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LISTA DE CANDIDATOS PARA O TRIÉNIO 2014-2017 

 

Lista (1)   A 
 

 Mesa da Assembleia Geral 
 

Nome  Cargo  Instituição 
Jorge Adelino Costa Presidente  Universidade de Aveiro 
José Matias Alves Vice-Presidente U. Católica Portuguesa  
Rosanna Barros Vice-Presidente Universidade do Algarve 
Carmen Cavaco Secretário/a Universidade de Lisboa 
Francisco de Sousa Secretário/a Universidade dos Açores 
 
 

 Direção 
 
 

Nome  Cargo  Instituição 
Almerindo Janela Afonso Presidente  Universidade do Minho 
José Carlos Morgado Vice-Presidente Universidade do Minho 
Rui Santiago Vice-Presidente Universidade de Aveiro 
Sofia Marques da Silva Vice-Presidente Universidade do Porto 
Ana Maria Seixas Vogal  Universidade de Coimbra 
Maria Fernanda Martins Vogal  Universidade do Minho 
Maria João de Carvalho Vogal Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro 
 
 

 Conselho Fiscal  
 

Nome  Cargo  Instituição 
Domingos Fernandes Presidente  Universidade de Lisboa 
Carlos Francisco Reis Secretário/a Inst. Politécnico Guarda 
José Verdasca Relator/a Universidade de Évora 
  

                                                 
1 A preencher pela Comissão Eleitoral conforme ordem de entrada 



SOCIEDADE PORTUGUESA DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
 

IMPRESSO DE CANDIDATURA AOS ÓRGÃOS SOCIAIS DA SPCE 
 

 
 

 2

 
 
 
DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO 2 
 

 
De: Jorge Adelino Costa [jcosta@ua.pt] 
Enviado: 31 de Julho de 2014 8:39 
Declaro que aceito integrar a lista de candidatura relativa às eleições para os órgãos sociais da SPCE, triénio 
2014-2017. 
Jorge Adelino Rodrigues da Costa 

 
De: Maria Fernanda Santos Martins 
Enviado: 31 de Julho de 2014 8:34 
Declaro que aceito integrar a lista para a Direção da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação. 
Fernanda Martins 

 
De: Carlos Francisco de Sousa Reis [creis@ipg.pt] 
Enviado: 31 de Julho de 2014 8:47 
Para os devidos efeitos declaro aceitar integrar o Conselho Fiscal da Sociedade Portuguesa de Ciências da 
Educação. 
Prof. Doutor Carlos Sousa Reis 
__________________________________________________________________ 
De: jcv [jcv@uevora.pt] 
Enviado: 31 de Julho de 2014 2:41 
Declaro, para os devidos efeitos, que aceito integrar a lista para o Conselho Fiscal da Sociedade Portuguesa de 
Ciências da Educação. 
José Lopes Cortes Verdasca 

 
De: rosanna@net.sapo.pt [rosanna@net.sapo.pt] 
Enviado: 31 de Julho de 2014 0:09, 
Declaro que aceito integrar a lista para a Mesa da Assembleia Geral da Sociedade Portuguesa de Ciências da 
Educação para o triénio 2014-2017. 
Rosanna Maria Barros Sá. 

 
De: José Carlos Bernardino Carvalho Morgado 
Enviado: 30 de Julho de 2014 23:24  
Declaro que aceito integrar a lista para a Direção da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação. 
José Carlos Morgado 

 
De: Rui Santiago [rui.santiago@ua.pt] 
Enviado: 30 de Julho de 2014 21:18 
Aqui vai do meu iPhone aproveitando o que o Matias Alves escreveu. 
(Declaro que aceito integrar a lista da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação) 
Rui 
___________________________________________________________________________ 
                                                 
2 A declaração de aceitação por parte dos integrantes das respetivas listas pode ser feita por vários meios, 
incluindo por email enviado à Comissão Eleitoral (spce.geral@mal.com). Pode ser usada esta folha ou, em 
alternativa, anexar declarações. 
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De: Maria João Cardoso De Carvalho [mjcc@utad.pt] 
Enviado: 30 de Julho de 2014 23:26 
 
Declaro que aceito integrar a lista para a Direção da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação. 
Maria João de Carvalho 

 
De: Domingos Fernandes [dfernandes@ie.ulisboa.pt] 
Enviado: 30 de Julho de 2014 20:19 
Para os devidos efeitos declaro que aceito integrar a lista proposta para o Conselho Fiscal da SPCE no âmbito 
do processo eleitoral em curso. 
Domingos Fernandes 

 
De: Ana Seixas [anaseixas@fpce.uc.pt] 
Enviado: 30 de Julho de 2014 20:09 
 Declaro que aceito integrar a lista para a Direção da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação. 
Ana Maria Seixas 

 
De: Francisco José Rodrigues de Sousa [fsousa@uac.pt] 
Enviado: 30 de Julho de 2014 20:52 
 
Declaro que aceito integrar a lista para a Mesa da Assembleia Geral da Sociedade Portuguesa de Ciências da 
Educação. 
Francisco José Rodrigues de Sousa 

 
De: José Alves [jalves@porto.ucp.pt] 
Enviado: 30 de Julho de 2014 20:03 
Declaro que aceito integrar a lista para a Mesa da Assembleia Geral da Sociedade Portuguesa de Ciências da 
Educação. 
José Joaquim Ferreira Matias Alves 

 
De: Sofia Marques Silva [sofiamsilva@fpce.up.pt] 
Enviado: 31 de Julho de 2014 10:44 
Para os devidos efeitos declaro que aceito integrar a lista para a direção da Sociedade Portuguesa de Ciências 
da Educação para o triénio 2014-2017. 
Sofia Marques da Silva, PhD, University of Porto 

 
De: Carmen Cavaco [carmen@ie.ulisboa.pt] 
Enviado: 31 de Julho de 2014 9:36 
Para os devidos efeitos, declaro que aceito integrar a lista da Mesa da Assembleia Geral da Sociedade 
Portuguesa de Ciências da Educação. 
Carmen Cavaco 
 ____________________________________________________________________________ 
 
De: Almerindo Janela Gonçalves Afonso [mailto:ajafonso@ie.uminho.pt]  
Enviada: quinta-feira, 31 de Julho de 2014 19:46 
Para os devidos efeitos, declaro que aceito integrar a lista de candidatura para os órgãos sociais da SPCE (na 
qualidade de Presidente da Direção), para o triénio 2014-2017. 
Almerindo Janela Afonso  
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PROGRAMA DE AÇÃO 
 
Para uma melhor e mais assídua intervenção pública em defesa das ciências da educação 
O que foi realizado 
O mandato dos órgãos sociais da SPCE (Mesa da Assembleia Geral, Direção, Conselho Fiscal), que 
se iniciou em julho de 2011 e que agora termina, caracterizou-se essencialmente pela preocupação 
de manter e consolidar o melhor das realizações anteriores, sem prejuízo do estabelecimento de 
novas prioridades, entre as quais, a revisão e modernização dos Estatutos da SPCE, com a 
realização de duas Assembleias Gerais para o efeito, e posterior escritura notarial; relançamento da 
Revista Investigar em Educação, impulsionada com a nomeação do novo diretor e com a 
redefinição das linhas orientadoras da nova série, com a constituição da Comissão de Redação e do 
Conselho Editorial (já publicado o nº 1, 2014, online e impresso, estando em publicação o nº 2); 
colaboração na candidatura e apoio à organização da European Conference on Educational 
Research (ECER 2014); definição, em colaboração com a Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro, das linhas estruturantes do XII Congresso da SPCE e participação na respetiva comissão 
organizadora; intervenção no Conselho Nacional de Educação com responsabilidade direta na 
elaboração de duas recomendações aprovadas pelo plenário e publicadas em Diário da República 
(educação para a cidadania, e formação contínua de educadores e professores); organização de um 
Seminário conjunto SPCE/CNE “O Estado da Educação e as Ciências da Educação: leituras 
críticas e desafios”, e publicação das respetivas atas; conclusão do processo relativo ao concurso do 
prémio SPCE/Porto Editora 2011 e publicação da respetiva obra, bem como organização dos júris 
e publicações das obras referentes aos prémios de 2012 e 2013 e, neste âmbito, assinatura de 
protocolos com a Porto Editora e com a De Facto Editores; realização de vários seminários internos 
conduzidos por vários associados e associadas (Encontros da Primavera), um deles com a 
presença do Prof. Luís Reis Torgal; nomeação de Representantes da SPCE no Brasil e em Cabo 
Verde e de Coordenadores/as Regionais ou Locais (Lisboa, Algarve, Beira Interior, Açores); 
apoio à realização de diferentes iniciativas de sócios individuais ou coletivos e colaboração com 
associações congéneres da SPCE; constituição do novo Conselho Consultivo da SPCE e 
organização da primeira reunião; criação de uma nova Secção de Educação Comparada e de um 
Grupo de Reflexão e Investigação em Educação para a Saúde, bem como acompanhamento de 
outros processos em curso; incentivo e apoio ao processo, amplamente participado, de discussão e 
formulação do novo instrumento de regulação ético-deontológica da SPCE, a aprovar em 
setembro próximo na altura do congresso da UTAD; reunião com o Prof. Marçal Grilo, 
Administrador da Fundação Calouste Gulbenkian, para analisar a possibilidade de reedição do 
«Prémio Rui Grácio» e eventual patrocínio para a realização de uma conferência sobre o futuro das 
Ciências da Educação; contactos com a Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura 
da Assembleia da República; regularização da adesão à European Educational Research 
Association (EERA) e adesão à Association pour le Développment des Méthodologies 
d’Évaluation en Éducation (ADMEE) e ao Observatorio Internacional de la Profesión 
Docente (OBIPD); emissão de pareceres sobre integração de licenciados em educação na 
Classificação Nacional das Profissões e sobre a Proposta-base de Revisão da Estrutura 
Curricular apresentada pelo MEC.  
Para além destas iniciativas, procedeu-se à reorganização do funcionamento administrativo (criação 
de manual de procedimentos, aquisição e implementação de programa de faturação eletrónica, 
atualização de bases de dados…); intervenções pontuais para a conservação e manutenção das 
instalações; criação de condições de maior conforto e funcionalidade na sede (aquisição de 
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videoprojector; instalação de wireless…); controlo sistemático da sustentabilidade financeira; 
decisões relativas a situações irregulares e quotas em atraso; concretização das recomendações dos 
relatórios da contabilidade e do Conselho Fiscal; aumento da auscultação para a tomada de decisão 
e melhoria dos processos de prestação de contas aos membros da SPCE; comunicação permanente 
com os associados e associadas através da disponibilização e divulgação frequentes de informação 
(site, facebook, newsletter, email); resposta atempada a todas solicitações e outras tarefas inerentes 
ao funcionamento normal da SPCE. No período correspondente ao mandato que agora termina, 170 
novos sócios inscreveram-se pela primeira vez na SPCE. 
O que nos propomos realizar 
Face às atividades que foram desenvolvidas, e que atrás sucintamente revisitámos, e às condições de 
funcionamento que foram criadas, decidimos por uma nova candidatura para o triénio 2014-2017 de 
modo a consolidar o trabalho iniciado. Neste sentido, para além do que foi feito, propomo-nos 
ainda, entre outras, realizar as seguintes atividades: 

• Definir o regulamento do Conselho Consultivo e convocar com maior regularidade a 
intervenção do mesmo; 

• Estabelecer a composição e o regulamento do Conselho de Acompanhamento da Aplicação 
do Instrumento de Regulação Ético-Deontológica e iniciar a sua aplicação; 

• Organizar as Comemorações dos 25 anos da SPCE; 
• Candidatar a SPCE à acreditação como Entidade Formadora de Formação Contínua de 

Educadores e Professores, e dar início a algumas iniciativas neste domínio; 
• Dar continuidade à participação ativa no Conselho Nacional de Educação; 
• Manter a periodicidade de realização dos Encontros e Seminários internos; 
• Avançar com o início do processo de indexação da Revista Investigar em Educação, e 

definir o respetivo regulamento; 
• Incentivar propostas para a criação e funcionamento de novas Secções e Grupos de 

Reflexão e Investigação; 
• Estabelecer protocolo com Instituição de Ensino Superior para realização do XIII 

Congresso da SPCE; 
• Definir os regulamentos relativos às funções e competências dos Representantes no 

estrangeiro e dos Coordenadores Regionais e Locais, e participar das iniciativas que vierem 
a ser propostas; 

• Atender a solicitações incontornáveis que procedam da comunidade académica; 
• Dar maior visibilidade social a iniciativas da SPCE e divulgar posicionamentos sobre a 

Educação e as políticas educativas, nomeadamente nos órgãos de comunicação social. Em 
síntese, assumir como primeira prioridade, o essencial da missão da SPCE:  

Trabalhar para uma melhor e mais assídua intervenção pública em defesa das ciências da 
educação 
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Subscritores/as 3: 
 
 
 
 

                                                 
3 De acordo com o Regulamento Eleitoral, “As listas podem ser subscritas por outros sócios, desde que 
tenham direito a voto” (Artigo 10º, ponto 4). 


