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INFORMAÇÃO 2  
 setembro 2013 
 
 
ORGANIZAÇÃO 
  
Na sequência da aprovação da Carta de Organização no nosso 3º Encontro, foi desencadeado o processo 
de formalização de adesão dos elementos que, até aí, vinham acompanhando as atividades do fórum. 
Nesta data, o fórum conta com as seguintes 11 organizações membro:  
 
ACEP, representada por Fátima Belo e Fátima Proença 
ACTIVAR, representada por Fernanda Vaz 
ADCMOURA, representada por Clara Lourenço 
ADPM, representada por Jorge Revez 
ADTR, representada por Ricardo Silva e José Guerra 
CIDAC, representado por Luísa Pereira e Stéphane Laurent 
COOLABORA, representada por Graça Rojão e Rosa Carreiro 
INLOCO, representada por Nelson Dias 
OIKOS, representada por João José Fernandes e José Luís Monteiro 
TAIPA, representada por Telma Guerreiro e Paula Lourenço 
TERRAS DENTRO, representada por Alexandra Correia 

 
… e 22 membros a título individual: Américo Mendes, Ana Firmino, Artur Cristóvão, Célia Quintas, 
Elisabete Figueiredo, Graça Rojão, Hélder Guerreiro, Helena Mire Dores, Isabel Rodrigo, Joana Veloso, João 
Cordovil, João Ferrão, Jorge Miranda, Jorge Wemans, José Carlos Albino, José Sousa Guedes, Luís Chaves, 
Manuel Trindade, Paula Reis, Raul Marques, Susana Sousa e Teresa Pousada. 
 
As contribuições dos membros encontram-se depositadas numa conta bancária própria cujo saldo, nesta 
data, é de 582,53 euros. 
 
A equipa de ligação procurou assegurar os contactos, representação, comunicação e aspetos organizativos 
do fórum tendo realizado 2 reuniões presenciais desde o 3º Encontro, uma a 3 de julho, em Lisboa, e outra 
a 30 de agosto, na Covilhã.  

 
 
CANDIDATURA(S) AO PROGRAMA CIDADANIA ATIVA 
  
No 4º Encontro, a 5 de Outubro em Alcáçovas, esperamos que os promotores de candidaturas aos 
concursos do programa Cidadania Ativa tenham já alguns resultados e possam fornecer informação 
relevante que nos permita analisar e explorar as formas de articulação e complementaridade possíveis e 
desejáveis entre candidaturas e a programação de atividades do Fórum a definir no Encontro. 
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INICIATIVAS 
 
A primeira iniciativa pública do Fórum C&T foi o documento “O Território no Centro das Politicas 

Públicas de Desenvolvimento e de Coesão” de cuja elaboração, subscrição e encaminhamento vos 
fomos dando notícia1. Em resposta à nossa solicitação, realizaram-se reuniões com a federação Minha 
Terra, a 8 de julho, e com o presidente do Conselho Económico e Social, a 25 de julho. Foram solicitadas 
reuniões com a ANIMAR e com a CASES mas, até à data, sem resposta. 
  
O Fórum C&T foi convidado a participar nos seguintes eventos: 
-  III Edição do Mosaico Social (27 a 30 de junho, promovido pela ADRITEM e Rede Social de Stª Maria da 

Feira), convite que declinámos por considerarmos não haver condições objetivas, naquela fase do C&T, 
em ter uma participação adequada; 

-  Conferência “O Futuro dos Territórios Rurais – Desenvolvimento Local de Base Comunitária (20 de 
setembro, promovido pela Federação Minha Terra) onde nos fizémos representar pelo David Machado 
da Rota do Guadiana: 

 
Fomos também convidados a integrar a comissão organizadora alargada do Fórum Sociedade Civil 
(designação provisória), iniciativa lançada pela Plataforma Portuguesa das ONG e CRINU – Centro Regional 
de Informação das Nações Unidas. 
 

 

MEIOS DE COMUNICAÇÃO DO FÓRUM - IMAGEM 
 
Contrariamente às nossas expectativas, não foi possível colocar online o site do Fórum que se 
encontra ainda em fase de finalização. 

Voltamos a chamar a vossa atenção para os meios de comunicação disponíveis, com 
características e destinatários diferentes: 

a) O googlegroups (cidadaniaeterritorio@googlegroups.com) é um endereço de e-mail que 
se dirige a um grupo alargado de pessoas e organizações (membros ou não do Fórum) que 
manifestaram a sua vontade em acompanhar o C&T e partilhar conhecimento, 
experiências e reflexões sobre Cidadania e/ou Território. É o meio privilegiado para 
partilhar reflexões, divulgar textos ou eventos relacionados e suscitar debates que 
poderão resultar em comunidades de prática. Neste momento, o googlegroups integra 85 
destinatários. 

O endereço de e-mail (cidadaniaeterritório@gmail.com) é um endereço eletrónico ao qual têm 
acesso os membros da Equipa de Ligação/ Equipa de Coordenação. Para este endereço devem ser 
enviadas todas as comunicações relativas a aspetos organizativos do Fórum (tais como 
formalização de adesões, pedidos de esclarecimento, etc,) e, eventualmente, outras questões que 
considerem que devam ser tratadas ou divulgadas apenas no universo restrito dos membros 

                                                
1

  O documento foi entregue presencialmente, a 17 de junho, a dirigentes do IFDR – Instituto Financeiro para o Desenvolvimento 

Regional, do Observatório do QREN e do Gabinete de Planeamento e Politicas (do MAMAOT), tendo também sido enviado, ao 
Conselho Diretivo do IGFSE – Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu e aos Presidentes das Comissões de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional, à ANMP - Associação Nacional de Municípios Portugueses, à ANAFRE – Associação Nacional de 
Freguesias, ao Conselho Económico e Social (Presidente e Comissão Permanente: CGTP, UGT, CIP, CAP, CCP e CTP), Governos 
Regionais dos Açores e da Madeira, Comissões Parlamentares do Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local e da 
Agricultura e Mar, e também ao presidente e membros da Cooperativa António Sérgio para a Economia Social (CNIS, CONFAGRI, 
CONFECCOP, ANIMAR, União das Misericórdias e União das Mutualidades) e Caritas. 

 



CCCC&TTTT        Fórum Cidadania & Território 

3 

 

efetivos do Fórum, pedindo a sua divulgação junto dos membros.  
 
Foi lançado um desafio a quem pudesse estar interessado em conceber uma imagem gráfica e 
logótipo para o C&T mas não recebemos qualquer proposta. 
 
 
4º ENCONTRO DO FÓRUM C&T 
 
O 4º Encontro está marcado para o dia 5 de Outubro, em Alcáçovas (Associação Terras Dentro). 
Foi já enviada a proposta de ordem de trabalhos e informação de boleias disponíveis para quem 
precisar, caso em que deverão contactar diretamente os condutores das viaturas.  

Será um momento importante para o Fórum, não só porque iremos definir a agenda para 2014 e 
escolher a equipa de coordenação, mas também pela oportunidade de convívio e estreitamento 
de relações. 

Contamos com a presença de todos! Os que se encontram impossibilitados de estar fisicamente 
presentes poderão sempre enviar-nos contributos e sugestões.  

 

 

A equipa de ligação 

Graça Rojão 
Helena Mire Dores 
João Cordovil 
José Carlos Albino 
Luísa Teotónio Pereira 

 


