Conclusões do
XIII Congresso Internacional de Animação Sociocultural:
“Voluntariado e Cidadania Ativa"
17, 18 e 19 de novembro de 2011, Cine-Teatro Caracas (Oliveira de Azeméis)

Este XIII Congresso Internacional de Animação Sociocultural, subordinado
ao tema do “Voluntariado e da Cidadania Ativa”, organizado pela APDASC –
Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da Animação Sócio-Cultural, nos
dias 17, 18 e 19 de novembro de 2011, no Cine-Teatro Caracas da cidade de
Oliveira de Azeméis (Portugal), contou com o apoio da Câmara Municipal de
Oliveira de Azeméis, Rede Iberoamericana de Animação Sociocultural (RIA),
Plataforma de Animadores SócioEducativos e Culturais (PASEC), Associação
Insular de Animação Sociocultural (AIASC) e Associação Regional de Animadores
Socioculturais de Tondela (AS).
Durante os três dias de Congresso, 260 pessoas, entre estudantes,
profissionais,

voluntários/as

e

outros/as

interessados/as

nesta

temática,

debateram, partilharam conhecimentos e preocupações, numa dinâmica que
permitiu o envolvimento de todos/as, fazendo-se notar de forma mais efetiva
pelas intervenções espontâneas que aconteceram ao longo de todo o evento. Assim,
foi possível enumerar as seguintes conclusões:

 A Animação Sociocultural pode e deve contribuir para uma cidadania ativa
dentro do processo de globalização;
 A intervenção socioeducativa encontra e acontece, hoje, em novos espaços
(como é exemplo o espaço virtual), e em novos tempos (porventura mais
imediatos mas com menos contato humano e físico);
 Há que redefinir a Animação Sociocultural sobre três prismas: o da chegada de
uma sociedade de conhecimento; o de um processo de globalização
ambivalente; o de uma transformação política e económica de âmbito
planetário;
 Será assim, a Animação Sociocultural, desafiada a desenvolver uma cidadania
ativa, capaz de fazer frente aos mercados financeiros, por exemplo, através de
novos movimentos de voluntariado internacional;

 A formação de animadores/as socioculturais, deve contemplar matérias
relativas ao exercício de um serviço cívico efetivo e de um voluntariado critico;
 A animação sociocultural é um processo que deve gerar vida associativa,
implicar pessoas, promover a interação e motivar a ação voluntária;
 Ao voluntariado e ao/à voluntário/a do futuro, é requerido um compromisso:
o de transportar a confiança de que outro mundo é possível, acreditando
sempre que o melhor de tudo é o Ser Humano.

Oliveira de Azeméis, 19 de novembro de 2011
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