
 

                programa eleitoral 

 
 
LISTA    A 

 
“EDUCAÇÃO DE ADULTOS COMO PILAR DE CIDADANIA 

PARTICIPATIVA" 

 

“A EDUCAÇÃO DE ADULTOS, COMO PILAR DE CIDADANIA PARTICIPATIVA” infere um 

contínuo desassossego de contribuir para a definição, construção e implementação 

de políticas públicas de Educação e de Formação de Adultos, amigas e ao serviço das 

pessoas. 

Este manifesto eleitoral propõe o desenvolvimento de uma atuação permanente e 

assertiva, de contínua sensibilização, clarificação e de exigência junto de todos os 

atores, com responsabilidade no campo de Educação de Adultos. 

Neste sentido, a intervenção cívica e profissional da APEFA, desenvolver-se-á nas 

seguintes dimensões:  

DIMENSÃO POLITICA E SOCIAL 

Propomo-nos promover influências, conscientes e racionais, ao mais alto nível, visando 

políticas de Educação e Formação de Adultos, amigas das pessoas, permanente e ao 

longo de Toda a vida; 

- Defender a naturalização da Educação de Adultos integrada no sistema; 

- Trabalhar junto de e com todos os partidos com assento na Assembleia da República, 

no sentido de criar condições a um novo modelo de educação de adultos em Portugal, 

não renegando o que de bom permanece;   

- Reforçar as competências das pessoas através da educação ao longo da vida; 



 

- Projetar e afirmar a APEFA como interlocutor sólido e responsável nas questões da 

EFA em Portugal junto dos organismos nacionais e internacionais e junto da Sociedade 

Civil. 

Promover dinâmicas facilitadoras, da responsabilidade dos senhores delegados 

Regionais da APEFA junto dos atores territoriais, de reconhecimento e valorização 

social da EFA.  

RELAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS  

- Incrementar e cimentar o relacionamento e o diálogo com as estruturas e instituições 

regionais dos Ministérios da Educação, da Economia e do Emprego e Solidariedade; 

- Cooperar e participar em iniciativas e projetos com entidades públicas numa 

perspetiva de dignificação da Educação e Formação de Adultos e de reforço da 

afirmação da  APEFA – Aprendências na sociedade portuguesa, académica e política.  

- Colaborar com parceiros sociais na criação de dinâmicas favoráveis a uma Educação 

de adultos para todas as idades; 

 

RELAÇÃO COM OS ASSOCIADOS  

- Promover a realização de convívios, encontros, debates, fóruns e tertúlias de reflexão 

nos múltiplos domínios, político, social, ao interesse dos Associados e profissionais de 

EFA;  

- Promover reuniões setoriais para a criação de consensos e tomadas de posição junto 

da tutela; 

- Estabelecer uma comunicação facilitadora e dinâmica, através da atualização 

frequente da página de Facebook e do melhoramento do site www.apefa.org.pt, como 

elo de informação e de comunicação on-line junto dos Associados. 

- Criar momentos de convivialidade e partilha entre associados, com atividades 

desportivas e ao ar livre. 

 

AÇÃO  

http://www.apefa.org.pt/


 

- Promover a internacionalização da APEFA com promoção de momentos de interação 

e partilha de experiências com organizações internacionais congéneres, em encontros 

e fóruns internacionais e Erasmus; 

- Realização do Seminário Nacional de Educação e Formação de Adultos. Na primeira 

sexta-feira de julho de cada ano; 

- Desenvolver um plano de formação acreditada para formadores e profissionais de 

curos EFA, Centros Qualifica e atores territoriais. 

- Solicitar audiências com Grupos Parlamentares da Assembleia da República; 

- criara condições à realização da reunião, preferencialmente anual, do Conselho 

Consultivo da APEFA; 

- Promover reuniões com instituições e organismos: ANQEP, IEFP, ANMP, ANAFRE, 

POCH, Câmaras Municipais, etc ; 

- Incrementar, agora apoiadas pelas Delegações Regionais da APEFA, a organização de 

atividades culturais, lúdicas, e desportivas para associados.  

- Diligenciar a celebração de acordos e parcerias institucionais que promovam o 

prestígio e divulgação da APEFA;  

  

 

       VENHA CONNOSCO! 

ESTAMOS CONSIGO. 
 

 
 
 
 
 


