
 

 

 

 
9.º ENCONTRO NACIONAL 

9 de Maio 2015 – S. Brás de Alportel – IN Loco 
 
ENQUADRAMENTO 

 

O Fórum Cidadania e Território (C&T) está a organizar um Encontro subordinado à temática 

dos “Territórios de Baixa Densidade" que terá lugar no Algarve em S. Brás de Alportel no dia 

9.05.2015 nas instalações da In Loco. 

 

O Fórum C&T é um espaço de encontro informal que reúne um conjunto de pessoas e 

organizações que partilham preocupações e interesses comuns. Trata-se de um fórum cívico, 

plural, de reflexão, debate, troca de experiências, ação cooperativa e intervenção pública 

sobre a construção do futuro das comunidades locais a partir do desenvolvimento territorial.  

 

Este Fórum emana diretamente da sociedade civil, é independente de quaisquer poderes 

políticos e económicos e resulta da agregação voluntária de pessoas e organizações disponíveis 

para participar, apoiar e facilitar a construção e concretização partilhadas de ações que 

promovam processos de desenvolvimento territorial. 

 

No site (http://www.cidadaniaeterritorio.org) pode encontrar a sua Carta de Princípios 

e informação sobre as diferentes atividades, grupos de trabalho e alguns documentos 

produzidos. 

 

A atividade do Fórum desenvolve-se, basicamente, a três níveis: partilha de informação, 

eventos, experiências, bibliografia, etc. através de um googlegroups; participação em grupos 

de trabalho e participação em Encontros nacionais durante os quais se elege uma temática em 

torno da qual se apresentam diferentes perspetivas, se discutem e se partilham 

ideias/experiências. 

 

 É, precisamente, no âmbito de um destes Encontros que, a propósito da importância central 

que a temática dos territórios de baixa densidade tem vindo a assumir nos quadro das 

preocupações políticas e sociais que o Fórum Cidadania & Território – que entende o 

desenvolvimento dos territórios deve assentar em processos localmente enraizados assentes 

num quadro de participação democrática e baseados em abordagens integradas, 

intersectoriais, inclusivas e colaborativas – pretende dar um contributo para esta discussão. 

 

 

 

 

http://www.cidadaniaeterritorio.org/


 

 

 

 

 
PROGRAMA PROVISÓRIO 

 
9.º ENCONTRO NACIONAL 

9 de Maio 2015 – S. Brás de Alportel – IN Loco 
 
10h00-13h15 – Reunião do Fórum C&T   (manhã) 
 
10:00 - Apresentação dos participantes 
 
10:15 - Apresentação do território e da entidade que nos acolhe 
  
10:30 - 1. Informações 

1.1. Nota sobre a participação do C&T nas Conferências de Aljustrel - Jorge Nunes 
1.2. Nota sobre o projeto dos Moinhos - Jorge Miranda 

 
11:00 - 2. Questões para Decisão 

2.1. Participação do C&T em Comissões Sociais de Freguesia (Rede Social) -  Susana   
Sousa 

2.2. Outras Questões 
 
11:15 - 3. Grupos de Trabalho - que propostas para futuro para a sua operacionalização/re- 

definição? 
  
12:00 - 4. Ponto de situação dos desafios lançados pelo Fórum C&T 

 4.1. Pinhal Interior Sul / Territórios de Baixa Densidade - António Covas 
 4.2. Pequenas Ações Imediatas/Grandes Mudanças a Prazo - João Ferrão 

 
12:30 - 5. Novos Desafios/ações a lançar ao C&T 

5.1. Carta ao Próximo Primeiro-ministro - João Ferrão 
  
12:50 - 6. Continuidade/próximos passos dos desafios lançados ao C&T 

6.1. Projecto Cidadania & Território - Desenvolvimento Sustentado - Jorge Nunes 
6.2. Projecto Portugal Participa - Nelson Dias 
6.3. Projecto Consumo Responsável - Luísa Teotónio Pereira 
6.4. Fórum Finanças Éticas e Solidárias - José Centeio/Sara Trindade 

 
13:20 - 7. Outros assuntos 

7.1. 10.º Encontro (data e local) 
7.2. Outros 

 
13:30-14:30 - ALMOÇO PARTILHADO 
 
 
 



 

 

 
14:30 - 17:30 – Oficina (tarde) 
 
TEMÁTICA: “TERRITÓRIOS DE BAIXA DENSIDADE"  
            
 Convidados para animar a discussão:  
 

 João Ferrão, Investigador Coordenador do ICS; 

 Nelson Dias, Presidente da In Loco; 

 Hélder Guerreiro, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Odemira; 

 António Covas, Docente da Universidade de Aveiro; 

 Jorge Miranda, Presidente da Etnoideia; 

 Marcos Domingues, Direção da Ecogerminar* 

* (presença a confirmar) 
 
 
17:30 - Encerramento e avaliação do Encontro 
 
 


