III 

Encontro Nacional de Animadores Socioculturais (ENAS). A mesa do Plenário foi constituída pelos 

animadores socioculturais Isabel Filipe, Bruno Batista e Luís Mendes representantes da entidade 

organizadora – APDASC. 

 Os trabalhos iniciaram-se com o acolhimento, a todos os presentes na sala, por parte da 

animadora sociocultural Isabel Filipe, Presidente da Direção da APDASC. Foi relembrado o propósito e 

estrutura do ENAS, bem como alguns aspetos de funcionamento logístico dos trabalhos. Avançou-se 

com a apresentação da proposta do Programa do III ENAS, sendo esta submetida a votação, tendo sido 

aprovada por unanimidade. Ainda foi referido que todos os trabalhos ficariam documentados em Atas, 

sendo estas posteriormente disponibilizadas no site da APDASC. 

 A animadora sociocultural Isabel Filipe passou a palavra aos colegas da mesa, com o objetivo de 

serem apresentadas duas propostas ao Plenário por parte dos dois delegados da APDASC.  

 A primeira proposta foi apresentada pelo animador sociocultural Luís Mendes, delegado da 

APDASC, e constitui-se como uma proposta de alteração do regimento do ENAS. Foi proposto a 

constituição de uma comissão, que tem como objetivo a revisão do referido regimento. Considerou-se 

que alguns artigos são pouco ou nada percetíveis, não refletindo na sua totalidade o espirito do ENAS e 

os seus objetivos de valorização do papel e carreira do animador sociocultural. Isabel Filipe acrescentou 

que o regimento deveria ser mais simplificado, sendo que um dos elementos a rever seria a 

periodicidade do ENAS, que deveria ser apenas duas vezes por ano (semestralmente). A comissão cuja 

criação foi proposta seria constituída no decurso do presente ENAS, com animadores presentes, embora 

fosse colocada a possibilidade de inclusão de outros elementos posteriormente. Esta proposta foi 

colocada à votação, tendo sido aprovada por unanimidade. 

 A segunda proposta foi apresentada pelo animador Bruno Batista. Este propôs que, no decorrer 

do presente encontro, fosse definido um período no qual pudesse ser debatido o tema da identidade do 

animador sociocultural: ‘Quem são os animadores socioculturais? O que é a animação sociocultural?’. 

Ele próprio pretendia apresentar uma reflexão pessoal. A proposta foi colocada a votação, tendo sido 

aprovada por unanimidade. Após articulação, ficou definido que este breve momento de reflexão 

decorreria ainda no período da manhã. 

 Não havendo mais nada a tratar, deu-se por encerrado o plenário de abertura do ENAS, do qual 

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

A Presidente da Mesa 
  

 

 

 

Isabel Filipe 


