
 

 

Linhas de atuação da APEC 2019-2022 
 

 

Propomos as seguintes linhas de atuação, em consonância com a missão, visão, valores e 

estatutos da APEC: 

 

1. Fomentar a cooperação 

 

Entre as escolas católicas: 

 a) Projeto “economia de comunhão”: 

 - Potenciar recursos humanos/ pastorais/ pedagógicos; 

 - Promover a economia de escala1. 

 b) Ampliação da rede de associados: 

 - Sensibilizar os responsáveis das escolas católicas não associadas. 

 

Com a CEP / Fundação SNEC: 

a) Dialogar com os bispos e os responsáveis nacionais eclesiais do setor sobre a 

questão da liberdade de ensino e a identidade da Escola Católica 

b) Promover (ou colaborar em) ações conjuntas, concertadas;  

c) Potenciar sinergias, designadamente nas questões logísticas; 

 d) Colaborar com os responsáveis diocesanos da Escola Católica. 

 

Com outras instâncias educativas da Igreja2: 

- Potenciar sinergias. 

 

Com estruturas congéneres internacionais: 

 a) Participar em encontros internacionais; 

 b) Potenciar a parceria privilegiada com a Escuelas Católicas/ FERE-CECA3; 

c) Perspetivar uma cooperação com os países de língua oficial portuguesa, via 

OIEC4; 

d) Potenciar o acesso das escolas católicas portuguesas a outras escolas congéneres 

estrangeiras, através da relação entre a APEC e as associações congéneres de outros 

países, designadamente no âmbito do projeto Kmmunity. 

 

Com outras estruturas associativas do ensino privado5: 

 - Colaborar nas questões comuns, designadamente na defesa da liberdade de ensino. 

 

Com outras entidades da sociedade: 

- Cooperar em questões de recíproco interesse para as respetivas instituições e 

membros. 

 

Com o Ministério da Educação 

- Intervir, oportunamente, nos aspectos específicos das escolas católicas, e nas 

questões relacionadas com a liberdade de ensino. 

 

                                                 
1 Em produtos/ serviços considerados pertinentes.  
2 Designadamente, Universidade Católica (e outros institutos superiores), Secretariados nacionais e diocesanos 

da Catequese, da Família, da Juventude etc., CIRP, Congregações religiosas, etc. 
3 “Federación Española de Religiosos de Enseñanza”. 
4 Com vista a apoiá-los na formação e, porventura, na criação/ funcionamento de escolas católicas (OIEC: 

“Office International de l’Enseignement Catholique”). 
5 Designadamente a CNEF (de que a APEC é associada) e a AEEP. 



2. Promover a identidade da Escola Católica 

 

Implementar um plano global, integrado e sequencial de formação, baseado num referencial 

bem explícito de antropologia cristã: 

 a) Para professores: 

  - temáticas pastorais; 

- temáticas específicas de âmbito pedagógico/ disciplinar; 

- cursos de pós graduação/ sessões de formação. 

 

b) Para diretores e futuros diretores (elementos de direção, coordenadores, etc.): 

  - cursos de pós-graduação/ sessões de formação. 

 

 c) Para estudantes 

  - encontros inter-escolas por zonas geográficas ou por outras áreas de afinidade 

 

 d) Para pais: 

  - estreitar a colaboração com a FNAPEC. 

 

 e) Para assistentes operacionais: 

  i) formação generalista: 

    - encontro anual (Fátima). 

  ii) formação especializada: 

   - novos assistentes 

   - administrativos 

   - assistentes de Biblioteca 

   - outros 

   

 f) Para toda a Comunidade Educativa: 

- jornadas/ encontros de formação; 

- anualmente, uma  grande ação nacional, em concertação com o SNEC6. 

  

Outras iniciativas 

- Promover visitas às escolas católicas, para conhecimento da realidade e formar os 

colaboradores para a identidade da Escola Católica; 

- Apoiar a construção de ferramentas didáticas para temáticas específicas; 

- Estimular o desenvolvimento de trabalhos de investigação no âmbito da identidade 

da Escola Católica, e apoiar a sua publicação; 

- Criar um grupo de trabalho que reflita sobre a liberdade de educação e elabore um 

plano estratégico nesse âmbito para os próximos 10 anos; 

- Promover o encontro dos assistentes espirituais das escolas e também das equipas 

pastorais das mesmas. 

 

 

3. Divulgar a identidade da Escola Católica 

  

- Consolidar e potenciar a presença da APEC na Internet e nas redes sociais. 

- Potenciar a presença da Escola Católica nos órgãos de comunicação social da Igreja e 

da sociedade. 

 
Fevereiro de 2019 

                                                 
6 Nos anos pares, obrigatoriamente, uma peregrinação nacional das escolas católicas a Fátima. 


