
ACEP

Associação para a Cooperação entre os Povos

A ACEP - Associação para a Cooperação Entre os Povos, constituída no início da década de 90,

define como objectivo da sua intervenção contribuir para um mundo mais equitativo e

solidário, através da construção de laços de cooperação e de reforço mútuo, entre expressões

de cidadania, em particular nos países de língua oficial portuguesa.

ACERT

Associação Cultural e Educativa de Tondela

Fundada em 1979, a ACERT cedo se assumiu portadora de um sentido de actuação

pluridisciplinar, em termos das áreas artísticas, assentando a sua vertente criativa no núcleo

que lhe deu origem: O TRIGO LIMPO teatro ACERT. 

ACTIVAR

Associação de Cooperação da Lousã

Ativamos o local, valorizamos as pessoas
A Activar, criada a 23 de fevereiro de 2000, é uma associação que intervém na comunidade

desenvolvendo projetos de caráter social e cultural diversos, nas áreas da infância, juventude,

turismo de natureza e formação profissional.

É entidade formadora certificada pela DGERT (Direção Geral do Emprego e das Relações do

Trabalho) desde 2004 e tem estatuto de Instituição Particular de Solidariedade Social e

Instituição de Utilidade Pública, desde 2010.

A Activar tem como missão a promoção do desenvolvimento local do Concelho da Lousâ de

uma forma integrada, sustentável e em cooperação com outras entidades, numa perspetiva

de melhoria da qualidade de vida da população.

Pretende ser uma entidade de referência no desenvolvimento local do Concelho da Lousã

valorizando a participação individual e coletiva dos cidadãos na vida da comunidade.

ADCMoura

Associação para o Desenvolvimento do Concelho de Moura

Criada em 1993, a Associação para o Desenvolvimento do Concelho de Moura (ADCMoura) é

uma organização não-governamental, visando fins não lucrativos, com sede em Moura, tendo

como objecto da sua intervenção apoiar e promover o desenvolvimento sustentável do

concelho de Moura e de outras zonas da região Alentejo, nas seguintes áreas consideradas

prioritárias: Formação e Qualificação, Educação Ambiental, Empreendedorismo e Criação de

Empresas, Animação Comunitária e Cidadania, Igualdade de Oportunidades e Igualdade de

Género, Cooperação Institucional e Estratégica, Gestão e Qualidade. 

ADIBER

Associação de Desenvolvimento Integrado, Beira Serra

O Território de intervenção da ADIBER é comumente conhecido por Beira Serra, dada a sua

proximidade com a Serra da Estrela, integra os Concelhos de Arganil, Góis, Oliveira do Hospital

e Tábua, que estão inseridos na NUT II Região Centro e fazem parte da Comunidade

Intermunicipal da Região de Coimbra.

MEMBROS COLETIVOS
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ADPM

Associação de Defesa do Património de Mértola

A Associação de Defesa do Património de Mértola - ADPM, foi constituída em Dezembro de

1980, desenvolvendo desde então uma estratégia de atuação centrada na capacitação dos

indivíduos e na promoção dos recursos endógenos.

A missão da ADPM prende-se fundamentalmente com o desenvolvimento económico, social e

cultural dos territórios onde intervém, partilhando estrategicamente com entidades públicas e

privadas, mas igualmente com os cidadãos, a responsabilidade de participação ativa nas

dinâmicas dos seus próprios processos de desenvolvimento local.

ADREPES

Associação de Desenvolvimento Regional da Península de Setúbal

A ADREPES - Associação de Desenvolvimento Regional da Península de Setúbal é uma

associação de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como objetivo a promoção e a

realização do desenvolvimento da Península de Setúbal.

MISSÃO

A procura permanente e em articulação com os agentes locais, de formas inovadoras e

distintivas que contribuam para a criação de valor e desenvolvimento, melhoria da qualidade

de vida e capacitação das pessoas, reforço da competitividade do tecido empresarial,

preservação e valorização do património ambiental e promoção da identidade cultural.

ADTR

Associação de Desenvolvimento Terras do Regadio
A Associação de Desenvolvimento das Terras de Regadio foi formalmente constituída no dia 

11 de Agosto de 1999. Iniciou a sua atividade em Março de 2000, com a organização da III 

Feira Nacional de Água e do Regadio. Em Novembro do mesmo ano foi criada a Empresa de 

Inserção de Exteriores e Jardinagem, através de candidatura a medida do Instituto do 

Emprego e Formação Profissional.

Tem como missão promover, em concertação estratégica com os stake holders locais, ações 

para o desenvolvimento integrado do território.

ADSCCL

Associação de Desenvolvimento Social e Cultural dos Cinco Lugares
Missão

Queremos contribuir para uma sociedade mais justa, mais digna, em que todos façam valer os 

seus direitos e cumpram com os seus deveres através da inserção social ativa de pessoas em 

situação, efetiva ou potencial, de exclusão ou vulnerabilidade social.

Associação Gente

Desenvolvimento Comunidades Rurais

AIDGLOBAL

Ação e Integração para o Desenvolvimento Global

A AIDGLOBAL - Acção e Integração para o Desenvolvimento Global nasceu em 2005, após uma

experiência de voluntariado da sua fundadora, Susana Damasceno, em Moçambique, para

perseguir um sonho: que todas as crianças tenham acesso à Educação e aos livros. Foi assim

que se iniciou um programa de apoio integrado às bibliotecas municipais e escolares, na

Província de Gaza, em Moçambique, para além de outros projetos pontuais realizados na

Guiné-Bissau e em Cabo Verde.
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ANIMAR

Associação Portuguesa para o desenvolvimento Local

A Animar foi criada com o entusiasmo e o ativismo de vários cidadãos e cidadãs e

organizações da sociedade civil que, com os seus corações, as suas ações e reflexões

inspiraram indivíduos, organizações e políticas. Os seus antagonismos e conflitos contribuíram

para a criação de outras organizações com relevo, e que se tornaram fundamentais na

afirmação do desenvolvimento local em Portugal.

A Animar tem como Missão valorizar, promover e reforçar o desenvolvimento local, a

cidadania ativa, a igualdade e a coesão social na sociedade portuguesa, enquanto pilares de

uma sociedade mais justa, equitativa, solidária e sustentável.

APDES

Agência Piaget para o Desenvolvimento

Fundada em 2004, a APDES - Agência Piaget para o Desenvolvimento – é uma ONGD

(Organização Não-Governamental Para o Desenvolvimento) sem fins lucrativos que promove o

desenvolvimento integrado.

O seu objetivo principal é a realização de intervenções que visem a melhoria do acesso à

saúde, emprego e educação de comunidades e públicos em situação de vulnerabilidade,

trabalhando para a capacitação de instituições e indivíduos e para o reforço da coesão social.

O perfil organizacional da APDES engloba quatro linhas de ação que pautam os projetos

desenvolvidos: saúde, redução de riscos e direitos humanos; educação para a saúde; coesão

social e trabalho e cooperação e desenvolvimento.

AGECTA

Agência para a Coesão Territorial

A Agência para a Coesão tem como missão contribuir para a coesão económica, social e

territorial da Região Autónoma dos Açores. A realização da missão da Agência para a Coesão

assentará na facilitação de processos de aprendizagem, de produção de conhecimento e do

desenvolvimento de competências; bem como da capacitação para a acção e do apoio à

intervenção e no desenvolvimento de processos de auditoria, monitorização e avaliação, no

que se refere à consolidação de condições institucionais nas diferentes ilhas que visem: a) a

capacidade de iniciativa e organização para a mobilização integral de recursos; b) a criação de

riqueza, a competitividade e o emprego; c) a erradicação da pobreza e da exclusão social e a

promoção da inclusão social e da igualdade de género; d) a sustentabilidade, nas suas variadas

vertentes.

Biovilla

Sustentabilidade à Mão de Semear

Na biovilla cumprimos sonhos individuais em formato de sonhos colectivos. Damos o nosso

melhor para criar ambientes que nos sirvam a todos. Ouvimo-nos e temos todos literalmente

o mesmo voto nas matérias da cooperativa. Somos amigos, parceiros e cúmplices. Focamo-nos

nas soluções como forma de resolver os obstáculos.

Sabemos que a biovilla é um projecto maior do que os seus cooperantes ou o seu espaço físico

e que enquanto estiver de pé, toda a comunidade envolvente terá alimentos, abrigo e

companhia.

É um espaço de inovação, de experimentação e de união para a Sustentabilidade procurando

na ilimitada criatividade humana soluções e alternativas para os maiores desafios actuais da

humanidade.

Construímos uma visão conjunta e acreditamos juntos que podemos efectivamente trazer algo 

de diferente ao mundo. A nossa casa é sempre a casa de todos. Assim, na biovilla, a

sustentabilidade está à mão de semear.
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Casa do Sal

Casa do Sal é um projecto que pretende contribuir para a revitalização da Salinicultura da 

Figueira da Foz.

Vemos as Salinas com um espaço muito diverso. O sal, a flora, a fauna, a paisagem, a cultura, 

são os elementos que, conjugados, nos permitem criar novos produtos: alimentares e de lazer. 

Assim, a Câmara Municipal da Figueira da Foz reconheceu publicamente, em Julho de 2005, o 

trabalho de inovação da Salina Eiras Largas.

CIDAC

Centro de Intervenção para o Desenvolvimento Amilcar Cabral

Em Maio de 1974 o CIDA-C (Centro de Informação e Documentação Anti-Colonial) abriu as

suas portas em Lisboa, disponibilizando à sociedade portuguesa a informação que ao longo de

anos o chamado "Grupo do BAC" (Boletim Anti-Colonial) tinha clandestinamente recolhido,

tratado e difundido, como forma de despertar os cidadãos para a injustiça da ocupação e da

guerra colonial e para a urgência do derrube da ditadura. Na nova era, o CIDA-C propunha-se

contribuir para uma mobilização nacional que garantisse o reconhecimento, por parte do

poder criado na sequência do 25 de Abril, do direito à autodeterminação e independência das

colónias portuguesas. 

O CIDAC assume como missão “promover a solidariedade entre os povos como parte

integrante de uma cidadania ativa num contexto de progressivas interdependências mundiais.

Consideram-se formas de participação privilegiadas as ações de Cooperação para o

Desenvolvimento e de Educação para o Desenvolvimento, assim como outras ações

potenciadoras do desenvolvimento sustentado de pessoas e comunidades”  (Estatutos).

COOLABORA, CRL

Consultoria, Intervenção Social

A CooLabora é uma cooperativa de intervenção social criada em 2008. Tem por missão 

contribuir para o desenvolvimento das pessoas, das organizações e do território, através de 

estratégias inovadoras de promoção da igualdade de oportunidades, da participação cívica, da 

educação e formação e da inclusão social.

Tem como visão ser uma organização sustentável, com uma capacidade reconhecida de 

promover a inovação social, com intervenções marcadas pela qualidade e pelos princípios 

éticos.

CRESAÇOR

Cooperativa Regional de Economia Solidária

A CRESAÇOR – Cooperativa Regional de Economia Solidária, CRL fundada em 2000, tem sede

na Ilha de S. Miguel, e as suas áreas de intervenção abrangem todo o território da Região

Açores. Nasce no âmbito do Projeto de Luta Contra a Pobreza e pela criação de um programa

para o desenvolvimento das empresas de inserção sócio-profissional dos Açores – O Projeto

IDEIA, iniciado em 1999. Temo como missão promover a Economia Solidária e o

Desenvolvimento Local e Comunitário na Região Açores, sustentando os valores da

Cooperação, Identidade, Sustentabilidade, Local, Tradição, Cultura, Ambiente, Pessoas.

Dueceira

Associação de Desenvolvimento do ceira e dueça
Associação de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 04 de Março de 1994. Tem a

sua Sede na Lousã e possui cerca de 50 associados efetivos, entidades coletivas de Direito

Público e Privado.

O território de atuação abrange os Concelhos de Lousã, Miranda do Corvo, Penela e Vila Nova

de Poiares.

A Associação tem como Missão, a melhoria da qualidade de vida das suas populações através

da construção de uma imagem positiva, renovada e atractiva do mundo rural, com recurso às

originalidades do território como factor de afirmação e fortalecimento da auto-estima das

comunidades locais, visando a sua fixação e valorização, sendo que assumido como Macro-

objectivo de toda a intervenção o REFORÇO DA COMPETITIVIDADE DO TERRITÓRIO.
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EcoGerminar
Associação de Desenvolvimento Local e Economia Solidária

A EcoGerminar é uma associação de desenvolvimento local promotora da economia solidária

que tem como missão criar valor aos produtos nacionais com impacto social, ambiental e

económico sustentáveis, promovendo o consumo consciente e responsável.

ESDIME

Agência para o Desenvolvimento Local do Alentejo Sudoeste

Do Projecto Experimental de Formação para o Desenvolvimento de Micro-Regiões Rurais

(Messejana - 87/90) à Agência para o Desenvolvimento Local no Alentejo Sudoeste.

Tem como missão contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas e para o

desenvolvimento sustentável dos territórios em que intervém, em particular no Alentejo

Sudoeste, através da implementação e da participação em projectos e programas de acção e

na prestação de serviços de qualidade adequados às realidades locais.

O seu principal objetivo é o de apoiar e potenciar o desenvolvimento integrado e participado

do Alentejo Sudoeste integrando os vectores económico, social e cultural.

ETNOIDEIA

A EtnoIdeia é especializada em Desenvolvimento Rural, Molinologia e Etnoturismo que actua

nas regiões mais recônditas de Portugal, onde se mantêm genuínos traços de culturas

regionais em extinção. Das montanhas do nordeste, às ilhas açoreanas, a aldeias e cascos

antigos onde a tradição perdura.

Trabalhamos em Investigação e Desenvolvimento de soluções e produtos de base tradicional,

bem como na concepção e gestão de programas e projectos de Desenvolvimento Rural

integrado, integrando as componentes do Património Rural, da Inovação e

Empreendedorismo ao serviço de estratégias de desenvolvimento local. 

Actuamos em parcerias publico-privadas, nomeadamente em parcerias estratégicas com

municípios e organizações locais.

GSSDCR Miro

Grupo de Solidariedade Social, Desportivo,Cultural e Recriativo

O Grupo de Solidariedade Social, Desportivo, Cultural e Recreativo de Miro foi fundado

Setembro de 1978, mas só em 20 de Agosto de 1980, fez a Escritura Notarial, com a primeira

designação de Grupo Desportivo, Cultural e Recreativo de Miro.

Desde a fundação, sempre trabalhou em parceria com o Instituto Português da Juventude, em

programas mais dirigidos para os jovens, Férias em Movimento, Campos de Trabalho, Férias

Desportivas, Ocupação de Tempos Livres, Voluntariado, Intercâmbios, etc.

INLOCO

Desenvolvimento e Cidadania

PENSAR NO GLOBAL, AGIR NO LOCAL

A Associação IN LOCO é uma entidade sem fins lucrativos, criada legalmente em 26 de Agosto 

de 1988. Tem como missão promover o desenvolvimento de base local com vista à melhoria 

da qualidade de vida nas suas múltiplas dimensões. Acredita num mundo participado, 

solidário e sustentável.

LUSITANEA

Liga de Amigos da Serra da Lousã
Fundada a 3 de dezembro de 2003, a Lousitânea – Liga de Amigos da Serra da Lousã é uma 

associação sem fins lucrativos, com sede na Aldeia do Xisto de Aigra Nova, em Góis. Tem como 

objecto a conservação e a valorização do património natural e cultural da Serra da Lousã e 

área de actuação o território da Serra da Lousã, nomeadamente, os concelhos de Castanheira 

de Pêra, Figueiró dos Vinhos, Góis, Lousã, Miranda do Corvo, Pedrógão Grande e Penela.
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OIKOS

Cooperação e Desenvolvimento
A Oikos – Cooperação e Desenvolvimento é uma Organização Não Governamental para o

Desenvolvimento portuguesa, voltada para o Mundo. 

Fundada em 23 de Fevereiro de 1988, em Portugal, a Oikos – Cooperação e Desenvolvimento

é uma associação sem fins lucrativos, reconhecida internacionalmente como Organização Não-

Governamental para o Desenvolvimento (ONGD/INGO). Somos uma associação ecuménica, no

sentido universal, enquanto nos aliamos ao esforço de quantos, pessoas e instituições,

partilham a visão de um mundo sem pobreza e injustiça, onde o desenvolvimento humano

seja equitativo e sustentável à escala local e global.

ROTA DO GUADIANA

Associação de Desenvolvimento Integrado

A Rota do Guadiana – Associação de Desenvolvimento Integrado é uma entidade privada sem

fins lucrativos.

Criada em 1992, assume-se ela própria como uma iniciativa de desenvolvimento local,

construída com base em parcerias locais e interinstitucionais, de que são exemplo Autarquias

Locais, Escolas Profissionais, Associações de Desenvolvimento, IPSS's, Colectividades

Recreativas e Culturais, etc.

Com sede social em Serpa, elegeu a Margem Esquerda do Guadiana (MEG) como território

prioritário de intervenção. Ao longo dos seus anos de actividade de animação sócio-

económica e de promoção de inovação, a Rota do Guadiana, realizou e apoiou a realização de

projectos, que permitiram a criação líquida de postos de trabalho, enquadrados nas seguintes

áreas de intervenção.

RUMO

Cooperativa de Solidariedade Social, CRL

PARA CADA PESSOA UM PROJETO DE VIDA.

Cooperativa de Solidariedade Social que procura promover a inclusão educativa, profissional e

comunitária de pessoas em situação de desvantagem, na perspetiva do Movimento de

Emprego Apoiado. Acreditamos numa intervenção integrada de Projetos e serviços, de base

territorial, que potencie o trabalho em rede.

A RUMO nasceu em 1981 e conta já com um percurso de 34 anos de intervenção e trabalho

junto e em conjunto com a comunidade e públicos aos quais se dirige.

TAIPA

Organização Cooperativa para o Desenvolvimento Integrado do Concelho de Odemira

A TAIPA, Crl. surge, no ano 2000 com a perspetiva de que “as coisas nascem porque fazem 

falta” ao território, às pessoas e às instituições. Esta solução coletiva pretende ser um braço 

concretizador do desenvolvimento, tendo como membros um conjunto de entidades coletivas 

representativas dos mais variados sectores e individuais representativas da sociedade civil de 

Odemira.

Pensar transversalmente e localmente de forma planeada e integrada, um território tão vasto 

e com tantas possibilidades de cooperação territorial, foi e continua a ser o grande desafio da 

TAIPA, que assim desenvolve projetos em diversas áreas tais como: formação, educação, 

animação comunitária, imigração, igualdade de género e violência doméstica, 

desenvolvimento económico, rural e das pescas.

TERRAS DENTRO

Associação para o Desenvolvimento Integrado

A Terras Dentro é uma associação para o Desenvolvimento Integrado com mais de 27 anos de

existência em prol do desenvolvimento das comunidades e da melhoria da qualidade de vida

das populações. Nasceu em Alcáçovas no ano de 1991. Deram-lhe origem a Junta de

Freguesia, a Câmara Municipal de Viana do Alentejo e um grupo de cidadãos empenhados no

desenvolvimento da sua terra.

Tem como missão Desenvolver, Inovar, Qualificar e Preservar os territórios de forma

sustentável.
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TRILHO

Associação para o Desenvolvimento Rural

Criada em 1994 a fim de articular os esforços de todas as entidades interessadas no

desenvolvimento da Região Alentejana e mais particularmente com as questões do

desenvolvimento local no Distrito de Évora.

Em 2014 em Assembleia Geral, deliberou o alargamento da sua zona de intervenção para a

região Alentejo.

A intervenção da TRILHO tem por objectivos: Vivificar a Região, estancando o processo de

desertificação; Diversificar a economia local, fomentar as solidariedades, e incrementar as

actividades culturais; Preservar e potenciar o ambiente rural, como forma de ocupação

rentável para as populações.

SEA

Agência de Empreendedores Sociais

A SEA – Agência de Empreendedores Sociais é uma cooperativa multissetorial, criada em 2007

por um coletivo de empreendedores sociais. Tem como objeto social o desenvolvimento e a

implementação de projetos de empreendedorismo social que contribuam para a

sustentabilidade ao nível social, económico, cultural e ambiental, em prol do desenvolvimento

local e integrado.

Deu-se como missão o desenvolvimento e implementação de projetos de empreendedorismo

social que contribuam para a sustentabilidade ao nível social, económico, cultural e ambiental, 

em prol do desenvolvimento local e integrado.
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