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2.º PAINEL: EMPREGABILIDADE DOS 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 catorze horas, decorreu no Instituto 

Superior de Ciências Educativas (ISCE, em Odivelas), o segundo painel do III ENAS, sob o tema 

Empregabilidade dos Animadores Socioculturais. A mesa do Painel foi constituída por Marisa Leitão, 

animadora sociocultural na Cooperativa de Solidariedade Social “Os Amigos de Sempre”, Patrícia Pires, 

animadora sociocultural e diretora técnica da Instituição Particular “Lar da Minha Avó” e a intervenção 

em vídeo de Albino Viveiros, animador sociocultural na Câmara Municipal de Machico, tendo sido 

moderador o animador sociocultural Carlos Colaço. 

 Marisa Leitão apresentou a realidade do trabalho de animadora, centrada na experiência que 

tem na IPSS onde trabalha. Dentro desse campo, elucidou as tabelas salariais e estrutura de trabalho. 

Acresce aos valores referidos no Boletim do Trabalho e Emprego, o valor da diuturnidade e ainda um 

valor de maior diferenciação em relação ao pessoal não-especializado. Reforçou que, naturalmente, não 

é possível extrapolar a sua realidade para a generalidade dos profissionais e das estruturas em que 

estão inseridos. Deu a conhecer que a Cooperativa surgiu do desejo de alguns amigos em constituir uma 

cooperativa para colaborar e contribuir para a sociedade. Quase todos têm formação superior, e 

procuravam que a Cooperativa também promovesse o voluntariado. Alguns dos cooperadores residem 

mesmo, neste momento, no Pólo Comunitário que surge da constituição de um fundo, a partir da 

contribuição dos seus fundadores. Alia-se a esta verba a candidatura ao Programa PARES. Tem como fim 

o apoio à terceira idade. Tem um Lar-Residência, um Centro de Dia com acordo com a Segurança Social, 

Apoio Domiciliário e Cantina Social. A animadora apresentou, de forma geral, as diversas valências, 

mostrando um pequeno vídeo sobre algumas atividades desenvolvidas. Um dos aspetos positivos que 

realçou tem a ver com ser a própria instituição que procura elucidar sobre a progressão profissional e 

salarial. No seu caso, enquanto animadora, iniciou com um estágio profissional, tendo depois evoluindo 

na carreira de forma automática. 

 Em termos concretos, Marisa defendeu que as razões para contratar um Técnico Superior de 

Animação Sociocultural (ao invés de um Técnico Especializado) prendem-se com o querer ter uma 

equipa com qualidade técnica, desenvolvendo projetos que privilegiam o envelhecimento ativo. Os 

animadores desempenham funções de gestão dos projetos, trabalho com a comunidade,  fazem-se 

presentes nas reuniões com a CSUF e com as freguesias limítrofes e realizam a gestão dos voluntários. A 

equipa é constituída por uma animadora, 2 assistentes sociais, psicóloga, enfermagem, fisioterapeuta, 

técnica de reabilitação psico-motora, para além de voluntários que apoiam no desenvolvimento das 

atividades. 

 A participação do animador Albino Viveiros foi realizada através de um vídeo, por 

indisponibilidade da sua parte em estar presente no ENAS. Começou por abordar o que considera uma 

falsa questão, que são as condições em que são contratados os animadores. Isto porque a contratação 

respeita a legislação vigente, onde estão definidos os conteúdos funcionais dos animadores. Embora 
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hoje em dia tenham sido extintas as inúmeras nomenclaturas de animadores que existiam na 

Administração Pública, os seus conteúdos ainda estão presentes, e são referidas inclusive as exigências 

académicas nos concursos de contratação. No que toca à diferenciação entre os Técnicos Superiores e 

as restantes categorias, embora as funções estejam bem definidas, numa autarquia eles tendem a 

cruzar as suas competências com outros campos socioprofissionais. Até porque um animador é um 

mediador de ação cultural, exercendo as suas funções muito para além dos pelouros onde estão afetos. 

Assim, o exercício da animação implica um conhecimento muito mais vasto da realidade social, exige ser 

um elo de ligação entre os diferentes serviços e entre as autarquias e a comunidade. Mais do que estar 

fechado nos seus conteúdos, o animador deve estar aberto à aprendizagem e ação de e com outros 

campos científicos e profissionais. E como a animação sociocultural é transversal às diversas políticas de 

autarquia, deve ser o elo de ligação entre esses diversos campos. 

 De seguida interveio a animadora sociocultural Patrícia Pires que apresentou o seu percurso 

profissional e a sua evolução de forma a querer melhorar as suas competências académicas na 

animação sociocultural. Deu a conhecer que perante o desafio que tinha todos os dias já desenvolvendo 

atividades de animação no Lar, sentiu necessidade de melhorar as suas competências e formou-se em 

Animação Sociocultural na Escola Superior de Educação de Lisboa. Desde que assumiu maiores 

responsabilidades, enquanto diretora técnica do Lar, providenciou a contratação de um animador 

sociocultural a tempo inteiro. Aliás, defendeu, claramente, que não é possível desenvolver um trabalho 

de qualidade sem ter técnicos a tempo inteiro. Defendeu que será muito mais importante legislar sobre 

a obrigatoriedade, de equipamentos deste género, terem técnicos a tempo inteiro, assegurando um 

funcionamento contínuo e regular, que propriamente sobre questões de dimensões dos espaços e/ou 

infraestruturas. Aliás, no campo das infraestruturas é que se encontram os maiores desafios ao seu 

trabalho, uma vez que o equipamento situa-se em três pisos de um edifício em Lisboa, com algumas 

divisões exíguas. Especificou as suas atividades regulares, em que o Lar desenvolve diversas parcerias, 

tendo um protocolo com a ESEL, recebendo estagiários. O Lar procura a interdisciplinaridade, 

aproveitando os conteúdos dos diversos técnicos. Tem tido também estagiários da Escola Superior de 

Música, informando que no presente contratou um músico. E nesta interdisciplinaridade que surgem as 

diversas atividades, sendo que uma delas é um Coro, com atuações ao exterior. Um dos objetivos é 

precisamente não “fechar” os idosos no Lar, existindo sempre o esforço de providenciar saídas com os 

utentes. Também um dos princípios de funcionamento do Lar passar por colocar os idosos falar do seu 

dia-a-dia, definindo semanalmente a dinâmica de funcionamento em conjunto com os utentes. 

 Respondendo a uma pergunta da assistência, Patrícia Pires defendeu que uma mudança 

possível ou desejável seria que os animadores em busca de colocação tentassem primar pela diferença, 

fugindo a uma oferta “massiva”, principalmente, ao invés do envio de um CV genérico, o tentar 

demonstrar que tipo de projetos o candidato poderá desenvolver na instituição a que se propõe. No 

seguimento desse assunto, Ana Prata defendeu que o currículo desenhado de modo formal nunca 

poderá representar o candidato. E mais que isso, algumas instituições acabam por fazer contratação e 

pagamento de salário, sem estruturarem um plano de trabalho. E em muitos locais, a contratação de 

um animador não representa que o Técnico acabe por desempenhar os seus conteúdos funcionais. É 
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estruturado um mapa geral de atividades, desempenhadas por outros técnicos ou voluntários, mas que 

acabam por decorrer sem qualquer acompanhamento e avaliação apropriada. Da assistência vem a 

confirmação, por parte de animadores presentes, que realmente muitos animadores acabam por 

despender boa parte do seu horário laboral em processos administrativos e auferindo valores salariais 

inferiores aos das tabelas reconhecidas. O que leva a um outro desafio, que se trata de conseguir 

contrariar algum desânimo que existe em animadores que procuram colocação, levando também a 

processos de contratação que acabam por ter poucos concorrentes. 

 O animador Sociocultural Bruno Batista interveio para alertar que deveria ser aberto o leque do 

diálogo. Existe uma tendência de limitar a visibilidade das funções do animador ao trabalho com grupos 

fechados (lares de idosos, por exemplo) ou com valências de ocupação de tempos livres de crianças. Da 

assistência, também veio a noção que existem mais campos onde os animadores podem investir na 

prossecução do seu trabalho. Nomeadamente, a criação do próprio emprego poderá inclusive levar à 

oferta dos serviços a diversas entidades. Foram debatidos alguns exemplos de animadores presentes, 

que procuraram descobrir locais e entidades onde puderam desenvolver os seus projetos. Ou, outra 

proposta da assistência, que se invista na animação em contexto de saúde mental, ou, outro exemplo, 

os Bairros de Intervenção Prioritária. E que o animador é também uma mais-valia para o trabalho 

interno de equipas de outras áreas profissionais, através das suas capacidades de promoção do 

teambuilding. 

 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 

 


