Plano de atividades para o mandato 2017-2019

A lista candidata à Direção da AFIRSE Portugal propõe-se dar continuidade ao trabalho
desenvolvido no anterior mandato, o qual procurou seguir uma linha de coerência com
a tradição da Associação, no sentido de manter o seu espaço no campo da promoção do
debate, da reflexão e da circulação do conhecimento científico produzido no âmbito das
Ciências da Educação, assim como na criação de redes de colaboração entre
investigadores, sobretudo nos países representados na AFIRSE Internacional. Assim
procuramos:
1. Continuar a desenvolver a relação da AFIRSE Portugal com o Instituto de
Educação da Universidade de Lisboa, articulando as nossas realizações com a
Direção do Instituto e lançando iniciativas conjuntas.
2. Dar continuidade à realização dos Colóquios anuais. O Colóquio de 2018 visa a
reflexão sobre o contributo da AFIRSE Portugal para o desenvolvimento da
investigação e da circulação do conhecimento científico em educação no nosso
país e para a criação de redes de colaboração entre investigadores dos diferentes
países que, habitualmente, frequentam os nossos colóquios.
3. Realizar um programa comemorativo do 30º aniversário dos Colóquios da
AFIRSE, que se verifica em 2018, e essa comemoração dar-se-á por ocasião do
XXV Colóquio anual.
4. Dar continuidade à publicação anual das atas dos Colóquios.
5. Investir em acções de angariação de sócios individuais e colectivos.
6. Dinamizar o site da Associação, procurando torná-lo num veículo eficaz de
comunicação com os sócios, de angariação de sócios, de difusão do
conhecimento científico das Ciências da Educação, assim como de informação
sobre a associação e sobre atividades do interesse dos sócios.
7. Assegurar a continuidade das Conversas à Quinta, nomeadamente, através da
colaboração com o Instituto de Educação da Universidade de Lisboa.
8. Garantir a sustentabilidade financeira de modo a assegurar a viabilidade dos
projetos que nos propomos realizar.
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