AFIRSE PORTUGAL

Plano de Atividades para 2018
A grande realização do ano de 2018 será o XXV Colóquio da AFIRSE Portugal, sob o tema
genérico “A investigação, a formação, as políticas e as práticas – 30 anos de AFIRSE em
Portugal”. Este colóquio assinala 30 anos de realizações da AFIRSE (e da sua antecessora
AIPELF) em Portugal e analisa o contributo destas realizações para o desenvolvimento
das Ciências da Educação e da investigação educacional no nosso país.
Sendo um colóquio comemorativo, o XXV Colóquio não esgota o programa de
comemorações dos 30 anos de AFIRSE em Portugal. Assim, o XXVI Colóquio, em 2019,
terá ainda uma componente comemorativa, para a qual vão contribuir os dois estudos
que se encontram em curso, um baseado em testemunhos de participantes nos nossos
colóquios, coordenado pela nossa associada Ângela Rodrigues, e outro sobre redes e
colaborações na história da AFIRSE em Portugal, coordenado pela nossa associada Sofia
Viseu. Tencionamos também editar um segundo livro de conferências, com textos de
autores diferentes dos que aparecem no primeiro livro, o qual se compõe
principalmente por conferências de abertura dos colóquios realizados até ao momento.
Entretanto, a direção aprovou já que o tema do XXVI Colóquio, a realizar em 2019, será
“Tempos, espaços e materiais da Educação”.
Para o ano de 2018, continuamos a apostar na realização de sessões do programa
Conversas à Quinta. Esse programa tem-se revelado de grande pertinência, pelo
interesse que desperta a discussão dos assuntos que se encontram na atualidade
educativa. Por outro lado, o programa pode abrir também para projetos de investigação
em curso, aproximando mais a AFIRSE Portugal da sua finalidade estatutária.
Outra intenção, já presente em planos anteriores e que mantemos agora, é da
colaboração da AFIRSE Portugal com outras associações congéneres e com outras
organizações educativas, desde que no âmbito do campo de intervenção definido pelos
estatutos da associação. Do mesmo modo, a associação acompanhará a atividade da
AFIRSE internacional e das seções e projetos dos diferentes países em que a AFIRSE tem
expressão e procurará fazer-se representar nas realizações mais relevantes das secções
estrangeiras, de acordo com as disponibilidades financeiras existentes.
É nossa intenção dar atenção, finalmente, à questão da angariação e da gestão de
associados. Este não tem sido um assunto de primeira linha nas preocupações da
Direção, mas é necessário discutir um modo de trabalhar nesta matéria e tratar de o pôr

em prática. Poderá ser necessário criar um grupo de trabalho específico com esta
missão.
Não se apresenta um orçamento formal para o ano de 2018. O montante global de
despesas dependerá bastante dos serviços que seja necessário contratar para a edição
do segundo livro de conferências e das implicações que o programa venha a ter na
constituição do secretariado do colóquio. Por outro lado, as despesas a realizar também
dependem das expectativas que se forem criando sobre as receitas que do colóquio de
2019 e sobre o eventual excedente que venha a dar o colóquio de 2018 (não sendo de
esperar que este dê grande excedente, tendo em vista o elevado montante da respetiva
despesa).
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