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III Jornadas Internacionais de Animação Sociocultural 

Animação, Cidadania e Participação  

O Pólo de Chaves da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em colaboração com a Associação Portuguesa 
de Animação e Pedagogia e com a Sociedade Ibero-Americana de Pedagogia Social (SIPS), vai organizar, na 
Cidade de Chaves, de 23 a 25 de Março de 2006, as III Jornadas Internacionais de Animação Sociocultur al, 
subordinadas ao tema Animação, Cidadania e Participação. 
Este evento tem por objectivos: 
? Fomentar o debate e a reflexão em torno de áreas temáticas de Animação, nomeadamente: Animação 
Sociocultural, Animação de Tempos Livres, Animação Turística, Animação Comunitária, Animação Socioeducativa, 
Animação de grupos com necessidades educativas especiais;  
? Reflectir sobre os âmbitos profissionais e voluntários da Animação e dos Animadores e projectar o aparecimento 
de novos âmbitos, fruto de uma sociedade em permanente mudança; 
? Projectar a Animação Sociocultural como uma tecnologia educativa, contribuindo para uma eficaz articulação 
entre os espaços e tempos educativos da educação formal, não formal e informal; 
? Promover o direito à cidadania numa perspectiva plural, onde o multiculturalismo, a interculturalidade, a 
participação, a democracia sejam atributos assumidos e vividos no quotidiano;  
? Tomar consciência dos novos desafios colocados à Animação Sociocultural num mundo de globalizações e 
inquietações permanentes. 
Em termos metodológicos, este evento é constituído pelos seguintes painéis: Origem da Animação Sociocultural em 
Portugal; Animação Sociocultural e Participação; Animação Sociocultural e Tempo Livre; Animação Sociocultural, 
Educação, Globalização e Cidadania; e Âmbitos Profissionais de Animação Sociocultural. Durante as Jornadas, 
funcionarão mesas redondas, onde se reflectirá sobre: a formação de Animadores de nível superior; formação de 
Animadores de nível intermédio; e a questão dos Animadores voluntários e dos Animadores profissionais. Também 
serão focadas experiências de Animação em Portugal, que comportam o relato e a partilha de inúmeras acções de 
animação realizadas no nosso país e ainda, outras acções de que se destacam: apresentação de livros referentes à 
Animação Sociocultural, e feira do livro relacionado com a temática descrita. 
Perto de 40 conferencistas, nacionais e estrangeiros, vão estar presentes, sendo de destacar, entre outros, os 
nomes de Ezequiel Ander-Egg (Argentino), Consultor da UNESCO e Professor Visitante em diversas universidades; 
Jean Claude Gillet (França), Professor Responsável pelo Curso de Animação, na Universidade de Bordéus; Xavier 
Ucar (Espanha), Professor da Universidade Autónoma de Barcelona; Victor Ventosa Perez (Espanha), Professor da 
Universidade Pontifícia de Salamanca e autor de diversos livros sobre Animação Sociocultural; Manuel Cuenca 
(Espanha), Professor da Universidade de Deusto  e autor de diversos livros de Animação e Ócio; José António 
Caride (Espanha), Professor da Universidade de Santiago de Compostela e Presidente da Sociedade Ibero-
Americana de Pedagogia Social, autor de inúmeros trabalhos relacionados com a Animação e a Pedagogia Social; 
e Victor Melo (Brasil), Professor e autor de diversos trabalhos sobre Lazer e Tempo Livre. 
As  III Jornadas Internacionais de Animação Sociocultural, irão decorrer na cidade de Chaves, no Hotel Aquae 
Flaviae, de 23 a 25 de Março de 2006 e são organizadas pelo Pólo de Chaves da Universidade de Trás-os-Montes 
e  Alto Douro, em colaboração com a Associação Portuguesa de Animação e Pedagogia e com a Sociedade Ibero-
Americana de Pedagogia Social. 
A abertura oficial do referido evento, tem lugar no dia 23 de Março de 2006, pelas 10.00 horas, no Hotel Aquae 
Flavie.  
Os interessados neste evento podem contactar o Pólo de Chaves da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 
usando o endereço electrónico: http://www.utad.pt/pt/eventos/3_jorn_int_anim/index.html 


