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1º Encontro do  Movimento Cidadania & Território 
Lisboa, CIDAC, 11 de janeiro de 2013 

 
 

Memória do Encontro 
 
Participantes 

Alexandar Correia (Terras Dentro), Américo Mendes, Clara Lourenço (ADC Moura), David 
Machado (Rota do Guadiana), David Marques (Esdime), Fernanda Vaz (Activar), Graça Rojão 
(Coolabora), Helder Guerreiro, Helena Mire Dores, Ilídio Monteiro (via skype), João Cordovil (ADC 
Moura), João Fernandes (Oikos), João Ferrão (ICS-UL), Jorge Wemans (ANDC), José Carlos 
Albino, Luísa Teotónio Pereira (CIDAC), Maria Joana Veloso, Nelson Dias (In Loco), Susana 
Sousa, Telma Guerreiro (Taipa, CRL). 

Ausências justificadas1 

António Pombinho (ADREPES), Rui Henriques (Gente) Pedro Ferrão, Álvaro Cidrais, José Manuel 
Duarte, João Margalha (Alentejo XXI), Raul Marques, Miguel Torres (ACERT), AADIES, ADTR, 
Jorge Revez (ADPM), Maria João (ADL), Artur Cristóvão, Clementina Henriques, Florence Melen 
(Trilho).  

Objetivos 

1. Dificuldades / desafios das Organizações e Iniciativas de Desenvolvimento Local 
2. Atualização de conceitos & praxis do Desenvolvimento Local / Territorial e da Cidadania ativa 
de base 
3. Novos Caminhos / métodos para uma Ação Conjunta nos tempos presentes 
4. Que “plataforma / redes(s)” no imediato e curto prazo 
 
Os moderadores da reunião, Jorge Wemans e Luísa Pereira, por volta das onze horas, deram 
início aos trabalhos começando por agradecer a presença de todos/as nas instalações do CIDAC 
e propondo que a manhã fosse dedicada ao debate sobre “o que é hoje o DL” e, neste âmbito, 
quais as principais preocupações e desafios sentidos pelas pessoas e organizações presentes 
e a tarde à discussão do “como atuar em conjunto”. 

De seguida, a Luísa solicitou aos/às participantes que escrevessem num post-it duas 
expectativas/objetivos para o Encontro. Após alguns minutos de reflexão e registo das 
expectativas, cada um/a dos/as participantes fez a sua apresentação e partilhou as suas ideias.  

 

Expectativas partilhadas 

Américo Mendes – O que queremos e como queremos? 

João Fernandes – Clarificar o âmbito deste grupo e definir a posição do grupo face à ANIMAR e 
Federação Minha Terra. 

Ilidio Mesquita – Maior coesão do grupo e definição clara do que queremos. 

Luísa Pereira – Confirmar se temos condições para cooperar entre nós e com outros: porquê e 
como. 

Graça Rojão – Saber se há sintonia entre as nossas necessidades e expectativas. De que forma e 
em conjunto podemos reforçar o papel e a atuação de cada organização? 

João Cordovil – Clarificar oportunidades e ações concretas para o primeiro semestre de dois mil e 

                                                 
1 Algumas pessoas enviaram contributos escritos antes do Encontro – ver Anexos. Todos/as  exprimiram a 

vontade de continuar envolvidos/as no processo. 
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treze e encontrar pistas para a inovação no movimento de desenvolvimento local em Portugal. 

João Ferrão – Definir a missão de um movimento inovador/federador dos que atuam ao nível do 
desenvolvimento local e uma metodologia/estratégia para a construção/institucionalização desse 
movimento. 

Nelson Dias – Definir formas de organização e linhas de cooperação. Na linha da 
reconceptualização do desenvolvimento local, mapear os atores, os grupos/movimentos da 
sociedade portuguesa. 

Joana Veloso - Elencar dois ou três aspetos relativos à situação presente a nível nacional, que 
possam ser ajudados pelas associações de desenvolvimento local. Tem sentido uma nova 
organização tipo ANIMAR dois? Como criar alguns serviços globais de apoio a dificuldades 
concretas das associações de desenvolvimento local? 

José Carlos Albino – Dar passos concretos para trabalharmos juntos no DL e cidadania de base, 
definir uma plataforma organizativa, informal, com grupos de trabalho, coordenação e calendário 
precisos. Conjugar um caderno de encargos das ADL para tomar posição perante as politicas 
publicas e reflexão para a inovação do DL. 

Clara Lourenço – Começar a conhecer mais outras pessoas e organizações do DL e compreender 
as finalidades/motivações, as energias disponíveis e as vontades/capacidades para o trabalho 
colaborativo na defesa do DL. 

Alexandra Correia – Que formato poderá ter este grupo/movimento/associação? Fórum, 
comunidades de práticas? Grupo de reflexão? O que temos e pensamos em comum que nos faz 
agir em conjunto? Concretizar. 

David Marques – Identificar as principais preocupações comuns e definir uma agenda conjunta de 
ação a curto prazo. 

David Machado - Analisar a situação atual e perspetivas do DL no país e perceber as motivações. 

Fernanda Vaz - Conhecer as intenções de cada pessoa ou organização para este projeto em rede. 
Sair daqui com ideias concretas de operacionalização de um projeto comum. 

Telma Guerreiro – Sair desta reunião com uma perspetiva de futuro para a representação do DL. 
Conhecer melhor as dificuldades das associações congéneres da TAIPA. É importante 
conhecermo-nos porque ainda não nos conhecemos. 

Helena Dores – Contribuir para esclarecer objetivos e formas de intervenção de ADL (cruzando visões) 

no desenvolvimento local. 

Susana  Sousa – Perceber as questões que estão em discussão em termos de DL/governança. 

Não identificado – Convergência de “entendimentos” para saber o que é mais urgente 
pensarmos/fazermos em conjunto. Proposta de organizações mínimas que permita manter-nos 
em relação eficaz. 

Não identificado – Estruturação da cronologia do “processo” e definição da base justificativa do 
“movimento” face ao contexto. 

 

DL, preocupações e desafios 

João Fernandes – Durante os últimos vinte e cinco anos, várias foram as designações para as 
várias intervenções no entanto, é importante deixarmos de nos organizar em caixinhas de acordo 
com algumas destas intervenções, gerando nova e inovadora “plataforma”. Na minha opinião falar 
em DL é também falar em cidadania o que torna este projeto mais abrangente. Ter em conta e 
explicitar que o DLT, via Cidadania e com Coesão Territorial, se torna mais rico.  

João Ferrão – O objetivo deste grupo não é corrigir o passado, mas antes antecipar o futuro e é 
aqui que devemos investir, pois vivemos num momento de charneira e há um novo ciclo que está 
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a nascer. Os grupos que trabalharam com o Local organizaram-se na base dos vários 
instrumentos/programas, sendo necessário uma inflexão radical (levar em conta a emergência de 
vários novos conceitos como, por exemplo, o Orçamento Participativo, a Agenda 21 Local, entre 
outros). O DL deve ser o nosso objetivo comum, redefinindo a missão e a estratégia. A 
organização deve considerar dois registos - mais imediato; mais estrutural. 

Hélder Guerreiro - Na minha opinião acho importante inovar, pois muitos dos processos 
escolhidos no passado foram, muitas vezes, exclusivos porque estavam organizados por famílias. 
Considero que a criação da Federação Minha Terra não fazia muito sentido porque tinha como 
objetivo gerir programas e não promover um verdadeiro DL. Em alguns casos, algumas entidades 
foram obrigadas a fazer coisas que as retiravam do terreno. O mais importante, na minha 
perspetiva, é a cidadania, a animação comunitária e a qualidade de vida que se deve potenciar 
nos territórios e é importante pensar numa nova abordagem integrada. 

David Marques - Para a Esdime a principal preocupação é continuar a ter capacidade para resistir 
à manipulação/burocratização de algumas políticas, também valorizando o que de facto se vai 
fazendo (não pecar por excesso de autocrítica). As diferentes entidades não devem, nem podem, 
intervir em todos os domínios, sendo necessário precisar e simplificar objetivos específicos. É 
preciso, ainda, procurar alternativas de captação de recursos. É preciso transmitir uma mensagem 
clara, por isso é importante encontrar uma boa estratégia de comunicação. Lobby, reflexão 
conjunta, aprendizagens partilhadas, “esgravatar” novos modos de interlocução política, 
pensamos serem necessidades comuns. Recentemente, a Esdime viu-se obrigada a reduzir para 
um terço os técnicos a trabalhar no terreno e poderá ter de reduzir mais. Porque continuamos a 
acreditar na missão da Esdime, temos de encontrar estratégias de solução para as dificuldades 
atualmente vividas e esta passará também pelo trabalho em rede – um caminho gradual, 
pequenas ações conjuntas. (Ver contributo, em Anexo 1) 

Jorge Wemans - A relação existente entre nós dá-nos toda a liberdade para criar a nossa missão. 
Considero que é urgente uma estratégia de articulação para dar respostas úteis às urgências 
vividas pelas organizações. A pertença a esta “rede” não tem que ser de exclusividade, antes 
inclusiva. Não vale a pena falar na ANIMAR, só utilizar as aprendizagens desse processo. Sobre o 
futuro/presente, sermos imaginativos, voluntariosos e esperançados.  Promovermos encontros e 
tomadas de posição públicas. Um problema que vejo é o facto de os protagonisas do DL serem 
limitados. 

Helena Dores – Essa sensação não é por causa da forma de trabalhar? 

Américo Mendes - É importante ligar o que queremos, com o “como queremos”. Devemos 
identificar-nos como um movimento de reflexão (encontros, estudos, partilhas, posições públicas), 
evitando fluidez, e não querermos fazer muito mais, pois se conseguirmos fazer isto bem, já é 
muito bom. Existem muitas pessoas a trabalhar bem ao nível local mas que não andam à procura 
de protagonismo e talvez seja importante valorizar e dar-lhes voz. 

Nelson Dias - Envolver outros atores neste projeto e definir objetivos de curto prazo. Criar uma 
equipa de coordenação que assegure a concretização dos objetivos definidos.   

José Carlos Albino -Também acho importante chamar “outros” para este processo, mas sem correr 
o risco de misturar tudo, federando sem ser por cima. Considero a união/interação dos conceitos 
RURAL e URBANO muito importante e a grande inovação é que sejamos pioneiros de novo. Em 
relação ao género de movimento, acho que a perspetiva da ação deve estar bem presente, pelo 
que proponho que se trate de um movimento de “ReflexAção”; federando “denominadores 
comuns”, conceptualizando “os fins, com Meios” e buscando as novas necessidades locais. 

Graça Rojão - Para a Coolabora, a relação com a administração central caracteriza-se agora por 
um crescente autoritarismo, visões imediatistas  e falta de rigor, com mudanças de regras sem 
aviso prévio aos parceiros locais. Esta é uma relação de subalternidade, sem reconhecimento 
nem patamares de negociação, razões pelas quais precisamos de interlocutores sérios para a 
missão de mudar este estado de coisas.. Precisamos de aprender com os outros a encontrar 
outras soluções para problemas comuns.  
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Clara Lourenço - As “urgências” que neste momento afetam as organizações impedem-nas de 
concretizar as estratégias definidas. É importante conhecer as urgências das restantes entidades. 
A ADC Moura revê-se numa organização informal que aposta no trabalho colaborativo, 
reconhecendo que existe pouca predisposição para esta metodologia. A comunicação com as 
pessoas falha muitas vezes, por isso deve haver uma aposta na comunicação externa/pública 
para transmitir bem as mensagens. 

Ilidio Mesquita - Uma das preocupações, para mim, é a desertificação dos meios rurais que 
esvazia de “vida” os territórios. O mais importante é ouvir-nos, ver-nos e fazermos. Acho também 
que comunicamos mal, pelo que juntos podemos melhorar. 

Alexandra Correia – Vivemos em roturas, também na Democracia, acantonados/subterrados sem 
tempo para pensar combates, precisando de romper com estes círculos fechados e procurar 
outros mais abrangentes. Acho importante a reflexão sobre os conceitos e praxis no rural e 
urbano, o desenvolvimento a partir do local, com cidadãos/ãs que já são globais. Sinto que temos 
dificuldade e estamos presos aos vários instrumentos disponibilizados pela administração central, 
como por exemplo os Programas Escolhas, Potencial Humano e da CIG, entre outros.  

 

Todos os presentes almoçaram em conjunto, tendo convivido e trocado inúmeras 
pequenas coisas sobre as vidas em curso. Com “mais escrita em dia” e com boa 
disposição, acabou-se a horas de reiniciar os trabalhos, conforme estabelecido.  

 

Como atuar em conjunto 

Reabrindo o debate, Luísa Pereira tentou sintetizar as principais ideias partilhadas durante a 
manhã: parecia haver dois pólos, as urgências e a reflexão de fundo sobre o DL (missão, 
estratégia...); o desafio seria conjugar as duas necesidades: pensar nas urgências numa 
perspetiva de médio e longo prazo, repensar o DL com base na experiência concreta. 

Jorge Wemans - Verificar-se-á uma dificuldade da legitimidade de representação do coletivo não 
havendo uma formalização. O facto de um conjunto de organizações decidir tomar uma posição 
sobre determinada realidade é, por si só, uma atitude legítima, dado que este conjunto de 
entidades decide agir perante uma situação que a preocupa, seja pelo facto de a vivenciar ou pelo 
facto de estar solidária e/ou indignada com a situação em causa.  

João Ferrão – Vivemos três tensões: - urgências v/s. longo prazo; - “Nós” v/s. “Outros”; - Ação 
Reflexiva v/s. ter Voz Coletiva. Nas urgências, identifica-las; nas estratégias refletir e inovar; no 
“Nós”, integrar “Outros”; e na Voz Coletiva, apostar na reflexão e intervenção do Grupo, que vá 
conquistando legitimidades. Neste momento o grupo está um pouco assimétrico (mais ADL 
ligadas ao mundo rural), seria importante identificar 3 ou 4 perfis de pessoas que deveriam 
integrar o grupo e fazer convites para reequilibrá-lo (tipo “pesca à linha”). 

João Cordovil – O grupo deve ser mais alargado, mas não excessivamente. Que se criem 
subgrupos com agendas temáticas, priorizando respostas aos problemas com o Estado/Gestores 
Públicos e tomadas de posição pública sobre o papel do Estado no Território, incluindo no quadro 
de propostas sobre o QEC / 2014-20. No 1º semestre 2013: um manifesto público? Sugere 
“Cidadania e Território”, como a nossa identificação imediata.  

David Marques – É importante fazer o levantamento e análise das situações urgentes de cada 
entidade, ponderar a tomada de posição e intervenções perante determinadas situações para as 
quais as organizações do grupo devem sentir-se completamente livres para subscrever. Lembro a 
proposta do Álvaro Cidrais de criar um grupo de discussão fechado no facebook para facilitar a 
comunicação entre os membros (ver Anexo 2). Não à dispersão, sim à criação de um nome / 
marca, que se seja sinal da nossa coesão e nos visualize no exterior / público. 

Jorge Wemans – Ter uma estratégia pensada do princípio ao fim. Criar um processo: muita 
reflexão, mas ir além da reflexão. Focar no cruzamento das nossas questões/preocupações com a 
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agenda de debate público. Criar factos / acontecimentos á volta das “urgências”. Mais do que uma 
marca, precisamos de uma “Carta de Princípios”.  

Nelson Dias – Ter capacididade para recriar a nossa ação. Quatro encargos: - Mapear as 
urgências e identificar ações prioritárias, antecipando o futuro; - Elencar Áreas Temáticas, 
congregando dirigentes com especialistas para a produção de conteúdos, reflexão e 
conhecimento, tomadas de posição (não vamos ser entidades gestoras para todo o sempre); - 
Partilhar as Agendas das OIDL; - Mapear Outros Atores. É importante envolver novos atores e  
pensar novas temáticas, algumas que estão já a surgir no contexto europeu como, por exemplo, 
as moedas locais, as finanças alternativas, os bancos de terras, as hortas urbanas, a 
permacultura, os Orçamentos Participativos, Agendas 21, entre outros. 

David Machado – Que os passos a dar sejam concretos e se crie uma ”Carta de Princípios” 
identificadora do movimento. Dar prioridade ao QEC, Urgências e Novas Políticas para o DLT - um 
apelo à inovação. Ter uma agenda para a comunicação social e desenvolver um site, não ficar 
pelo facebook. 

João Fernandes – Há uma legitimidade interna e uma legitimidade externa. Uma marca interna 
que dê coesão ao grupo e uma estratégia externa com visibilidade da marca, mas plural. Construir 
uma agenda de mais largo prazo do que um planeamento estratégico – muitas derrotas até à 
primeira vitória... 

Clara Lourenço – Termos um sistema de comunicação para urgências futuras. Entreajuda: ampliar 
relações de utilização de serviços entre nós. A marca é importante, mas informal. Flexibilidade e 
grande empoderamento. 

Américo Mendes – Isso, reflexação! Trabalhar com o que é reconhecido neste mundo: os 
números. Tirar partido das estatísticas, por exemplo, do INE, sobre a Economia Social. Visualizar 
protagonistas. Não dar a impressão de que o Estado pode fazer tudo. 

Luísa Pereira – A Clara introduziu um novo conceito importante: entreajuda. Pode também ser na 
base da construção de “outras economias”. Escolher 1 ou 2 temas para aprofundar. A legitimidade 
primeira deste grupo decorrerá da nossa capacidade de, efetivamente, trabalharmos juntos, com 
resultados úteis para todos. Este é um objetivo exigível em primeira instância. Sem ele não 
alcançaremos nenhuma outra legitimidade. 

José Carlos Albino – Todas as conclusões são imperfeitas, mas é fundamental tê-las até uma 
nova reunião... Já tomei a liberdade de endereçar um convite para este primeiro encontro a outros 
“companheiros”, que se concretizou pela presença de duas pessoas nesta reunião e manifestação 
de interesse por parte de outros. 

Depois de todas as propostas e opiniões, considerou-se que a criação de um movimento informal 
seria a melhor solução. No entanto, e apesar da informalidade, é importante que se definam 
metas e formas eficazes de trabalho. 

Nesta lógica, JCA apresentou como proposta a criação de três grupos de trabalho e uma equipa 
de ligação, que assuma a interação entre os diferentes grupos e a definição da estratégia de 
comunicação entre os membros e o exterior. No seguimento desta proposta, foram acordados e 
constituídos três grupos de trabalho: 

 

A. Grupo de Trabalho Urgências e Entreajuda do DL 

Objetivos: Mapear os Serviços Comuns e áreas de entreajuda a criar; Definir pontos urgentes de 
protesto / discussão / pressão em relação aos poderes públicos; Investigar a existência de 
eventual programa que possa suportar este projeto de trabalho em conjunto.  

Este grupo será composto por: Clara Lourenço, João Cordovil, Graça Rojão, Jorge Wemans, 
Fernanda Vaz e um membro da Oikos (a identificar mais tarde). 
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B. Grupo de Trabalho Políticas Públicas para o Desenvolvimento Territorial 

Objetivos: Definir, na perspetiva de curto e médio prazos, os aspetos principais do QEC com 
incidência imediata nos territórios que exigem a nossa intervenção/mobilização, para que 
promovam estratégias de real desenvolvimento territorial.  

Este grupo será composto por: Helder Guerreiro, David Machado, Susana Sousa. 

 

C. Grupo de Trabalho Inovação 

Objetivos: Redigir uma proposta de Carta de Princípios; Propor um nome definitivo para este 
movimento; Propor formas de institucionalização / organização do movimento; Identificar 
temáticas, conceitos, interlocutores e novas tipologias de intervenção que antecipem o futuro do 
DL.  

Este grupo será composto por: Nelson Dias, José Carlos Albino, Alexandra Correia, Helena Dores, 
João José Fernandes 

 

A equipa de ligação será constituída por José Carlos Albino, Luísa T. Pereira e Pedro Ferrão (a 
convidar para a “comunicação virtual”) e terá como objetivo criar a ligação entre os diferentes 
Grupos de Trabalho e assegurar a criação de estratégias/ferramentas de comunicação no grupo e 
do grupo com o exterior. 

Em relação aos conteúdos e organização do site do movimento, este deve ter uma primeira parte 
de informação sobre o movimento, uma segunda parte com um espaço interativo com o exterior e 
uma terceira parte com um grupo de discussão limitado. 

De forma a dar continuidade ao trabalho ficou agendada uma segunda reunião para o dia 9 de 
março, no mesmo local. Até lá, os vários Grupos terão de encontrar a melhor estratégia de 
colaboração de forma a realizar o trabalho que lhes foi destinado. 

Depois de estabelecidas as metas de curto prazo para o movimento CIDADANIA & TERRITÓRIO, 
deu-se por encerrado o Encontro,eram dezassete horas e doze minutos. 

 

 

Lousã, 17 de janeiro de 2013  

A Relatora, Fernanda Vaz / ACTIVAR  (com a colaboração da equipa de ligação) 


