
 
 

1 
 

ATA 

PLENÁRIO FINAL 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 dezassete horas, decorreu no 

Anfiteatro do Instituto Superior de Ciências Educativas, em Odivelas, a reunião do Plenário Final do III 

ENAS. A mesa do Plenário foi coordenada pela Presidente da Direção da APDASC, Isabel Filipe. 

 A Presidente da mesa, Isabel Filipe, procedeu à apresentação das conclusões resultantes do 

Plenário de Abertura, assim como de todos os três painéis realizados. Essas conclusões são fruto do 

trabalho realizado durante todo o dia e estão transcritas nas atas do Encontro Nacional dos Animadores 

Socioculturais. Após terem sido colocadas à votação, as conclusões foram aprovadas por unanimidade. 

 Foi decidido enviar comunicação, por correio eletrónico, aos presentes no III ENAS a informar 

da constituição das diversas Comissões abordadas no decurso dos trabalhos, bem como da possibilidade 

de oferecerem o contributo ao seu funcionamento. 

 Foi ainda levada a votação a proposta da APDASC de criar um grupo de trabalho que aborde a 

questão da visibilidade e afirmação do trabalho dos animadores. Esta proposta foi aprovada por 

unanimidade. 

 Finalmente, e depois de ouvida a assembleia, foi proposto que o próximo Encontro Nacional de 

Animadores Socioculturais será organizado pela Associação Nacional de Animadores Sociais (ANAS). A 

sua data de realização será nos dias 11 e 12 Novembro 2017, sendo que o local será revelado 

posteriormente. Esta proposta foi aprovada por unanimidade. 

 Foram feitos os respetivos agradecimentos às pessoas e entidades que apoiaram a realização 

do III ENAS, particularmente ao ISCE que acolheu esta iniciativa. 

 Não havendo mais nada a tratar, deu-se por encerrado o plenário final e consequentemente o 

Encontro Nacional de Animadores Socioculturais, 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 

   

 

 

 


