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ATA 

1.º PAINEL: COMITIVA DE IMPLEMENTAÇÃO DO ESTATUTO DO ANIMADOR SOCIOCULTURAL 

(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 e cinquenta e cinco 

minutos, decorreu no Instituto Superior de Ciências Educativas (ISCE, em Odivelas), o primeiro painel de 

discussão do III ENAS, sob o tema supramencionado. A mesa do Painel foi constituída pelo animador 

João Morgado, Presidente da Comitiva de Implementação do Estatuto do Animador Sociocultural, tendo 

sido moderado pela animadora sociocultural Filipa Estevão Pereira, elemento da APDASC. 

 João Morgado começou por enquadrar a existência da Comitiva, referindo que uma primeira 

“tentativa” ocorreu quando o animador Bruno Trindade congregou vários animadores para 

desenvolverem um trabalho em prol do reconhecimento, mas que acabou por não ter os resultados 

desejados e foi extinta. Na sequência da criação do ENAS, com a sua primeira edição entre os dias vinte 

e cinco e vinte e sete de setembro de 2016, acabou por arrancar uma segunda tentativa de Comitiva. 

 João Morgado referiu ainda que, no que diz respeito ao trabalho de valorização do trabalho dos 

animadores, existia já um despacho onde é reconhecido o Estatuto dos Animadores Socioculturais, 

desenvolvido com o apoio do Ministro Vieira da Silva. Aliás, esse documento, alcançado em outubro de 

2016, é público e encontra-se disponível. Reforçou que faltam, por isso, apenas alguns passos para 

concluir o trabalho a que a Comitiva se propôs. Ainda se pronunciou que é essencial que os animadores 

tenham conhecimento do despacho, que o divulguem e que o usem como forma de garantir as suas 

regalias e valorização profissional. 

 No seguimento dessa necessidade, lançou um desafio a todos os animadores presentes, em 

nome da Comitiva, para que seja possível perceber qual o caminho a fazer em conjunto. Informou que 

está disponível, nas redes sociais, uma Petição de Técnicos Especializados com o objetivo da criação de 

uma Comissão de Técnicos Especializados. Essa petição conta com 10 000 assinaturas. Será lá que a 

Comitiva irá apresentar todos os problemas que afetam os animadores: o formato dos cursos 

superiores, qual a estratégia que o Ministério tem para a formação e trabalho dos animadores. Mais, 

declarou que, em concreto, tem havido um questionamento, por parte da Comitiva, ao Ministro do 

Ensino Superior e Ministro da Educação, de forma a perceber quantos animadores estão a ser formados. 

Em conjunto com o Instituto Politécnico de Coimbra, tem sido investigado o número real de animadores 

que estão no terreno. Os dados que foram apurados, entre 1995 a 2016, focam a existência de 5357 

licenciados ou diplomados registados. Assim, mencionou que é essencial saber para quem trabalha a 

Comitiva e que o Estatuto do Animador Sociocultural está datado e é do séc. XX. Assim sendo, informou 

que nas rondas negociais com os grupos parlamentares, foi entregue o regimento do ENAS. Mas o 

caminho passa necessariamente por uma maior mobilização e participação dos animadores. 

 João Morgado apelou à participação dos animadores no ENAS, como forma de poderem 

expressar as suas preocupações e necessidades. E uma vez que a participação é gratuita, é imperativa 

uma participação mais massiva e diversificada. Da mesma forma, existe uma necessidade dos diversos 

técnicos sociais (assistentes sociais, animadores, gerontólogos, etc., convergirem na valorização das 
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carreiras. Os próprios grupos parlamentares com que a Comitiva reuniu insistiram nesse aspeto. Outro 

aspeto fundamental mencionado pelo presidente da comitiva, foi que é urgente a elaboração e 

aprovação de um documento de Estatuto virado para o séc. XXI. É imperativo trabalhar em prol do 

reconhecimento. Informou que a Comitiva atual está a terminar as suas funções. Insistiu que existe a 

necessidade de maior união. E sem buscas de protagonismo, sem conflitos entre técnicos, com uma 

linguagem unificada – em prol de um bem comum. A propósito desse aspeto, João Morgado deixou a 

questão: “O que é que os animadores pretendem?”. 

 Abrindo as intervenções à assembleia, os animadores socioculturais Bruno Batista e Isabel 

Filipe defenderam que a Petição criada pela APDASC em 2013, em Defesa da Implementação do 

Estatuto do Animador Sociocultural, ainda pouco relevante, deverá ser revista e promovida. A referente 

aos Técnicos Especializados é muito direcionada para as escolas, e os animadores estão em todas as 

frentes. Concordaram que essa petição deverá ser reescrita e atualizada, de acordo com o Regimento. 

Só assim poderá ser ouvida em Comissões de Especialidade. Mas que o essencial é que qualquer petição 

seja promovida e chegue ao maior número de pessoas. Foi referido pela animadora sociocultural Isabel 

Filipe que serão necessárias 4000 assinaturas para uma petição ser levada à discussão da Comissão 

Parlamentar, sendo que, na presente data a petição tem apenas cerca de 1600 assinaturas. Assim, Isabel 

Filipe propôs que a Comitiva faça a revisão desse texto e posteriormente seja lançado o desafio a todos 

os animadores socioculturais para a sua divulgação em grande escala. João Morgado mostrou-se 

disponível para partilhar essa vontade com os restantes elementos da atual Comitiva, de forma a 

encararem esse novo desafio, de revisão e reescrita da Petição, por parte da comitiva. 

 A propósito da abertura do âmbito de visibilidade e trabalho dos animadores, João Morgado 

defendeu que os animadores deverão envolver outros intervenientes que apoiam esse reconhecimento. 

Referiu a existência de professores que têm historial na animação e que defendem a posição dos atuais 

animadores, e que poderão ser uma força de promoção. Há que saber como chegar a esses 

profissionais, que poderão trazer outras valências. Reforçou ainda que presentemente a animação tem 

uma ligação forte apenas com a psicologia. Da mesma forma, deve ser revista a quase obrigação de ter 

formação de doutorado para um animador lecionar no ensino superior. 

 Numa intervenção, a docente do ISCE, professora Fernanda Carvalho, referiu que o 

desconhecimento sobre os animadores é também transversal aos educadores sociais. E que no ISCE, 

trabalham muito em conjunto. Quanto à formação, no ISCE a formação não é dominada pela psicologia. 

Existe uma ligação às várias áreas sociais e criativas. E salientou que existe, neste momento, um 

acréscimo da procura pelos cursos de animadores e educadores sociais. 

 A professora da ESE de Santarém, Ana da Silva, elucidou que já existe o Decreto-Lei n.º 

206/2009 de 31 de Agosto (Professor Especialista), que permite precisamente o reconhecimento 

da qualidade e relevância do currículo profissional numa determinada área. Os/As animadores/as que 

pretendem lecionar no ensino superior, não detêm o doutoramento, mas têm experiência profissional 

relevante há pelo menos 10 anos podem candidatar-se a estas provas: apresentação e defesa do seu 

CV e apresentação e discussão de um trabalho/obra. O título deve ser pedido na entidade de ensino 

superior em que se pretende lecionar, embora existam 3 entidades que o validam. Contudo, referiu Ana 

da Silva, realmente, para lecionar no ensino superior, continua a ser bem mais fácil a contratação de 
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quem tem o doutoramento. E o Decreto está agora a ser posto em causa, porque houve professores/as, 

que se dedicam sobretudo à academia e à prática de ensino, que passaram as provas de especialista 

sem terem a ligação ao terreno e à prática profissional dessa área (se se excetuar o ensino relacionado 

com a área). 

 A animadora sociocultural Ana Prata interveio, discordando das opiniões anteriores. Sendo 

professora no ensino profissional, função que assumiu pouco depois de se formar, está a desenvolver 

direta ou indiretamente projetos no terreno em conjunto com os seus alunos. Logo, deve ser 

reconhecido o trabalho do professor e a sua ligação ao “terreno”. Esta questão de como avaliar o 

trabalho no terreno foi também referida pelo animador sociocultural Bruno Batista. Este defendeu que 

a especialização deveria ter um júri qualificado, que soubesse avaliar esse trabalho no terreno. Um 

animador deve ser avaliado pelo seu trabalho. 

 Foi dado por concluído o Painel, com as seguintes conclusões: A Comitiva irá reformular a 

Petição de Defesa da Implementação do Estatuto do Animador Sociocultural, sendo da responsabilidade 

das associações de animadores, mas também dos próprios animadores, individualmente, a fazerem 

chegar ao máximo de animadores e público em geral que possa assinar. É importante investir na 

valorização do animador. E não esquecer que existe já um Despacho que protege a profissão do 

animador. 

 Antes de terminar o período designado no ENAS para o 1.º Painel, foi aberto um espaço de 

reflexão sobre a identidade do animador. Este debate veio na sequência de proposta apresentada, e 

aprovada por unanimidade, pelo animador sociocultural Bruno Batista no Plenário de Abertura do III 

ENAS. 

O animador sociocultural referiu que, desde que é membro da Direção da APDASC, esta tem 

recebido muitas dúvidas sobre quem é o animador, como se apresenta e se define. Salientou que, por 

esta razão, quis aproveitar a ocasião do encontro para apresentar a sua visão. Reforçou que, muitas 

vezes, os animadores desenvolvem meramente atividades. Mas isso é algo que deveria ser transversal a 

muitas áreas – o usar práticas de animação para os mais diversos fins. Mas os animadores são 

profissionais certificados. As certificações servem mesmo para habilitar o trabalho na área. O 

reconhecimento terá de passar pela qualificação, mesmo que já se trabalhe previamente na área. As 

competências pessoais ou de prática nunca poderão substituir a certificação reconhecida – são essas 

pessoas - os animadores. Mencionou que se tem de enraizar a ideia que, quando é necessário um 

animador, terá de ser contratado um profissional qualificado. Um animador não pode ser alguém que 

desenvolve apenas atividades. Bruno Batista apresentou a seguinte hierarquização do trabalho, num 

modelo em pirâmide: a) realização de atividades – monitor; b) desenvolvimento de projetos – animador 

(sendo projeto uma ideia que transforma os recursos existentes, trabalhando um conceito, e que leva à 

ação); c) conceção de programas – entidades e animadores (pois englobam diversos projetos, com um 

cariz de intervenção social); d) planos – altos organismos (aqui com um forte cariz político). 

 Os animadores têm de coordenar o funcionamento dos projetos e dos programas; gerir as 

equipas e recursos. Não podem ser meros executores de atividades. Os animadores têm de ser 

profissionais que colocam técnicos e pessoas a serem agentes do seu próprio desenvolvimento. Esta 

diferença entre animadores e outros técnicos deve ser algo que deve passar por uma explicação a todos 
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os outros agentes: ensino, meio profissional, comunidade. Esta diferença deve também levar a que os 

animadores cobrem o seu trabalho pelas tabelas da educação não-formal (porque educam, mas sem a 

certificação). E o trabalho de animador não deve ser um trabalho isolado, mas sim algo sustentado no 

tempo. Outros trabalhos de intervenção ou ação direta são monitores, artistas, etc. Um animador pode, 

em algum momento, desenvolver essas atividades, mas não está, nesse âmbito, a desempenhar a 

função de animador. 

 Seguiram-se algumas intervenções da assembleia. Uma delas ateve-se no facto de, embora 

existam valores corretos pelo trabalho dos animadores, na verdade qualquer profissional já passou pela 

necessidade de aceitar valores mais baixos. Bruno Batista reconheceu que, naturalmente, acontecerá 

ter de se trabalhar por valores mais baixos. Mas é imperativo que se clarifique quais as tabelas. Fará 

parte da consciencialização do papel e posição dos animadores. E embora o mercado de trabalho 

obrigue a algumas adaptações, terá de ser feito um trabalho conjunto de reivindicação do peso dos 

animadores, das suas qualificações, da sua remuneração. 

 Ana da Silva referiu que o modelo em pirâmide apresentado é mais teórico que prático e que, 

para além do plano, programas, projetos, atividades, na base da pirâmide, há ainda as tarefas. E que, na 

verdade, esse modelo não é aplicável na sua totalidade, pois há muitos projetos que não estão inseridos 

em nenhum programa, nem plano. Mesmo integrados em planos que não são de animação, como por 

exemplo o Plano Nacional de Leitura ou o Plano Nacional de Saúde, os/as animadores/as devem estar 

preparados/as e disponíveis para assegurar a correta conceção e implementação de atividades de 

animação. As competências dos/as animadores/as podem ser rentabilizadas também no 

desenvolvimento de atividades, e não apenas de projetos. 

 Finalmente, foi aproveitado o tempo restante do período da manhã para ser debatida a 

constituição da Comissão de Revisão do Regimento do ENAS, em conformidade com uma proposta 

efetuada e aprovada por unanimidade no Plenário de Abertura. 

 Isabel Filipe, enquanto Presidente da Direção da APDASC, defendeu que, tendo a discussão do 

regimento sido iniciada pela ANAS, a sua presença deverá ser maioritária. A APDASC deseja ter um 

representante, devendo igualmente ser integrada alguém de fora das associações. A representação da 

ANAS contrapôs que, com a quantidade de trabalho que desenvolve e a equipa de trabalho ser 

pequena, a sua representação será feita por um único representante, a definir posteriormente. Assim, a 

Comissão terá a seguinte constituição: 1 representante da ANAS, 1 representante da APDASC, 1 

membro da assembleia. Nesse momento, foi anunciado que a animadora Cláudia Dias se mostrou 

disponível para integrar a referida Comissão. 

 Não havendo mais nada a tratar, deu-se por encerrado este painel, 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 


