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A Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação SPCE 

foi constituída, há mais de duas décadas, por iniciativa de um 

grupo de professores/as e investigadores/as de instituições de 

ensino superior em Portugal. Enquanto associação científica e 

profissional de utilidade pública, congrega todas as pessoas 

que, de acordo com o previsto nos seus Estatutos, têm funções 

educativas e formativas e que, em diferentes situações e ativi-

dades, contribuem para afirmar a importância das Ciências da 

Educação como campo de produção e de difusão de conheci-

mento, de reflexão e de intervenção. O intercâmbio e a colabo-

ração entre pares, envolvendo cada vez mais profissionais de 

diferentes áreas e níveis de educação, quer em Portugal, quer 

em países estrangeiros, com destaque para os países lusófo-

nos e iberoamericanos, torna a SPCE um contexto sui generis 

de valorização do diálogo interdisciplinar e interinstitucional a 

partir de múltiplas identidades, experiências e culturas. A 

SPCE pretende também continuar a ser um espaço de análise 

de problemas e de mobilização de sinergias para pensar alter-

nativas e projetos, convocando racionalidades e metodologias 

plurais, redefinindo compromissos éticos e encontrando novos 

sentidos para um aprofundamento sistemático do conhecimen-

to científico e pedagógico, assumindo a Educação como direito 

humano fundamental. 
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Objetivos  

A Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação (SPCE) é 

"uma associação científica, técnica e profissional, sem fins 

lucrativos e com personalidade jurídica" (Estatutos, artº1º.1), 

reconhecida como "pessoa colectiva de utilidade pública" (D.R. 

II Série, nº 152 de 93/07/01).  

Entre outros, são objetivos da SPCE (Estatutos, artº 2º): 

1. Contribuir para o levantamento e resolução dos problemas 

educativos, através do desenvolvimento da investigação e do 

ensino das Ciências da Educação;  

2. Incentivar e facilitar o intercâmbio e a cooperação entre as 

pessoas e instituições que se dedicam à investigação e ao 

ensino, em qualquer domínio das Ciências da Educação, no 

país e no estrangeiro;  

3. Promover e defender a qualidade da investigação e do ensi-

no em Ciências da Educação;  

4. Difundir as Ciências da Educação junto das pessoas e insti-

tuições interessadas e junto da opinião pública, em geral. 

Direitos dos membros da SPCE 

 Eleger e ser eleitos para os órgãos da SPCE, 

 Tomar parte e votar na Assembleia Geral ; 

 Apresentar sugestões relativas à realização dos objetivos 

estatutários; 

 Ter precedência na utilização de serviços da SPCE, segundo 

condições a fixar; 

Descontos  

Os sócios têm descontos na inscrição de eventos científicos des-

tas associações internacionais e de outras associações congéne-

res nacionais com as quais a SPCE mantem (ou venha a estabe-

lecer) protocolos de intercâmbio e colaboração. 

Candidatura a membro individual ou coletivo 

Os Associados podem ser pessoas singulares ou coletivas. 

Para fins de Candidatura a Membro Efetivo podem ser solicita-

dos ao Secretariado da SPCE, ou impressos a partir do site, os 

respetivos formulários. Estes, depois de preenchidos, devem 

ser  enviados ou por correio normal ou por email. A Direção 

analisará a Candidatura e comunicará a sua aceitação ou rejei-

ção, sem prejuízo do recurso para a Assembleia Geral, se 

necessário.  

Em seguida, serão comunicados os procedimentos relativos ao 

pagamento normal da jóia de inscrição e da primeira quota 

anual, ressalvando, todavia, a especificidade das Candidaturas 

a Membro Provisório. www.spce.org.pt 

A SPCE é Membro de Redes e Associações 

Internacionais 

EERA – European Educational Research Association 

http://www.eera-ecer.eu/  

ADMEE/ Europe – Association pour le développment des méthodologies 
d’évaluation en education 

http://www.admee.org/  

OBIPD – Observatorio Internacional de la Profesión Docente 

http://www.ub.edu/obipd/ .  

 

Endereços 
Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação 

Rua João de Deus, nº 38 
 4100-456 Porto.  
Tel. e Fax: 0351 226009525 
Correio electrónico:  spce.geral@gmail.com ,   
  direcao.secretaria.spce@gmail.com 
Web site: www.spce.org.pt 

Os membros efetivos da SPCE também têm 

direito a: 

 Submeter trabalhos académicos ao concurso público anual 

para o Prémio SPCE, atribuído por júri de especialistas, de 

acordo com regulamento próprio; 

 Receber informação atualizada de eventos científicos 

nacionais e estrangeiros e de outras atividades internas; 

 Participar criticamente na análise e discussão que vise 

consensualizar tomadas de posição por parte da SPCE em 

assuntos relativos a políticas e orientações para a  Educa-

ção e Formação, ou quaisquer outros assuntos relevantes 

para o campo das Ciências da Educação ; 

 Ter iniciativas congruentes com os objetivos da SPCE; 

 Contribui com a sua filiação para fortalecer as Ciências da 

Educação enquanto campo de produção de conhecimento,  

pesquisa, reflexão e ação profissional; 

 Divulgar as suas reflexões e opiniões na Newsletter, no 

Facebook (www.facebook.com/SPCE1990), no Twitter: 
(www.twitter.com/SPCE1990) ou em outros espaços que 
venham a ser criados para o efeito; 

 Ter prioridade na avaliação de artigos que submetam à 

revista da  SPCE – Investigar em Educação ; 

 Propor a criação de Grupos de Reflexão e Investigação, 

autónomos, de natureza inter ou transdisciplinar que, no 
quadro das orientações gerais da SPCE e tendo como 
base um regulamento próprio, possam desenvolver ativida-
des várias com o apoio dos recursos disponíveis. 
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