
 

O que é? 

Trata-se de um encontro formativo e de partilha entre animadores(as) e outros 

profissionais com interesse nesta área. Pretende-se privilegiar o debate, a troca de 

ideias e lançar sementes para futuros trabalhos em rede. 

O evento é dirigido a todos os interessados, quer sejam sócios da APDASC (Associação 

Portuguesa para o Desenvolvimento da Animação Sociocultural) ou não. 

O APDASC SUMMIT inclui ainda a Assembleia Geral da APDASC, local e espaço de 

debate, partilha e encontro de sócios. 

 

Quando e onde decorrerá? 

O APDASC SUMMIT decorrerá no próximo dia 01 de fevereiro (sábado), no Auditório 

da Escola Profissional Gustave Eiffel - Pólo do Lumiar, sita no Campus do Lumiar, 

Avenida das Linhas de Torres, nº179. 

Qual será o horário do evento? 

O evento terá início às 10h00. Sugere-se a chegada de 30 minutos antes para a 

confirmação da inscrição e outras informações. Para os participantes que não são 

sócios da APDASC o evento terminará às 17h00.  

Para os Sócios, o evento terminará perto das 19h00, hora prevista de término da 

Assembleia Geral. 

Como posso participar? 

Para participar no APDASC SUMMIT basta efetuar a inscrição neste link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemcr0AUJZ-P45lMn-

jj18bZUSuSpR9dOs542LXS1jtAjf5oQ/viewform.  

A inscrição é gratuita para todos, sócios da APDASC ou não sócios, quer se encontrem 

ligados ou não à Animação Sociocultural. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemcr0AUJZ-P45lMn-jj18bZUSuSpR9dOs542LXS1jtAjf5oQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemcr0AUJZ-P45lMn-jj18bZUSuSpR9dOs542LXS1jtAjf5oQ/viewform


 

Como chegar ao local? 

De carro: veja as direções no google maps através deste link:  

https://goo.gl/maps/iqM9DNdXTaxUz3su8 

 

De comboio: saia na estação de EntreCampos. Na estação apanhe a linha amarela na 

direção de Odivelas e saia na Quinta das Conchas. 

De autocarro: a estação rodoviária fica situada em Sete Rios ou no Oriente. Alguns 

autocarros poderão parar no Campo Grande que fica próximo da Escola. Depois é 

apanhar o metro de forma a apanhar a linha amarela em direção a Odivelas e sair na 

Estação da Quinta das Conchas. 

Como será em relação às refeições? 

A APDASC não fornece o almoço aos participantes. No entanto, será possível almoçar 

perto do Campus em vários espaços de restauração, snack bares ou cafés existentes na 

zona. 

As pausas curtas entre as atividades, serão no local e da responsabilidade da APDASC. 

Haverá certificação? 

Sendo um evento de encontro e reflexão sobre a animação haverá lugar a certificação 

de participação. Poderemos também fornecer uma declaração para fins patronais. 

Para isso basta solicitar no secretariado do APDASC SUMMIT no dia do evento. 

Outras questões poderão ser enviadas para o e-mail: geral@apdasc.com 


