
PROBLEMAS DETECTADOS EM VILA REAL E PROPOSTAS DE TRABALHO: 

PROPOSTAS ACÇÔES EM CURSO/OU DESENHAREM-SE 

Identificação de alguém que dê apoio (informalidade organizada)  

Reforçar a possibilidade do C&T apoiar os membros a darem saltos 
qualitativos 

 

Tornar o C&T mais operacional, focalizado em resultados  Oficina sobre arquitetura participada 

 Acçao de grande visibilidade 

 Ação sobre territórios de baixa densidade 

Realização de conferencia/seminário aberto à comunidade  Oficina sobre arquitetura participada 

 Acçao de grande visibilidade 

 Ação sobre territórios de baixa densidade 

Eventos comunitários voltados para territórios específicos  Ação sobre territórios de baixa densidade  

Criar momentos de apresentação publica  Acçao de grande visibilidade 

 Dinamização do Facebook 

Ciclo de palestras que se pode replicar em vários territórios  

Encontros de mais de um dia  

Recuperar a participação dos membros do Alentejo  Ação sobre territórios de baixa densidade 

 Proximo encontro ser no algarve 

Elaborar questionário às expectativas/interesses de cada membro  Levantamento junto de todos os participantes do GG para aferir das 
expectativas e funcionamento dos GT 

Criação de biblioteca partilhada  A sistematização feita pela Conceição  

Criação de um espaço para publicação dos trabalhos  Foi criado um espaço para contributos dos membros 

 Proposta de construção de documentos mais “reflexivos” a partir 
das oficinas tematicas 

Repensar os GT e clarificação do papel de cada um em cada GT  Levantamento junto de todos os participantes do GG para aferir das 
expectativas e funcionamento dos GT 

Tornar a EdC mais proativa  

Criar equilíbrio entre funcionamento dos GT e funcionamento conjunto  

Criar bandeiras  Existe uma proposta/ideia lançada a partir do mail do Jorge 
Miranda. Que questões temos para dar corpo a estas bandeiras? 

Clarificar o nível de divulgação  que cada membro pode fazer do C&T  



Desfocalizar da questão da formalização/não formalização  

Visibilidade  Acçao de grande visibilidade 

 Dinamização do Facebook 

 Site 

 A relação com o FFES 

Criação de uma agenda para o Forum  

Potenciar entreajuda  A proposta lançada pelo António Covas 

Ligação com os territórios de acolhimento  Esta oficina tenta já a articulação com algumas estruturas locais 
Dar sequencia ao que já está em curso  

Jantar em grupo para reforço da coesão interna  A relação com o FFES e a proposta de jantar  
Visitas a projectos  

Tempo para debates tematicos  

Tempo para funcionamento interno  

Mobilização de atores chave, como autarquias  A proposta lançada pelo António Covas 

 A proposta de ação de visibilidade do Joao Ferrao 

Maior organização da informação que circula no facebook  A sistematização feita pela Conceição 

 

 

 

 

 

 


