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NOTA BIOGRÁFICA 

Ana Fontes, com formação na área da Animação Sociocultural, tem exercido funções de Animadora em Instituições 

ligadas à Terceira Idade, Formadora em Cursos de Educação e Formação de Adultos e Docente em escolas de Ensino 

Secundário e Superior Politécnico. 

Neste momento exerce funções docentes na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico 

de Leiria, ministrando conteúdos da sua área de formação. 

É ainda Coordenadora do Nodo de Portugal da Rede Iberoamericana de Animação Sociocultural e secretária do Nodo 

de Leiria da mesma rede. Ao longo do seu percurso tem desempenhado vários cargos associativos e participado na 

organização de diversos eventos. Conta ainda com a participação em diversos projetos e publicações na área da 

animação sociocultural. 

 

 

RESUMO DA COMUNICAÇÃO 

A Rede Ibero-americana de Animação Sociocultural (RIA) nasce fruto da preocupação de pessoas de origem e de 

natureza muito diferente, mas que sentem a necessidade de juntar forças em torno de um projeto comum. Procura 

unir entidades de natureza individual ou pessoas coletivas, que estão em contacto com a Animação Sociocultural nas 

suas múltiplas manifestações, encarando-se esta estratégia como um instrumento atual e necessário para o 

desenvolvimento. Por outro lado, busca a sua adaptação às novas exigências de um mundo em constante mudança, 

através do seu estudo e divulgação. Além-fronteiras, línguas e culturas, a associação está aberta a qualquer pessoa 

que deseje contribuir com o seu esforço para alcançar este objetivo. O Nodo de Portugal da RIA foi juridicamente 

constituído como associação em 2013, adoptando a denominação de RIAP- ASSOCIAÇÃO REDE IBERO AMERICANA 

DE ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL - NODO PORTUGUÊS. Ao longo da comunicação procurar-se-á partilhar um pouco 

das experiências de trabalho desta rede, desenvolvidas nos vários países de que dela fazem parte. 


