Relatório de atividades do ano de 2016
No segundo ano do mandato 2015-17 da AFIRSE Portugal procurou-se dar continuidade
ao trabalho que vinha do antecedente, acrescentando-se a esse trabalho algumas
iniciativas de desenvolvimento que vamos descrever brevemente a seguir. Assim:
1. Continuámos 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. Realizámos o Colóquio anual de 2016, que contou com cerca de 200
comunicações, o que correspondeu a uma quebra de cerca de um terço no
número de inscritos, devida sobretudo à menor participação de colegas
brasileiros. Durante o ano, preparámos o Colóquio de 2017, cujo tema será “A
escola: dinâmicas e actores”.
3. Dinamizámos o site da Associação, procurando torná-lo num veículo eficaz de
comunicação com os sócios, com informação sobre a associação e sobre
atividades do interesse dos sócios.
4. Realizámos um novo ciclo das Conversas à Quinta, que foi desenvolvido em
colaboração com as Áreas Científicas do Instituto de Educação. Foram realizadas
cinco sessões entre Fevereiro e Junho, que corresponderam a outras tantas
oportunidades de reflexão e debate sobre temas da actualidade educativa. As
sessões tiveram lugar no Anfiteatro II do Instituto de Educação.
5. Lançámos 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. Assim, o programa do Colóquio de 2018 estará voltado para
a reflexão sobre o contributo da AFIRSE Portugal para o desenvolvimento da
investigação em educação no nosso país e para a criação de redes de
colaboração entre investigadores dos diferentes países que, habitualmente,
frequentam os nossos colóquios. Durante o ano de 2016, foram realizadas várias
reuniões preparatórias do Colóquio de 2018, tendo sido recolhidos diversos
contributos sobre a organização do respectivo programa e os estudos prévios a
empreender. Espera-se que, durante o ano de 2017, seja possível concluir com
êxito a preparação deste Colóquio especial.
6. Lançou-se um programa de digitalização das actas dos Colóquios da AFIRSE, as
quais irão ficar disponíveis no nosso site para consulta dos interessados,
constituindo também um material essencial à realização dos estudos prévios
relativos ao Colóquio de 2018. Para a realização deste programa foi contratado
um estudante de mestrado (já concluído) do Instituto, Diogo Esteves, o qual tem
este trabalho quase pronto.
7. Através do Presidente da Direção, integrámos o Conselho de Administração da
AFIRSE internacional e participámos na homenagem póstuma ao Professor
Gaston Mialaret, realizada na UNESCO, em Paris, no dia 12 de Dezembro de 2016

e promovida por esta organização e por um grupo de outras organizações a que
o Gaston Mialaret esteve ligado, entre as quais a AFIRSE, de que foi fundador.
8. Embora a associação não tenha serviços, nem pessoal permanente, pudemos
manter um funcionamento corrente efectivo, graças à colaboração da nossa
associada Ana Rita Faria, que trabalha para a AFIRSE Portugal sobretudo nos
períodos dos Colóquios, mas que, afinal, vai colaborando durante o ano inteiro.
Está ainda por realizar uma grande campanha de angariação de sócios. A associação tem
hoje 80 sócios e tinha 55 no final de 2015. Reiteramos que há necessidade de montar
um sistema simples de angariação e gestão de sócios, que faça crescer a associação, que
garanta a cobrança de quotas com regularidade e, por essa via, a nossa sustentação.
Por outro lado, ainda não tem expressão significativa a colaboração com outras
instituições, para além do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. Esse é um
outro eixo de desenvolvimento para o futuro.

Pela Direção da AFIRSE Portugal

