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INFORMAÇÃO  3 
Fevereiro 2014 

Fórum C&T reuniu em Santa Comba Dão 

 

 

O 5º Encontro Nacional teve lugar a 11 de Janeiro 2014 e 

reuniu cerca de 50 pessoas, oriundas de diferentes regiões 

do país que se encontraram para definir as principais ações 

do Fórum para o ano de 2014.  

 

Estas resultaram das propostas elaboradas pelos seis Grupos 

de Trabalho constituídos: Circuitos curtos; Metodologias 

participativas; Programação 2014-2020; Moedas sociais, 

Economia local e Sustentabilidade e Lobby.  

 

Fez também parte da programação a realização de uma oficina sobre Moedas Sociais, que contou 

a participação de vários especialistas no tema. A Etnoideia, organizadora local do encontro, 

proporcionou aos participantes um agradável almoço, acompanhado de música ao vivo num 

espaço com história, sede da entidade, na quinta e Solar do Morgadio, na aldeia do Rojão 

Pequeno. 

Comemoração do 1ª aniversário do Fórum C&T 

 

Foi no dia 11 de janeiro de 2013 que se reuniu em Lisboa um 

grupo de pessoas e organizações com o objetivo de criar um 

espaço de reflexão e ação sobre estratégias e caminhos 

para o desenvolvimento dos territórios. No dia 11 de janeiro, 

em Santa Comba Dão, houve a oportunidade de assinalar 

simbolicamente este momento e todo o caminho desde aí 

percorrido. 

 

Membros do Fórum C&T 

O Fórum C&T conta com 16 organizações e 27 pessoas a título individual como membros efetivos. 

Atualmente o Google Group conta já com 127 membros.  
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Grupos de Trabalho (GT) 

A dinâmica de organização do fórum levou à criação de seis grupos de trabalho tendo cada um 

deles um coordenador que assume as funções de dinamização do grupo. Se pretender participar 

ou contactar com qualquer um dos grupos faça-o através dos endereços eletrónicos abaixo 

indicados: 

Grupos de Trabalhos Coordenadores Contatos 

Circuitos curtos Stéphane Laurent cooperacao@cidac.pt 

Metodologias participativas Nelson Dias    nelson.dias@in-loco.pt 

Programação 2014-2020 João Cordovil   joaocordovil@gmail.com 

Moedas sociais Graça Rojão gracarojao@gmail.com 

Economia local Vanessa Sousa sousavanessa@sapo.pt 

Sustentabilidade e Lobby José Carlos Albino zeca.albino@gmail.com 

 

Realização do 6ªencontro nacional 

O 6º encontro nacional terá lugar no dia 10 de maio de 2014 e a organização acolhedora será a 

UTAD, em Vila Real. A proposta de programação será oportunamente enviada para todos os 

membros.  

 

Comunicação do C&T 

O Fórum Cidadania e Território já tem site próprio. Neste é disponibilizada informação regular sobre a 

actividade dos diferentes Grupos de Trabalho. Consulte em  

http://cidadaniaterritorio.wix.com/cidadaniaeterritorio 

O Fórum tem igualmente uma página no Facebook.  

https://www.facebook.com/pages/F%C3%B3rum-Cidadania-e-Territ%C3%B3rio/669175989794582 

Esta tem como objetivo facilitar uma dinâmica mais interativa entre os diferentes membros, 

divulgando informação de interesse para a atividade do C&T.  

Para qualquer esclarecimento ou questão que queira colocar à Equipa de Coordenação mantem-

se o mail cidadaniaeterritorio@gmail.com 
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Outras notícias  

Projeto Cidadania e Território 

 

Este projeto tem como promotores as organizações Rumo, 

do Barreiro, a ACERT, de Tondela, a Rota do Guadiana, de 

Serpa e Terras Dentro, de Alcáçovas. A ideia nasceu no seio 

do Fórum pelo que a sua implementação será desenvolvida 

em estreita relação com o plano de ação do C&T. 

O projeto tem como principais objetivos:  

Criar, implementar e animar uma plataforma interinstitucional de discussão e reflexão do 

desenvolvimento territorial sustentável; promover a abordagem económica, social, cultural e 

ambiental integrada: disseminação de boas práticas de base territorial, a nível nacional, e animar 

ciclos de debates/reflexão que contribuam para o diálogo e cooperação entre ONG, setor 

lucrativo e autoridades públicas, no quadro dos processos de execução de políticas públicas. 

► As candidaturas ao programa Cidadania Ativa 2014 decorrerão durante o mês de março. 

 

Candidaturas abertas 

 

 

 

Projeto "Educação Especial"  
(até  6 de março) 

 

Consiste no apoio a atividades e ações destinadas a promover a educação, no âmbito da 

intervenção precoce, reabilitação e integração escolar e social de crianças e jovens com 

necessidades educativas especiais, contemplando, especialmente, as seguintes iniciativas: 

 

a) Ações de formação para professores, educadores e outros profissionais ligados à educação; 

 

b) Ações de formação para pais e encarregados de educação de crianças e jovens com 

necessidades educativas especiais, promovidas por Associações de Pais, ou outras instituições, 

preferencialmente ligadas a instituições de ensino; 

 

c) Aquisição de equipamentos para melhoria da qualidade do atendimento e da aprendizagem do 

público-alvo.  

 

Mais informação no site http://www.gulbenkian.pt/Institucional/pt/Apoios/BolsasESubsidios?a=1640 

  

http://www.gulbenkian.pt/Institucional/pt/Apoios/BolsasESubsidios?a=1640
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O Projeto E.M.A. - Estímulo à Melhoria das Aprendizagens,  
(até 14 de Março) 

 

Tem como objetivo incentivar o aparecimento, o desenvolvimento e a divulgação de projetos 

inovadores, de qualidade, promovidos por Agrupamentos de Escolas/ Escolas públicas não 

agrupadas, que fomentem o sucesso dos alunos através da sua participação em atividades 

devidamente estruturadas e realizadas em parceria com entidades externas à comunidade escolar. 

Mais informação no site http://www.gulbenkian.pt/Institucional/pt/Apoios/BolsasESubsidios?a=2960 

  

 

 

 

Programa EDP Solidária 

( 24 de Fevereiro a 7 de Março) 

 

Visa apoiar projetos que têm como objetivos a atenuação de situações sociais prioritárias, 

promovendo a melhoria da qualidade de vida de pessoas socialmente desfavorecidas, a 

integração de comunidades em risco de exclusão social e a promoção do empreendedorismo 

social, através de projetos que se revelem sustentáveis. 

 

O Programa "EDP SOLIDÁRIA 2014" foi dotado com montante global que poderá atingir o máximo 

de € 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil euros). 

 

Mais informação em http://www.fundacaoedp.pt/inovacao-social/programa-edp-solidaria/edicao-

2014/437 
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