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Plenário “Estatuto do Animador Sociocultural” 

No dia vinte e seis de setembro de dois mil e quinze, pelas dez horas, decorreu, na  

Escola Superior Agrária de Coimbra, a reunião do Plenário “Estatuto do Animador 

Sociocultural” do ENAS. A mesa do plenário era constituída pela Animadora Ana Filipa 

Carvalho, Animadora Ana Filipa Pinto, Animador Bruno Trindade, Animador João Morgado e 

Animadora Sara Cortesão. 

Esta conteve o seguinte ponto de ordem de trabalhos: 

 Estatuto do Animador Sociocultural 

 

O Plenário “Estatuto do Animador Sociocultural” teve início com uma breve 

explicação, como por exemplo, debater as carreiras profissionais dos Animadores; definir a 

formação de Técnico Superior de Animação Sociocultural e Assistente Técnico de Animação 

Sociocultural; entre outros. 

O Estatuto do Animador Sociocultural cria uma base de referência para debater e 

defender a nossa profissão. 

Em 2010 a APDASC estruturou o Estatuto do Animador Sociocultural, no entanto o mesmo  

nunca chegou a ser publicado em Diário de República, mesmo havendo, na altura, uma 

comitiva criado por animadores e professores que conseguiram entregar o estatuto no 

grupo parlamentar do PSD. Com o passar do tempo a comitiva desmembrou-se e este 

trabalho não chegou a ser concluído. Desta forma, o ENAS tem como objetivo dar 

continuidade ao trabalho desenvolvido pela comitiva anterior. 

 Neste momento, com o governo atual o Estatuto não será aprovado, mas após o 4 de 

Outubro de 2015, com as eleições, poderemos dar voz à nossa profissão e assim conseguir 

que o Estatuto seja aprovado. 
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E, mais nada havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião da qual se lavrou a 

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

 

A Secretária                                                                  O Presidente 
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