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ENQUADRAMENTO

O projeto “Cidadania & Território: Desenvolvimento Local Sustentado” resulta de uma parceria entre a RUMO (Barreiro), a ROTA 
DO GUADIANA (Serpa), a TERRAS DENTRO (Alcáçovas) e a ACERT (Tondela). Enquadra-se no Programa Cidadania Ativa, um 
instrumento de apoio às ONG, financiado pelo Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu (EEA Grants) e gerido pela 
Fundação Calouste Gulbenkian.

Este Projeto tem por objetivo central contribuir para políticas públicas de fomento do desenvolvimento territorial sustentado, 
ajustadas e conforme à participação efetiva das organizações na sua conceção, realização, monitorização e avaliação, criando 
uma real e eficiente cooperação entre organismos públicos e organizações locais para reais processos de transformação, que 
respondam às necessidades identificadas em cada território.

Para iniciar, pretendemos conhecer o que de relevante e positivo tem acontecido e/ou está em curso, quanto a projetos e prá-
ticas baseados na cooperação, geradores de maior participação e que promovam a sustentabilidade das organizações e dos 
territórios. Neste sentido, implementámos um questionário de identificação e caracterização de práticas significativas associa-
das à participação das ONG nos processos de decisão política, ao nível nacional, regional e local, dentro das seguintes áreas:

a) Criação de mecanismos para aumentar a influência das ONG nos processos de decisão politica, ao nível nacional, regional 
e local.

b) Instrumentos e medidas tendentes a encorajar a participação da sociedade civil nos processos de tomada de decisão.

c) Desenvolvimento de iniciativas que contribuam para o diálogo e a cooperação entre ONG e autoridades públicas, no quadro 
dos processos de execução de políticas públicas.

d) Iniciativas que reforcem a tomada de consciência das ONG e da sociedade civil para a necessidade de acompanhamento e 
supervisão das políticas públicas.

No processo de articulação com o Fórum Cidadania & Território, incorporámos igualmente nesta recolha práticas associadas às 
áreas temáticas e) Circuitos curtos, f) Economia local, g) Metodologias participativas e h) Moedas sociais.

As práticas incorporam princípios de sustentabilidade (económica, ambiental, cultural e social), garantem a boa governação e 
transparência e salvaguardam a igualdade de género.

Pretendemos com este processo dar uma maior visibilidade e reconhecimento ao vasto património de experiências existente 
em Portugal e, promover a sua disseminação, em processos locais participados, com a colaboração das respetivas entidades 
promotoras.

Em apenas 10 meses de pesquisa conjunta, foi possível identificar um conjunto muito significativo de iniciativas de desenvolvi-
mento territorial e um vasto património de competências individuais e institucionais enraizadas nos territórios. 

A todas e todos que participaram neste processo de recolha, um muito obrigado!



CRIAÇÃO DE MECANISMOS PARA AUMENTAR 

A INFLUÊNCIA DAS ONG NOS PROCESSOS 

DE DECISÃO POLÍTICA, AO NÍVEL NACIONAL, 

REGIONAL E LOCAL.

Mecanismos para aumentar a influência das ONG nos processos de decisão política, ao nível nacional, regio-
nal e local, através, designadamente, do reforço da sua representatividade, da criação ou consolidação de 
plataformas de participação de ONG (em organismos consultivos, redes sociais) da identificação de atores 
chave e da instituição de dispositivos para intervenção e empoderamento dos cidadãos.
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Programa Rede Social

Designação: Programa Rede Social.

Área-Temática: Criação de mecanismos para aumentar a influência das ONG nos processos de decisão politica, ao nível nacio-
nal, regional e local.

Entidade Promotora: Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social e entidades parceiras.

Outras Entidades envolvidas: Organismos do sector público (serviços desconcentrados do Estado e autarquias locais), institui-
ções solidárias e outras entidades privadas.

Caracterização da prática: 

A Rede Social é uma plataforma de articulação de diferentes parceiros públicos e privados que tem, entre outros, por objetivos: 
combater a pobreza e a exclusão social e promover a inclusão e coesão sociais; promover o desenvolvimento social integrado; 
promover um planeamento integrado e sistemático, potenciando sinergias, competências e recursos; garantir uma maior eficá-
cia e uma melhor cobertura e organização do conjunto de respostas e equipamentos sociais ao nível local; criar canais regulares 
de comunicação e informação entre os parceiros e a população em geral.

A Rede Social não é uma prestação ou apoio social. Contudo, o trabalho da Rede Social deve permitir uma maior adequação e 
melhoria da qualidade dos serviços prestados aos cidadãos de um modo geral e, particularmente, àqueles que se encontram 
em situação de vulnerabilidade.

O que se propõe é que, em cada comunidade, as autarquias e as entidades públicas e privadas, através de processos e meto-
dologias de planeamento participados:

- Tenham uma visão partilhada dos problemas sociais que existem nessa área;

- Definam em conjunto prioridades, objetivos, estratégias, projetos e ações;

- Utilizem de forma mais racional os recursos disponíveis.

De acordo com a legislação em vigor (Dec. Lei nº 115/2006, de 14 de junho), a igualdade de género constitui também um dos 
princípios da Rede Social.

A Rede Social tem plataformas de planeamento e coordenação da intervenção social a nível das freguesias (Comissões Sociais 
de Freguesia e/ou Inter-Freguesia - CSF/CSIF) e dos concelhos (Conselhos Locais de Ação Social - CLAS).

A um nível regional mais abrangente, estão a ser implementadas plataformas territoriais supraconcelhias nas 28 regiões NUT III.

A Rede Social surge no contexto de afirmação de uma nova geração de políticas sociais ativas, baseadas na responsabilização 
e mobilização do conjunto da sociedade e de cada indivíduo para o esforço de erradicação da pobreza e da exclusão social em 
Portugal. A Rede Social traduz, em si mesma, novas formas de conceber e implementar a política social, assente na facilitação 
da governança colaborativa’ que lhe conferem um posicionamento privilegiado para enfrentar os desafios contemporâneos no 
caminho pela promoção da mudança e inovação social.

O acompanhamento e a avaliação do Programa Rede Social são da competência do Instituto da Segurança Social, IP (ISS, IP).

O Programa da Rede Social abrange a totalidade do território português com 278 Conselhos Locais de Ação Social, onde está 
implementada. Para além destes, existem ainda estruturas por NUT III, as Plataformas Supra Concelhias e Comissões Sociais de 
Freguesia ou Comissões Sociais Inter-Freguesia.

Fonte: Segurança Social.
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Contactos: 
Site Segurança Social: www4.seg-social.pt
E-mail: redesocial@seg-social.pt

Links: 
Rede Social
http://www4.seg-social.pt/a-rede-social
http://195.245.197.216/rsocial/

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade Género Boa Governação Metodologia Participativa

X X X X X X
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Plataforma Supraconcelhia  
da Península de Setúbal

Designação: Plataforma Supraconcelhia da Península de Setúbal.

Área-Temática: Criação de mecanismos para aumentar a influência das ONG nos processos de decisão politica, ao nível nacio-
nal, regional e local.

Entidade Promotora: Segurança Social.

Caracterização da prática: 

As Plataformas Territoriais, como órgão da Rede Social, foram criadas com o objetivo de reforçar a organização dos recursos 
e o planeamento das respostas e equipamentos sociais ao nível supraconcelhio. Estas estruturas centram-se na discussão e 
concertação produzida em torno dos diagnósticos sociais e problemáticas identificadas pelos Conselhos Locais de Ação Social.

Ao nível supraconcelhio, estão a ser implementadas plataformas territoriais com base nas atuais 28 NUT III.

Plataformas Supraconcelhias - Península de Setúbal

A Plataforma Supraconcelhia da Península de Setúbal tem como finalidade promover o planeamento concertado supracon-
celhio para a organização dos recursos e das respostas e equipamentos sociais, através da articulação dos instrumentos de 
planeamento locais com as medidas e ações de âmbito nacional.

Esta Plataforma Supraconcelhia é composta por 9 Concelhos: Alcochete; Almada; Barreiro; Moita; Montijo; Palmela; Seixal; 
Sesimbra e Setúbal.

A Plataforma Supraconcelhia da Península de Setúbal tem como principais competências:

-  Debater estratégias para a concretização do Plano Nacional de Ação para a Inclusão (PNAI) naquele território;

-  Garantir a harmonização e articulação das iniciativas desenvolvidas pelas diferentes parcerias de âmbito concelhio, que 
atuam no plano social;

-  Promover reuniões temáticas setoriais para aprofundar o conhecimento e análise dos problemas sociais do território, tendo 
em conta a dimensão de género;

-  Analisar e promover a resolução ou o encaminhamento para o nível nacional dos problemas que lhe forem apresentados 
pelos diferentes Conselhos Locais de Ação Social (CLAS) da Plataforma, concretizando o princípio da subsidiariedade;

-  Promover a circulação de informação pertinente pelas entidades que compõem os CLAS da Plataforma.

Integram a Plataforma

- Os representantes dos Centros Distritais do Instituto da Segurança Social das áreas territoriais respetivas;

- Os representantes dos Governadores Civis respetivos;

- Os dirigentes das entidades e serviços relevantes da Administração Pública das áreas territoriais respetivas;

- Os presidentes dos CLAS respetivos;

- Os representantes das Instituições Particulares de Solidariedade Social, Organizações Não Governamentais e Associações 
Empresariais e Sindicais com expressão nacional e com delegações nos territórios respetivos.

Fonte: Segurança Social.
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Contactos:
Segurança Social
Site Segurança Social: www4.seg-social.pt
E-mail: redesocial@seg-social.pt

Link: Apresentação Plataformas Supraconcelhias de Lisboa e Vale do Tejo (http://www4.seg-social.pt/plataformas-supracon-
celhias-lisboa-e-vale-do-tejo)

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade Género Boa Governação Metodologia Participativa

X X X X X X
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Rede Social do Seixal

Designação: Rede Social do Seixal.

Área-Temática: Criação de mecanismos para aumentar a influência das ONG nos processos de decisão política, ao nível nacio-
nal, regional e local.

Entidade Promotora: Câmara Municipal do Seixal.

Caracterização da prática: 

O Município do Seixal dá início à implementação da Rede Social em julho de 2004, com a apresentação pública do programa 
às instituições, organizações e entidades locais ou com intervenção no concelho.

Em outubro de 2004, é constituído o Conselho Local de Ação Social do Seixal (CLASS), órgão que visa a concertação e con-
gregação dos agentes do capital social concelhio, através da participação dos vários parceiros sociais na procura de coesão, 
cooperação e acordo, relativamente às medidas e práticas das políticas de desenvolvimento local, sendo um fórum privilegiado 
de diálogo, análise, decisão e orientação.

O Núcleo Executivo (NE) é o órgão operativo da Rede Social, constituído em outubro de 2004, composto por sete instituições e 
entidades locais, de entre as quais, obrigatoriamente, fazem parte a câmara municipal e a Segurança Social, sendo as restantes 
nomeadas em plenário, de acordo com o estabelecido no Decreto-Lei n.º 115/2006, de 14 de junho, que regulamenta as redes 
sociais.

As Comissões Sociais de Freguesia (CSF), constituídas entre janeiro e março de 2006, são órgãos de planeamento e coordena-
ção da intervenção social ao nível da freguesia, definindo o seu regime de funcionamento através da elaboração e aprovação 
dos respetivos regulamentos internos.

A Rede Social do Seixal tem seis Comissões Sociais de Freguesia - Aldeia de Paio Pires, Amora, Arrentela, Corroios, Fernão Ferro 
e Seixal - todas elas constroem, executam e controlam os seus respetivos planos de ação anuais.

O 1.º Diagnóstico Social do Município foi apresentado e aprovado em fevereiro de 2006, e, em setembro do mesmo ano, foi 
aprovado o Plano de Desenvolvimento Social (PDS) para o triénio 2007-2009, a partir do qual foram elaborados os planos de 
ação anuais para 2007, 2008 e 2009, bem como a montagem e as sucessivas afinações do dispositivo de monitorização.

O 2.º Diagnóstico Social do Município, aprovado em março de 2010, estabeleceu as linhas orientadoras para a elaboração do 
2.º Plano de Desenvolvimento Social para o triénio 2010-2012 e os consequentes planos de ação anuais. Este PDS possui uma es-
trutura bem diferenciada do primeiro, evoluindo para um instrumento mais transversal, realista e pragmático na sua conceção 
e consequente monitorização e avaliação, abarcando áreas de intervenção não expressas no primeiro plano, que se tornaram 
fundamentais na definição de ações e medidas de atuação em algumas áreas, como por exemplo, na igualdade, direitos e 
oportunidades, nas pessoas sem-abrigo, na proteção e segurança civil, abrangendo, também, outros públicos específicos.

O 3.º Plano de Desenvolvimento Social 2013-2015 estrutura os objetivos, metas e estratégias operativas para o triénio em ques-
tão, promovendo as sinergias necessárias para enfrentar as emergências e crises dos tempos presentes, mantendo o combate 
à pobreza e à exclusão social e continuando todos os esforços na promoção do desenvolvimento. Este terceiro PDS está intrin-
secamente ligado ao Diagnóstico Social e prossegue a sua atualização em função dos novos resultados dos Censos 2011, ao 
Plano Municipal para a Igualdade de Género (PMIG), à Carta Social Municipal (aprovada em maio de 2013 pela parceria da 
rede), assim como a todos os outros instrumentos de planeamento do município (Plano Diretor Municipal, Carta Educativa, etc.).

O modelo e dispositivo de monitorização dos planos de ação, articulado com o Sistema de Informação e de Diagnóstico Contí-
nuo e com o dispositivo de avaliação, permitem ao CLASS tomar conhecimento dos resultados atingidos em tempo real, permi-
tindo aferir dificuldades e oportunidades e introduzir ações de melhoria.



15

A Rede Social do Seixal vem no sentido do aprofundamento das dinâmicas de ação social no município, em que a participação 
ativa da comunidade é a filosofia adotada, materializada através do Conselho Local de Ação Social, na definição de estratégias 
de desenvolvimento local adequadas às necessidades específicas do território.

Deste modo, cabe ao Conselho Local de Ação Social elaborar, avaliar e aprovar os Diagnósticos Sociais, os Planos de Desen-
volvimento Social, as Cartas Sociais Municipais e monitorizar a execução dos respetivos planos de ação anuais, através de 
medidas de combate à pobreza e exclusão social, e demais competências conforme previsto no Decreto-Lei 115/2006 de 14 de 
junho, com vista à prossecução dos objetivos definidos.

Fonte: Câmara Municipal do Seixal.

Contactos:

Câmara Municipal do Seixal
Alameda dos Bombeiros Voluntários, n.º 45, 2844-001 SEIXAL
Telefone: +351 212 276 700
Email: camara.geral@cm-seixal.pt
Site: http://www.cm-seixal.pt

Link: Apresentação da Rede Social do Seixal (http://www.cm-seixal.pt/RedeSocial/RedeSocial/)

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade Género Boa Governação Metodologia Participativa

X X X X X X
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Conselho Local de Ação Social  
de Loures

Designação: Conselho Local de Ação Social de Loures.

Área-Temática: Criação de mecanismos para aumentar a influência das ONG nos processos de decisão política, ao nível nacio-
nal, regional e local.

Entidade Promotora: Câmara Municipal de Loures.

Caracterização da prática: 

O Conselho Local de Ação Social de Loures é um órgão agregador de articulação e de concertação com vista ao Desenvolvi-
mento Social Local.

O CLAS é um órgão independente que funciona com base no conceito da Rede Social estabelecido na Resolução do Conselho 
de Ministros nº 197 de 18 de Novembro de 1997 e nas alterações introduzidas quer pela Declaração de Retificação nº 10-0/98, 
quer pelo Decreto-Lei 115/2006 de 14 de Junho.

O CLAS é um órgão que tem por objetivos:

1. Elaborar diagnósticos permanentes, dinâmicos e participados do Concelho que permitam a definição de políticas e estraté-
gias de intervenção.

2. Planear e definir prioridades numa lógica de desenvolvimento socio-territorial.

3. Intervir nas questões que respeitem os interesses do desenvolvimento social do concelho, emitindo parecer.

4. Formular e apresentar recomendações às entidades competentes no que respeita à concretização dos objetivos da Rede 
Social.

5. Disponibilizar as informações existentes que possibilitem intervenções mais adequadas.

6. Estimular a participação dos vários parceiros sociais na definição de estratégias e respostas de intervenção, através de proces-
sos de planeamento participado, que compreendem o Diagnóstico, a Planificação e a Avaliação, conducentes a uma congre-
gação de esforços, na implementação de medidas de política e mobilização de recursos.

7. Avaliar a intervenção social no concelho.

8. Inovar e sistematizar a melhoria da qualidade e eficácia das respostas sociais.

9. Fomentar iniciativas que visem a minimização dos efeitos das desigualdades sociais e a promoção da qualidade de vida das 
pessoas, das famílias e das comunidades.

10. Estimular o trabalho em rede de todos os intervenientes locais com vista ao desenvolvimento social local.

11. Propor e colaborar na realização de iniciativas de interesse para o desenvolvimento social do concelho.

12. Promover espaços de análise e discussão dos problemas e potencialidades, dando-lhes visibilidade, potenciando uma cons-
ciência coletiva e responsável sobre os diferentes problemas sociais.

13. Sinalizar os problemas e constrangimentos que se colocam ao funcionamento da Rede Social, e propor medidas para a re-
solução dos mesmos junto das organizações que as integram.

14. Incentivar redes de apoio social que contribuam para a cobertura equitativa do concelho em serviços e equipamentos so-
ciais, e para a promoção da inclusão social.

O CLAS de Loures tem a seguinte estrutura:

a) Presidência;
b) Plenário;
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c) Núcleo Executivo;
d) Secretariado Técnico;
e) Grupos de Trabalho.

A presidência do CLAS é assumida pelo Presidente da Câmara Municipal de Loures, podendo este delegar num Vereador da 
Câmara Municipal de Loures, sem faculdade de subdelegação.

O Plenário é constituído por todos os representantes (devidamente credenciados), de todos os organismos, entidades, institui-
ções e outros, que tenham aderido ou venham a aderir ao CLAS e às Comissões Sociais de Freguesia e Inter-Freguesias (CSF/
IF), nos termos da lei em vigor.

Poderão ainda integrar o CLAS outras entidades, tendo em vista a prossecução dos objetivos da Rede Social, mediante interesse 
manifestado por carta dirigida ao Sr. Presidente e aprovação em Plenário. A integração de novos membros no CLAS carece de 
aprovação pela maioria dos membros que o compõem, em conformidade com os Critérios de Adesão definidos e aprovados 
em CLAS.

Para agilizar a organização e funcionamento do CLAS, deverão estar aqui representados:

a)  Os parceiros de cada CSF ou CSIF, através da sua presidência e uma outra organização eleita pelo plenário da mesma;

b)  As IPSS e Cooperativas de âmbito social, através de 2 organizações eleitas em plenário, entre outras; (de acordo com o cri-
tério de território - zona norte e zona oriental)

c)  As Misericórdias, representadas por uma Misericórdia eleita entre as mesmas.

d)  As coletividades e associações de âmbito cultural, recreativo e desportivo, representadas pela Associação das Coletividades 
do concelho de Loures;

e)  As Associações de Pais, representadas pela FAPEL - Federação das Associações de Pais das Escolas de Loures;

f)  As empresas do concelho de Loures, representadas pelo Clube Empresarial de Loures e pela Associação Empresarial do 
Comércio e Serviços dos Concelhos de Loures e Odivelas;

g)  As Associações dos Bombeiros Voluntários, representadas pelo Secretariado Concelhio dos Bombeiros Voluntários;

h)  As Organizações Sindicais, representadas por um elemento da CGTP e da UGT.

Por forma a garantir a estreita e necessária articulação entre as diversas parcerias formais existentes no concelho, deverão 
ainda estar representadas no CLAS, através do seu representante máximo ou através de representante designado para o efeito, 
as seguintes redes de parceiros:

a) Comissão de Proteção de Crianças e Jovens;
b) Conselho Municipal de Educação de Loures;
c) Conselho Municipal de Juventude;
d) Conselho Municipal de Segurança;
e) Projeto Loures Saudável.

As entidades representadas no CLAS podem substituir os seus representantes em qualquer altura, mediante comunicação pré-
via, por escrito, ao Presidente do CLAS, devendo os mesmos, obrigatoriamente, de estar mandatados com poder de decisão 
para o efeito.

Compete ao Plenário do CLAS:

a)  Elaborar, alterar e aprovar o Regulamento Interno de Funcionamento;

b)  Criar os Grupos de Trabalho Temáticos, sempre que considerados necessários para o tratamento de assuntos específicos;
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c)  Aprovar a admissão de novos membros;

d) Fomentar a articulação entre os organismos públicos e entidades privadas sem fins lucrativos, visando uma atuação concer-
tada na prevenção e resolução dos problemas locais de exclusão social e pobreza;

e)  Promover a realização participada de um Diagnóstico Social e de um Plano de Desenvolvimento Social (PDS) com vista ao 
estabelecimento de prioridades, à cobertura equitativa e adequada de serviços e equipamentos e à rentabilização dos re-
cursos locais, tendo como finalidade o Desenvolvimento Social Local;

f)  Aprovar e difundir o Diagnóstico e o PDS, assim como os seus respetivos Planos de Ação;

g)  Promover a criação de um Sistema de Informação suportada em instrumentos e indicadores comuns, consensualizados 
entre os diversos organismos locais e nacionais;

h)  Emitir pareceres sobre candidaturas a programas de financiamento nacionais e/ou comunitários, fundamentados no Diag-
nóstico Social e PDS;

i)  Emitir pareceres sobre a cobertura equitativa e adequada do concelho por serviços e equipamentos sociais;

j)  Tomar conhecimento de protocolos e acordos celebrados entre o Estado, autarquias, Instituições de Solidariedade Social e 
outras entidades que atuam no concelho;

k)  Apreciar os problemas e propostas que sejam apresentadas pelas Comissões Sociais de Freguesia e Inter-Freguesias, ou 
por outras entidades, e procurar as soluções necessárias mediante a participação de entidades representadas no CLAS, ou 
outras que se venham a convidar, para o bom desenvolvimento dos trabalhos;

l)  Avaliar periodicamente a execução do PDS;

m) Promover ações de informação e outras iniciativas que visem uma melhor consciência coletiva dos problemas sociais;

n)  Apresentar os problemas e propostas de solução, que ultrapassem os seus níveis de competência, às entidades com atribui-
ções para a sua resolução;

o)  Promover a articulação com os organismos da Administração Pública Central, integrando na sua atuação as prioridades 
nacionais e regionais;

p)  Submeter à decisão das entidades competentes as questões e propostas que não se enquadrem na sua área de intervenção.

O Núcleo Executivo é o órgão técnico-operativo e é composto por sete elementos reconhecidos pelo Plenário do CLAS.

Do Núcleo Executivo farão parte o Presidente do CLAS ou quem ele designar da Câmara Municipal de Loures, o Centro Distrital 
de Solidariedade e Segurança Social de Lisboa/ Serviços Locais de Loures e Sacavém, e um representante das Instituições Par-
ticulares de Solidariedade Social do concelho, bem como, dos sectores da Saúde, Emprego e Justiça.

À exceção da Câmara Municipal de Loures e dos Serviços Locais da Segurança Social, os restantes elementos que integram o 
Núcleo Executivo deverão ser eleitos pelo CLAS de dois em dois anos.

Compete ao Núcleo Executivo gerir o CLAS, incumbindo-lhe designadamente:

a)  Executar as decisões tomadas pelo Plenário do CLAS;

b)  Elaborar proposta do Plano de Ação do CLAS e dos respetivos Relatórios de Execução;

c)  Assegurar a coordenação técnica das ações realizadas no âmbito do CLAS;

d)  Proceder à elaboração de propostas do Diagnóstico Social e do PDS;

e)  Proceder à montagem de um Sistema de Informação e Avaliação, que favoreça a atualização permanente e a partilha de 
informação indispensável à elaboração ao Diagnóstico Social, ao PDS e aos respetivos Planos de Ação;

f) Dinamizar e coordenar os diferentes Grupos de Trabalho que o Plenário do CLAS delibere constituir;

g) Promover ações de formação para os parceiros, de acordo com as necessidades existentes;

h) Acompanhar os trabalhos das CSF / IF;

i) Avaliar o Plano de Desenvolvimento Social e os respetivos Planos de Ação;

j) Elaborar pareceres e relatórios que lhe sejam solicitados, desde que se enquadrem nos objetivos e competências do CLAS, 
devendo os mesmos ser presentes ao Presidente do CLAS, e aprovados em reunião de Plenário;

k) Emitir pareceres sobre candidaturas a programas nacionais ou comunitários fundamentados no diagnóstico social e no plano 
de desenvolvimento social;

l) Emitir pareceres sobre a criação de serviços e equipamentos sociais, tendo em vista a cobertura equitativa e adequada no 
concelho, assim como o impacte das respostas em matéria de igualdade de género, designadamente na conciliação da vida 
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familiar e da vida profissional.

m) Estimular a colaboração pro ativa de outras entidades, públicas ou privadas, na prossecução dos objetivos do CLAS.

n) Auscultar as Comissões Sociais de Freguesia e Inter-Freguesias relativamente aos pontos a incluir na agenda das reuniões do 
Plenário do CLAS.

A intervenção social faz-se através de:

a)  Contactos regulares entre responsáveis e técnicos dos de intervenção social existentes na mesma área de forma a garantir 
a complementaridade das intervenções e a otimização dos recursos;

b)  Integração no diagnóstico, no plano de desenvolvimento social, nos planos de ação e no sistema de informação concelhio, 
de programas e projetos do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social e de outros ministérios responsáveis por áreas 
de intervenção relevante naquele território;

c)  Contratualização de um modelo de intervenção territorial integrado através de um protocolo entre entidades gestoras dos 
programas envolvidos e entidades promotoras dos projetos com intervenção na área considerada de forma a racionalizar 
os recursos da intervenção.

Planeamento integrado e participado

O processo de planeamento integrado de intervenção no âmbito da rede social tem como objetivos a cobertura equitativa e 
adequada de serviços e equipamentos e a rentabilização dos recursos locais e tem como finalidade o desenvolvimento local 
através: a) do Diagnóstico Social (DS); b) do Plano de Desenvolvimento Social (PDS); c) do Plano de Ação; d) do Sistema de In-
formação (SI).

Diagnóstico Social

O DS é um instrumento dinâmico resultante da participação dos parceiros e da população, que permite o conhecimento e a 
compreensão da realidade social através da identificação das necessidades, da priorização das áreas/problemas sobre os 
quais se pretende intervir, bem como dos recursos, potencialidades e constrangimentos locais. O DS concelhio é um instrumento 
que integra os diagnósticos sociais e as dinâmicas das CSF/IF, devendo o mesmo ser atualizado de três em três anos.

Plano de Desenvolvimento Social

O PDS é um plano estratégico que se estrutura, em parte, a partir dos objetivos do PNAI e que determina eixos, estratégias e 
objetivos de intervenção, baseado nas prioridades definidas no DS.

O representante da Segurança Social na comissão mista de coordenação do plano municipal de ordenamento do território, 
prevista no nº2 do artigo 75º do Decreto-Lei nº 380/99, de 22 de Setembro, assegura que o PDS é ponderado na elaboração 
do plano diretor municipal respetivo.

O PDS tem carácter obrigatório, tendo uma duração sincronizada com o calendário da Estratégia Nacional e Europeia. Deverá 
integrar as prioridades definidas ao nível do concelho e das freguesias, nas suas dimensões territorial e sectorial. Operaciona-
liza-se através de planos de ação anuais, a concretizar pelos parceiros locais, para os quais deverão convergir os Planos de 
Ação do CLAS e os das CSF/IF.

Os planos de ação definem a entidade responsável pelo projeto ou ação, e o respetivo orçamento.

A concretização dos planos de ação ou de algumas ações / projetos neles contidos pode realizar-se através de contratos de 
execução, formalizados entre os parceiros que os vão concretizar.

Os contratos de execução, celebrados nos termos do disposto na alínea c) do artigo 21º, envolvem os recursos das instituições 
locais, dos diferentes sectores da Administração Pública disponíveis na comunidade e, ainda, os programas e projetos sectoriais, 
nacionais e comunitários existentes.

Sistema de Informação

O SI constitui um instrumento:

a)  De partilha de conhecimento e experiências entre os parceiros, e entre estes e a população do concelho;
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b)  Que agrega indicadores a partir do DS e do PDS para o conhecimento mais aprofundado, entre outros, das situações de 
pobreza e exclusão social, bem como do impacto da intervenção desenvolvida;

c)  Integra um conjunto de informações e indicadores estatísticos que permitam uma leitura homogénea do território (fregue-
sias e concelho).

d)  Que na sua dimensão local, deverá sempre que possível articular com a dimensão nacional.

Fonte: Câmara Municipal de Loures.

Contactos:

Câmara Municipal de Loures
Site: http://app.cm-loures.pt/redesocial/

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade 
Género

Boa Gover-
nação

Metodologia 
Participativa

X X X X X X
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Conselho Participativo  
”Cidade para Todos”

Designação: Conselho Participativo “Cidade para Todos”.

Área-Temática: Criação de mecanismos para aumentar a influência das ONG nos processos de decisão política, ao nível nacio-
nal, regional e local.

Entidade Promotora: Câmara Municipal do Barreiro.

Outras entidades envolvidas: Para além dos parceiros formais (Câmara Municipal do Barreiro, Junta de Freguesia de Santo 
António da Charneca, Simarsul, Associação de Solidariedade Social «Os Reguilas», Centro Social de Santo António, Sociedade 
Columbófila de Santo António, Associação de Comércio, Indústria e Serviços de Barreiro e Moita), o conselho é ainda constituído 
pelas entidades, instituições, organizações, públicas ou privadas, que direta ou indiretamente intervêm no território, (17), bem 
como por vários representantes individuais da comunidade local (12), que integram o conselho por convite do município.

Caracterização da prática: 

O QUE É? 

Fundamentado na necessidade de qualificar o Bairro Social da Quinta da Mina e zonas envolventes, o projeto de regeneração 
urbana, enquanto potencial gerador de novas dinâmicas sociais, conta com uma instância/fórum de debate, heterogéneo na 
sua constituição, fundamental para a consolidação do projeto junto de toda a comunidade, enquanto potenciador da partici-
pação e do envolvimento ativo dos atores sociais do território – Conselho Participativo.

O QUE FAZ? 

O projeto de parcerias para regeneração urbana é constituído por 21 operações, que articuladamente revitalizam um espaço 
«em crise» – não sendo possível dissociar este processo de regeneração da promoção de práticas de inclusão social, o Conselho 
Participativo permite, enquanto fórum de debate, dar voz ativa a todas as propostas e contributos que permitem conduzir a 
realização das ações em concreto, para responder às necessidades e aspirações dos utilizadores do território a intervencionar.

A QUEM SE DESTINA? 

Tendo o Conselho Participativo como objetivo último o envolvimento ativo e real da comunidade residente e de todos quantos 
vivem o território direta ou indiretamente (instituições/entidade) na tomada de decisões e estratégias para requalificação do 
espaço, os resultados do Conselho Participativo convergem diretamente para a melhoria da qualidade de vida da população.

QUE RESULTADOS FORAM ATINGIDOS?

O projeto de requalificação urbana do espaço público tem quatro pilares de desenvolvimento: arborização, mobilidade, es-
tacionamento e acessibilidades. A aposta no envolvimento e na participação que caracterizam o Conselho Participativo tem 
permitido a todos os atores do território debater e definir várias ações previstas no programa, desde a construção de novos 
equipamentos de apoio social, reabilitação dos existentes e dotação do território de novas infraestruturas.

Fonte: Câmara Municipal do Barreiro.
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Contactos:

Câmara Municipal do Barreiro

Paços do Concelho, Rua Miguel Bombarda, 2834-005 Barreiro
Telefone: 21 206 8000
Email: geral@cm-barreiro.pt
Site: http://www.cm-barreiro.pt

Link: Notícia Jornal Rostos (http://www.rostos.pt/cidade-para-todos/inicio2.asp?cronica=81679&mostra=2&seccao=cida-
de-para-todos&titulo=Candidatura-Cidade-para-Todos-avanca-n)

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade Género Boa Governação Metodologia Participativa

X X X X X X
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Conselho para as Migrações

Designação: Conselho para as Migrações.

Área-Temática: Desenvolvimento de iniciativas que contribuam para o diálogo e a cooperação entre ONG e autoridades públi-
cas, no quadro dos processos de execução de políticas públicas.

Entidade Promotora: Alto Comissariado para as Migrações, ACM, I.P.

Outras Entidades envolvidas: O Conselho é composto por:

a)  O Alto-Comissário, que preside;

b)  Um representante de cada uma das comunidades imigrantes dos países de língua portuguesa, designados pelas respetivas 
associações, desde que a representatividade destas seja reconhecida pelo ACM, I.P.;

c) Um representante de cada uma das outras três comunidades imigrantes mais numerosas não incluídas na alínea anterior, 
designado pelas respetivas associações, desde que a representatividade destas seja reconhecida pelo ACM, I.P.;

d) Um representante das associações não filiadas nas comunidades previstas nas alíneas b) e c), designados pelas respe-
tivas associações, desde que a representatividade destas seja reconhecida pelo ACM, I.P.;

e) Três representantes das instituições com ação ou interesse na área das migrações, designadas pelo Alto--Comissário;

f) Um representante da Direção-Geral das Artes;

g) Um representante da Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas;

h) Um representante da Direção-Geral de Política Externa;

i) Um representante do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras;

j) Um representante das forças de segurança;

k) Um representante da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género;

l) Um representante da Direção-Geral das Atividades Económicas;

m) Um representante do Instituto do Turismo de Portugal, I.P.;

n) Um representante da Direção-Geral da Saúde;

o) Um representante da Direção-Geral da Educação;

p) Um representante da Direção-Geral do Ensino Superior;

q) Um representante do Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P.;

r) Um representante da Autoridade para as Condições do Trabalho;

s) Um representante do Instituto de Segurança Social, I.P.;

t) Um representante do Governo Regional dos Açores;

u) Um representante do Governo Regional da Madeira;

v) Dois representantes das associações patronais e dois representantes das centrais sindicais com assento no Conselho Econó-
mico e Social;

w) Um representante da Associação Nacional de Municípios Portugueses;

x) Um representante do Conselho das Comunidades Portuguesas;

y) Dois cidadãos de reconhecido mérito, nacionais ou estrangeiros, designados pelo Alto-Comissário.

Caracterização da prática: 

O Conselho para as Migrações sendo o órgão de consulta, apoio e participação na definição das linhas gerais de atuação do 
ACM, I.P., visa assegurar a participação e a colaboração de entidades públicas e privadas na definição e execução das políticas 
migratórias.
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Ao Conselho para as Migrações cabe pronunciar-se sobre os projetos de diplomas relevantes para os direitos dos migrantes; 
pronunciar-se sobre questões relativas às políticas públicas, transversais e setoriais, relevantes, nomeadamente para a inclusão 
social, direitos de cidadania e captação e integração dos migrantes; participar na definição das medidas e ações das políticas 
migratórias, formulando propostas com vista à sua promoção; pronunciar-se sobre quaisquer obstáculos detetados a uma 
resposta célere e eficaz por parte da Administração Pública aos problemas de integração dos migrantes; pronunciar-se sobre 
as questões que lhe sejam colocadas pelo Alto-Comissário; aprovar o respetivo regulamento interno; exercer quaisquer outras 
competências que lhe sejam atribuídas por lei.

Sendo um órgão do ACM o Conselho Consultivo para as Migrações é convocado pelo Alto-comissário para as Migrações, 
sempre que necessário, no âmbito das suas competências. O Conselho funciona em plenário e em secções especializadas, em 
sessões ordinárias e extraordinárias. O mandato dos membros do conselho tem a duração de três anos, renovável por iguais 
períodos, e cessa sempre que se verifique a perda da qualidade de representante da entidade que o designou.

A prática foi replicada ao nível da constituição do Grupo Consultivo para a Integração das Comunidades Ciganas – CONCIG 
– que tem, nos termos da Prioridade nº 1 da Resolução do Conselho de Ministros nº 25/2013 de 17 de abril, a missão do acom-
panhamento e da monitorização da Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas, mas também o acom-
panhamento da integração das comunidades ciganas em geral.

Fonte: Alto Comissariado para as Migrações, ACM, I.P.

Contactos:

Sede do Alto Comissariado para as Migrações – ACM, I.P. 

R. Álvaro Coutinho, 14-16, 1150 - 025 Lisboa

Telefone: 218 106 100

Email: acm@acm.gov.pt

Site: www.acm.gov.pt/

Links: Conselho para as Migrações (http://www.acm.gov.pt/acm-i-p-/conselho-para-as-migrações--CM)

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade Género Boa Governação Metodologia Participativa

X X X X
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Rede CLA II e GAEI

Designação: Rede CLAII e GAEI

Área-Temática: Desenvolvimento de iniciativas que contribuam para o diálogo e a cooperação entre ONG e autoridades públi-
cas, no quadro dos processos de execução de políticas públicas.

Entidade Promotora: ACM, I.P. – Alto Comissariado para as Migrações.

Caracterização da prática: 

O que é a Rede CLAII?

Criada em 2003, a Rede de Centros Locais de Apoio à Integração de Imigrantes - CLAII e GAEI – Gabinete de Apoio Especiali-
zado ao Imigrante, conta atualmente com quase 150 gabinetes, de informação geral ou especializada, distribuídos de norte a 
sul do país e ilhas, abrangendo 19 distritos e 76 concelhos, onde é prestado atendimento personalizado, realizado por técnicos 
habilitados para o efeito, alguns deles imigrantes, o que permite pontes culturais e linguísticas com os clientes, facilitadoras dos 
processos de integração.

Qual a missão dos gabinetes CLAII e GAEI, que constituem a Rede?

Os gabinetes CLAII - Centros Locais de Apoio à Integração dos Imigrantes, têm como missão ir além da informação, apoiando 
em todo o processo do acolhimento e integração dos imigrantes, articulando com as diversas estruturas locais, e promovendo 
a interculturalidade a nível local. Presta apoio e informação geral em diversas áreas, tais como, Regularização, nacionalidade, 
reagrupamento familiar, habitação, retorno voluntario, trabalho, saúde, educação, etc. 

Os GAEI – Gabinete de Apoio Especializado ao Imigrante, têm como missão apoiar os imigrantes em diferentes áreas especia-
lizadas, complementando e solidificando o seu processo de integração. Existem gabinetes especializados em diferentes áreas, 
tais como, Jurídica, Social, Psicológica, Saúde, Emprego/Empreendedorismo, Mediação de Conflitos entre outros.

Como funciona a Rede CLAII e GAEI?

Com o objetivo de promover uma integração de proximidade, os CLAII e GAEI resultam de diferentes iniciativas.

Existem gabinetes que resultam de parcerias estabelecidas entre o Alto Comissariado para as Migrações, ACM, I.P. e autarquias 
ou entidades da sociedade civil, assim como, integraram recentemente esta Rede, gabinetes que resultaram de projetos de 
entidades da sociedade civil, aprovados pelo ACM, I.P na sua nova vertente enquanto Autoridade Delegada do FEINPT – Fundo 
Europeu para a Integração de Nacionais de Países Terceiros. 

Todos estes gabinetes, em cooperação, promovem um atendimento integrado. 

Fonte: ACM – Alto Comissariado para as Migrações
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Contactos:

Gabinete Técnico dos CLAII
Rua Álvaro Coutinho n.º 14, 1150 – 025 Lisboa
Telefone: 218 106 100
Email: acm@acm.gov.pt
Site: http://www.acidi.gov.pt

Link: Apresentação CLAII (http://www.acidi.gov.pt/es-imigrante/servicos/centros-locais-de-apoio-a-integracao-de-imigran-
tes---claii)

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade Género Boa Governação Metodologia Participativa

X X X X
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Q3 – Qualificar o 3º Sector

Designação: Q3 – Qualificar o 3º Sector.

Área-Temática: Criação de mecanismos para aumentar a influência das ONG nos processos de decisão politica, ao nível nacio-
nal, regional e local.

Entidade Promotora: Parceria Q3: A parceria Q3 é uma parceria informal ativa desde 2006 (fase de disseminação do projeto 
C3 – Consultoria para o 3º Sector com apoio da IC EQUAL). Desde 2008 as 7 organizações que compõem a parceria dinamizam 
(ao longo de 3 edições) o Projeto Q3 – Qualificar o 3º Sector com o apoio do POPH (Programa Operacional Potencial Humano), 
assumindo diferentes papéis: MINHA TERRA Federação Portuguesa de Associações de Desenvolvimento Local (entidade promo-
tora de projetos); CPCCRD - Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto (entidade promotora 
de projetos); FENACERCI - Federação Nacional de Cooperativas de Solidariedade Social; AEP - Associação Empresarial de 
Portugal (formação/consultoria); IEBA - Centro de Iniciativas Empresariais Beira Aguieira (formação/consultoria); Associação IN 
LOCO (formação/consultoria); UTAD - Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (avaliação).

Prática Identificada por: MINHA TERRA Federação Portuguesa de Associações de Desenvolvimento Local.

Outras Entidades envolvidas: 304 entidades do 3º Sector destinatárias das medidas de formação / consultoria, no âmbito das 
3 edições do projeto Q3 – Qualificar o 3º Sector como apoio do POPH entre 2008 e 2014, nas Regiões Norte, Centro, Alentejo e 
Algarve.

Caracterização da prática: 

Com esta iniciativa procura-se potenciar a qualidade e a eficácia da gestão das instituições do 3ª Sector, atuando sobre: For-
mas de organização e gestão; Cadeia de valor dos serviços; Integração das TIC; Melhoria de processos tendentes à certificação 
de qualidade; Modelos de cooperação interinstitucional.

Abrange todas as regiões de Portugal e em meio rural, urbano ou periurbano exceto Lisboa e Vale do Tejo, Açores e Madeira.

Participam as entidades do 3º sector (que beneficiam dos processos de qualificação), tais como: associações de desenvolvimen-
to local, coletividades, cooperativas, IPSS, misericórdias, mutualidades, centros paroquiais, e os respetivos colaboradores. No 
âmbito da participação destas entidades no Q3, envolvem-se os seus:

- Dirigentes: membros da Direção,

- Facilitador/a Interno/a: pessoa de contacto, indicada pela Direção para acompanhar e operacionalizar internamente a inter-
venção,

- Colaboradores/as e Voluntários/as: pessoas que trabalham na entidade, independentemente do tipo de vínculo laboral ou de 
voluntariado que com ela mantêm.

Procura-se desenvolver as competências das pessoas e das organizações do 3º Sector, melhorar a qualidade das suas pres-
tações, a eficácia da gestão e contribuir para a sua competitividade e sustentabilidade, através de processos participados e 
sustentados de consultoria e formação.

O Modelo Q3 pode ser definido como uma metodologia de intervenção, baseada em atividades de consultoria e formação de 
vários tipos, aplicável em organizações do 3º Sector. Visa promover a melhoria dessas organizações e das pessoas que nelas 
colaboram, a nível da gestão e da organização interna, através de processos que promovam e motivem para a mudança, 
inovação e criatividade, que possibilitem a internalização de conhecimentos, o empoderamento e a aprendizagem contínua. 
Para isso são desenvolvidas várias etapas de trabalho, onde participam ativamente, do lado da entidade que aplica o Modelo, 
consultores/as e formadores/as e, do lado da entidade que é qualificada: dirigentes, colaboradores/as e voluntários/as.

Toda a intervenção é sustentada em dois princípios fundamentais. O primeiro é a participação de todos os membros da orga-
nização (dirigentes, colaboradores/as, voluntários/as), em todas as fases da intervenção, através da sistemática promoção de 
reuniões, entrevistas, encontros, contactos e sessões coletivas. O segundo é a sustentação da intervenção em dados e infor-
mações obtidas na organização e fornecidos pelas pessoas, possibilitando estabelecer uma relação entre pontos de partida 
– problemas identificados na organização – e as situações desejadas – objetivos a atingir e resultados obtidos, mensuráveis em 
termos de impactos e verificáveis a partir dos indicadores previamente definidos.
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A intervenção nas organizações decorre ao longo de várias fases: pré-seleção, pré-diagnóstico, seleção, contrato para o de-
senvolvimento, diagnóstico organizacional, plano de desenvolvimento, implementação de medidas e revisão do plano e reco-
mendações; complementarmente são desenvolvidos processos de acompanhamento, avaliação e validação de todas as fases 
da intervenção.

Baseia-se sobretudo em atividades de consultoria e de formação de vários tipos, realizadas na própria organização e de pre-
ferência no local de trabalho, utilizando métodos ativos, onde se promove a interação com as pessoas e o aproveitamento dos 
seus saberes em benefício de cada fase. Complementarmente, também se realizam ações de formação interentidades, para 
responder a necessidades sentidas por várias ou por todas as entidades, promover o interconhecimento e fomentar a coopera-
ção interinstitucional, aumentar a rede de contactos interinstitucionais e partilhar conhecimentos e práticas.

O Modelo Q3 foi criado através da adaptação de um modelo já aplicado nas empresas através do apoio da IC EQUAL (projetos 
C3 – consultoria para o 3º sector e D3 – digitalizar o 3º sector), num processo que teve início em 2001 e que foi evoluindo até ao 
atual modelo Q3 (sempre passível de melhoria e adaptação).

Entretanto tem vindo a ser implementado com sucesso, em organizações de diferentes famílias do 3º Sector ao longo de 3 edi-
ções apoiadas através da medida 3.2.1 do POPH.

Aliás a criação desta medida é, em certa medida resultado da estratégia de disseminação (incorporação na políticas públicas) 
dos resultados obtidos pela parceria no decurso dos projetos apoiados pela EQUAL.

O objetivo metodológico principal de toda a intervenção é a melhoria da qualidade e da eficácia da gestão, através da in-
ternalização de novos saberes na organização, pelas trocas entre os/as consultores/as especialistas, formadores/as e os/as 
destinatários/as da intervenção. Procuram-se soluções adaptadas e criativas, facilitando a introdução de inovações, mudanças 
e melhorias e deixando competências e ferramentas, que permitam continuar os processos de aprendizagem e de melhoria 
iniciados.

A Iniciativa Comunitária EQUAL apoiou um conjunto de projetos de inovação social, que visavam a qualificação das entida-
des e dos profissionais da Economia Social. Assim inicialmente, através do Projeto C3 Consultoria para o 3º Sector (IC-EQUAL, 
2001 - 2006), experimentou-se e adaptou-se uma metodologia de intervenção capaz de resolver com eficácia os problemas 
deste sector, designada Modelo de Intervenção C3. A metodologia foi desenvolvida e testada através da sua aplicabilidade e 
adaptabilidade em seis organizações do 3º Sector, da Região Centro. O modelo de intervenção baseia-se num diagnóstico de 
problemas concretos, realizado de forma participada, na elaboração à medida de um plano de desenvolvimento, na imple-
mentação das medidas de formação e consultoria formativa, de curto prazo e na avaliação de resultados. Tudo isto foi feito 
com recurso a consultores/as generalistas e especialistas, que envolveram todos os membros da organização, em todas as fases 
do processo, promovendo a sua participação e capacitação, no fundo, o empoderamento. Este Modelo de Intervenção voltou 
a ser aplicado em mais 9 organizações do 3º Sector no Algarve, entre o final de 2007 e o início de 2008, no âmbito do Projeto 
C3-Algarve, apoiado pelo PROAlgarve.

Estes projetos evidenciaram e confirmaram a necessidade de qualificação das entidades e das pessoas que trabalham no 3º 
Sector, a necessidade de utilizar metodologias adaptadas às suas especificidades e de criar um programa público que desse 
resposta a estas questões. Foi neste contexto e numa altura em que os poderes públicos estavam a estruturar o QREN Quadro 
de Referência Estratégico Nacional, para o período de 2007 a 2013, que a Parceria criada em 2001, elaborou a proposta para 
a criação de um programa público, de âmbito nacional – Q3 Qualificar o 3º Sector. Esta Parceria apresentou o Q3 em vários 
eventos e em diversas reuniões, tendo recolhido o interesse e reconhecimento de um elevado número de instituições do 3º Sec-
tor, bem como de organismos públicos, partidos políticos e parceiros sociais. O culminar deste processo deu-se com a inclusão 
da Tipologia de Intervenção 3.1.2 - Programa de Formação-Ação para Entidades da Economia Social, do Eixo 3 do POPH – Pro-
grama Operacional do Potencial Humano. Esta Tipologia de Intervenção permitiu à Parceria, em Abril de 2008, apresentar um 
conjunto de candidaturas para as regiões do Norte, Centro, Alentejo e Algarve e, deste modo, iniciar a operacionalização do Q3.

Fonte: MINHA TERRA Federação Portuguesa de Associações de Desenvolvimento Local.
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Contactos:

MINHA TERRA Federação Portuguesa de Associações de Desenvolvimento Local
Rua Bartolomeu Dias, 172D - 1º esq., 1400-031, LISBOA
Telefone: 217819230
Email: minhaterra@minhaterra.pt
Site: www.minhaterra.pt

Links: Apresentação Q3 (http://www.minhaterra.pt/q3-qualificar-o-3-sector.T11383.php)

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade Género Boa Governação Metodologia Participativa

X X X
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Iniciativa “Bairros Críticos”  
Processo de Implementação

Designação: Iniciativa “Bairros Críticos” - Processo de Implementação.

Área-Temática: Criação de mecanismos para aumentar a influência das ONG nos processos de decisão politica, ao nível nacio-
nal, regional e local.

Entidade Promotora: SEOTC/IHRU.

Outras Entidades envolvidas: Entidades da administração central (8 ministérios envolvidos na IBC: Ministério do Ambiente e 
ordenamento do Território; Presidência de Conselho de Ministros [ACIDI e IPJ]; Ministério da Cultura; Ministério da Educação; 
Ministério da Justiça; Ministério da Saúde; Ministério do Trabalho e Segurança Social; Ministério da Administração Interna), mas 
também as 3 Câmaras Municipais; as 4 Juntas de Freguesia que abrangem os territórios; e todas as entidades da Sociedade 
Civil relevantes para a intervenção naqueles territórios, mas também representação de estruturas de Redes (projetos, redes 
sociais, etc.); e representantes do sector empresarial (por exemplo, AERLIS). Em cada território existiam entre 25 e 35 entidades 
parceiras envolvidas (no fim da IBC).

Caracterização da prática: 

Esta iniciativa surgiu a partir da necessidade de criação de mecanismos de desenvolvimento de intervenções socio-urbanísticas 
integradas, em territórios urbanos de vulnerabilidade crítica, concorrendo para a focalização nos territórios e para a concerta-
ção de atores e recursos, numa perspetiva de desenvolvimento territorial.

A IBC foi uma iniciativa interministerial experimental que decorreu no Lagarteiro (Porto); Cova da Moura (Amadora) e Vale da 
Amoreira (Moita). Decorreu nos territórios entre Dezembro 2005 a Abril 2012 (embora a RCM n.º 179/2006, de 31 de Dezembro, 
tenha prolongado a IBC até 31 de Dezembro 2013). A fase de implementação que descrevemos nesta prática corresponde à fase 
desenvolvida entre Dezembro 2005 e Novembro 2006.

Nesta fase de implementação, o objetivo foi o da construção colaborativa (entre os atores acima enunciados), sobre o que era o 
desenho desejado para o desenvolvimento do território, focalizando o desenho da intervenção no diagnóstico e nas prioridades 
coletivamente assumidas (em lugar de construção de uma intervenção dependente do financiamento existente). A construção do 
modelo de financiamento (modelo de multi financiamento) da intervenção baseou-se no Plano de Ação desenhado e ancorou-
-se em múltiplas fontes/modelos: discriminação positiva destes territórios nos programas dos vários ministérios; candidaturas 
específicas para algumas ações [QREN (vários programas em candidaturas lideradas por vários parceiros); MFEEE, etc.]; re-
cursos humanos e técnicos dos parceiros; envolvimento de novas entidades com recursos que permitam viabilizar as ações (por 
exemplo, apoio pro-bono da EVERIS ou apoio da própria F.C. Gulbenkian); afetação de Orçamentos Próprios por parte de algu-
mas entidades parceiras (por exemplo, DGARTES), mobilização e otimização de recursos de outros programas através de uma 
articulação estruturada entre programas (por exemplo, o processo de disseminação dos Produtos da IC EQUAL, entre outras. 

O objetivo desta fase era o de construir Planos de Ação que dessem efetivamente resposta aos problemas locais, e que concor-
ressem para aproximar os vários atores relevantes para a construção das soluções (muitas vezes em posição de conflito) e que 
funcionassem como referencial para a construção das soluções financeiras que viabilizassem a ação, comprometendo (através 
de protocolos de compromisso formalmente assinados) os diferentes atores na procura da solução.

Todo o processo de construção desta fase de implementação iniciou-se com uma primeira identificação dos atores chave para 
a intervenção (a partir dos atores indicados pelas autarquias e ministérios envolvidos), sendo que o grupo cresceu numa logica 
de “bola-de-neve”, em que este primeiro grupo de atores identificou novos atores relevantes para o processo. Apesar da entida-
de coordenadora ser o IHRU, foram contratadas pelo IHRU equipas ligadas às Universidades (Grupos de Apoio Técnico -. GAT), 
que desenvolveram (nesta fase de implementação) todo o processo de mediação e construção coletiva da ação.

Contudo, as propostas a integrar nos PA e nos protocolos de compromisso teriam de ser claramente subscritas pelos atores 
locais (GPL - Grupo de Parceiros Locais). As metodologias utilizadas para esta fase de trabalho (embora diferentes de território 
para território porque as equipas eram autónomas) assentaram sempre em metodologias participativas que também contaram 
com momentos pontuais de envolvimento direto das pessoas (a titulo individual). Todos estes processos podem ser consultados 
nos relatórios/documentos de memória desta primeira fase. Todo este processo de construção foi ainda acompanhado pela 
criação de um “grupo de reflexão/coordenação”, que com o apoio de 3 consultores independentes ( José Manuel Henriques; 
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Isabel Guerra e Virgínia Sousa), permitiu trabalhar e refletir conjuntamente entre SEOTC; IHRU; e o 3 GAT, sobre o sentido da 
ação e o que seria estruturante para o território, num processo claramente assumido de investigação-ação. Esta fase foi ainda 
acompanhada com a realização regular de seminários de apoio técnico (realizados quadrimestralmente), sobre temas que com 
o desenvolvimento da discussão em cada local se afiguravam importantes para uma reflexão mais estratégica (nesta fase foi 
possível trazer experiencias de fora de Portugal, que ajudaram a identificar outras práticas/questões que poderiam ser impor-
tantes ter em conta na definição dos PA).

Existiram, como não poderia deixar de ser, tensões e conflitos entre diferentes atores com visões diferentes, mas essa era uma 
dimensão expectável e prevista no modelo da IBC (daí a importância de equipas externas de mediação dos atores).

Vale a pena destacar a necessidade de ser dado mais tempo aos processos de negociação final dos Planos de Ação. Ou seja, 
após a construção dos PA com o apoio dos GAT, a fase de negociação dos recursos a afetar com os vários ministérios, Câmaras 
e Outros Parceiros e a “”forma”” final dos PA deveria ter tido mais algum tempo para que os compromissos fossem mais assumi-
dos por cada um dos atores, nomeadamente pelas Câmaras. O impasse que existiu no porto, em que só foi possível a assinatura 
do protocolo em 2008 mostra essa necessidade (tanto mais que, apesar de ser a Câmara que mostrou nesta fase uma maior 
resistência, foi mais tarde a Câmara que assumiu e se comprometeu mais com as soluções na fase de implementação dos PA).

A demonstração da possibilidade de encontrar modelos de financiamento mais adequados às necessidades, se existir uma ideia 
clara do que se pretende para o território; o compromisso claro em torno de uma proposta de ação (que concorre para que 
cada ator procure na sua área formas de viabilizar as ações consideradas relevantes); a capacidade de gerar mais recursos.

A possibilidade de efetivamente se construírem soluções mais integradas e conseguir a concertação de atores. O criar espaços 
de discussão efetiva em torno do território entre diferente tipo de atores. A capacidade de, não esquecendo a especificidade 
e responsabilidade especifica de cada ator na viabilização da resposta, criar espaços uma discussão coletiva que ponha “”ao 
mesmo nível”” todos os atores, na fase de definição dos problemas e das propostas de resposta. Demonstração de que é pos-
sível encontrar novos modelos de governança territorial.

Fonte: Susana Sousa

Contactos:

IHRU - Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana 
Av. Columbano Bordalo Pinheiro, n.º 5, 1099-019 Lisboa 
Site: http://www.ihru.pt 
Telefone: 21 723 15 00 
Fax: 21 726 07 29 
E-Mail: ihru@ihru.pt 
 
Links: Relatórios Iniciativa Bairros Críticos (http://habitacao.cm-lisboa.pt/?no=405000100969,012)
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Igualdade Género Boa Governação Metodologia Participativa

X X X X X X
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Iniciativa “Bairros Críticos”  
Modelos de Governança  

(Comissões de Acompanhamento)

Designação: IBC - Modelos de Governança (Comissões de Acompanhamento).

Área-Temática: Criação de mecanismos para aumentar a influência das ONG nos processos de decisão politica, ao nível nacio-
nal, regional e local. 

Entidade Promotora: SEOTC/IHRU.

Outras Entidades envolvidas: 8 ministérios envolvidos na Iniciativa Interministerial Bairros Críticos; ONG´s relevantes para o ter-
ritório; grupos de moradores; entidades do sector empresarial; num total de entre 25 e 25 entidades por cada um dos territórios.

Caracterização da prática: 

Com esta iniciativa procurou-se garantir a concertação de atores e processos de tomada de decisão partilhada na fase de 
implementação das ações, nas intervenções socio-territoriais integradas em áreas urbanas vulneráveis - Cova da Moura (Ama-
dora); Vale da Amoreira (Moita) e Lagarteiro (Porto).

Teve como objetivo: 

-  Implementar os Planos de Ação protocolados na IBC, num processo de decisão partilhada e promotora da construção da 
ação coletiva. 

-  Redesenho de atividades (baseadas na discussão coletiva), tendo em consideração as dinâmicas que a própria ação vai des-
poletando ou os contextos externos que podem alterar as situações de partida e exigir a redefinição de algumas atividades. 

-  Garantir o acompanhamento, supervisão e responsabilização de todos os atores pelos resultados obtidos por esta medida 
de política pública.

Os modelos de governança da IBC assentaram em: 

-  Comissões de Acompanhamento (com poder deliberativo), compostas pelas entidades que subscreveram os Protocolos de 
parceria e outras entidades que mais tarde entraram como parceiros (que reúnem trimestralmente); 

-  Grupos de Trabalho (constituídos pelas entidades da comissão de acompanhamento, segundo as temáticas que lhes eram 
mais próximas e, nalguns casos, grupos específicos das comunidades não formalizados), que no fundo operacionalizam a 
Comissão de Acompanhamento; 

-  Comissão Executiva (que integrava representantes da administração central, local e ONG e, Chefe de projeto), que era a 
“estrutura executiva” do projeto, que validava as opções das equipas. Em situações de não existir consenso na Comissão 
Executiva os assuntos eram devolvidos à Comissão de Acompanhamento (que tinha poder deliberativo); 

-  Equipas de projeto, com função de animação territorial e interinstitucional e, 

-  Equipa de apoio à coordenação do IHRU com funções de apoio à animação interinstitucional. 

Existiam regulamentos de funcionamento interno para cada território.

Destacam-se, enquanto elementos de inovação, a demonstração da possibilidade de territorialização de políticas públicas. A 
existência do Grupo de Trabalho Interministerial, que viabilizava contactos diretos e disponibilidade dos diferentes serviços dos 
ministérios para a IBC. Comparando com outras medidas de política (nomeadamente com o Programa Rede Social), nota-se 
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que na IBC houve uma maior disponibilidade de todos os ministérios para um envolvimento efetivo.

Fonte: Susana Sousa.

Contactos:
IHRU - Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana
Av. Columbano Bordalo Pinheiro, n.º 5, 1099-019 Lisboa
Site: http://www.ihru.pt
Telefone: 21 723 15 00
Fax: 21 726 07 29
E-Mail: ihru@ihru.pt

Links: Relatórios Iniciativa Bairros Críticos (http://habitacao.cm-lisboa.pt/?no=405000100969,012)
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Iniciativa “Bairros Críticos”  
Construção de Equipamentos e desenho de Modelos de 

Gestão partilhados para gestão futura

Designação: IBC - Construção de Equipamentos e desenho de Modelos de Gestão partilhados para gestão futura.

Área-Temática: Criação de mecanismos para aumentar a influência das ONG nos processos de decisão politica, ao nível nacio-
nal, regional e local.

Entidade Promotora: IHRU e autarquias do Porto, Amadora e Moita.

Outras Entidades envolvidas: 

Centro de Experimentação Artística - DGARTES; Associações locais; Rui Horta; Junta de Freguesia do Vale da Amoreira; Vitaca-
minho; RUMO, CRIVA.

ANIMAR – Junta de Freguesia de Campanhã; ONG de base local; Porto Lazer.

Caracterização da prática: 

Com esta iniciativa procurou-se demonstrar que é possível que as comunidades façam opções de custos por forma a que os 
espaços (equipamentos) a criar respondam ao que as comunidades consideram importante e, deste modo, garantir um maior 
sentimento de pertença e apropriação por parte dos públicos a quem se dirigem.

Também, garantir o envolvimento dos parceiros relevantes na gestão dos equipamentos, como forma de se conseguirem mo-
delos de financiamento e autossustentação mais sólidos mas também mais participados.

A construção destes equipamentos teve sempre por base a discussão prévia sobre o que deveriam ser estas respostas-âncora 
que visavam responder a necessidades/expectativas das comunidades mas também terem uma capacidade para a abertura 
dos Bairros à envolvente (à região, no Centro de Experimentação Artística do Vale da Amoreira e à Cidade no ANIMAR), com vista 
a concorrerem para o desenvolvimento territorial destes territórios.

Previamente à discussão do desenho da construção, foi realizada a discussão dos conteúdos funcionais dos Espaços com os 
parceiros e comunidade, com o objetivo de se definir claramente a que é que os mesmos deveriam dar resposta e, consequen-
temente, que tipo de espaços implicariam.

Numa segunda fase, quando foi necessário começar a “”cortar”” para que os orçamentos fossem mais realistas, foi realizada 
discussão com os parceiros sobre que espaços/salas poderiam responder a mais que uma função e que funções poderiam ser 
“”dispensadas”” e quais as imprescindíveis.

Os elementos resultantes desta discussão foram incorporados nos termos de referência para os projetos de execução de cada 
um dos dois equipamentos. Neste sentido, a discussão dos próprios projetos de execução (sobretudo no caso do CEA), continua-
ram a ser discutidos com os parceiros quando foi necessário fazerem-se novas opções de cortes. No caso do Vale da Amoreira 
e do Centro de Experimentação Artística, como forma de construir a massa crítica de utilização do CEA, toda a programação 
artística iniciou-se mais de 2 anos antes da finalização da construção dos equipamentos, como forma de garantir que as dinâ-
micas artísticas estavam claramente apropriadas pelas comunidades quando o equipamento inaugurasse.

Fonte: Susana Sousa
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Contactos:

IHRU - Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana
Av. Columbano Bordalo Pinheiro, n.º 5, 1099-019 Lisboa
Site: http://www.ihru.pt
Telefone: 21 723 15 00
Fax: 21 726 07 29
E-Mail: ihru@ihru.pt

Links: Relatórios Iniciativa Bairros Críticos (http://habitacao.cm-lisboa.pt/?no=405000100969,012)

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade Género Boa Governação Metodologia Participativa

X X X X X X
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Iniciativa “Bairros Críticos”  
Termos de Referência para o Plano de Pormenor da 

Cova da Moura.

Designação: IBC - Termos de Referência para o Plano de Pormenor da Cova da Moura.

Área-Temática: Criação de mecanismos para aumentar a influência das ONG nos processos de decisão politica, ao nível nacio-
nal, regional e local. 

Entidade Promotora: IHRU e Câmara Municipal da Amadora.

Outras Entidades envolvidas: Comissão de Bairro (estrutura de parceria composta por 4 entidades que intervém no bairro).

Caracterização da prática: Com esta prática pretendeu-se desenvolver um desenho urbano para a Cova da Moura, que ul-
trapasse as visões extremadas e opostas para a intervenção no território (Câmara vs. Comissão de Bairro), garantindo uma 
resposta efetiva para melhoria das condições de vida da comunidade. Teve como objetivo a requalificação do Bairro da Cova 
da Moura, dotando de melhores condições de vida a comunidade residente e garantindo que se mantenham no bairro todos 
os residentes que lá queiram permanecer e, simultaneamente, procurando manter a tipologia de edificado existente (em lugar 
de construção em altura). Garantir que as situações em que seja necessário o realojamento sejam realizadas no próprio bairro 
caso as pessoas assim o queiram.

Dada a necessidade de realização de um concurso para a elaboração do Plano de Pormenor para o Bairro (por ter sido a 
solução de compromisso possível com vista a ultrapassar a divergência e desconfiança entre as entidades), foi acordado que 
os termos de referência para esse concurso público seriam construídos e consensualizados no âmbito da parceria da Iniciativa 
Bairros Críticos da Cova da Moura. E garantir um envolvimento efetivo da comunidade na definição das opções de desenho 
urbano futuro.

Integração de elementos do IHRU e da CB no júri do concurso para o PP, cuja entidade promotora foi a CMA.

Fonte: Susana Sousa

Contactos:

IHRU - Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana
Av. Columbano Bordalo Pinheiro, n.º 5, 1099-019 Lisboa
Site: http://www.ihru.pt
Telefone: 21 723 15 00
Fax: 21 726 07 29
E-Mail: ihru@ihru.pt

Links: Relatórios Iniciativa Bairros Críticos (http://habitacao.cm-lisboa.pt/?no=405000100969,012)

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade Género Boa Governação Metodologia Participativa

X X X X X X
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Iniciativa “Bairros Críticos”  
processos de contratação pública participados

Designação: IBC - processos de contratação pública participados.

Área-Temática: Criação de mecanismos para aumentar a influência das ONG nos processos de decisão politica, ao nível nacio-
nal, regional e local.

Entidade Promotora: IHRU.

Outras Entidades envolvidas: Parceiros da IBC (os mais relevantes para o procedimento em questão).

Caracterização da prática: 

Procurou-se garantir o envolvimento e coresponsabilização das estruturas de parceria para processos de tomada de decisão 
partilhada, mesmo ao nível das opções de contratação pública. Garantir uma maior transparência nos processos de tomada 
de decisão. 

No âmbito da iniciativa Bairros Críticos, os processos de constituição das equipas e os procedimentos concursais passaram a 
integrar nos “júris” dos concursos elementos da parceria, por forma a garantir-se processos partilhados de tomada de decisão: 

a) Constituição de júris mistos (IHRU e parceiros) para a seleção das equipas da IBC, assentes numa fase prévia de definição 
coletiva dos perfis técnicos a contratar.

b) Integração de entidades externas ao IHRU (por exemplo, autarquias ou outros), nos procedimentos concursais para projetos 
de execução para as obras e nos procedimentos concursais para as obras e também para o Plano de Pormenor (PP).

A opção pela generalização da constituição de júris mistos nesta segunda alínea (b)) decorreu do alargamento da metodologia 
de trabalho pensada para o concurso do PP da Cova da Moura.

Fonte: Susana Sousa

Contactos:
IHRU - Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana
Av. Columbano Bordalo Pinheiro, n.º 5, 1099-019 Lisboa
Site: http://www.ihru.pt
Telefone: 21 723 15 00
Fax: 21 726 07 29
E-Mail: ihru@ihru.pt

Links: Relatórios Iniciativa Bairros Críticos (http://habitacao.cm-lisboa.pt/?no=405000100969,012)

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade Género Boa Governação Metodologia Participativa

X X X X
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Metodologia Leader

Designação: Metodologia Leader.

Área-Temática: Criação de mecanismos para aumentar a influência das ONG nos processos de decisão politica, ao nível nacio-
nal, regional e local.

Prática Identificada por: Terras Dentro - Associação para o Desenvolvimento Integrado.

Outras Entidades envolvidas: Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural e Gabinete de Planeamento e Políticas, 
Gestão do PRODER e Direções Regionais de Agricultura e Pescas, Federação Minha Terra.

Caracterização da prática: 

A política de desenvolvimento rural é uma componente cada vez mais importante da política agrícola comum (PAC) que, ao 
procurar criar soluções para as preocupações económicas, sociais e ambientais, promove o desenvolvimento sustentável nas 
zonas rurais europeias. Mais de metade da população comunitária vive em zonas rurais, que abrangem 90% do território da UE. 

Leader representa uma abordagem inovadora no quadro da política de desenvolvimento rural comunitária.

A sigla Leader significa «Relações entre ações de desenvolvimento rural». Como o seu nome o sugere, trata-se mais de um 
método de mobilizar e incentivar o desenvolvimento nas comunidades rurais locais, do que de um conjunto fixo de medidas 
a implementar. A experiência demonstrou que a abordagem Leader pode mudar realmente o quotidiano das populações nas 
zonas rurais. Pode desempenhar um importante papel ao incentivar respostas inovadoras para velhos e novos problemas rurais, 
funcionando como uma espécie de «laboratório» para o desenvolvimento de capacidades locais e para a experimentação de 
novas formas de satisfazer as necessidades das comunidades rurais.

As informações obtidas através de avaliações e diretamente dos agentes do mundo rural indicam que a abordagem Leader 
é um instrumento que funciona de modo adequado em situações e tipos de zonas muito diferentes, adaptando a elaboração 
de políticas rurais à extrema diversidade das necessidades das zonas correspondentes. Por essas razões, tornou-se uma parte 
integrante da política de desenvolvimento rural. Ao incentivar a participação local na definição e implementação de estratégias 
de desenvolvimento sustentável, a abordagem Leader pode revelar-se um recurso precioso para a futura política rural.

A abordagem Leader incentiva os territórios rurais a explorarem novas formas de se tornarem ou permanecerem competitivos, 
de utilizarem da melhor maneira os seus trunfos e de vencerem os desafios que possam enfrentar, como envelhecimento da 
população, níveis reduzidos de oferta de serviços ou falta de oportunidades de emprego. Desse modo, a abordagem Leader 
contribui para melhorar a qualidade de vida nas zonas rurais, tanto das famílias de agricultores como da população a nível 
mais amplo, utilizando uma abordagem global de resolução dos problemas dessas zonas. Por exemplo, a abordagem Leader 
reconhece que ser competitivo a nível da produção de alimentos, desfrutar de um ambiente atraente e criar oportunidades de 
emprego para a população local constituem aspetos complementares da vida rural, que exigem competências específicas, 
tecnologias adequadas e serviços que devem ser encarados como um conjunto coerente e acompanhados de medidas políticas 
específicas.

A abordagem Leader complementa outros programas europeus e nacionais. As ações Leader podem, por exemplo, ativar ou 
mobilizar os recursos locais através do apoio a projetos de pré-desenvolvimento (como estudos de diagnóstico ou de viabilidade 
ou criação de capacidades locais) que melhoram a capacidade dessas zonas para aceder e utilizar não só os fundos Leader 
mas também outras fontes de financiamento com vista ao seu desenvolvimento (por exemplo, programas de desenvolvimento 
rural e regional a um nível nacional e comunitário mais vasto). A abordagem Leader apoia também sectores e categorias de 
beneficiários que com frequência não recebem apoio, ou recebem apenas um apoio limitado, no âmbito de outros programas 
que operam nas zonas rurais (como atividades culturais, melhoria do ambiente natural, reabilitação do património arquitetóni-
co, turismo rural, melhoria das ligações entre produtores e consumidores, etc.).

A iniciativa Leader incentiva os agentes socioeconómicos a trabalharem em conjunto com vista à produção de bens e serviços 
que gerem um valor acrescentado máximo na respetiva zona.

O conceito Leader
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O conceito principal subjacente à abordagem Leader consiste em considerar que, dada a diversidade das zonas rurais euro-
peias, as estratégias de desenvolvimento são mais eficazes se forem decididas e implementadas a nível local pelos agentes 
locais, acompanhadas de procedimentos claros e transparentes e apoiadas pelas administrações públicas competentes e pela 
assistência técnica necessária para a transferência de boas práticas. A diferença entre a abordagem Leader e outras medidas 
rurais mais tradicionais consiste em indicar «como» proceder e não «aquilo» que há que fazer. Sete características principais 
resumem a abordagem Leader. Essas características são em seguida descritas separadamente, mas é importante considerá-
-las como um conjunto de ferramentas. Cada característica complementa e interage positivamente com as outras ao longo de 
todo o processo de implementação, com efeitos duradouros na dinâmica das zonas rurais e na capacidade de resolução dos 
seus próprios problemas.

Característica nº 1 - Estratégias locais de desenvolvimento por zona

Uma abordagem por zona considera como zona-alvo para a aplicação da política em causa um território pequeno, homo-
géneo e socialmente coerente, frequentemente caracterizado por tradições comuns, uma entidade local e um sentimento de 
pertença ou por necessidades e expectativas comuns. Considerar tal zona como uma referência facilita o reconhecimento dos 
pontos fortes e fracos locais, das ameaças e oportunidades e do potencial endógeno respetivo, bem como a identificação dos 
mais importantes estrangulamentos que afetam o desenvolvimento sustentável. «Abordagem por zona» significa essencialmen-
te abordagem «local».

Esta abordagem é suscetível de funcionar melhor que outras abordagens, uma vez que permite que as ações sejam definidas 
de um modo mais preciso, a fim de corresponderem às necessidades reais e às vantagens competitivas locais. A zona escolhida 
deve caracterizar-se por uma coerência e massa crítica sufi cientes em termos de recursos humanos, financeiros e económicos, 
para poder constituir a base de uma estratégia de desenvolvimento local viável. Essa zona não tem que corresponder a fron-
teiras administrativas predefinidas.

Característica nº 2 - Abordagem ascendente

A abordagem ascendente significa que os agentes locais participam na tomada de decisões no que respeita à estratégia e à 
seleção das prioridades a prosseguir na sua zona local. A experiência mostrou que a abordagem ascendente não deve ser con-
siderada alternativa ou oposta às abordagens descendentes das autoridades regionais e/ou nacionais, mas sobretudo como 
suscetível de se combinar e interagir com elas, com vista a alcançar melhores resultados globais.

O envolvimento dos agentes locais diz respeito à população em geral, a grupos de interesse económico e social e a instituições 
públicas e privadas representativas. O desenvolvimento das capacidades é uma componente essencial da abordagem ascen-
dente, que envolve: sensibilização, formação, participação e mobilização da população local com vista a identificar os pontos 
fortes e fracos da zona (análise); participação de diferentes grupos de interesse no estabelecimento de uma estratégia de de-
senvolvimento local; definição de critérios claros para a seleção, a nível local, das ações adequadas (projetos) à aplicação da 
estratégia.

A participação não deve ser limitada à fase inicial, mas ser alargada a todo o processo de execução, contribuindo assim para 
a própria estratégia, a realização dos projetos selecionados, o estabelecimento de um balanço e a retirada de ensinamentos 
para o futuro. Colocam-se igualmente importantes questões de transparência, que devem ser resolvidas no quadro dos pro-
cedimentos de mobilização e consulta, com vista a alcançar o consenso através do diálogo e da negociação entre os agentes 
participantes.

Característica nº 3 - Parcerias locais dos sectores público e privado: grupos de ação local (GAL)

Estabelecer uma parceria local, denominada «grupo de ação local» (GAL), é uma característica importante e original da abor-
dagem Leader. Os GAL são responsáveis pela tarefa de identificar e aplicar uma estratégia local de desenvolvimento, tomar 
decisões sobre a atribuição dos seus recursos financeiros e gerir esses mesmos recursos. A probabilidade de os GAL serem efi-
cazes na promoção do desenvolvimento sustentável resulta de:

-  Agregarem e combinarem recursos humanos e financeiros dos sectores público, privado, da sociedade civil e do voluntaria-
do;

-  Associarem agentes locais em torno de projeto coletivos e ações multissectoriais, com vista a criar as sinergias, a proprieda-
de comum e a massa crítica necessárias para aumentar a competitividade económica da zona;
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-  Reforçarem o diálogo e a cooperação entre diferentes agentes rurais, que frequentemente têm reduzida experiência do trabalho 
em conjunto, através da redução dos conflitos potenciais e da maior facilidade em alcançar soluções negociadas mediante 
consulta e discussão;

-  Facilitarem, através da interação entre diferentes parceiros, os processos de adaptação e mudança no sector agrícola (por 
exemplo, no que respeita a produtos de qualidade e cadeias alimentares), a integração das preocupações ambientais, a 
diversificação da economia rural e a qualidade de vida.

Os GAL devem associar parceiros públicos e privados, ser equilibrados e representativos dos grupos de interesse locais corres-
pondentes aos vários sectores socioeconómicos da zona. A nível da tomada de decisões, os parceiros e associações do sector 
privado devem representar, pelo menos, 50% da parceria local.

Os GAL podem ser criados especificamente para obtenção do apoio Leader ou ser baseados em parcerias previamente exis-
tentes. Dispondo de uma equipa de profissionais e do poder de tomada de decisões, os GAL representam um modelo de orga-
nização suscetível de influenciar positivamente a elaboração de políticas.

Os GAL decidem a direção e o conteúdo da estratégia local de desenvolvimento rural e tomam decisões quanto aos diferentes 
projetos a financiar. 

Um grupo de ação local deve:

- Reunir os grupos de interesse de uma zona em torno de um projeto comum;

- Ter autonomia em termos de tomada de decisões e capacidade de ter uma visão inovadora dos recursos locais;

- Ser capaz de estabelecer ligações entre as diferentes medidas;

- Ser capaz de aproveitar as oportunidades oferecidas pelo conjunto de recursos locais;

- Ser aberto a ideias inovadoras;

- Ser capaz de relacionar e integrar abordagens sectoriais distintas.

Característica nº 4 - Facilitar a inovação

A iniciativa Leader pode desempenhar um valioso papel de estímulo de abordagens novas e inovadoras ao desenvolvimento 
das zonas rurais. Essa inovação é incentivada ao serem atribuídas aos GAL amplas margens de liberdade e flexibilidade para a 
tomada de decisões acerca das ações que queiram apoiar. A inovação deve ser entendida em sentido lato, podendo significar 
a introdução de um novo produto, um novo processo, uma nova organização ou um novo mercado.

Esta definição comum de inovação é válida tanto para as zonas rurais como para as urbanas. No entanto, as zonas rurais, 
devido à sua baixa densidade populacional e ao nível relativamente escasso de recursos humanos e físicos, têm ligações mais 
fracas com os centros de investigação e desenvolvimento e podem ter dificuldades para produzir inovações radicais, embora 
tal seja, evidentemente, possível.

A inovação nas zonas rurais pode implicar a transferência e adaptação de inovações desenvolvidas noutras zonas, a moderni-
zação de formas tradicionais de saber-fazer ou a criação de novas soluções para problemas rurais persistentes, que outras in-
tervenções se tenham revelado incapazes de resolver de forma satisfatória e sustentável. Tal pode dar origem a novas respostas 
para problemas específicos das zonas rurais.

Característica nº 5 - Ações integradas e multissectoriais

A iniciativa Leader não é um programa de desenvolvimento sectorial; a estratégia local de desenvolvimento deve ter uma base 
multissectorial, integrando vários sectores de atividade. As ações e projetos contidos em estratégias locais devem estar rela-
cionados e ser coordenados como um todo coerente. A integração pode dizer respeito a ações realizadas num único sector, 
todas as ações ou grupos específicos de ações do programa ou, mais importante ainda, ligações entre os diferentes agentes e 
sectores económicos, sociais, culturais e ambientais envolvidos.

Característica nº 6 - Ligação em rede

A ligação em rede inclui o intercâmbio de resultados, experiências e saber-fazer entre grupos Leader, zonas rurais, adminis-
trações e organizações envolvidas no desenvolvimento rural na UE, sejam ou não beneficiários diretos da iniciativa Leader. A 
ligação em rede é um meio de transferir boas práticas, de divulgar a inovação e de retirar ensinamentos do desenvolvimento 
rural a nível local. A ligação em rede forja ligações entre as pessoas, projetos e zonas rurais e pode, desse modo, ajudar a ul-
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trapassar o isolamento que afeta algumas regiões rurais, podendo também estimular projetos de cooperação ao pôr os grupos 
Leader em contacto uns com os outros.

Característica nº 7 - Cooperação

A cooperação vai mais além da ligação em rede, envolvendo a realização de um projeto conjunto com outro grupo Leader ou 
com um grupo que adota uma abordagem semelhante noutra região, noutro Estado-Membro ou mesmo num país terceiro.

A cooperação pode ajudar os grupos Leader a incentivar as suas atividades locais, permitindo-lhes resolver certos problemas 
ou acrescentar valor aos recursos locais. Pode, por exemplo, ser um modo de alcançar a massa crítica necessária para que um 
determinado projeto seja viável ou para incentivar a realização de ações complementares, nomeadamente a comercialização 
conjunta por grupos Leader em diferentes regiões cujas diversas zonas partilham uma especialização num determinado pro-
duto (nozes, lã, etc.) ou o desenvolvimento conjunto de iniciativas turísticas baseadas numa herança cultural comum (céltica, 
românica, etc.). Os projetos de cooperação não são simples intercâmbios de experiências e devem envolver um projeto conjunto 
concreto, que é melhor gerido com uma estrutura comum.

Numa situação ideal, o processo de aplicação da abordagem Leader implica os passos a seguir indicados:

a) Criação de capacidades

Trata-se do primeiro passo a seguir na aplicação da abordagem Leader a nível local. Para que esta abordagem inovadora 
funcione adequadamente, os agentes locais devem ter ou adquirir as capacidades necessárias em termos de ideias de projetos 
e de saber-fazer, os recursos humanos a consagrar a atividades específicas e, evidentemente, as competências financeiras para 
gerir essas atividades. No passado, este processo constituiu com frequência um exercício de aprendizagem através da prática.

b) Reunir os agentes locais

O segundo passo consiste, com frequência, na organização de reuniões ou seminários na zona, a fi m de reunir os principais 
agentes interessados, propiciar a emergência de ideias e permitir que os agentes locais discutam as necessidades da sua zona 
numa base sólida. Existem muitas formas de reunir os agentes locais: seminários e ateliês, reuniões públicas, meios de comuni-
cação e telecomunicações e feiras e exposições são os meios mais comuns para reunir esses agentes com vista à discussão das 
questões de interesse comum e à tomada de consciência da existência de diferentes opiniões e projetos.

c) Análise do território

Uma análise pormenorizada da zona rural em causa é essencial. Normalmente, essa análise concentra-se na identificação do 
«capital territorial», ou seja, dos recursos da zona (pessoas, atividades, paisagens, património, saber-fazer), não na forma de 
um inventário mas das características únicas que podem ser desenvolvidas. A análise dessas características e os pontos essen-
ciais identificados durante a análise da zona devem conduzir à identificação de possíveis estratégias locais de desenvolvimento, 
próprias da zona rural em questão. A elaboração de uma análise da zona permite também que os agentes locais possam em-
penhar-se numa visão da zona a médio e a longo prazos.

d) Identificação das atividades/iniciativas existentes

Um passo crucial do processo Leader, relacionado com a análise territorial, consiste na realização pelos agentes locais de uma 
análise das medidas de desenvolvimento rural já existentes, que estão em vias de ser implementadas ou planeadas na sua 
zona. Estabelecer que iniciativas já existem é fundamental para decidir se se deve continuar com base nelas ou se é necessário 
substituí-las. Tal reduz igualmente os riscos de duplicação.

e) Criação de uma parceria

Durante a fase de análise, a abordagem ascendente exige uma sensibilização (através da informação) e um compromisso com 
vista a analisar os pontos fortes e fracos da zona rural e identificar as necessidades e expectativas (através de métodos de aná-
lise participativa). Este estádio engloba toda a comunidade, em especial os grupos ativos que conduzem o processo. Durante a 
fase de planeamento das escolhas estratégicas para a zona (ou seja, de identificação de tópicos/projetos prioritários para os 
quais deve ser obtido apoio financeiro), a abordagem ascendente exige a participação de vários grupos de interesse (através, 
por exemplo, da criação de grupos de trabalho ad hoc).
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f) Preparação da estratégia local de desenvolvimento

A abordagem local de desenvolvimento é formalizada num documento de estratégia local de desenvolvimento. Este documento 
inclui o estabelecimento dos objetivos, a definição das prioridades estratégicas e o ordenamento das ações a realizar por prio-
ridades. Esta estratégia local de desenvolvimento constituirá a base do pedido apresentado pelo GAL para obtenção de apoio 
da iniciativa Leader no âmbito de concursos públicos para apresentação de propostas organizados pelos Estados-Membros/
regiões. Os Estados-Membros ou regiões selecionam os GAL a quem atribuirão orçamentos para a aplicação das suas estra-
tégias locais.

Fonte: Terras Dentro - Associação para o Desenvolvimento Integrado.

Contactos:
Terras Dentro - Associação para o Desenvolvimento Integrado
Rua Rossio do Pinheiro s/n, 7090 - 049 Alcáçovas
Telefone: 266 948 070
E-Mail: atd@terrasdentro.pt
Site: www.terrasdentro.pt/

Links: Leader (http://www.qca.pt/iniciativas/leader.asp)

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade Género Boa Governação Metodologia Participativa

X X X X X X



DESENVOLVIMENTO DE INICIATIVAS QUE 

CONTRIBUAM PARA O DIÁLOGO E A 

COOPERAÇÃO ENTRE ONG E AUTORIDADES 

PÚBLICAS, NO QUADRO DOS PROCESSOS DE 

EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Iniciativas que contribuam para o diálogo e a cooperação entre as ONG e as autoridades públicas, no 
quadro dos processos de execução de políticas públicas, em especial a nível local em parcerias com 
municípios, designadamente no âmbito do apoio social de proximidade, visando transferência de saber-
-fazer e melhorias em termos de eficiência/eficácia, qualidade, acesso e satisfação dos utentes.
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Acordo de colaboração entre  
o Município de Aljustrel e a Esdime

Designação: Acordo de colaboração entre o Município de Aljustrel e a Esdime.

Área-Temática: Desenvolvimento de iniciativas que contribuam para o diálogo e a cooperação entre ONG e autoridades públi-
cas, no quadro dos processos de execução de políticas públicas.

Entidade Promotora: Município de Aljustrel e Esdime.

Outras Entidades envolvidas: Entidades locais e regionais, tais como Juntas de freguesia, IPSS, Universidade do Algarve, IEFP, 
entre outros.

Caracterização da prática: 

O acordo tem como principal objetivo a prossecução de um projeto de dinamização económica e de promoção do empreen-
dedorismo no concelho de Aljustrel, procurando promover o desenvolvimento local, a qualificação das pessoas e o incremento 
da cidadania e do associativismo.

O projeto assenta no estabelecimento de um acordo entre os parceiros, que definem um plano de ação que procura responder 
às necessidades identificadas e à estratégica definida para o concelho. Em termos de trabalho de continuidade a ESDIME asse-
gura um serviço de secretariado de atendimento no Centro Municipal de Acolhimento a micro Empresas (CMAME),onde realiza 
o encaminhamento e disponibiliza informação de apoio à instalação de empresas e de promoção do investimento; Promove 
ações periódicas e regulares de apresentação e de divulgação do CMAME em universidades, escolas profissionais, unidades 
de investigação, entre outras; Presta apoio e consultoria regulares e permanentes às atividades de promoção do empreen-
dedorismo, do desenvolvimento económico e da cooperação territorial e institucional, desenvolvidas no âmbito do Gabinete 
de Desenvolvimento Económico da Câmara Municipal de Aljustrel. Simultaneamente são realizadas ações de acordo com as 
necessidades que vão sendo identificadas.

No âmbito deste acordo foram e estão em curso projetos relevantes para o território, nomeadamente o processo da Agenda 21 
Local e a implementação do Plano de Ação desenvolvido de uma forma participativa; as 1.ªs de conferências de Aljustrel - sob 
o lema: CIDADANIA, INOVAÇÃO & TERRITÓRIO; o projeto Vipasca 21 - Pactos Locais para a Coesão Territorial do Concelho de 
Aljustrel (abordagem inspirada também na metodologia Querença, procura criar uma dinâmica de intervenção local, à escala 
da freguesia, através de equipas de jovens estagiários/as, instaladas em cinco núcleos de trabalho: Aljustrel, Messejana, Ervidel, 
Rio de Moinhos e Montes Velhos); entre outros.

Fonte: Câmara Municipal de Aljustrel

Contactos: 
Câmara Municipal de Aljustrel 
Avenida 1º Maio, 7600-010 Aljustrel
Telefone: 284600070
E-Mail: geral@mun-aljustrel.pt
Site: www.mun-aljustrel.pt
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Esdime - Agência para o Desenvolvimento Local do Alentejo Sudoeste
Rua do Engenho, nº10, 7600-337 Messejana
Telefone: 284 650 000
E-Mail: esdime@esdime.pt
Site: www.esdime.pt

Links: 

CMAME - CENTRO MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO DE MICRO EMPRESAS (http://www.mun-aljustrel.pt/menu/357/cmame.
aspx)

Conferências de Aljustrel (http://www.conferenciasdealjustrel.com/)

Projeto Vipasca 21 (http://www.vipasca21.com/)

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade Género Boa Governação Metodologia Participativa

X X X
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Plano Intermunicipal de Prevenção 
Primária das Toxicodependências de 

Vidigueira, Cuba e Alvito

Designação: Plano Intermunicipal de Prevenção Primária das Toxicodependências de Vidigueira, Cuba e Alvito.

Área-Temática: Desenvolvimento de iniciativas que contribuam para o diálogo e cooperação entre ONG e autoridades públicas, 
no quadro dos processos de execução de políticas públicas.

Entidade Promotora: Terras Dentro e Escola Profissional Fialho de Almeida.

Outras entidades envolvidas: Câmaras Municipais de Vidigueira, Cuba e Alvito e IDT.

Caracterização da prática: 

As câmaras municipais alentejanas de Alvito, Cuba e Vidigueira celebraram, com o Instituto da Droga e da Toxicodependência 
(IDT) o primeiro acordo intermunicipal do país para a prevenção primária das toxicodependências.

O protocolo, que visa diminuir os comportamentos de risco e desenvolver as competências sociais e pessoais das crianças e 
jovens daqueles concelhos, implementa o Plano Intermunicipal de Prevenção Primária das Toxicodependências, orçado em 102 
mil euros, dos quais 43 mil suportados pelo IDT.

“A implementação deste plano, que é intermunicipal pela primeira vez, não é apenas por razões economicistas. Mas também 
é por estas razões. Podemos fazer o mesmo trabalho, com mais eficácia e com poupança, ficando mais dinheiro para investir 
na mesma área mas noutros sectores”. Contudo, Fernando Negrão salientou que o instrumento de Alvito, Cuba e Vidigueira, que 
visa combater precocemente a dependência de drogas, lícitas e ilícitas, junto dos mais jovens, justifica-se pelas “características 
similares” dos três concelhos.

O Plano Intermunicipal de Alvito, Cuba e Vidigueira tem como promotores a Associação de Desenvolvimento Local Terras Den-
tro e a Escola Profissional Fialho de Almeida, prevendo dezenas de ações, sobretudo junto do meio escolar, durante um ano, o 
período de vigência do protocolo:

-  Casa da Descoberta – promove a realização de diversas ações desportivas e educativas como forma de ocupação dos 
jovens no período extraescolar. Preconiza uma filosofia de intervenção baseada na responsabilização dos jovens pela dina-
mização do espaço, sendo as atividades definidas segundo a sua motivação e preferência;

-  Maleta Pedagógica – pressupõe a criação de jogos e atividades dirigidas a crianças dos 3 aos 5 anos, subordinados à te-
mática das drogas e seus malefícios, enfatizando os cuidados preventivos a ter em consideração;

-  Ação de formação em “Prevenção Primária das Toxicodependências” dirigida aos técnicos que desenvolvem ações no âm-
bito do plano;

-  Fórum disponível na Internet que pretende ser um espaço virtual onde se possam colocar questões, criar grupos de discus-
são, sobre temáticas variadas;

-  Gabinete de apoio e informação que consiste num espaço de apoio e acompanhamento psicológico, prevendo a realização 
de workshops e conversas informais;

-  Oficina Informática – funciona na sala de informática da Escola Profissional Fialho de Almeida, duas vezes por semana, em 
horário pós-escolar, com o objetivo de desenvolver nos jovens novas competências;

-  “Fantasias” – Grupo de Teatro – funciona no espaço da Igrejinha Nova, uma vez por semana, e está vocacionada para po-
tenciar a expressão dramática, desenvolvendo nos jovens capacidades comunicativas e relacionais;

-  Atelier de animação – corresponde a um espaço privilegiado para o desenvolvimento do processo de socialização, onde 
as crianças dos 6 aos 10 anos irão desenvolver atividades de animação atrativas para a sua formação e afirmação da sua 
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identidade, valorizando as suas preferências e opções. 

-  Dramatização “Ideias à Solta” consiste na itinerância pelas escolas dum espetáculo alusivo ao tema da prevenção e das 
dependências que se destina a crianças dos 3 aos 10 anos e é desenvolvido pelos alunos da Escola Profissional.

As crianças e os jovens constituem os beneficiários diretos das diversas ações do Plano. Correspondem a grupos vulneráveis 
em que a troca/partilha de informação e conhecimentos é imprescindível para a compreensão de comportamentos de risco e 
o desenvolvimento de respostas adequadas.

Fonte: Câmara Municipal da Vidigueira e Público.

Contactos:
Terras Dentro
Rua Rossio do Pinheiro s/n, 7090 - 049 Alcáçovas
Telefone: 266 948 070
E-Mail: atd@terrasdentro.pt
Site: www.terrasdentro.pt/

Link: Notícia Plano Intermunicipal de Prevenção Primária das Toxicodependências de Vidigueira, Cuba e Alvito (http://www.
publico.pt/local/noticia/alvito-cuba-e-vidigueira-com-plano-de-prevencao-das-toxicodependencias-1169771)

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade Género Boa Governação Metodologia Participativa

X X X
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CREIAS Oeste - Centro Regional de 
Educação e Inovação Associada à 

Sustentabilidade do Oeste

Designação: CREIAS Oeste - Centro Regional de Educação e Inovação Associada à Sustentabilidade do Oeste.

Área-Temática: Desenvolvimento de iniciativas que contribuam para o diálogo e a cooperação entre ONG e autoridades públi-
cas, no quadro dos processos de execução de políticas públicas.

Entidade Promotora: Várias. Integram a comissão dinamizadora 5 parceiros: ESTM (IPL), UNL, Ceifa-Ambiente, MPI e Lourambi.

Prática identificada por: MPI - Movimento Pró-Informação para a Cidadania e Ambiente.

Outras Entidades envolvidas: IST - Instituto Superior Técnico; COHTN - Centro Operacional Tecnológico Hortofrutícola Nacional; 
Centro de Formação de Professores de Torres Vedras; CM Lourinhã; CM Torres Vedras; CM Bombarral; CM Cadaval; Escola Se-
cundária do Bombarral; Escola Secundária da Lourinhã; Escola Secundária de Peniche; ESCO / SEFO - Sociedade de Educação 
e Formação do Oeste, Lda.; Museu da Lourinhã; Associação Juvenil Tá a Mexer; Biofrade - Agro Pecuária, Lda.; Eco-Minhocas; 
APAS - Associação dos Produtores Agrícolas da Sobrena; Real 21- Associação de Defesa do Rio Real; Fundação João XXIII; ACIRO 
- Associação do Comércio e Indústria da Região Oeste; Leader Oeste - Associação para o Desenvolvimento Rural; ADL - Asso-
ciação para o Desenvolvimento Local da Lourinhã; Louricoop - Cooperativa Agrícola da Lourinhã.

Caracterização da prática: 

Com esta iniciativa pretende-se melhorar a comunicação e aumentar as oportunidades de cooperação entre os vários parceiros 
onde se incluem entidades públicas, concretamente universidades, escolas de vários níveis de ensino e autarquias.

O CREIAS-Oeste (Centro Regional de Educação e Inovação Associada à Sustentabilidade do Oeste) é um RCE (Centro Regional 
de Excelência da Educação para o Desenvolvimento Sustentável).

O CREIAS-Oeste foi o primeiro RCE que se constituiu em território português, tendo sido oficialmente reconhecido pela Universi-
dade das Nações Unidas (UNU) em 2007, e integrado, desde essa data, na rede mundial de RCE coordenada pelo IAS (Institute 
of Advanced Studies) da United Nations University (UNU) em Tóquio.

O movimento RCE é o resultado de uma iniciativa da ONU que declarou a década de 2005-2014 como Década da Educação 
para o Desenvolvimento Sustentável.

Os objetivos do CREIAS Oeste são:

-  Construir uma plataforma para a partilha de informações e experiências entre instituições locais e regionais com o fim de 
formar parcerias para o Desenvolvimento Sustentável (DS);

-  Construir uma base de conhecimento para apoiar pessoas e instituições envolvidas na Educação para o Desenvolvimento 
Sustentável (EDS);

-  Promover, a longo prazo, a realização dos grandes objetivos do Desenvolvimento Sustentável, nomeadamente, a proteção 
ambiental, a justiça social e a promoção da qualidade de vida da geração atual, respeitando os direitos de gerações futuras 
a um desenvolvimento sustentável;

-  Promover a partilha de informações e experiências com outros RCE (Centro Regional de Excelência para a EDS), a nível glo-
bal.
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O CREIAS-Oeste é uma rede constituída por pessoas e entidades interessadas na promoção da EDS na Região Oeste em Por-
tugal; trata-se de uma instituição de carácter informal, oficialmente representada pelos membros da sua Comissão Dinamiza-
dora (CD).

A adesão ao CREIAS é aberta a todas as instituições e pessoas interessadas na promoção dos seus objetivos, através do preen-
chimento e assinatura de uma Ficha de Adesão, dirigida à CD. A participação em projetos comuns é formalmente estabelecida 
através de assinaturas de protocolos de cooperação específicos, assinados entre os membros e a CD.

A Comissão Dinamizadora do CREIAS-Oeste tem as seguintes funções:

-  Dinamizar, coordenar, orientar, procurar financiamentos, elaborar e velar pela implementação dos Planos de Atividades;

-  Assegurar os fluxos de informação e comunicação a nível nacional e internacional;

-  Preparar e apresentar relatórios de atividades à UNU;

-  Participar em eventos a nível nacional e internacional;

-  Promover a realização de eventos a nível nacional.

Fonte: CREIAS Oeste

Contactos: 

CREIAS Oeste
Site: http://creias.ipleiria.pt

MPI – Movimento Pró- Informação para a Cidadania e Ambiente 
Edifício da Junta de Freguesia do Vilar, Largo 16 de Dezembro, n.º 2, 2550-069 VILAR CDV
Telefone: (+351) 262 771 060
E-Mail: mpicambiente@gmail.com
Site: http://mpica.info

Links: Apresentação CREIAS Oeste (http://www.slideshare.net/cidaads/painel4-creias-oeste-paulo-maranho-esc-sup-de-tu-
rismo-e-tecnologia-do-mar-peniche).

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade 
Género

Boa Gover-
nação

Metodologia 
Participativa

X X X X X
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Rede de Empregabilidade  
Barreiro | Moita

Designação: Rede de Empregabilidade Barreiro | Moita.

Área-Temática: Desenvolvimento de iniciativas que contribuam para o diálogo e a cooperação entre ONG e autoridades públi-
cas, no quadro dos processos de execução de políticas públicas. 

Entidade Promotora: Rumo e outras entidades parceiras.

Outras Entidades envolvidas: Fundação Aga Khan, CLDS e CLDS+, GIPs, equipas RSI, Supraconcelhias das Redes Sociais da 
Península de Setúbal e Alentejo Litoral, Sol do Ave, entre outras. A Associação Portuguesa de Emprego Apoiado colabora na 
formação e aspetos metodológicos, assim como o movimento internacional de Emprego Apoiado.

Caracterização da prática: 

1. Missão: A Rede para a Empregabilidade tem como missão ser uma parceria competente e empenhada, na promoção inte-
grada da empregabilidade e do desenvolvimento económico, nas áreas de intervenção territorial a que se destina. 

2. Visão: A Rede para a Empregabilidade pretende ser uma estrutura de referência para a comunidade, no incremento das 
respostas à população desempregada, no desenvolvimento do seu perfil de empregabilidade e na melhoria das suas compe-
tências empreendedoras, tendo em vista a promoção do dinamismo socioeconómico local.

Objetivos:

1.  Implementar, acompanhar e avaliar, localmente, os projetos promovidos pela Rede de Empregabilidade Barreiro / Moita, 
funcionando como observatório local para a área da empregabilidade;

2.  Recolher, tratar, atualizar, continuadamente, informação pertinente e necessária ao desenvolvimento económico, social e 
cultural das populações da sua zona em formato eletrónico, através da identificação de fontes fornecedoras credíveis e 
compilação em meios próprios facilitadores da sua rápida difusão e fácil apropriação pelos utilizadores;

3.  Informar e divulgar informação a instituições com ou sem fins lucrativos, empresas e indivíduos, relativas a oportunidades de 
apresentação de candidaturas que concorram para o desenvolvimento, económico, social e cultural da sua zona;

4.  Articular com as instituições e empresas fornecedores de serviços de formação profissional, locais e regionais a fim de ga-
rantir um diagnóstico permanentemente atualizado de necessidades de formação local e a inserção em ações formativas 
qualificantes todos as pessoas sem qualificação escolar e/ou profissional;

5. Promover a igualdade de oportunidades das populações negativamente discriminadas, através da implementação de Ações 
de discriminação positiva em articulação com a rede de parceiros e a Comissão de Acompanhamento, nomeadamente, 
atividades de desenvolvimento de competências pessoais e sociais ou de pré-formação;

6. Encaminhar e acompanhar a comunidade para ofertas de emprego e formação profissional, sejam elas oriundas de repostas 
existentes, ou apoiando na implementação de novas respostas formativas, com prioridade para as populações mais desfa-
vorecidas, desempregados e jovens à procura de 1.º emprego;

7.  Promover a elaboração de projetos inovadores de desenvolvimento económico, social e cultural através da rede de contac-
tos.

O modelo de governação da rede para a empregabilidade assenta numa gestão coletivamente partilhada e inclusiva, em dinâ-
micas participativas por forma a garantir a complementaridade constante das ações dos parceiros e não a sua sobreposição, o 
que se traduz numa lógica de economia de escala e em feitos multiplicadores claros que proporcionam um aumento do número 
de pessoas efetivamente envolvidas e acompanhadas por este(s) serviço(s).

Estrutura: plenário, núcleo executivo, secretariado e grupos de trabalho (grupo de gabinetes de atendimento - front offices, 
grupo de qualificação e emprego e grupo de empreendedorismo e desenvolvimento local).



51

Planos de trabalho anuais e processos de monitorização e avaliação.

Fonte: Rumo.

Contactos: 
Rumo
Baía do Tejo – Parque Empresarial do Barreiro – Rua 19, nº13 | 2831-904 Barreiro
Caixa Postal 5063
Telefone: 212 064 920
Fax: 212 064 921
E-mails:
geral@rumo.org.pt
comunicacao@rumo.org.pt
Site: http://rumo.org.pt/
Facebook: https://www.facebook.com/Cooperativa.Rumo

Link: Rede de Empregabilidade Barreiro I Moita (www.empregabilidadebm.pt)

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade Género Boa Governação Metodologia Participativa

X X X X
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Ameixoeira à Maneira

Designação: Ameixoeira à Maneira.

Área-Temática: Desenvolvimento de iniciativas que contribuam para o diálogo e a cooperação entre ONG e autoridades públi-
cas, no quadro dos processos de execução de políticas públicas.

Entidade Promotora: Gebalis, EM.

Outras Entidades envolvidas: Associação de Moradores, Junta de Freguesia, K´Cidade, Santa Casa da Misericórdia, Pastoral do 
Ciganos, S.O.S. Racismo, Centro de Saúde do Lumiar, DHURS da CM- Lisboa, Associação Nós com Deficiência, PSP, Associação 
Raízes, ICDI Instituto para a Cooperação e Desenvolvimento Internacional, Associação Lusofonia Cultura e Cidadania, Aster, EB1 
- Escola Maria da Luz Deus Ramos, etc.

Caracterização da prática: 

No bairro da Ameixoeira foram identificados um conjunto de problemas que urgia resolver como: elevado grau de insalubrida-
de com riscos para a saúde pública; más relações de vizinhança; incorreta apropriação dos espaços e equipamentos; conflitos 
intra e interétnicos; elevado clima de insegurança; isolamento territorial; falta de transportes; grande carência de comércios.

Através deste projeto, conseguiu-se organizar um conjunto de ações de sensibilização, intervenção ao nível da limpeza exterior 
aos lotes, desmatação, campanhas de vacinação de pessoas e animais, rastreios, atividades de rua (torneios de futebol, cons-
trução de Mural, festas comunitárias, etc.). Um dos objetivos também do projeto foi, para além da melhoria das condições sa-
nitárias a melhor apropriação dos espaços, o aumento do sentimento de segurança, a organização conservação e manutenção 
dos prédios, a adoção de boas práticas em geral e principalmente o envolvimento e a participação das populações, na melhoria 
do bairro, dos lotes e das relações de vizinhança. 

O Projeto desenvolveu-se em dois eixos estruturais: na rede de trabalho constituída pelos parceiros promotores e no envolvi-
mento e participação da população em geral na execução das ações que visaram a melhoria das condições do bairro. Contou 
com 2 fases de intervenção distintas:

-  A 1ª fase consistiu na realização de uma ação de limpeza geral, desratização e campanha de sensibilização para as ques-
tões da higiene e saúde pública, que se estendeu a todo o Bairro.

-  A 2ª fase consiste na realização de uma intervenção específica para organização dos Lotes, pelo estabelecimento de um 
Acordo onde os moradores e os promotores se comprometem a cumprir um conjunto de ações que visam a organização 
e manutenção da organização dos edifícios, bem como a realização de intervenções para recuperação/beneficiação do 
edificado.

No final do projeto, a percentagem de lotes organizados era de 84,3% contra os 25% do início. Constataram-se melhorias sig-
nificativas na limpeza do espaço público e conservação dos edifícios, aumentou o interconhecimento e a confiança entre os 
moradores e entre estes e as entidades envolvidas no projeto. As relações de vizinhança melhoraram significativamente.

Fonte: Gebalis, EM.
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Contactos:
Gebalis, EM.
Rua Costa Malheiro - Lote B12, 1800 – 412, Olivais, Lisboa
E-Mail: comunicacao@gebalis.pt
Telefone: 351 21 751 1000
Site: www.gebalis.pt/site/

Links: Ameixoeira à Maneira (www.gebalis.pt/site/index.php?option=com_content&task=view&id=40&Itemid=75)

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade Género Boa Governação Metodologia Participativa

X X X X
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Guardiões de Jardim

Designação: Guardiões de Jardim.

Área-Temática: Desenvolvimento de iniciativas que contribuam para o diálogo e a cooperação entre ONG e autoridades públi-
cas, no quadro dos processos de execução de políticas públicas.

Entidade Promotora: Gebalis, EM.

Caracterização da prática: 

O projeto Guardiões de Jardim visa fomentar os valores de pertença e autoestima pelo espaço ajardinado pela realização de 
atividades lúdico-pedagógicas envolvendo a comunidade residente. Baseia-se na simplicidade da componente didática infor-
mal e no contacto com o mundo botânico. Os recursos materiais são reduzidos, apostando nos recursos humanos e na divulga-
ção dos atos de preservação praticados. Desenvolve-se em três etapas simples:

-  Identificação do local a requalificar como espaço ajardinado, a avaliação do interesse dos participantes e da viabilidade do 
projeto e, finalmente, a elaboração do projeto de requalificação - pode passar por um concurso de desenhos, do que é que 
gostariam de ver aquele espaço transformado, realizado por crianças numa creche. O Desenho ganhador é o que vai servir 
de modelo para a requalificação do espaço;

-  Divulgação do projeto junto dos restantes intervenientes do bairro e, posteriormente, na sua implementação;

-  Acompanhamento técnico realizado por Colaboradores da Empresa, bem como a avaliação da manutenção, realizada 
pelos participantes.

A monitorização compreende as avaliações mensais, a sensibilização dos participantes e a verificação do estado das espécies 
vegetais. Tem em conta critérios sobre a rega, a monda e a limpeza. O resultado das avaliações é publicitado regularmente no 
boletim da GEBALIS «O meu Bairro». Juntamente com este projeto é realizada anualmente a “Semana Verde” - no início da pri-
mavera - em que um grupo de técnicos de jardinagem vai às escolas e às associações fazer atividades ligadas à sensibilização 
ambiental e cuidado dos espaços verdes, desde ensinar como se constrói um herbário, como se constroem floreiras para ter em 
casa ou no exterior, o cultivo de plantas aromáticas em varandas entre outras.

Fonte: Gebalis, EM.

Contactos:
Gebalis, EM., Rua Costa Malheiro - Lote B12, 1800 – 412, Olivais, Lisboa
E-Mail: comunicacao@gebalis.pt
Telefone: 351 21 751 1000
Site: www.gebalis.pt/site/

Links: Documento de enquadramento (http://www.gebalis.pt/site/downloads/ProgramaGuardioesJardim-DivulgacaoOfi-
cial_final.pdf)

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade Género Boa Governação Metodologia Participativa

X X X X
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Microgeração

Designação: Microgeração.

Área-Temática: Desenvolvimento de iniciativas que contribuam para o diálogo e a cooperação entre ONG e autoridades públi-
cas, no quadro dos processos de execução de políticas públicas.

Entidade Promotora: GEBALIS,EM.

Outras Entidades envolvidas: Câmara Municipal de Lisboa; ADENE; EDP; CERTIEL; ISQ – Instituto Soldadura e Qualidade e 
EDIMETAL.

Caracterização da prática: 

Este projeto está a acontecer em edifícios de habitação social nos bairros de Lisboa: Alfredo Bensaúde; Padre Cruz; Telheiras 
Sul; Alto da Faia e Cidade de Luanda. Estes bairros caracterizam-se por viverem neles as pessoas com mais baixos recursos. 
Procura investir na produção de energia alternativa com retorno estimado a médio prazo (8 a 10 anos), ao abrigo do incentivo 
governamental da Microgeração (DL 363/07 de 2 de Novembro) e, sensibilizar e educar para um consumo consciente de ener-
gia.

Implica a avaliação dos melhores edifícios para a colocação dos 23 painéis fotovoltaicos, abertura de concursos às empresas 
do sector para instalação, capacitação de uma equipa técnica na empresa para a fase de concurso e implementação, gestão e 
partilha de informação e conhecimento em contexto investigação-ação. Instalação dos painéis, simplificação de procedimentos 
e agilidade e partilha de decisões. Registo e avaliação em tempo útil de todas as fases de concretização do projeto; envolvimen-
to dos moradores dos lotes selecionados (reuniões com moradores, disponibilidade constante para esclarecimento de dúvidas 
no terreno). A comunicação e envolvimento de todas as partes interessadas (tantos entidades envolvidas como moradores) 
asseguram maior segurança e transparência do processo. O facto de todo o processo ser “gerido” por plataforma informática 
com prazos e condições não negociáveis tornou-se uma mais-valia na otimização dos recursos e formas de gestão de todas as 
entidades envolvidas.

Fonte: Gebalis, EM.

Contactos:
Gebalis, EM.
Rua Costa Malheiro - Lote B12, 1800 – 412, Olivais, Lisboa
E-Mail: comunicacao@gebalis.pt
Telefone: 351 21 751 1000
Site: www.gebalis.pt/site/

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade Género Boa Governação Metodologia Participativa

X X X X
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Iniciativa Bairros Críticos – Cova da 
Moura Operações de Qualificação e 

Inserção Urbana Participadas.

Designação: Iniciativa Bairros Críticos – Cova da Moura - Operações de Qualificação e Inserção Urbana Participadas.

Área-Temática: Desenvolvimento de iniciativas que contribuam para o diálogo e a cooperação entre ONG e autoridades públi-
cas, no quadro dos processos de execução de políticas públicas.

Entidade Promotora: IHRU.

Outras Entidades envolvidas: Ministérios, Entidades de Serviço Público, Associações, Organizações Nacionais, Regionais e Lo-
cais, Moradores.

Caracterização da prática: 

Esta iniciativa teve como objetivo primordial a legalização do bairro da Cova da Moura.

O Bairro do Alto da Cova da Moura, situado no município da Amadora, é um dos maiores e mais antigos enclaves de população 
migrante existentes na área metropolitana de Lisboa. Oficialmente classificado como um bairro degradado de génese ilegal, 
o Alto da Cova da Moura surge da ocupação espontânea de terrenos privados e do Estado, que se inicia nos finais dos anos 
quarenta com a construção das primeiras barracas por pequenos grupos de migrantes rurais. A partir do início dos anos 1970, 
populações oriundas de Cabo Verde foram-se fixando progressivamente no bairro.

Apesar de a Iniciativa ser uma Iniciativa Interministerial (e, portanto, claramente uma iniciativa ‘top-down’ ao nível da seleção 
dos seus territórios e da definição das regras de implementação/decisão), ela constrói-se ao nível local, tendo por referência o 
contexto territorial de cada um dos locais selecionados (necessidades e potencialidades) a partir da visão do sistema de atores 
que ali intervém. 

a) Os atores envolvidos/o grupo de trabalho local

O Grupo de Apoio Técnico que animou o grupo de parceiros locais da Cova da Moura era uma equipa interinstitucional e inter-
disciplinar coordenada pelo Departamento de Geografia da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.

O Grupo de Parceiros Local (GPL), estrutura responsável pela definição do plano de intervenção da Cova da Moura, era consti-
tuído por 28 entidades, envolvendo: autarquia; parceiros da administração Central; Associações de base local e outras organi-
zações não-governamentais; parceiros da Rede.

b) O modelo de trabalho desenvolvido

Tal como foi anteriormente referido, apesar de ser uma iniciativa da administração central (e portanto uma medida de politica 
top-down), nos seus objetivos pretendia-se desenvolver uma abordagem territorialmente construída a partir de um forte en-
volvimento dos atores (parceiros) que têm (de forma direta ou indireta) intervenção no território, baseada (e em resposta) aos 
problemas e potencialidades locais, em lugar de ser condicionada por modelos/estruturas de financiamento pré-definidas, num 
processo de planeamento colaborativo e de construção de um modelo de financiamento múltiplo que respondesse às necessi-
dades locais.

Neste quadro, a missão do Grupo de Apoio Técnico, era consensualizar entre o conjunto dos parceiros, o que era o DIAGNÓSTI-
CO do Bairro, identificando-se os seus principais problemas, mas também as suas potencialidades. A construção desta etapa (a 
partir da experiência de cada uma das entidades parceiras) permitiu estabilizar o cenário sobre o qual se tornava importante 
intervir, criando um referencial comum para o posterior desenvolvimento da proposta de intervenção.
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Com base neste diagnóstico, foi possível entre Maio e Julho de 2006, definir um plano de intervenção, assente em 8 eixos de 
intervenção (mais 1 eixo relativo a questões operacionais), com o objetivo estratégico de “promoção da mudança na cova da 
moura, sustentada na legalização e requalificação urbana do Bairro e na promoção de uma nova imagem do território, assente 
no reforço da segurança, na sustentabilidade ambiental e na qualificação e diversificação da oferta cultural”.

Deste trabalho, e em resultado do processo de negociação, que decorreu posteriormente (entre Setembro e Outubro de 2006) 
entre as tutelas dos serviços da administração central envolvidos, bem como da autarquias e das direções de todas as entida-
des parceiras, consensualizou-se e subscreveu-se, em 6 de Novembro de 2006, um protocolo de parceria assente em 9 eixos de 
intervenção, nos quais se definem também as responsabilidades e os compromissos de financiamento dos parceiros em cada 
um dos eixos.

Nesta fase de preparação do programa de intervenção, que decorreu entre Janeiro e Julho de 2006, foram realizadas 13 reu-
niões com todos os parceiros, 2 workshops para toda a população e uma sessão específica para os jovens.

As reuniões com os parceiros, nesta primeira fase, tiveram uma média de 38 participantes, entre Técnicos do Grupo de Apoio 
Técnico; representantes das entidades parceiras e moradores, tendo as reuniões tido uma duração que variava entre as 4h e 
as 7horas. 

O processo desenvolveu-se com recurso a metodologias de planeamento colaborativo, procurando-se criar espaços para re-
colha de informação mais individualizada junto dos parceiros e dos residentes em geral.

Para além das reuniões de trabalho (que contavam com metodologias participativas para o seu desenvolvimento) e dos 
workshops realizados com a população, foram ainda realizados contactos pessoais com elementos chave da comunidade local 
e administração pública e, durante o período de trabalho do Grupo de Apoio Técnico, esteve sempre presente (um dia por se-
mana) um elemento da equipa disponível para clarificar todas as dúvidas e recolher eventuais questões que não emergiam no 
contexto do trabalho coletivo.

Ou seja, foi desenvolvida uma abordagem paralela, para evitar a exclusão de atores (nomeadamente residentes a título indi-
vidual) do processo:

- Entrevistas/inquéritos - para ouvir os atores-chave;

- Elemento fixo de ligação aos parceiros – para assegurar um contacto permanente;

- Espaços de atendimento/continuidade – para ouvir os excluídos do processo.

Como resultados desta primeira fase, destaca-se:

- O desenvolvimento de uma visão conjunta e ações para o Bairro;

- O envolvimento direto dos jovens;

- O fortalecimento dos níveis de participação;

- A identificação de outros parceiros locais;

- Uma melhor compreensão dos participantes quanto aos problemas/oportunidades do Bairro da Cova da Moura;

- O Desenvolvimento de crescentes relações de confiança entre os diferentes parceiros e entre os parceiros e o GAT;

- O desenvolvimento de conceitos partilhados;

- A intensificação das relações e circulação da informação;

- A geração (consolidação) de novas instituições;

- A Interiorização de regras de participação.
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Tendo sido identificado que estes resultados só foram possíveis, pela existência de:

- 2 Coordenações paralelas e articuladas;

- Uma separação clara entre conteúdo e processo;

- Uma sede de decisão bem definida;

- A criação de uma dinâmica própria.

A avaliação externa da primeira fase da intervenção, realizada pelo Centro de Estudos de Serviço Social e Sociologia, destaca 
algumas conclusões desta primeira fase que importa recuperar, até para melhor se entenderem as tensões e desmotivações 
que recorrentemente marcaram a intervenção na Cova da Moura, mas também para melhor se entender o caminho (ainda 
assim) percorrido e, consequentemente, o maior impacto das decisões finais. Destaca-se então que, “metodológica e estrate-
gicamente as opções tomadas permitiram obter um processo coletivo, partilhado e negociado”. O relatório destaca que se a 
fase de construção do diagnóstico foi a que conseguiu juntar mais participantes em termos quantitativos, a fase de elaboração 
do Plano de Ação foi a que promoveu uma participação mais intensa e partilhada, ainda que o número de parceiros presentes 
tenha decrescido.

Segundo este relatório de avaliação, as principais incorporações do modelo foram:

a)  Uma aquisição de competências (regras, formas de gestão e algumas metodologias) – embora pudessem ter sido mais po-
tenciadas;

b)  Um processo de desconstrução dos problemas (...) que contribuiu para uma visão comum e um ‘arrumar de ideias’ (mas que 
exigiu que a fase seguinte se traduzisse no aprofundar do trabalho de reflexão e maturação);

c)  E, mais importante, a criação de um espaço de reflexão coletiva, que gerou maior conhecimento e partilha interinstitucional 
entre atores e uma maior aproximação entre os mesmos, que mantinham lógicas de trabalho muito individualizadas.

É ainda importante destacar uma questão apontada no relatório cuja pertinência se reforçou ao longo de toda a intervenção, 
e que importa ter em atenção para intervenções futuras, conforme pode ser analisado no ponto das “aprendizagens”: “houve 
uma estratégia clara e definida ao nível da criação de processos de comunicação e discussão entre atores, que resultaram na 
criação de condições de trabalho em parceria”.

Tendo consolidado práticas de ação comum ao longo do tempo, as gentes do bairro colocaram uma fasquia alta no que é fa-
zer cidade no coletivo, partindo de uma vivência rica e diversificada impar, que soube transformar tensões em concertação e 
estratégia, numa verdadeira demonstração de como se faz “cidadania” no quotidiano. São estas gentes da Cova da Moura que 
deram sentido ao lugar, produto da simbiose entre as pessoas e o espaço, que ganha um propósito, fruto da experiência e das 
vivências, da relação e da identidade.

Fonte: WTeam Up / Relatórios IBC.

Contactos:
IHRU - Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana
Av. Columbano Bordalo Pinheiro, n.º 5, 1099-019 Lisboa
Site: http://www.ihru.pt
Telefone: 21 723 15 00
Fax: 21 726 07 29
E-Mail: ihru@ihru.pt

WTeamUp 
Site: www.wteamup.pt/
E-Mail: wteamup@wteamup.pt
Links: Relatórios Iniciativa Bairros Críticos (http://habitacao.cm-lisboa.pt/?no=405000100969,012)

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade Género Boa Governação Metodologia Participativa

X X X X X X
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Iniciativa “Bairros Críticos”  
exemplos de territorialização  

de políticas públicas

Designação: IBC - exemplos de territorialização de políticas públicas.

Área-Temática: Desenvolvimento de iniciativas que contribuam para o diálogo e a cooperação entre ONG e autoridades públi-
cas, no quadro dos processos de execução de políticas públicas.

Entidade Promotora: IHRU; IEFP; Iniciativa Comunitária EQUAL; Direção Geral das Artes.

Outras Entidades envolvidas: Parceiros locais da IBC.

Caracterização da prática: 

No âmbito da IBC existem algumas ações que são ilustrativas desta prática, por exemplo:

a)  CAP artístico - Vale da Amoreira (pelo IEFP);

b)  Desenvolvimento de projetos artísticos nos bairros, pelo envolvimento de entidades do sector artístico com as comunidades 
locais - Vale da Amoreira e Cova da Moura (pela DG Artes);

c)  Criação dos Gabinetes de Emprego e Apoio ao Empreendedorismo e Bairro Ativo (no Vale da Amoreira e Cova da Moura, 
pelo IEFP);

d)  A disseminação dos produtos EQUAL na IBC (no Vale da Amoreira, Cova da Moura e Lagarteiro), pela estrutura de gestão da 
EQUAL.

As práticas desenvolvidas foram diferentes consoante a medida de política em questão, sendo o denominador comum de todas 
o facto de a IBC ser uma iniciativa interministerial que permitia a negociação direta com as direções de cada serviço público 
e uma efetiva disponibilidade dos serviços para a construção de respostas mais adequadas no âmbito das medidas que cada 
entidade tutelava.

Possível de replicabilidade mas implica:

a)  Existência de estruturas de concertação interministeriais supralocais;

b)  Implica levar a sério a função da animação interinstitucional;

c)  Implica criar mecanismos que facilitem a relação interna a cada serviço público entre local e central;

d)  Implica um conhecimento muito claro dos objetivos e missão de cada entidade;

e)  Implica disponibilidade para perceber os pontos de convergência e os espaços de negociação, no sentido de criar processos 
win-win.

Em relação aos elementos de inovação, a descrição dos mesmos vai ser individualizada prática por prática:

a)  CAP Artístico - permitiu reconhecer e formalizar as competências de jovens artistas no Vale da Amoreira, possibilitando que 
eles passassem do estatuto de monitores a formadores (esta prática foi mais tarde replicada pelo IEFP noutro contexto);

b)  Desenvolvimento de projetos artísticos nas comunidades - A DGARTES negociou com agentes culturais com perfil, horas de 
formação/de trabalho (no âmbito do apoio que já realizava a estes coletivos), este tipo de abordagens revelou-se de grande 
impacto para os Bairros tendo sido possível o contacto de grandes artistas com os bairros, o estabelecimento de ligações 
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para o futuro e a projeção de imagem positiva dos bairros para o exterior a par com a qualificação das comunidades (este 
tipo de modelo era passível de ser transposto para outros contextos);

c)  GEAE e Bairro Ativo - disponibilidade do IEFP (ao nível do Conselho Diretivo) de celebração de um acordo atípico.

Fonte: Susana Sousa

Contactos:

IHRU - Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana
Av. Columbano Bordalo Pinheiro, n.º 5, 1099-019 Lisboa
Site: http://www.ihru.pt
Telefone: 21 723 15 00
Fax: 21 726 07 29
E-Mail: ihru@ihru.pt

Links: Relatórios Iniciativa Bairros Críticos (http://habitacao.cm-lisboa.pt/?no=405000100969,012)

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade Género Boa Governação Metodologia Participativa

X X X
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Grupo de Ação Costeira do Oeste

Designação: Grupo de Ação Costeira do Oeste.

Área-Temática: Desenvolvimento de iniciativas que contribuam para o diálogo e a cooperação entre ONG e autoridades públi-
cas, no quadro dos processos de execução de políticas públicas.

Entidade Promotora: ADEPE.

Outras Entidades envolvidas: 

- Associação de Armadores e Pescadores da Nazaré

- Associação dos Armadores da Pesca Local, Costeira e Largo da Zona Oeste

- Associação Mútua Financeira Livre dos Armadores da Pesca Geral do Centro

- Município da Nazaré

- Município de Peniche

- Sindicato dos Trabalhadores da Pesca do Centro

- OPCENTRO – Cooperativa da Pesca Geral do Centro, CRL

- CAPA – Cooperativa dos Armadores da Pesca Artesanal, CRL

- Mútua dos Pescadores, Mútua de Seguros, CRL

- FOR-MAR / Centro de Formação Profissional das Pescas e do Mar

- Instituto Politécnico de Leiria

- Associação Leader Oeste

- Nigel, Lda.

- Luís Silvério & Filhos, S.A

Caracterização da prática: 

O GACOeste surge de uma candidatura promovida pela ADEPE, para a aplicação de uma Estratégia de Desenvolvimento Sus-
tentável da respetiva área costeira de intervenção (Oeste), ao abrigo do Anexo II da Portaria 828-A/2008 de 8 de Agosto. As-
senta numa Estratégia de Desenvolvimento Local, construída por uma parceria de 15 participantes, visa potencializar os pontos 
fortes e aproveitar as oportunidades e mitigar as fraquezas e ameaças ao desenvolvimento da comunidade piscatória da sua 
zona de intervenção.

Visão: Tornar a comunidade dependente da pesca da Região Oeste numa comunidade sustentável: economicamente compe-
titiva, social e culturalmente desenvolvida, empreendedora e dinâmica, com elevados padrões de formação e especialização 
profissional, dedicada a atividades diversificadas e à exploração de recursos marinhos de procura crescente e elevado valor 
acrescentado, através de processos de desenvolvimento integrado.

Ao GACOeste compete, segundo o disposto no artigo 5º da Portaria 828-A/2008 de 8 de agosto, a “gestão da medida do eixo 
n.º 4 do PROMAR, de acordo com a regulamentação comunitária e nacional aplicável e nos termos definidos nos regulamentos 
de aplicação do anexo III, na qualidade de organismos intermédios, como previsto no n.º 2 do artigo 9.º do Decreto -Lei n.º 
80/2008, de 16 de Maio, nomeadamente:

a) Receção e análise das candidaturas, nomeadamente a verificação das condições de acesso, a elegibilidade das operações 
de acordo com os objetivos previstos na respetiva estratégia e nos regulamentos aprovados, a elegibilidade das despesas e 
o enquadramento nos critérios de seleção;

b) Apresentar à autoridade de gestão uma proposta de decisão sobre os projetos candidatos, devidamente fundamentada;

c) Verificar e confirmar a regularidade dos pedidos de reembolso dos beneficiários e a elegibilidade das despesas justificadas, 
bem como propor a concessão de eventuais adiantamentos;
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d Acompanhar a execução material e financeira dos projetos aprovados;

e) Manter atualizado o sistema de informação da autoridade de gestão com os dados relativos aos projetos apresentados e à 
sua execução material e financeira.

À ADEPE, entidade eleita por comum acordo pelos restantes parceiros como Parceiro Gestor da parceria, sendo esta re-
sponsável pela candidatura perante a Autoridade de Gestão e a Autoridade de Pagamento, coordenando o trabalho dos 
parceiros e presidindo ao Órgão de Administração do Grupo de Ação Costeira do Oeste; Dinamização e gestão da estratégia; 
analisar e emitir parecer sobre os pedidos de apoio apresentados; coordenar e assegurar a gestão técnica, administrativa e 
financeira do orçamento do grupo; representar o grupo junto das autoridades nacionais e comunitárias.

Além disso, a parceria reparte as suas funções entre o Órgão de Administração e o Conselho Consultivo, Ao Órgão de Admi-
nistração cabe a responsabilidade de elaborar um manual de procedimentos, responder às solicitações de informações, assim 
como facilitar os documentos; comunicar a aceitação das decisões e eventuais modificações provenientes da Autoridade de 
Gestão do Programa; executar as ações que lhes estão atribuídas; transmitir à Entidade Gestora informação necessária à 
alimentação do sistema de acompanhamento; divulgar e promover a «estratégia» nas suas áreas e sectores de intervenção; 
fomentar a participação da população no desenvolvimento do território de intervenção; contribuir para a boa execução da «es-
tratégia»; realizar, participar ou aderir a iniciativas conducentes à mobilização de recursos humanos e financeiros necessários 
à maximização dos objetivos da «estratégia» e facilitar a documentação necessária para os controlos de execução do projeto 
e da certificação da despesa.

Sobre a intervenção do GACOeste na comunidade, tem sido uma intervenção próxima e atenta às necessidades das comunida-
des. A descentralização deste programa com a constituição dos GAC, em particular na região Oeste, permite uma relação de 
proximidade que estimula as entidades locais a concorrerem ao programa.

Fonte: ADEPE

Contactos:
ADEPE - Associação para o Desenvolvimento de Peniche
Avenida do Porto de Pesca, Lote C-11, 2520-208 Peniche
Telefone: 262 787 959
Fax: 262 787 855
E-Mail: geral@adepe.pt
Site: www.adepe.pt

Links: GAC Oeste (http://www.adepe.pt/gac.html)

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade Género Boa Governação Metodologia Participativa

X X X X
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RODA CASCAIS

Designação: RODA CASCAIS.

Área-Temática: Desenvolvimento de iniciativas que contribuam para o diálogo e a cooperação entre ONG e autoridades públi-
cas, no quadro dos processos de execução de políticas públicas.

Entidade Promotora: Câmara Municipal de Cascais, Segurança Social, Santa Casa da Misericórdia de Cascais, A. I. S. I., Cruz 
Vermelha Portuguesa, Klube +, Junta de Freguesia de Alcabideche, Torre Guia, Fundação Aga Khan, entre outras.

Caracterização da prática: 

Já em 2008 a RODA existia e tinha como objetivo o desenvolvimento do Bairro da Adroana tendo como prioridade o trabalho 
em parceria. RODA significava Rede de Organizações para o Desenvolvimento da Adroana. Na altura a maioria dos parceiros 
envolvidos eram aqueles que desenvolviam o seu trabalho principalmente no Bairro da Adroana, entre eles: Departamento de 
Habitação social (DIST, DESS), Empresa Municipal de Gestão do Parque Habitacional (Cascais Envolvente), Segurança Social, 
Santa Casa da Misericórdia de Cascais, A. I. S. I., Cruz Vermelha Portuguesa, Klube +, Junta de Freguesia de Alcabideche e Torre 
Guia.

Desde a entrada do CLDS Cascais, e mais precisamente finais de 2012 a RODA tomou outro rumo, alargando o seu alcance 
para outros dois territórios da Junta de Freguesia de Alcabideche, incluindo para além de Adroana, os Bairros de Alcoitão e Cruz 
Vermelha.

Até início de 2013, a Fundação Aga Khan (através do programa K-Cidade), entidade executora CLDS Cascais – Link II Ligar (in) 
Diferenças na Cidade, em conjunto com outros parceiros do RODA, fez um Diagnóstico dos três bairros sociais de Alcabideche. 
Este Diagnóstico, a 25/02/2013, foi apresentado a um vasto número de parceiros, já com intervenção nos três bairros, não só na 
Adroana, com o intuito de dar a conhecer o trabalho que está a ser realizado e a unificar a intervenção feita nos três territórios, 
dando mais enfoque às necessidades da população de forma integrada sem duplicação de trabalhos, potenciando ainda mais 
os projetos e a sua eficiência pela envolvência de mais parceiros com experiências e áreas de intervenção diferentes. A partir 
daquele momento, com uma regularidade de uma vez por mês, havia uma reunião conjunta com o objetivo de encontrar so-
luções em conjunto e fazer um Plano de Desenvolvimento Territorial em conjunto. Inicialmente começamos a desenvolver uma 
visão comum: um território coeso, aberto ao exterior, com espaços de participação e cidadania e onde as pessoas possam ter 
oportunidade de concretizar percursos de vida qualificantes. A visão desdobrava-se em desafios por 3 eixos:

- Território e a envolvente;

- Relação entre pessoas no território;

- Indivíduos e Família: percursos de desenvolvimento qualificado.

Com uma série de mudanças a 10 anos, tal como podem ver no Plano de Desenvolvimento Territorial – RODA, foram estabele-
cidas linhas de intervenção conjunta para 2013:

- Dinamização económica,

- Reabilitação espaços verdes e zonas expectantes,

- Mobilização moradores para o associativismo local,

- Ações coletivas de expressão cultural e animação desportiva,

- Mais respostas de formação formal e não formal,

- Aumento das oportunidades de auto sustentabilidade das famílias.

Tendo em conta as linhas de intervenção houve uma divisão dos parceiros dando assim início à planificação e desenvolvimento 
de projetos conjuntos.
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Exemplos de projetos implementados:

Mãos à Horta

O Mãos à Horta foram um conjunto de ações de formação a moradores da Adroana sobre horticultura e sustentabilidade (o 
que semear, quando, técnicas), potenciando o conhecimento e práticas da comunidade sobre agricultura. A formação abrangeu 
tópicos de agricultura de cariz mais urbano mas também sobre hortas portáteis, de forma a abrir o leque de possibilidades aos 
participantes.

Enquanto projeto, pretendeu minimizar os impactos do desemprego, contribuindo para o reforço da economia familiar, valori-
zando o espaço público e a ocupação dos tempos livres dos adultos. A população revela interesse na prática agrícola, e alguns 
imigrantes desejam adquirir conhecimentos sobre as práticas sustentáveis em Portugal (diferenciadas do seu país de origem).

Atividades realizadas:

–  Formação para moradores em agricultura biológica: com componente teórica e componente prática, incluindo visitas de 
estudo a outras hortas e construção de hortas portáteis;

–  Promoção de hortas portáteis na comunidade nos espaços recreativos existentes (a título de exemplo no Mercado de Trocas 
Capicua, entre outros);

–  Qualificar espaços degradados do Bairros: canteiros, árvores de fruto (limoeiros, mucuracaá, erva-da-guiné, erva-de-alho, 
erva-pipi, erva-tipi, amansa-senhor, caá, quiabo, tamarino, cabaceira, tomate de capucho e jacátu).

–  Promoção de tempo e espaço de aprendizagens e experiencias hortícolas.

Muda Gosi Fasil

MGF – Muda Gosi Fasil foi um projeto implementado pela CMC, (DISS) e outros parceiros, que procurou dinamizar ações que 
privilegiem uma abordagem integrada aos fenómenos da Violência de Género no Concelho, nomeadamente aqueles que estão 
relacionados com a prática da Mutilação Genital Feminina.

A Mutilação Genital Feminina compreende todos os procedimentos que envolvam a remoção parcial ou total dos órgãos geni-
tais femininos, ou provoquem lesões nos órgãos genitais da mulher, por razões não médicas. Segundo a OMS – Organização 
Mundial de Saúde entre 100 a 140 milhões de meninas, raparigas e mulheres em todo o mundo foram submetidas à prática da 
Mutilação Genital Feminina. Todos os anos, cerca de 3 milhões de meninas e mulheres estão em risco de sofrer algum tipo de 
mutilação. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (2000) Portugal é um país de risco no que concerne a esta prática. 
O cálculo deste risco baseia-se na assunção de que as comunidades migrantes residentes em Portugal provenientes de países 
onde a MGF/C existe poderão continuar esta prática, quer no nosso país, quer enviando menores ao país de origem.

Financiado pelo POPH (Programa Operacional Potencial Humano), este projeto é acima de tudo, um projeto de cidadania, que 
visa fundamentalmente a capacitação e o empoderamento dos vários atores envolvidos neste fenómeno, através das seguintes 
atividades principais:

M’Pudi! Eu Capacito-me para Decidir!

A partir de 7 de Junho de 2013, 21 mulheres guineenses residentes no Bairro da Adroana participaram num processo formativo 
com 2 sessões semanais: 1 sessão de literacia, onde desenvolveram competências de leitura, escrita e conversação em por-
tuguês; e uma sessão de módulos temáticos diversos, que anteriormente já tinham sido identificados pelas mulheres como 
importantes, tais como Desenvolvimento de Competências Pessoais, Marca Pessoal Cidadania, Questões de Género, Parenta-
lidade, Empreendedorismo e Associativismo. Estas ações têm revelado muitos aspetos positivos tais como: adesão e empenho; 
Relacionamento interpessoal e com os formadores; Interdependência entre os temas; Empoderamento e Capacitação – novas 
experiências e aprendizagem de conhecimentos e atitudes. Participaram neste projeto 21 mulheres, a maioria reside em Por-
tugal há cerca de 3-7 anos, trabalham como empregadas de limpeza e identificam-se como mães e lutadoras. No entanto 
existem outros tipos de ocupações como: cuidar de crianças, comércio de produtos africanos (roupas, cabelos, sapatos), cultivo 
e venda de produtos agrícolas. Muitas destas mulheres participam em grupos de amizade/entreajuda com outras mulheres 
de outros bairros, e em geral têm vontade de aprender coisas novas. Algumas nunca foram à escola ou têm uma escolaridade 
muito baixa, e têm dificuldades em falar (mais) e compreender (menos) português.

Ações de Sensibilização para a Comunidade e Trabalho com Jovens

Em Agosto teve início a formação de um grupo de jovens da Adroana, utilizando a metodologia do teatro-fórum numa parceria 
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com o Grupo de Teatro do Oprimido de Lisboa. Decorreu todas as semanas até Novembro. Já se realizaram 6 sessões e apre-
sentou-se uma peça na comunidade. Os 15 jovens que participam nesta atividade têm entre 13 e 24 anos.

Ações de Formação para Técnicos

Com estas ações pretendeu-se que os/as técnicos/as de saúde e outros agentes de Desenvolvimento, que lidam com esta 
problemática estejam melhor preparados/as sobre a temática. Já se realizaram 3 ações de formação em Junho: Conceção de 
género na religião muçulmana, Abordagem geral sobre a Mutilação Genital Feminina e Abordagem inicial no âmbito de uma 
relação de ajuda.

Projetos de Inovação Comunitária

Um PIC é um projeto de inovação comunitária que resolva/minimize problemas, responda a necessidades não cobertas, renta-
bilize potencialidades e tenha uma mais-valia social, cultural, ambiental, ou outra de desenvolvimento comunitário, da iniciativa 
e desenvolvida por grupos de residentes ou organizações locais. Pode incluir ou não financiamento de atividades.

O processo decorreu a partir do desenvolvimento do eixo III Fortalecimento da Comunidade e Organizações do CLDS LINK II, 
contribuindo para o plano de ação do RODA – Rede de organizações para o desenvolvimento da Adroana, Alcoitão e Bº da 
Cruz Vermelha, e a mudança: “territórios com dinâmicas ativas, que reforçam a auto-organização. Espaço para a participação 
cívica e expressão”.

Pretende-se com os PICs promover a participação local, da população e organizações, na construção de projetos e soluções 
para o desenvolvimento da qualidade de vida nestes territórios.

No âmbito do CLDS de Cascais, colocou-se à disposição dos parceiros locais a decisão partilhada dos investimentos a fazer em 
termos do orçamentado na rúbrica de Prestação de serviços e aquisição de material de desgaste e pedagógico em áreas de 
animação específica / temática para o desenvolvimento de ações e a qualificação de organizações locais.

As propostas de PICs candidatos ao apoio do CLDS de Cascais foram construídas pelos proponentes, dirigidas aos três Bairros 
e ter potencial de geração de impacto social, i.e. potenciar a resolução de problemas ou a rentabilização de potencialidades, 
provocar mudanças ou benefícios claros.

O carácter destes projetos pode ser mais pontual (como efeito demonstrativo e de aprendizagem coletiva) ou de longo prazo, 
ou seja, que constituam iniciativas de resposta a necessidades sociais. Poderão ter graus de complexidade diferentes, consoante 
a natureza dessas iniciativas.

Pretende-se com a dinamização deste processo fortalecer a capacidade de organização local, a capacidade das pessoas e or-
ganizações trabalharem em conjunto, de se organizarem e mobilizarem recursos para resolver os desafios de interesse comum. 
Grupos organizados e comunidades proactivas têm mais possibilidade de conseguirem ser ouvidos, de participar ativamente 
no desenvolvimento da qualidade de vida da sua comunidade e de influenciar as decisões relativas ao desenvolvimento local.

A gestão do processo realizou-se de forma participada, nomeadamente com a criação de um júri local de avaliação das can-
didaturas constituído por organizações locais que conhecem amplamente as necessidades e potencialidades dos territórios, 
assegurará a avaliação da pertinência e adequação das soluções propostas. Após aprovação dos Projetos de Inovação Comu-
nitária, o júri local transformou-se em Comité de Acompanhamento, assegurando a implementação dos projetos aprovados.

Objetivos dos Projetos de Inovação Comunitária:

-  Estimular a implementação de projetos de desenvolvimento comunitário para os 3 bairros por Organizações da Sociedade 
Civil (Associações, IPSSs, Grupos de residentes, cooperativas, etc.)

–  Desenvolver competências de planeamento, desenvolvimento, avaliação e gestão de projetos

–  Promover a participação comunitária, com abordagens que promovam o protagonismo da comunidade e dos agentes lo-
cais na implementação de soluções que respondam aos desafios de desenvolvimento dos territórios

O concurso para PIC contou com 16 candidaturas, tendo sido aprovadas 14.
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Cozinha Eco Criativa

Um grupo de moradores e de técnicos das várias áreas profissionais da Câmara Municipal de Cascais; Centro de Saúde de 
Cascais- UCC Cascais Care; Fundação Aga Khan, Programa K’CIDADE; Cruz Vermelha Portuguesa; Equipa do RSI Santa Casa 
da Misericórdia de Cascais, Empresa de Gestão do Parque Habitacional do Município de Cascais (EMGHA), Conferências Vicen-
tinas que intervém junto de algumas comunidades do Concelho de Cascais; desenvolveu em conjunto a iniciativa de Formação 
em Cozinha €co Criativa.

O projeto surge na sequência de aprovação de uma candidatura ao CLDS – Contrato Local de Desenvolvimento Social de Cas-
cais – LINK ‘Ligar indiferenças na Cidade’.

Tendo em conta o diagnóstico comunitário que se foi realizando ao longo de anos de intervenção junto destas comunidades, de-
linearam-se algumas estratégias de intervenção, entre as quais a implementação de vários Workshops integrados na formação 
Cozinha €co Criativa. Esta formação surge na sequência da identificação de algumas áreas preocupantes, nomeadamente:

–  Desconhecimento de alguns utilizadores do Banco Alimentar no Bairro da Adroana sobre como confecionar os alimentos 
fornecidos (em especial dos frescos);

–  Dificuldade em adequar os hábitos alimentares na infância aos hábitos alimentares portugueses;

–  Graves dificuldade económicas nas famílias dos 3 territórios e necessidade de confecionar alimentos saudáveis de uma for-
ma económica, tendo em conta os recursos disponíveis;

–  Identificação de alguns moradores com doenças crónicas, nomeadamente, diabetes e hipertensão.

Assim, foram realizados vários Workshops integrados numa perspetiva de prevenção e sensibilização sobre promoção de há-
bitos de alimentação saudável, designadamente sobre gestão do orçamento familiar, nutrição, alimentos na infância, alimen-
tação sem sal, as bebidas alcoólicas. Os Workshops práticos de confeção de receitas económicas e saudáveis e uma ida a um 
mercado local foram também capitais neste processo de fortalecimento individual e coletivo.

Contámos com a colaboração de Chefs de reconhecido mérito (Chef Fábio Bernardino, Chef Hernâni Ermida, Chef Ana Gama) 
e com entidades e especialistas que muito valorizaram esta formação, nomeadamente a UCC Cascais Care, a Fundação Agir 
Hoje e a nutricionista Maria Ana Carvalho. Com efeito, o grupo de formandos revelou uma excelente participação em toda a 
formação sempre com níveis de motivação e empenho elevados. Verificou-se uma sólida aquisição de aprendizagens e de-
senvolvimento de competências por parte dos participantes neste percurso formativo e uma boa capacidade de aplicação a 
situações concretas do dia-a-dia. A valorização dos saberes e experiências individuais dos formandos foram capitais para o 
reforço do seu empoderamento individual.

Semanas Culturais e Desportivas

As Semanas Culturais e Desportivas foram implementadas a partir do Eixo 2 do RODA: Relação entre Pessoas e Território, para 
responder à ação Ações Coletivas de Expressão Cultural, Artística e Desportiva. Pretendeu-se, assim:

-  Fixar ações culturais e desportivas nos Bairros da Adroana, Alcoitão e Cruz Vermelha; onde têm escasseado essas ofertas; 
especialmente direcionadas para os jovens;

-  Promover os saberes locais, organizando-os de modo a serem replicáveis e acessíveis a todos;

-  Adaptar espaços e torna-los aptos ao acolhimento de atividades culturais e desportivas;

-  Promover novas atividades e dá-las a experimentar à população;

-  Aproximar respostas existentes das necessidades;

-  Promover o acolhimento deste tipo de atividades pelas Instituições sediadas nos Bairros.

Após planeamento realizado pelo grupo de trabalho, aferindo o diagnóstico e contactando agentes e organizações, promove-
ram-se as seguintes atividades:

-  Implementação de uma Ciclo-Oficina no Bairro da Adroana, que sirva os interesses dos utilizadores de bicicletas (de uso 
lúdico e/ou para deslocação a trabalho e serviços) dos três bairros, promova competências de mecânica, estimule a auto-
-organização e torne o bairro uma referência para os utilizadores de velocípedes no Concelho de Cascais;

-  Implementação de um Ateliê de Serigrafia que ajude a promover os coletivos locais: grupos de interesse, empreendedores, 
grupos de artistas (rap, dança, etc.). Pretende-se que o atelier seja aberto a toda a população, incluindo fora dos territórios 
do RODA;

-  Um workshop de Dança Afro-House que decorreu no Pólo Comunitário da Adroana durante a Festa de Natal Comunitária;
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-  Um Workshop de Percussão Africana que teve lugar na Ludoteca da Adroana;

-  Treinos de Captação de Futebol do Grupo Desportivo e Recreativo das Fontainhas. Realizaram-se nos Bairros da Adroana, 
Cruz Vermelha e Alcoitão; tendo acolhido 32 jovens e crianças nas estruturas regulares de futebol juvenil do clube, garantin-
do transporte entre os bairros referidos e as instalações desportivas, bem como um lanche;

-  Gravação de um videoclip de Rap com um grupo do Bairro da Adroana: os Black Boyz;

Outras necessidades sentidas, planeadas e identificadas acabaram por ser supridas pelos Projetos de Inovação Comunitária 
aprovados, são os casos de: Cascais Fight Center (para a prática de artes marciais: Jiu-jitsu, Muay-Thai e Boxe); Academia 
Champs (prática de Ténis); Projeto de Dança e Teatro (da Associação 24 de Setembro); Exposição de Roupa Africana; e o Des-
porto para Todos (para a prática de futebol federado).

Estão ainda por realizar as seguintes atividades: Workshop de Desenho em Alcoitão e Oficina de Street Art.

Fonte: RODA CASCAIS.

Contactos:
RODA CASCAIS
Email: grupoacompanhamento@gmail.com
Site: http://rodacascais.wordpress.com/

Link: Facebook (https://www.facebook.com/rodacascais”)

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade Género Boa Governação Metodologia Participativa

X X X X X X X
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Centro Nacional de Apoio  
ao Imigrante

Designação: Centros Nacionais de Apoio ao Imigrante.

Área-Temática: Desenvolvimento de iniciativas que contribuam para o diálogo e a cooperação entre ONG e autoridades 
públicas, no quadro dos processos de execução de políticas públicas.

Entidade Promotora: ACM, I.P. – Alto Comissariado para as Migrações.

Caracterização da prática: 

Os Centros Nacionais de Apoio ao Imigrante (CNAI) foram criados em 2004 para dar resposta a algumas das dificuldades 
sentidas pelos imigrantes no seu processo de integração em Portugal. As diferenças culturais, as diferenças na organização da 
sociedade, as diferenças no sistema legislativo, a quantidade de serviços diferentes aos quais os imigrantes têm de recorrer, 
levaram o então ACME a criar um centro que reunisse, num mesmo espaço, diferentes serviços, instituições e Gabinetes de Apoio 
ao Imigrante. Um espaço pensado especialmente para os imigrantes.

O projeto do CNAI foi distinguido em 2005, com o 1º lugar do Prémio Boas Práticas no Sector Público, na categoria atendimento 
a clientes, promovido pela Deloitte e pelo Diário Económico e foi ainda considerado exemplo de uma boa prática, no “”Manual 
de Integração para decisores políticos e profissionais”” (em Novembro de 2004), pela Direcção-Geral para a Justiça, Liberdade 
e Segurança da Comissão Europeia. 

Existe um CNAI em Lisboa, outro no Porto e ainda uma Extensão do CNAI em Faro. 

Historial

Em 2004 o ACM, I.P., então ACIME- Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas, abre dois Centros Nacionais de 
Apoio ao Imigrante: um em Lisboa e outro no Porto. Estes centros nascem da constatação, em 2003, de diversas dificuldades 
enfrentadas pelos imigrantes no seu processo de integração.

Antes de mais foi identificada uma grande complexidade apresentada na sua interação com diferentes Serviços Públicos, situa-
dos em diversos locais, com modos de funcionamento distintos e, por vezes, com incompatibilidade de horários. Outra dificul-
dade sentida por uma grande parte dos imigrantes em Portugal era a da comunicação, quer pelas diferenças linguísticas, quer 
por diferenças culturais.

Considerando o sucesso comprovado da Loja do Cidadão, foi então sentida a necessidade de congregar e fazer cooperar, 
dentro de um mesmo espaço e com idêntica filosofia de funcionamento, os vários Serviços que se relacionam com a imigração: 
Serviços de Estrangeiros e Fronteiras, Segurança Social, Autoridade para as Condições do Trabalho (na altura Inspeção Geral 
do Trabalho), Ministério da Saúde e Ministério da Educação. Mais tarde, juntou-se ainda a Conservatória dos Registos Centrais.

O passo seguinte foi a criação de alguns outros serviços inovadores que correspondessem a necessidades concretas dos imi-
grantes, não respondidas na totalidade pelos serviços existentes (por ex.: apoio ao reagrupamento familiar, apoio jurídico, apoio 
social ou apoio ao emprego).

Os CNAI de Lisboa e do Porto, são o resultado da identificação destas necessidades. Hoje, os imigrantes que se dirijam ao CNAI 
podem encontrar, num mesmo espaço, diferentes instituições públicas e gabinetes de apoio com o objetivo de resolverem, numa 
mesma visita, diversas questões relacionadas com a sua integração em Portugal.

Procurou-se e procura-se investir numa gestão de espaço que privilegie uma estadia confortável e um fluxo funcional, no 
atendimento por mediadores socioculturais, eles próprios, muitas vezes, imigrantes, permitindo uma ponte cultural, linguística e 
afetiva com os clientes.

Já em 2009, integrado na Loja do Cidadão de Faro, o então ACIDI, procedeu à inauguração de uma Extensão do CNAI, alargan-
do assim a resposta dos Centros à população imigrante residente no Sul do país.

Funcionamento

Os Centros Nacionais de Apoio ao Imigrante (CNAI) são compostos por diferentes gabinetes, uns da responsabilidade de de-
terminadas instituições públicas, outros da responsabilidade do ACM, I.P., criados para dar resposta de âmbito especializado.

Atualmente, no CNAI de Lisboa, encontram-se instaladas as seguintes instituições: Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), 
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Segurança Social (SS), Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT), Conservatória dos Registos Centrais (CRC), Ministério 
da Educação (ME) e Ministério da Saúde (MS).No CNAI do Porto, encontram-se presentes as mesmas instituições à exceção do 
Gabinete de Saúde.

Para além das instituições, os CNAI contam ainda com gabinetes especializados, criados pelo ACM,I.P, que visam prestar apoio e 
informação em áreas diversificadas e específicas. São eles: o Gabinete de Apoio ao Reagrupamento Familiar (GARF), o Gabinete 
de Apoio Jurídico ao Imigrante (GAJI), o Gabinete de Apoio Social (GAS), o Gabinete de Apoio à Habitação (GAH), o Gabinete de 
Apoio ao Emprego (com duas recentes vertentes, uma de coordenação da Rede GIP Imigrante - Gabinete de Inserção Profissio-
nal - e outra especializada na área do Empreendedorismo), o Gabinete de Apoio ao Imigrante Consumidor (GAIC) o Gabinete 
de Apoio à Qualificação (GAQ) e o Gabinete de Apoio ao Imigrante Sobre endividado (GAIS)

Como Gabinete de apoio ao funcionamento geral dos CNAI existe, ainda, um Gabinete de Acolhimento e Triagem (GAT). Trata-se 
de um Gabinete onde se efetua a triagem, se cria um processo e onde, sumariamente, se descreve o assunto que se pretende ver 
resolvido, procedendo-se ainda ao encaminhamento adequado dos clientes que pretendem aceder às instituições ou gabinetes 
específicos. Neste Gabinete são igualmente prestadas informações de carácter geral, que não carecem de apoio especializado.

Todos estes gabinetes e serviços trabalham em estreita colaboração. Concentrados num espaço físico comum visam, de forma 
completa e integrada, prestar apoio, informação, encaminhamento, aconselhamento e, por vezes, desenvolver atividades de 
mediação, nas questões/problemas que são colocados pelos clientes.

Para a concretização do acima referido, o CNAI sempre foi e pretende continuar a ser, uma estrutura dinâmica caracterizada 
pela constante adaptação dos procedimentos, métodos de trabalho e de funcionamento, às necessidades sentidas pelos clien-
tes que o procuram.

Mediadores

A aposta inovadora na imagem e dinâmica dos CNAI tem sido, desde as respetivas inaugurações, a utilização de mediadores in-
terculturais, de diferentes origens, com domínios de diferentes línguas, para prestarem serviços de apoio ao cidadão imigrante.

Importante como fator de acolhimento e de proximidade, é o facto de os mediadores falarem a mesma língua, conhecerem as 
diferentes culturas e, muitas vezes, terem vivido experiências migratórias idênticas a quem os procura.

Pelos mediadores são proporcionados atendimentos em 12 línguas e dialetos diferentes, como o russo, romeno, ucraniano, 
crioulo de Cabo Verde, crioulo da Guiné Bissau entre outras. No caso de algum cliente só falar um idioma que não é dominado 
por nenhum dos mediadores do GAT, existe sempre a possibilidade de se recorrer ao Serviço de Tradução Telefónica, que cobre 
cerca de 60 idiomas.

É através de protocolo, celebrado entre o ACM,I.P e Associações de Imigrantes (AI) ou Organizações Não Governamentais 
(ONGS) que trabalham na área da Imigração, que são disponibilizados os mediadores que trabalham nos CNAI.

Fonte: ACM – Alto Comissariado para as Migrações.

Contactos:
ACM – Alto Comissariado para as Migrações
Rua Álvaro Coutinho n.º 14, 1150 – 025 Lisboa
Telefone: 218 106 100
Email: acm@acm.gov.pt
Site: http://www.acidi.gov.pt

Link: Apresentação CNAI (http://www.acidi.gov.pt/es-imigrante/servicos/centros-nacionais-de-apoio-ao-imigrante---cnai)

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
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Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade Género Boa Governação Metodologia Participativa

X X X X
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Conselho Municipal para a  
Interculturalidade e Cidadania – CMIC

Designação: Conselho Municipal para a Interculturalidade e Cidadania – CMIC.

Área-Temática: Desenvolvimento de iniciativas que contribuam para o diálogo e a cooperação entre ONG e autoridades 
públicas, no quadro dos processos de execução de políticas públicas.

Entidade Promotora: Câmara Municipal de Lisboa.

Caracterização da prática: 

Funções

O Conselho Municipal para a Interculturalidade e a Cidadania é uma estrutura consultiva do Município de Lisboa que tem por 
objetivo garantir a participação e colaboração dos imigrantes, dos ciganos e de outros(as) cidadãos e cidadãs com identidades 
culturais diversas, através das suas associações, nas políticas que se lhes dirigem.

Linhas orientadoras

O Conselho Municipal para a Interculturalidade e a Cidadania tem como linhas orientadoras:

-  A defesa dos Princípios da Igualdade e da Equidade: todos os cidadãos e cidadãs têm a mesma dignidade social e são 
iguais perante a lei;

-  O respeito pela identidade própria, pelos valores e pela cultura dos imigrantes, dos ciganos e de grupos ou comunidades 
representativos da diversidade cultural;

-  A promoção da interculturalidade e da cidadania.

Competências

Ao Conselho Municipal compete:

-  Propor ações de intervenção social, tendentes à resolução de problemas dos imigrantes, dos ciganos e de outros(as) cida-
dãos e cidadãs com identidades culturais diversas;

-  Promover iniciativas que incentivem a participação ativa destas pessoas e comunidades, no exercício pleno da cidadania;

-  Valorizar iniciativas que constituam boas práticas de integração, garante da diversidade cultural;

-  Apoiar o associativismo no âmbito da interculturalidade, diversidade e migrações;

-  Dar parecer sobre as políticas de integração social dos imigrantes, dos ciganos e de outros(as) cidadãos e cidadãs com 
identidades culturais diversas;

-  Pronunciar-se sobre projetos municipais relativos a matérias de interculturalidade;

-  Assegurar e potenciar a coordenação de ações desenvolvidas pelo Município de Lisboa, em diálogo ou parceria com a 
Administração Central e Local, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, entidades públicas ou privadas e Municípios da Área 
Metropolitana de Lisboa, nomeadamente no âmbito da Rede Social de Lisboa;

-  Propor iniciativas conjuntas com outras entidades com intervenção nas áreas das migrações e integração social;

-  Promover a realização de estudos e debates, através do «Fórum Municipal da Interculturalidade», que permitam a identifi-
cação de questões-chave, nomeadamente ao nível da integração dos imigrantes e dos ciganos, contribuindo para incentivar 
a igualdade de oportunidades para todos e todas e reduzir o risco de disfunções sociais;

-  Assegurar, com o «Fórum Municipal da Interculturalidade», o planeamento e a execução de ações de informação, sensibi-
lização e formação sobre os direitos que assistem a estes cidadãos e cidadãs, as suas obrigações e as políticas sociais que 
visem a sua plena integração.
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Composição

Integram o Conselho:

-  Vereador/a responsável pelo Pelouro da Ação Social, que preside;

-  Um/a representante a designar pela Assembleia Municipal;

-  Representantes de associações/entidades de imigrantes, ciganos e outras representativas da diversidade cultural, legal-
mente constituídas, com intervenção na área do Município de Lisboa, em número não superior a 31, a definir nos termos do 
Regulamento Interno do Conselho Municipal;

-  Dois cidadãos ou cidadãs de reconhecido mérito nomeados/as pelo/a Presidente do Conselho Municipal.

Compete às associações/entidades, a que se refere a alínea c) do número anterior, designar os seus representantes.

Podem ainda participar nas reuniões do Conselho Municipal, a título de observadores e a convite do/a Presidente, representan-
tes de outras organizações ou organismos públicos.

Fonte: Câmara Municipal de Lisboa.

Contactos:
Câmara Municipal de Lisboa
Site: http://www.cm-lisboa.pt/

Sustentabilidade 
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MEDIAÇÃO INTERCULTURAL EM  
SERVIÇOS PÚBLICOS – (MISP)

Designação: MEDIAÇÃO INTERCULTURAL EM SERVIÇOS PÚBLICOS – (MISP).

Área-Temática: Desenvolvimento de iniciativas que contribuam para o diálogo e a cooperação entre ONG e autoridades 
públicas, no quadro dos processos de execução de políticas públicas.

Entidade Promotora: ACM – Alto comissariado para as Migrações, anterior ACIDI (Alto Comissariado para a Imigração e Diá-
logo Intercultural, I.P.

Outras Entidades envolvidas (MISP Amadora): 

- ASSACM - Associação de Solidariedade Social Alto Cova da Moura;

- AJPAS – Associação de Intervenção Comunitária, Desenvolvimento Social e Saúde;

- CMA – Câmara Municipal da Amadora.

Caracterização da prática: 

A ASSACM dispõe de uma mediadora intercultural ao serviço da Câmara Municipal, que faz a interligação entre o serviço pú-
blico e os munícipes/cidadãos do concelho.

Este projeto intervém num contexto urbano, no Município da Amadora, uma cidade intercultural que assume a mediação como 
estratégia de intervenção e onde as pessoas são vistas no seu todo.

O projeto visa desenvolver uma intervenção com base num modelo de trabalho assente nos princípios da interculturalidade e da 
mediação em territórios municipais, tendo em vista melhorar a qualidade de vida das comunidades, promover novas relações 
de convivência intercultural construtivas e transformadoras e contribuir para o desenvolvimento local e a coesão social.

A atuação dos/as agentes de mediação é polivalente, contemplando o acompanhamento e seguimento dos cidadãos, apoian-
do ações e campanhas de sensibilização, esclarecimento, apoio em questões de acesso aos recursos institucionais e não institu-
cionais disponíveis na comunidade, mediação e gestão de conflitos, ou ainda, tradução e interpretação cultural.

O MISP atualmente está a ser aplicado em quatro municípios: Amadora, Cascais, Loures e Setúbal. Devido aos resultados obti-
dos e a ter sido considerada uma boa prática, perspetiva-se a replicação do mesmo em outros concelhos.

Esta é uma intervenção baseada em técnicas e princípios de mediação intercultural, com valores como, o diálogo, a participa-
ção e cidadania, o respeito pelo outro, a confiança, e a igualdade e equidade. 

Assenta, em três eixos de participação:

1)  Apoio a profissionais e instituições: Proporcionar o apoio aos profissionais e instituições inseridos na comunidade, potencian-
do os canais de comunicação e entendimento entre profissionais e cidadãos/ãs (respostas, verbais ou escritas; necessidades 
de orientação sobre atuação em cada caso; tradução e interpretações entre cidadãos/ãs com bagagens culturais distintas); 

2)  Participação social e cidadã: Favorecer, potenciar e incrementar a presença e participação da população imigrante na vida 
social e pública das zonas onde residem desenvolvendo-se, para tal, linhas de atuação de caráter individual para o coletivo; 

3) Convivência intercultural: Promover a cooperação dos distintos protagonistas comprometidos com o território local, gerando 
uma rede de relações inclusivas e de proximidade entre populações diferenciadas culturalmente, orientadas para a criação, 
o fortalecimento das conexões positivas e resolvendo/gerindo conflitos com a finalidade de promover a coesão social na 
comunidade e no conjunto da sociedade.

Fonte: ASSACM.
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Contactos:
Sede do Alto Comissariado para as Migrações
R. Álvaro Coutinho, 14, 1150 - 025 Lisboa
Telefone: 218106100
Fax: 218106117
E-Mail: acm@acm.gov.pt
Site: www.acidi.gov.pt/

Associação de Solidariedade Social do Alto da Cova da Moura (ASSACM)
Rua do Vale nº17, Amadora, 2610-232
Telefone: 214 905 144
Fax: 214 905144
E-Mail: assacm@mail.telepac.pt
Site: http://assacm.eco-gaia.net/

Links: MISP (http://www.acidi.gov.pt/es-imigrante/servicos/projeto-de-mediacao-intercultural-em-servicos-publicos-
---misp=)

Sustentabilidade 
Económica
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Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
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X X X
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Acolhimento e Integração de  
Imigrantes em Meio Rural

Designação: Acolhimento e Integração de Imigrantes em Meio Rural.

Área-Temática: Desenvolvimento de iniciativas que contribuam para o diálogo e a cooperação entre ONG e autoridades 
públicas, no quadro dos processos de execução de políticas públicas.

Entidade Promotora: Terras Dentro - Associação para o Desenvolvimento Integrado.

Outras Entidades envolvidas: 

Parceiros formais na Prática: Municípios (Câmaras Municipais) de Alcácer do Sal, Alvito, Cuba, Montemor-o-Novo, Portel, Viana 
do Alentejo e Vidigueira. 

Outros parceiros: ACIME (à data), atual ACIDI - Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural; SEF - Serviço de 
Estrangeiros e Fronteiras, entre outras.

Caracterização da prática: 

No início do século XXI, algumas pequenas aldeias e vilas do interior Alentejano assistem à chegada repentina de muitos imi-
grantes provenientes de países do leste europeu. Esta chegada repentina e inesperada gerou receios e desconfianças nas po-
pulações locais (autóctones) face a uma população completamente desconhecida na região, com hábitos e costumes diferentes 
(fortes diferenças culturais) e línguas igualmente desconhecidas. Simultaneamente, existe o risco de inadaptação cultural das 
novas populações (ou de algumas franjas dentro das novas populações - até porque estas representam também realidades 
diversas) existindo também nelas o risco de desemprego (ainda que “”apenas”” a médio/longo prazo - como viria de facto a 
verificar-se) e consequente risco de desvio e exclusão sociais. 

As pessoas e instituições intervenientes no território encetaram ações de posicionamento conjunto face a receios de eventuais 
problemas de cariz xenófobo originados pela nova configuração social local que esta imigração originou. 

Simultaneamente entendia-se que era necessário assegurar o bem-estar das populações recém-chegadas, permitindo-lhes 
por um lado permanecer num território a braços com problemas de despovoamento (logo, onde estas populações deveriam ser 
bem-vindas) e, por outro lado, evitar que uma vez aí instaladas elas pudessem vir a incorrer em situação de exclusão social com 
eventuais consequências a nível de marginalidade e criminalidade. Estes receios colocavam-se também face a uma eventual e 
futura desestruturação das vidas e do quotidiano destes imigrantes por força de fatores socioeconómicos menos controláveis, 
como a manutenção do nível de emprego, por exemplo - entenda-se que o Alentejo é historicamente um território de “”saída”” 
e não de “”chegada”” de população pelo que todas estas questões eram, à data, equacionadas.

Trabalhou-se sobretudo num contexto rural ainda que também tenha havido intervenção em freguesias com características 
urbanas (de pequena urbe). Trabalhou-se o Alentejo interior, algumas aldeias e vilas dos municípios de Alcácer do Sal, Alvito, 
Cuba, Montemor-o-Novo, Portel, Viana do Alentejo e Vidigueira. 

O foco de atração maior das populações imigrantes foi inicialmente a construção da barragem de Alqueva que exigia mão-
-de-obra, atraindo e fixando os imigrantes masculinos. Os primeiros trabalhadores foram de seguida chamando amigos e 
familiares para esse e outros empregos, nomeadamente, na agricultura e pecuária (explorações agrícolas e pecuárias disper-
sas naquele vasto território). Por sua vez este segundo foco empregador atraía mais facilmente as mulheres, que ali também 
conseguiam emprego, convidando assim à reunião familiar. Com a vinda das mulheres abre-se caminho para a chegada dos 
filhos menores que poderiam já frequentar a escola uma vez que mãe e pai se encontravam presentes e a trabalhar, garantindo 
uma situação económica mais estável.

Este circuito “bola-de-neve” viria a consolidar-se muito rapidamente dando origem à referida entrada repentina de muitas 
famílias imigrantes com origem num mesmo grupo de aproximadamente 4 a 6 países do leste europeu. Nos territórios de 
acolhimento a realidade era de certo modo homogénea e com alguma expressão na procura de mão-de-obra (barragem de 
Alqueva e obras conexas como por exemplo a ponte de Mourão, entre outras), trabalhos agrícolas, explorações pecuárias, lide 
doméstica, pequenas unidades de hotelaria (restaurantes, bares, casas de campo, turismo rural e de habitação, etc.).

De forma muito sintética, a Prática caracterizou-se pela profunda articulação entre uma Entidade Local de Desenvolvimento 
(detentora de um conhecimento profundo e permanentemente atualizado sobre os seus territórios de intervenção) e o poder lo-
cal (Municípios), na criação de respostas e mecanismos de promoção do acolhimento de imigrantes em meio rural e prevenção 
do racismo e xenofobia e simultânea salvaguarda dos legítimos interesses das populações autóctones no processo de reconfi-
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guração social em curso. Houve, por conseguinte, que saber bem receber os imigrantes garantindo-lhes as melhores condições 
de vida e cidadania no seu novo território, enquanto, simultaneamente, acautelar que o velho chavão de que os “”imigrantes 
vêm roubar empregos”” (entre outros eventuais receios) não se instalaria junto das populações locais.

Os imigrantes foram intervencionados através de ações de informação, formação e ajuda direta: informação sobre cultura e 
cidadania Portuguesas, direitos, deveres e quadros legislativos; formação (sobretudo) em língua Portuguesa por ter sido esta 
a área de diagnóstico obtida junto dos próprios imigrantes; ajuda direta em processos administrativo-legais, nomeadamente 
relativos a reunião familiar, contratualização laboral, legalização em Portugal, repatriamento e até mesmo deportação. Houve 
uma colaboração direta com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras tendo sido previamente salvaguardadas situações que pu-
dessem configurar cenários de apoio à imigração ilegal ou outros, potencialmente ilícitos.

As populações locais foram intervencionadas sobretudo através de ações de sensibilização e ações estruturadas de intercâm-
bio cultural (Feira da Intercultura, mostras internacionais de artesanato, etc.). Foi ainda concebido um “”Kit Pedagógico para a 
Intercultura””, criado ao longo de dois anos letivos em colaboração direta com os próprios destinatários (escolas, professores, 
educadores, auxiliares, pais e crianças). Resultou num conjunto de materiais lúdico-didáticos de reconhecido valor pedagógico 
na sensibilização e combate ao Racismo e Xenofobia desde a infância. O Kit foi validado por duas peritas em Pedagogia e In-
tercultura, Isabel Alçada e Isabel Paes.

As próprias Instituições promotoras da Prática foram intervencionadas através de ações de formação para técnicos, subja-
centes a um vasto leque de temáticas pertinentes neste contexto e ainda através da criação e disponibilização de serviços de 
apoio ao Imigrante e às questões da Imigração (um Gabinete de Apoio em cada um dos 7 Municípios intervencionados e um 
oitavo Gabinete na Terras Dentro). 

Houve ainda a possibilidade, durante a prática, de realizar um Estudo de Caracterização dos Imigrantes no Território de Inter-
venção que foi determinante para proceder aos ajustes necessários da Prática durante o próprio processo de implementação 
e atualizar a realidade permanentemente mutável das variáveis em intervenção no terreno (número de imigrantes, caracte-
rísticas, contexto de partida, contexto de chegada e fixação, elementos potenciadores e elementos dissuasores da fixação no 
território, adaptação cultural, aculturação, etc.).

Além da articulação interinstitucional local fundamental nos resultados locais obtidos, houve uma profunda articulação nacional 
uma vez que a Terras Dentro coordenou a Rede Temática Nacional de Projetos de Acolhimento e Integração de Imigrantes e 
Requerentes de Asilo e Combate ao Racismo e à Xenofobia. A existência desta Rede com todos os Projetos que a integraram e o 
facto de nela participarem o ACIDI e um perito nacional em matéria de Imigração, Doutor Jorge Malheiros (Faculdade de Letras 
de Universidade de Lisboa) foram determinantes por um lado para um maior conhecimento da Terras Dentro sobre a realidade 
nacional nestas matérias e por outro lado para a transferência dos resultados trabalhados e obtidos localmente para as práti-
cas discursivas (e, consequentemente, legislativas) oficiais vigentes.

Na mesma linha de intervenção (e lobbying) conseguiu-se igualmente resultado análogo à escala europeia através da chegada 
à Comissão Europeia de um “”position paper”” sobre acolhimento de imigrantes, refugiados e requerentes de asilo definido no 
âmbito da Rede Temática Nacional homónima, baseado na experiência real de intervenção territorial Portuguesa (apresentado 
em Bruxelas pelo Doutor Jorge Malheiros e por representantes do ACIDI e do Conselho Português para os Refugiados).

De ressalvar que esta Prática contou ainda com um trabalho intenso de Parceria Transnacional com Instituições congéneres 
(sectores: Público e Privado; de Poder Local e de Desenvolvimento e Advocacy; de Educação e Empresarial) de Áustria, Alema-
nha, Dinamarca, Holanda, Hungria, Itália e Reino Unido.

Fonte: Terras Dentro - Associação para o Desenvolvimento Integrado.

Contactos:
Terras Dentro - Associação para o Desenvolvimento Integrado
Rua Rossio do Pinheiro s/n, 7090 - 049 Alcáçovas
Telefone: 266 948 070
E-Mail: atd@terrasdentro.pt
Site: www.terrasdentro.pt/
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Encontros

Designação: Encontros.

Área-Temática: Desenvolvimento de iniciativas que contribuam para o diálogo e a cooperação entre ONG e autoridades 
públicas, no quadro dos processos de execução de políticas públicas.

Entidade Promotora: ADC Moura - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO CONCELHO DE MOURA.

Outras Entidades envolvidas:

- Agrupamento de escolas de Amareleja;

- Agrupamento de escolas de Moura;

- Câmara Municipal de Moura;

- Centro Infantil Nossa Senhora do Carmo;

- Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Moura.

Caracterização da prática: 

Problema base: exclusão social e escolar das comunidades ciganas do Sobral da Adiça e da Póvoa de São Miguel.

Sobral da Adiça e Póvoa de São Miguel são duas freguesias rurais do concelho de Moura. Ambas as aldeias tem aproximada-
mente 1000 habitantes, entre os quais um pouco mais de que 10% são oriundos da comunidade cigana. O contexto é caracteri-
zado pelas problemáticas associadas aos territórios envelhecidos do interior.

O público-alvo prioritário da intervenção são as duas comunidades ciganas de Sobral da Adiça e Póvoa de São Miguel, sendo 
que abrange necessariamente membros das comunidades não ciganas também. Crianças e jovens são o foco do projeto, sem 
deixar de parte os seus familiares e o resto da população.

Projeto de cariz comunitário, cujo objetivo é a capacitação das crianças e jovens ciganos para a qualificação e concretização 
dos seus percursos de vida. A intervenção está centrada nos jovens, procurando promover a sua autonomização nas várias 
esferas da sua vida: escolar, profissional, familiar, pessoal e cidadã. A promoção do diálogo intercultural, com a criação de 
oportunidades de encontro/desenvolvimento de relações entre ciganos e não ciganos, é encarada como uma ferramenta para 
alcançar uma sociedade coesa e solidária.

Atividades desenvolvidas: 

- Formação certificada em TIC; 

- Apoio aos jovens no seu percurso formativo e profissional; 

- Apoio ao estudo; 

- Uso livre do Centro Internet; 

- Educação para a cidadania; 

- Visitas de estudo; 

- Transição de ciclo; 

- Caminhos de cidadania; 

- Oficinas artístico profissionais; 

- Mini estágios; 

- Rumos de vida; 

- Serviço Voluntário Europeu; 
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- Portfólio individual; 

- Bora para a piscina; 

- Campo de férias; 

- Mediação escolar e familiar; 

- Passo a passo; 

- Massagens para bebés; 

- Alfabetização de adultos; 

- Bibliotecas de rua.

Fonte: ADC Moura - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO CONCELHO DE MOURA.

Contactos:
ADC Moura - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO CONCELHO DE MOURA
Praça Gago Coutinho, nº 3, 1º, 7860-010 Moura
Telefone: 285 25 4931
E-Mail: adcmoura@adcmoura.pt
Site: www.adcmoura.pt

Links: 
Mãcheia de Chaborrilhos (Manual de Educação para a Interculturalidade) - 
http://www.programaescolhas.pt/recursosescolhas/interculturalidade/macheia-de-chaborrilhos

Observatório das comunidades ciganas de Póvoa de São Miguel e Sobral da Adiça - http://www.adcmoura.pt/Docs/Observa-
torio_Escolhas.pdf

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade Género Boa Governação Metodologia Participativa

X X
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Projeto Cante nas Escolas

Designação: Projeto Cante nas Escolas.

Área-Temática: Desenvolvimento de iniciativas que contribuam para o diálogo e a cooperação entre ONG e autoridades 
públicas, no quadro dos processos de execução de políticas públicas.

Entidade Promotora: Câmara Municipal de Serpa.

Outras Entidades envolvidas: Agrupamentos de Escolas nº 1 e nº 2 de Serpa.

Caracterização da prática: 

A Câmara Municipal de Serpa é a promotora do Projeto «Cante nas Escolas» que foi implementado em Abril de 2009, como 
projeto-piloto nas escolas da sede do Concelho. Nos anos seguintes, gradualmente, estendeu-se às restantes escolas das fre-
guesias rurais. No presente ano letivo estão contempladas todas as escolas do 1º ciclo, urbanas e rurais. 

As aulas do cante estão integradas na área curricular correspondente, sendo transversais a outras áreas curriculares. São mi-
nistradas por dois monitores especializados também com conhecimento na área musical, da responsabilidade da autarquia e 
em articulação com os professores titulares de turma. 

A iniciativa surgiu pela necessidade de, também numa perspetiva social e cultural, incutir nos mais jovens o conhecimento gra-
dual do cante, as questões tradicionais que lhe estão subjacentes e conduzir ao gosto pelo mesmo por parte das novas gerações 
que serão aquelas a dar continuidade ao património da região e logo, de um país.

Este projeto abrange, nesta altura, todos os alunos de 3º e 4º ano do Concelho, na totalidade de 304 e permitiu ainda a criação 
de um Grupo Coral Juvenil (crianças com mais de 10 anos) e que se constituíram após a implementação do projeto no 1º ciclo e 
com inscrição livre, com um total de 26 crianças.

Objetivos: 

- Conhecer as raízes do Cante Alentejano;

- Valorizar e divulgar a cultura e a tradição do Alentejo;

- Despertar o interesse das novas gerações para a preservação da música tradicional, nomeadamente o Cante Alentejano e 
seus alicerces.

As aulas de Cante Alentejano nas Escolas têm uma periodicidade semanal com a duração de 45 minutos ministrados por dois 
monitores. Para além da aprendizagem do Cante Alentejano estas aulas têm também a função de familiarizar os alunos com 
as modas tradicionais.

Relevante mencionar que o crescente sucesso deste Projeto tem como principal pilar a Parceria entre os intervenientes e a von-
tade constante de salvaguarda do Cante Alentejano.

Fonte: Câmara Municipal de Serpa.
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Contactos:
CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA
Praça da República, 7830-389 SERPA
Telefone: 284 540 100 
E-Mail: geral@cm-serpa.pt
Site: www.cm-serpa.pt/

Links: Notícia Cante na Escola (http://da.ambaal.pt/noticias/?id=5417) / Vídeo Cante na Escola (https://www.youtube.com/wa-
tch?v=Y1XHfEz_TCo)

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade Género Boa Governação Metodologia Participativa

X X
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Apoio Social 3ª idade

Designação: Apoio Social 3ª idade.

Área-Temática: Desenvolvimento de iniciativas que contribuam para o diálogo e a cooperação entre ONG e autoridades 
públicas, no quadro dos processos de execução de políticas públicas.

Entidade Promotora: CASCUZ - Centro de Apoio Sócio Cultural Unidade Zambujalense.

Outras Entidades envolvidas: Câmara Municipal de Sesimbra; Juntas de Freguesia de: Castelo, Santiago e Quinta do Conde; 
instituições similares das respetivas freguesias.

Caracterização da prática: 

O apoio social à 3ª idade contempla as respostas de Lar, Centro de Dia e Apoio Domiciliário. Procura garantir uma resposta 
alargada e de qualidade à população do concelho de Sesimbra: 

-  Promover o respeito pelos direitos dos clientes e demais interessados; 

-  Assegurar a divulgação e o cumprimento das regras de funcionamento do estabelecimento; 

-  Promover a participação ativa dos clientes e ou seus representantes legais ao nível da gestão das respostas sociais.

Os Serviços de Lar têm como objetivos:

-  Proporcionar serviços permanentes e adequados à problemática biopsicossocial das pessoas idosas;

-  Contribuir para a estimulação de um processo de envelhecimento ativo;

-  Criar condições que permitam preservar e incentivar a relação intrafamiliar;

-  Potenciar a integração social;

-  Promover cuidados de higiene pessoal;

-  Disponibilizar Serviços de Saúde;

-  Promover serviços de enfermagem;

-  Efetuar tratamento de roupa;

-  Assegurar a higiene dos espaços;

-  Desenvolver atividades de animação sociocultural, lúdico recreativas e ocupacionais que visem contribuir para um clima de 
relacionamento saudável entre os residentes e para a estimulação e manutenção das suas capacidades físicas e psíquicas.

Os Serviços de Apoio Domiciliário têm com objetivos:

-  Promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas e famílias;

-  Contribuir para a conciliação da vida familiar e profissional do agregado familiar;

-  Contribuir para a permanência dos clientes na sua envolvente psicossocial e residencial, retardando ou evitando o recurso a 
estruturas residenciais;

-  Promover estratégias de desenvolvimento da autonomia;

-  Prestar cuidados e serviços adequados às necessidades dos clientes;

-  Facilitar o acesso a serviços da comunidade;

-  Reforçar as competências e capacidades das famílias e de outros cuidadores.
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Os Serviços de Centro de Dia têm como objetivos:

- Proporcionar um conjunto de serviços que contribuem para a manutenção do idoso no seu meio sociofamiliar;

- Promover a estabilização ou retardamento da evolução própria das pessoas idosas;

- Envolver a Comunidade e o Voluntariado Social;

- Promover o intercâmbio de gerações;

- Favorecer os sentimentos de segurança e autoestima;

- Promover a continuidade ou reativação das relações familiares.

São ainda implementadas “Dinâmicas de Grupo”, “Yoga Sénior” e “Risoterapia”.

Fonte: CASCUZ

Contactos:
Centro de Apoio Sócio Cultural Unidade Zambujalense
Zambujal de Baixo, 2970-140 Sesimbra
Telefone: 212 689 240
Fax: 212 689 248
E-Mail: cascuz@gmail.com
Site: www.cascuz.pt/

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade Género Boa Governação Metodologia Participativa

X
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Centro de Recursos para a Inclusão

Designação: Centro de Recursos para a Inclusão.

Área-Temática: Desenvolvimento de iniciativas que contribuam para o diálogo e a cooperação entre ONG e autoridades 
públicas, no quadro dos processos de execução de políticas públicas.

Entidade Promotora: Ministério da Educação e Ciência.

Prática Identificada por: APCE- Associação de Paralisia Cerebral de Évora.

Outras Entidades envolvidas: IPSS, Federação das Associações de Paralisia Cerebral, Escolas. No caso exposto – Federação, 
APCE, Escolas Públicas da Cidade de Évora (Agrupamento de escolas nº2, Agrupamento de escolas nº 3) e Agrupamento de 
Escolas de Viana do Alentejo.

Caracterização da prática: 

O projeto dirige-se a crianças portadoras de deficiência que frequentam a escola, e tem como objetivo central contribuir para 
o seu sucesso educativo.

Este Processo é definido pelo Ministério da Educação, mediante concurso para acreditação de instituições que passarão a ser 
parceiras na implementação da política pública. Estas, de acordo com o regulamento e a legislação em vigor, definem, conjun-
tamente com as escolas, um Plano de Ação que depois de aprovado pelo Ministério é implementado em cada escola. 

As Instituições Congéneres, através da sua Federação têm assento no Conselho de Educação no Ministério da Educação onde, 
a partir da monitorização do Plano de Ação, são feitas propostas que influenciam a política pública em causa.

Constituiu objetivo geral do CRI apoiar a inclusão das crianças e jovens com deficiências e incapacidade, através da facilitação 
do acesso ao ensino, à formação, ao trabalho, ao lazer, à participação social e à vida autónoma, promovendo o máximo poten-
cial de cada indivíduo, em parceria com as estruturas da comunidade.

Decorrente deste objetivo geral, constituem objetivos específicos dos Centros de Recursos:

- Apoiar a elaboração, a implementação e monitorização de programas educativos individuais;
- Criar e disseminar materiais de trabalho de apoio às práticas docentes, nos domínios da avaliação e da intervenção;
- Consciencializar a comunidade educativa para a inclusão de pessoas com deficiências e incapacidade;
- Promover e monitorizar processos de transição da escola para a vida pós escolar de jovens com deficiências e incapacida-
de;
- Mobilizar as entidades empregadoras e apoiar a integração profissional;
- Promover os níveis de qualificação escolar e profissional, apoiando as escolas e os alunos;
- Promover a formação contínua dos docentes;
- Promover a participação social e a vida autónoma;
- Conceber e implementar atividades de formação ao longo da vida para jovens com deficiências e incapacidade;
- Apoiar o processo de avaliação das situações de capacidade por referência à CIF;
- Promover acessibilidades.

Os pressupostos conceptuais que sustentam o funcionamento dos CRI concretizam-se através de uma prestação de serviços 
orientada pelos seguintes princípios estruturantes:

a) Serviço de proximidade

O CRI constitui um serviço da comunidade, para a comunidade e com a comunidade, que facilita a manutenção da rede social 
de apoio ou a construção de uma rede na área de residência.

b) Serviço de retaguarda
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O CRI funciona como uma estrutura de retaguarda que possui um conhecimento abrangente sobre as várias questões que 
se colocam em casos de deficiência e incapacidade, bem como sobre os recursos regulares e especializados existentes. Para 
responder às necessidades identificadas mobiliza os seus próprios recursos e, se necessário, outros recursos da comunidade 
imprescindíveis ao desenvolvimento de um trabalho em rede e em parceria.

c) Trabalho em parceria

O funcionamento do CRI assenta na lógica do trabalho em parceria com os agrupamentos de escola.

d) Intervenção nas pessoas e nos contextos

Considerando a funcionalidade e incapacidade como resultado da interação entre a pessoa e o contexto, a intervenção do CRI 
é realizada no sentido de promover a compatibilidade pessoa/ contexto e desenvolve-se nestes dois domínios.

e) Planos individualizados

O CRI orienta a sua ação através de planos de ação individualizados e personalizados, visto que a cada criança ou jovem cor-
respondem diferentes necessidades, diferentes tipos de resposta e diferentes estratégias para os implementar.

f) Intervenções dinamizadas através da metodologia de gestão de caso

Dado que o CRI assenta numa lógica de trabalho em rede e na mediação e que os processos são marcadamente individuais, a 
gestão de casos assume-se como metodologia privilegiada. Por gestão de caso entende-se um processo colaborativo em que 
se executa uma recolha de dados a montante (avaliação diagnóstica), se planeiam, implementam, coordenam, monitorizam e 
avaliam as opções e serviços necessários de modo a responder às necessidades de bem-estar do indivíduo, recorrendo à co-
municação e aos recursos disponíveis para promover a eficiência dos resultados finais.

g) Planeamento, monitorização e avaliação das intervenções de acordo com quadros de análise previamente identificados

Todas as ações do CRI passam pelo ciclo “planeamento → implementação → monitorização → avaliação”. Assim, existe sempre 
a identificação dos objetivos de cada intervenção, em consonância com os quadros analíticos definidos para o efeito, face aos 
quais serão avaliados os resultados.

Os princípios estruturantes acima descritos são operacionalizados no quadro das áreas chave de atividade do CRI, a saber:

a)  Referenciação e avaliação das crianças e jovens com necessidades educativas especiais de carácter permanente;

b)  Execução de atividades de enriquecimento curricular designadamente, a realização de programas específicos de atividades 
físicas e a prática de desporto adaptado;

c)  Execução de respostas educativas de educação especial, entre outras, ensino do Braille, do treino visual, da orientação e 
mobilidade e terapias;

d)  Desenvolvimento de estratégias de educação que se considerem adequadas para satisfazer necessidades educativas dos 
alunos;

e)  Desenvolvimento de ações de apoio à família;

f)  Transição para a vida pós-escolar, nomeadamente o apoio à transição da escola para o emprego;

g)  A integração em programas de formação profissional;

h)  Preparação dos jovens para a para integração em centros de emprego apoiado;

i)  Preparação dos jovens para a integração em centros de atividades ocupacionais;

j)  Produção de materiais de apoio ao currículo em formatos acessíveis;

k)  Outras ações que se mostrem necessárias para desenvolvimento da educação especial.

Neste sentido, o CRI constitui uma mais-valia para os seus destinatários diretos e indiretos:

a) Crianças e jovens

-  É um serviço de proximidade, dado que se situa no contexto da sua área de residência, implicando menos custos económicos 
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e pessoais.

-  Permite a manutenção ou reorganização da rede social de apoio no seu contexto de vida.

-  Centraliza as várias dimensões de intervenção a partir de uma única avaliação de necessidades, o que elimina/ reduz a 
duplicação de processos.

-  Constitui-se como um ponto de referência para o utilizador.

-  Permite obter informações especializadas no âmbito das deficiências/incapacidades de modo célere.

-  Integra os diversos serviços a que possa ter que recorrer, agindo como um mediador e um zelador em relação aos mesmos.

b) Famílias
-  Integra a família no processo.

-  Responde às suas necessidades e de reajuste face a uma nova situação, etc.

-  Apoia a definição e implementação de estratégias de suporte da família.

-  Possibilita o desenvolvimento de grupos de ajuda constituídos por famílias com experiências semelhantes.

c) Agrupamentos de Escola
-  Possibilidade de contactar com o CRI no sentido de identificar outras estruturas da comunidade.

-  Possibilidade de contar com recursos humanos altamente especializados e não disponíveis no quadro dos agrupamentos.

-  Possibilidade de receber apoio para a organização e desenvolvimento de atividade de complemento curricular pondo em 
prática o conceito de “escola a tempo inteiro”.

-  Possibilidade de organização de ações conjuntas, no âmbito do disability awareness, no sentido da otimização de recursos 
e esforços.

-  Possibilidade de obter esclarecimento no que respeita à temática de deficiências e incapacidade quanto à prestação de 
serviços em contexto mainstream.

d) Empresas
-  Apoia as entidades na obtenção de benefícios aquando da contratação de pessoas com deficiências e incapacidade.

-  Promove a noção de responsabilidade social, aliada ao disability awareness.

e) Comunidade
-  Desenvolve atividades de consciencialização da comunidade visando a construção de uma efetiva sociedade inclusiva.

- Efetua a potenciação e maximização de recursos e dinâmicas.

-  Promove o desenho universal.

-  Potencia a inclusão social e profissional das pessoas com deficiências e incapacidade, numa lógica focada nas políticas ativas.

Fonte: APCE- Associação de Paralisia Cerebral de Évora e Ministério da Educação e Ciência

Contactos:
APCE- Associação de Paralisia Cerebral de Évora
Av. Dinis Miranda, nº 23, 7000-751 Évora - Portugal
Telefone: 266 757 380
E-Mail: geral@apce.org.pt
Site: www.apce.org.pt

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade Género Boa Governação Metodologia Participativa

X
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PIPPLEA - Programa Iniciativa Piloto 
para a Promoção Local do Emprego 

no Alentejo

Designação: PIPPLEA - Programa Iniciativa Piloto para a Promoção Local do Emprego no Alentejo.

Área-Temática: Desenvolvimento de iniciativas que contribuam para o diálogo e a cooperação entre ONG e autoridades 
públicas, no quadro dos processos de execução de políticas públicas.

Entidade Promotora: Ministério do Trabalho e Solidariedade Social, através do IEFP.

Prática Identificada por: Rota do Guadiana.

Outras Entidades envolvidas: 

- Associações de Desenvolvimento Local 

- Empresas

- Todas as entidades que intervêm normalmente nos processos formativos (autarquias, escolas, etc., com cedência de recursos).

Caracterização da prática: 

As políticas de promoção do emprego e de combate ao desemprego implicam respostas adequadas às realidades regionais e 
locais. Com efeito, só tendo em atenção os problemas concretos de cada região se torna possível maximizar o aproveitamento 
dos recursos existentes e garantir uma melhor coordenação e coresponsabilização, respetivamente, das iniciativas e instituições 
públicas e privadas envolvidas.

O PIPPLEA teve como objetivo promover o emprego local através de projetos integrados de formação e emprego. Definiu como 
entidades candidatáveis as Organizações de Desenvolvimento Local do Alentejo. Considerou-se que a situação do Alentejo 
implicava a necessidade de refletir a nível regional a adaptação a algumas linhas do plano nacional de emprego (PNE), desig-
nadamente no que se refere à articulação entre política de proteção social e as políticas de emprego e formação como char-
neira de situações de exclusão e integração, bem como à concentração dos serviços públicos de emprego no acompanhamento 
individual e personalizado e na dinamização de parcerias alargadas e ainda a adoção de uma metodologia de demonstração 
e difusão de boas práticas em áreas e grupos prioritários. Implicou ainda a implementação de medidas imediatas de combate 
ao desemprego dos jovens e prevenção de longa duração, de promoção local do emprego, de criação e apetrechamento de 
infraestruturas destinadas ao apoio à criação de emprego e ao desenvolvimento de ações de formação profissional e de ava-
liação do impacte regional dos programas de emprego e formação.

Foram identificados como objetivos:

- Estimular iniciativas geradoras de novas oportunidades locais de emprego;

- Organizar ações de requalificação de pessoas desempregadas;

- Apoiar a mobilidade profissional;

- Contribuir para a integração social de pessoas excluídas;

- Promover a colocação profissional;

- Desenvolver iniciativas locais destinadas à recuperação e valorização de atividades tradicionais.
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INOVAÇÕES E /OU ESPECIFICIDADES DO PIPPLEA

No Processo de Conceção:

-  Baseado no Diagnóstico Participado sobre o Desemprego no Alentejo – causas estruturais;

-  Com decisão Ministerial de criação de Grupo de Missão de Especialistas Externos, para a constituição de um programa 
piloto centrado especificamente na Região;

-  Participação em todo o processo de criação do Programa, de Organizações e Agentes diversos de Desenvolvimento Local / 
Territorial do Alentejo;

-  Levando em conta programas positivos e dificuldades/entraves de outros.

Na Metodologia e Regulamentação 

-  Inexistência de “grelha programática” de referência obrigatória, bem como, de dimensão territorial para intervenção, com 
aposta no papel das organizações de Desenvolvimento Local para processos prolongados e sustentáveis; 

-  Análise de candidaturas com auscultação direta às ODL’s, gerando aprofundamentos e retificações, prática seguida nas 
auditorias;

-  Regras claras e exigentes na apresentação de contas, garantindo pagamentos a tempo e horas;

-  Aceitação de intervenções de diferentes níveis, correspondentes aos admitidos pelos vários fundos europeus, admitindo di-
versas estratégias promotoras de emprego local;

-  Autonomia da Comissão do Programa face às estruturas do IEFP, dependendo diretamente do Gabinete Ministerial.

RESULTADOS do PIPPLEA

-  Centenas de empregos criados por iniciativa local, com um custo muito baixo de investimentos associados;

-  Valorização das ODL’s do Alentejo de várias dimensões e metodologias, tendo sido experimentados diversificados progra-
mas de intervenção territorial, que provocaram aprendizagens e interações entre ODL’s;

-  Reconhecimento da dimensão da intervenção e apoio local de proximidade e contínua, como indispensável a processos 
sustentáveis;

-  Na base de avaliação muito positiva, mas apontando ajustamentos, decisão política de criar Programa Nacional dirigido às 
várias zonas rurais das Regiões, inspirado no PIPPLEA.

Fonte: Rota do Guadiana e José Carlos Albino

Contactos:
Rota do Guadiana - ADI
Rua da Capelinha, 7 - 7830-405 Serpa
Telefone: 284 540 220
E-Mail: rota@rotaguadiana.org
Site: http://www.rotaguadiana.org

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade Género Boa Governação Metodologia Participativa

X X X
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Vida Ativa + Vida

Designação: Vida Ativa + Vida.

Área-Temática: Desenvolvimento de iniciativas que contribuam para o diálogo e a cooperação entre ONG e autoridades 
públicas, no quadro dos processos de execução de políticas públicas.

Entidade Promotora: Sol Nascente -Centro Social de São João dos Caldeireiros.

Outras Entidades envolvidas: São parceiros assumidos que assinarão o protocolo de acordo de parceria:

Junta de Freguesia de São João dos Caldeireiros
Junta de Freguesia de Alcaria Ruiva
Junta de Freguesia de Santa Bárbara de Padrões
Junta de Freguesia de São Marcos da Ataboeira
Agrupamento de Escolas de Mértola
ALSUD, Cooperativa de Ensino e Formação Profissional do Alengarve CIPRL
Câmara Municipal de Mértola
Santa Casa da Misericórdia de Mértola
Grupo Coral “Os Caldeireiros de São João”
São Joanense Futebol Clube
Associação Seara de Abril
Grupo Cultural e Recreativo de Penilhos
Grupo Cultural e Recreativo de Tacões
Grupo Cultural e Recreativo de Alvares
Centro de Saúde de Mértola
Declarações de Colaboração
Câmara Municipal de Castro Verde
Associação de Defesa do Património de Mértola.

Caracterização da prática: 

Na sequência de inquérito conduzido junto da população residente na freguesia de São João dos Caldeireiros realizado em 
2013, apurou-se que residem atualmente nas várias localidades da freguesia cerca de 550 pessoas, das quais, 228 atingiram 
mais de 65 anos de idade o que representa cerca de 41,4% do total dos moradores e ainda 32 pessoas com deficiência média 
a grave. O inquérito pretendeu realizar o diagnóstico social da freguesia em diversas vertentes e salientou algumas conclusões 
pertinentes: 118 pessoas indicaram carência de transporte para tratar dos mais diversos assuntos; 95 pessoas revelaram que se 
sentem isoladas e gostariam de participar em atividades de animação, se possível na localidade onde residem.

Os números anteriores permitem-nos deduzir que existe uma elevada percentagem de indivíduos que pela carência de trans-
porte se sentem, não só limitados na realização das suas necessidades mais prementes, como impossibilitados de elevar a sua 
qualidade de vida através da participação em atividades interessantes mas que ocorrem fora da localidade onde residem. 
Pode ainda concluir-se que um grande número de pessoas idosas ainda possui uma energia vital dinâmica ao declararem que 
gostariam de envolver-se em atividades de animação de acordo com os seus centros de interesse, desde que as mesmas fossem 
realizadas no local onde moram.

Neste contexto, são objetivos deste projeto:

1  Aumentar a acessibilidade a serviços básicos, que elevam a qualidade de vida dos residentes nas freguesias de São João dos 
Caldeireiros, Alcaria Ruiva, Santa Bárbara de Padrões e São Marcos da Ataboeira de forma a equiparar o seu nível de vida 
aos restantes cidadãos portugueses.

2  Promover o desenvolvimento da autoestima a integração social dos mais idosos e deficientes desenvolvendo o sentido de 
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pertença a um grupo coeso e saudável inserido num território qualificado e apetrechado com instrumentos de combate ao 
isolamento.

3  Proporcionar as condições necessárias para que a mudança de atitudes relativamente à prática regular de exercício físico 
seja efetiva e se torne para além de um exemplo de preocupação e concertação social, em mudanças de atitudes que serão 
um legado cultural às gerações mais jovens.

Dos acordos estabelecidos com parceiros já assumidos acrescentam-se algumas dinâmicas já acordadas:

-  Divulgação do projeto através de cartazes junto da população residente;

-  Definição dos 11 polos de desenvolvimento do projeto (6 na Freguesia de São João, 2 na Freguesia de Santa Bárbara, 2 na 
Freguesia de Alcaria Ruiva e 1 na Freguesia de São Marcos da Ataboeira);

-  Construção dos parques seniores em 6 localidades da Freguesia de São João dos Caldeireiros; 

-  Aquisição e instalação de 4 equipamentos para 2 parques já existentes na Freguesia de Alcaria Ruiva;

-  Aquisição e instalação de 6 equipamentos para 2 parques já existentes na Freguesia de Santa Bárbara;

-  Aquisição e instalação de 3 equipamentos para 2 parques já existentes na Freguesia de São Marcos;

-  Aquisição de 11 Kits Itinerantes com equipamentos de desporto sénior portátil e utensílios de fisioterapia preventiva;

-  Inauguração dos parques seniores, com palestra de sensibilização com a colaboração de técnicos da área da Saúde e Des-
porto e atuação do Grupo Coral “Os Caldeireiros de São João” em cada um dos 11 polos de desenvolvimento do mesmo;

-  Distribuição de folhetos informativos e abertura de inscrições para participação no plano de atividades físicas regulares;

-  Assinatura de acordos com os participantes e entrega de Fatos de Treino de “Vida Ativa + Vida”

-  Edição de 2 brochuras com instruções e propostas de atividades e exercícios, quer para a utilização dos equipamentos se-
niores fixos quer para os equipamentos disponíveis nos Kits Itinerantes. 

-  Início do Plano através de diagnóstico da condição física dos utentes inscritos, por profissionais de Saúde e Desporto em 
documentos de registo que servirão para monitorizar os progressos. 

-  Sessões de formação/animação acompanhadas e dinamizadas por profissionais da área da Educação Física para explicar 
o funcionamento dos equipamentos e entrega das brochuras que orientarão a atividades individuais e de grupo dos parti-
cipantes e ainda outros documentos para registo das atividades e frequência das mesmas em cada polo;

- P lano de intercâmbio entre idosos residentes nas 4 Freguesias (Alcaria, São João, Santa Bárbara e São Marcos) e inscritos na 
iniciativa que lhes permita usufruir de 4 dinâmicas:

a)  Prática de atividades físicas e recreativas no ginásio sénior de Alcaria Ruiva;

b)  Prática de atividades físicas e recreativas em aulas de ginástica rítmica, aeróbica e cardiovascular, nos Centros Re-
creativos da Freguesia de Santa Bárbara;

c)  Prática de atividades físicas e recreativas em aulas de ginástica rítmica, aeróbica e cardiovascular, nos Centros Re-
creativos da Freguesia de São Marcos;

d)  Prática de atividades físicas nos espaços e equipamentos exteriores colocados nas 6 localidades da Freguesia de São 
João;

e)  Prática de atividades físicas de motricidade fina e localizada, com instrumentos especiais de prevenção de proble-
mas de saúde através da utilização dos 11 Kits Itinerantes.

-  Avaliação e acompanhamento do Plano, semestralmente, através da análise dos documentos de registo de frequência de 
participação e progressos físicos dos utentes.

-  Comemoração do Dia Anual do “IDOSO ATIVO, +VIVO” aproveitando a comemoração do Dia Mundial da Atividade Física (6 
de abril de cada ano) com várias atividades físicas e recreativas seguidas de convívio, numa das localidades de cada fre-
guesia, rotativamente, dirigidas a todos os participantes inscritos no Plano.

-  Divulgação dos resultados através da edição de um Jornal Anual a distribuir aos utentes envolvidos.

Como elementos de inovação consideramos:

-  A estratégia de envolvimento dos destinatários que preconiza um plano de sensibilização, formação, acompanhamento e 
responsabilização pela utilização e rentabilização do investimento;

-  O intercâmbio físico e recreativo dos utentes, realizado em espaços diferentes e complementares que estimula a partilha e 
combate o isolamento;

-  O desenvolvimento de ações diversificadas, abrangentes e duradouras, pela partilha de recursos entre entidades (Todos 
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investem uma pequena parte mas os ganhos dos destinatários poderão ser muito significativos);

-  A atenção especial dada aos aspetos que promovem a diversidade de “oferta estimulante” pelo menor ou mesmo preço in-
vestido (Escolha de equipamentos diferentes para cada polo que incentivam o investimento do destinatário na saída do seu 
“Monte” para experimentar benefícios físicos diferentes no “Monte” mais próximo e o alargamento da diversidade de oferta 
preconizado pelo esquema itinerante dos Kits);

-  A oferta de serviços básicos que elevam a qualidade de vida dos cidadãos a custo zero para os mesmos;

-  A adaptação dos espaços a indivíduos com mobilidade condicionada e a disponibilização de equipamentos de ginástica 
adaptados a deficientes motores;

-  A dinamização de iniciativas que apelam ao voluntariado;

-  A criação de dinâmicas locais que criem oportunidades de enriquecimento pessoal e profissional de jovens estagiários em 
vias de profissionalização ou à espera do 1.º emprego.

Fonte: Sol Nascente -Centro Social de São João dos Caldeireiros.

Contactos:
Sol Nascente -Centro Social de São João dos Caldeireiros
São João dos Caldeireiros
7750-513 - São João dos Caldeireiros

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade Género Boa Governação Metodologia Participativa

X
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Agência de Desenvolvimento  
Regional Do Alentejo

Designação: Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo.

Área-Temática: Desenvolvimento de iniciativas que contribuam para o diálogo e a cooperação entre ONG e autoridades 
públicas, no quadro dos processos de execução de políticas públicas.

Entidade Promotora: ADRAL.

Outras Entidades envolvidas: CCDRA, Comunidades Intermunicipais, ADL, Empresas e outras entidades.

Caracterização da prática: 

A ADRAL – Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo, S.A. foi legalmente constituída a 18 de Junho de 1998, com um ca-
pital social de 100.000.000 de Escudos. Em 2004 redenominou-se o capital social passando a 499.000 Euros. A Agência surgiu 
fruto da vontade de um conjunto vasto de Instituições e Empresas da Região Alentejo, de que destacamos os Municípios, através 
das Comunidades Intermunicipais do Alentejo, o Estado, através da CCDRA, de Empresas Públicas e da Universidade e Instituto 
Politécnico, as Associações Empresariais, as Associações de Desenvolvimento Local, Sindicatos e muitas Empresas locais, regio-
nais e nacionais com expressão regional.

Uma das suas características distintivas prende-se efetivamente com a articulação de projetos e de entidades, razão pela qual 
tem vindo a apostar na constituição e implementação de parcerias, público - público, privado - privado e público - privado, 
destinadas a promover projetos comuns em prol do desenvolvimento regional. Muito antes de se generalizarem a nível nacional 
conceitos relacionados com o estabelecimento de parcerias e com a criação de equipas complementares destinadas à imple-
mentação de atividades conjuntas, já a ADRAL desenhava parcerias, criava novos modos de implementar ações no terreno e 
implementava projetos de cariz inovador no contexto regional.

Para esta situação contribui o facto de a ADRAL ser constituída por um leque de 66 acionistas/parceiros que, desde o primeiro 
instante acreditaram na sua missão e apoiaram o estabelecimento de uma entidade de âmbito regional cuja finalidade se 
pauta pela articulação de esforços, pela concertação de interesses e pelo contacto direto e no terreno com todas as entidades, 
contribuindo de forma inequívoca para o desenvolvimento socioeconómico da Região Alentejo.

A constituição desta organização visou cobrir uma falha de mercado, dado que não existia, à data, nenhuma organização que, 
com cariz regional, contribuísse de uma forma sustentada para“ a promoção do desenvolvimento regional do Alentejo e o for-
talecimento da sua base económica e produtiva, em cooperação com os demais agentes e entidades da região, do País ou de 
outros países, nomeadamente dos que integram a União Europeia, cuja atividade concorra para o mesmo fim.” (artigo 4º dos 
Estatutos da ADRAL).

A constituição da ADRAL foi secundada pela publicação em Diário da Republica do Decreto-Lei nº 88/99 de 19 de Março que 
define o estatuto das Agências de Desenvolvimento Regional em Portugal. A ADRAL procedeu ao seu registo de acordo com o 
artigo 10º do citado Decreto-Lei e Portaria nº 282/99 de 26 de Abril, que se tornou definitivo com a comunicação da Direção 
Geral do Desenvolvimento Regional (DGDR) em 25 de Maio de 1999.

A experiência vivida pela ADRAL ao longo destes últimos 15 anos tem sido díspar, dependendo sempre da vontade política dos 
vários governantes terem em conta esta realidade institucional e a Lei da República. No entanto, é fundamental que no ano 2014, 
se contribua para o esclarecimento definitivo do papel da ADRAL e das demais ADR’s portuguesas no concerto das atividades 
de promoção e execução das políticas publicas de desenvolvimento regional.

Desde uma primeira fase em que se assistiu à criação e colocação em serviço da Agência passando às fases seguintes a ADRAL 
contou quase sempre com o apoio empenhado da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo.

Fonte: Terras Dentro
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Contactos:
A ADRAL tem instalações em Évora (Sede), Beja e Santiago do Cacém.

ADRAL – Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo, S.A.
Telefone: 266 769 156 (Évora)
Telefone: 269 825 062 (Santiago do Cacém)
Site: www.adral.pt

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade Género Boa Governação Metodologia Participativa

X X X X X
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UBICOOL – Voluntariado Universitário

Designação: UBICOOL – Voluntariado Universitário.

Área-Temática: Desenvolvimento de iniciativas que contribuam para o diálogo e a cooperação entre ONG e autoridades 
públicas, no quadro dos processos de execução de políticas públicas.

Entidade Promotora: CooLabora CRL.

Outras Entidades envolvidas: 

- Universidade da Beira Interior;

- EB 2/3 do Tortosendo;

- Escola Secundária Quinta das Palmeiras;

- Escola Secundária Campos Melo;

- Escola Secundária Frei Heitor Pinto;

- Escola Integrada de S. Domingos.

Caracterização da prática: 

O UBICOOL – Voluntariado Universitário para a Igualdade e a Não-Violência tem como zona de intervenção o concelho da Co-
vilhã, particularmente nas freguesias urbanas e da periferia urbana.

Tem como objetivo envolver ativamente os jovens universitários na promoção de uma cultura de paz e de não-violência em con-
textos escolares, contribuindo para prevenir problemas como o bullying ou a violência no namoro, e reforçando a capacidade 
dos alunos e alunas de resolução não-violenta de conflitos.

O UBICOOL é uma iniciativa criada no âmbito do projeto MUDA-TE, financiado pela tipologia 7.3. do POPH. Em 2011 a CooLa-
bora lançou o repto a alunos e alunas da Universidade da Beira Interior para integrarem uma rede capaz de dinamizar ações 
de sensibilização em 5 agrupamentos escolares sobre temas como igualdade de género, violência no namoro e bullying. Pre-
tendia-se reunir um grupo com cerca de 20 estudantes, porém o entusiasmo foi muito grande e estão atualmente envolvidos/as 
54 voluntários/as que se deslocam com uma regularidade semanal às escolas. 

Realizam sessões informativas no âmbito de aulas, por acordo prévio com o/a professor/a, e dinamizam jogos sobre igualdade 
de género nos recreios escolares, recorrendo a técnicas de expressão dramática e jogos cooperativos.

Os resultados alcançados pelo UBICOOL têm levado o projeto a participar em vários eventos para apresentar a sua experiência. 
Tem também captado atenção dos media locais e nacionais, tendo sido já objeto de várias reportagens.

Todos os anos letivos, é feito um relançamento do UBICOOL com vista abrir novas inscrições e reforçar o grupo de voluntários e 
voluntárias. São realizadas regularmente ações de formação para os/as voluntários/as em temáticas relevantes para o traba-
lho que desenvolvem nas escolas, como por exemplo, sobre Teatro-Fórum, Violência de Género, etc.; bem como reuniões com 
voluntários para balanço do trabalho desenvolvido, planeamento de atividades e testagem de novos jogos pedagógicos.

Fonte: CooLabora CRL.
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Contactos:
CooLabora, CRL.
Quinta das Rosas, Lt. 6, r/c esq., 6200-551 Covilhã PT
Telefone: 275335427
E-Mail: coolabora@gmail.com
Site: www.coolabora.pt

Links: Vídeo de apresentação (https://www.youtube.com/watch?v=xeTwIGBUdgg)

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade 
Género

Boa Gover-
nação

Metodologia 
Participativa

X X X
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Modelo de Intervenção Integrada  
de Proximidade em Famílias  

Multidesafiadas

Designação: Modelo de Intervenção Integrada de Proximidade em Famílias Multidesafiadas.

Área-Temática: Desenvolvimento de iniciativas que contribuam para o diálogo e a cooperação entre ONG e autoridades 
públicas, no quadro dos processos de execução de políticas públicas.

Entidade Promotora: Coordenado pela Esdime – Agência para o Desenvolvimento Local no Alentejo Sudoeste e desenvolvido 
numa parceria alargada entre Centro de Saúde de Ourique; Esdime; Município de Ourique; Serviço de Emprego de Ourique e 
Serviço Local de Segurança Social de Ourique.

Prática Identificada por: Esdime – Agência para o Desenvolvimento Local no Alentejo Sudoeste.

Outras Entidades envolvidas: Parceria de serviços e instituições que atuam no Concelho de Ourique, de forma a contribuir para 
uma melhor resposta às famílias beneficiárias. Cada serviço/instituição desempenha uma função diferenciada, de acordo com 
a sua especificidade.

Caracterização da prática: 

No contexto atual, a realização e o reforço de medidas que permitam diversificar as respostas dirigidas a pessoas em situação 
de desfavorecimento social, e com falta de competências pessoais e sociais que dificultam a sua integração profissional é fun-
damental.

O Projeto IPP – Intervenção Integrada de Proximidade em Famílias Multidesafidas tem enquadramento no Modelo Integrado 
de Intervenção de Ourique (MII), criado no âmbito do Eixo 2 - Intervenção Familiar e Parental, do Projeto ORIKA-TE – Contrato 
Local de Desenvolvimento Social do Concelho de Ourique. Os principais problemas identificados nas freguesias do Concelho de 
Ourique remetem para a existência de famílias e indivíduos com défice de competências, pessoais e sociais; baixa autoestima; 
falta de competências parentais, designadamente patente no deficiente acompanhamento e prestação de cuidados às/aos 
filhas/os e no estabelecimento de um relacionamento afetivo desadequado; dificuldades económicas, dificuldades de inserção 
e falta de competências laborais, assim como deficiente gestão doméstica e do orçamento familiar.

A definição de um Modelo de intervenção desta natureza visa responder à crescente complexidade das necessidades e proble-
máticas sociais que implicam um conjunto de novas respostas e abordagens que contribuam de forma efetiva para a autonomia 
das famílias abrangidas por esta medida.

Constituem ações do projeto:

1.1.Funcionamento do Modelo de Intervenção Integrada do Concelho de Ourique a dois níveis, nível estratégico e nível ope-
racional. O nível de funcionamento estratégico remete para a definição, aprovação e implementação de todos os aspetos 
relacionados com a organização e funcionamento do MII. O nível de funcionamento operacional remete para a aplicação dos 
procedimentos, ou seja, a intervenção familiar, propriamente dita, integrando a equipa flutuante, com o objetivo de desenvolver 
diretamente Apoio Psicossocial a famílias Multidesafiadas, de acordo com as etapas e procedimentos definidos);

1.2. Apoio Psicossocial a Famílias Multidesafiadas (Sessões de acompanhamento individual/familiar e visitas domiciliárias que 
integrem, entre outras, as componentes do desenvolvimento pessoal, treino de competências pessoais e parentais, gestão do-
méstica e definição de projetos de vida, de acordo com a priorização estabelecida. O apoio psicossocial integra ainda as fases 
de elaboração de diagnósticos e definição de planos de intervenção, assim como a sua avaliação e possível reformulação e 
adequação periódica, em relatório de avaliação trimestral);

2 – Desenvolvidas das Respostas de Transição que integram o funcionamento da Casa de Autonomização, na qual se realizam:

2.1 Ações de Capacitação Pessoal e Social (Desenvolvimento de ações temáticas em temas como – educação para a saúde; 
planeamento familiar; nutrição e atividade desportiva; gestão do orçamento, cidadania e igualdade de género, entre outras, 
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dinamizadas em conjunto com as entidades parceiras. Ações de aquisição de competências específicas, designadamente na 
área agrícola, que permitam assegurar o cultivo da horta, a desenvolver em articulação com oferta de formação modular cer-
tificada do IEFP e/ou entidades formadoras. Ações para a promoção da imagem e cuidados pessoais, em articulação com as 
profissionais/empresas de cuidados de beleza e voluntárias do núcleo de voluntariado);

2.2 Outras Ações (Ações de Apoio à Loja Social de Ourique - No espaço da casa será ainda assegurada um conjunto de tarefas 
de apoio à loja social, designadamente o tratamento da roupa doada – lavar, engomar, pequenas reparações);

3.1 Formação Contínua em Intervenção Integrada (em áreas como o atendimento de proximidade, impacto da pobreza e da 
exclusão social; estratégias de intervenção e educação social, envolvendo as técnicas de referência, as técnicas da equipa per-
manente e outras/os técnicas/os das entidades parceiras do CLASO);

3.2 Grupo de Aprendizagem IIP (Constituição de um grupo de trabalho com as/os técnicas/os das várias entidades que assu-
mem o papel de técnico de referência. Este grupo visa a partilha de recursos, instrumentos, formas e estratégias de intervenção 
com as famílias, de forma a permitir a uniformização de critérios e metodologias de intervenção);

3.3 Edição do Guia de Recursos à Intervenção Integrada (Pretende divulgar o resultado do trabalho efetuado pelo Grupo de 
Aprendizagem, através da publicação das boas práticas, dinâmicas e instrumentos criados na intervenção direta com as famí-
lias multidesafiadas);

4.1 Implementação do Sistema de Avaliação - Monitorização e acompanhamento (i. Acompanhamento das reuniões da equipa 
permanente; ii. Aplicação da metodologia de avaliação contínua e auto avaliação; iii. Avaliação dos resultados do sistema de 
monitorização e respetiva elaboração dos relatórios periódicos de avaliação; iv. Moderação e facilitação de workshops de 
avaliação participada; v. Apresentação de resultados em CLASO com recomendações ativas de melhoria e correção; vi. Inte-
gração do conhecimento produzido na avaliação no sistema de informação da Rede Social; vii. Divulgação dos resultados da 
avaliação).

Fonte: Esdime – Agência para o Desenvolvimento Local no Alentejo Sudoeste.

Contactos:
Esdime – Agência para o Desenvolvimento Local no Alentejo Sudoeste
Rua do Engenho, nº10, 7600-337 Messejana
Telefone: 284 650 000
E-Mail: esdime@esdime.pt
Site: www.esdime.pt

Links: CLDS ORIKA-TE (http://www.esdime.pt/index.php?modulo=clds)

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade Género Boa Governação Metodologia Participativa

X X X
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Mirabal - Mulheres 100 MEDO

Designação: Mirabal - Mulheres 100 MEDO.

Área-Temática: Desenvolvimento de iniciativas que contribuam para o diálogo e a cooperação entre ONG e autoridades 
públicas, no quadro dos processos de execução de políticas públicas.

Entidade Promotora: MONTE - Desenvolvimento Alentejo Central, ACE.

Outras Entidades envolvidas: APF – Associação para o Planeamento da Família – Delegação Regional do Alentejo.

Caracterização da prática: 

A iniciativa foi desenvolvida em Arraiolos, Évora, Montemor-o-Novo e Vendas Novas.

O projeto incluiu várias iniciativas dirigidas a públicos específicos: 

-  Jovens, no que diz respeito ao desenvolvimento de ações de sensibilização para a prevenção de comportamentos de risco; 

-  Mulheres, através de um gabinete de apoio e informação a vítimas de violência doméstica; 

-  Público em geral, através do desenvolvimento de programas de rádio, onde foram abordadas matérias relacionadas com 
os Direitos Humanos (igualdade de género e de oportunidades, violência doméstica, saúde sexual e reprodutiva).

O objetivo central prendia-se com o desenvolvimento de novas abordagens para a consciencialização da população do seu 
território de intervenção, sobre matérias relacionadas com os Direitos Humanos, como a Igualdade Género, Igualdade de 
Oportunidades, Violência de Género, nas suas variadas formas e contextos, Saúde Sexual e Reprodutiva. 

A importância da dinamização de abordagens inclusivas e de combate às desigualdades sejam elas de natureza económica 
ou social, tem sido uma preocupação constante do Monte, e que nos últimos anos tem ganho uma maior visibilidade, fruto da 
consolidação da intervenção da região e, fundamentalmente, pela emergência de um maior número de situações críticas rela-
cionadas com ameaças ao exercício da cidadania.

O projeto estava estruturado em três grandes eixos:

1 - Gabinete de Apoio e Informação a Vitimas de violência doméstica em Arraiolos. Serviço criado pelo Monte em novembro de 
2008 durante a execução da fase 1 do projeto Mirabal. Os objetivos do Gabinete foram os seguintes: 

-  Promover a Igualdade de Género; 

-  Combater e Prevenir a Violência Doméstica e de Género; e

-  Promover a Saúde Sexual e Reprodutiva. 

Desta forma o Gabinete assumiu uma intervenção a dois níveis:

-  Pela sensibilização da população em geral para o fenómeno da Violência Doméstica (através de ações de sensibilização, 
ciclo de cinema e sensibilização através dos média);

-  Pelo apoio psicológico e informação disponibilizados a vítimas de violência de género.

O Gabinete de Apoio e Informação às Vítimas de Violência Doméstica em Arraiolos teve como público-alvo vítimas de violência 
doméstica, sobretudo mulheres. Sendo a violência doméstica um crime público, o que significa que qualquer cidadão pode e 
deve denunciar uma situação, dando assim início a um processo criminal, existiu por parte da equipa, um cuidado reforçado 
na compreensão e acompanhamento destas situações e na facilitação da autoidentificação por parte das vítimas. O Gabinete 



97

disponibilizou apoio a todas as pessoas, independentemente do sexo, género e orientação sexual, que se apresentavam numa 
condição de vulnerabilidade e dúvida sobre a relação afetiva e íntima que mantinham.

As ações de sensibilização foram dirigidas, na sua maioria, a mulheres adultas, desempregadas e com baixa escolaridade, bem 
como a técnicas de saúde, educação e intervenção comunitária.

As diferentes atividades integradas no Ciclo de Cinema Arraiolos + Igualdade foram orientadas para a comunidade em geral, 
nomeadamente do concelho de Arraiolos e concelhos próximos.

2 - Realização de Ações de Sensibilização para a Prevenção de Comportamentos de Risco, tendo em conta que se considerou 
prioritário e estratégico promover uma abordagem de caráter pedagógico e pró-ativo no que respeita a temas como a violên-
cia de género, violência no namoro, saúde sexual e reprodutiva e igualdade de género, junto da população mais jovem.

Realizaram-se diversas Ações de Sensibilização, Workshops Temáticos e Sessões de Cinema/Debate. Foram ainda dinamiza-
das, em vários momentos, ações na comunidade, de forma a abranger um maior número de jovens. Estas ações foram dina-
mizadas no âmbito de comemorações de dias festivos (Dia dos namorados; Dia Internacional dos Direitos Humanos; etc.), bem 
como em festas e festivais da região (Feira do S. João em Évora; Festa da Juventude de Arraiolos; etc.), em locais frequentados 
pelos/as jovens. 

O público-alvo destas ações foram jovens do 2º, 3º ciclo e secundário. Esta população encontra-se na adolescência, fase em 
que se começam a imaginar e experienciar papéis sociais que se irão “interpretar” na vida adulta, sendo também uma fase de 
extrema importância no início e desenvolvimento de experiências amorosas e sexuais. Assim, pode observar-se que nesta fase 
se desenvolvem cognições e comportamentos que poderão manter-se ao longo da vida. Desta forma torna-se premente intervir 
ao nível da prevenção de fenómenos como Desigualdades de Género e Violência no Namoro bem como promover comporta-
mentos saudáveis ao nível da sexualidade.

3 – Desenvolvimento de Ações de Advocacy para a Igualdade de Género e prevenção da Violência de Género. A conscienciali-
zação da população e em particular, de atores estratégicos com intervenção na área social, e de atuação de primeira linha no 
que diz respeito à saúde e à segurança, constituiu outras das áreas de trabalho do Mirabal. Com este propósito foi definido um 
plano de ação que integrou a dinamização de diferentes iniciativas, com recurso aos média: 

CONVERSAS 100 IGUAL

Realização de sessões de rádio mensais com a duração de 1h de emissão. Estas sessões foram sempre dinamizadas pelo Monte 
e pela APF Alentejo, tendo a particularidade de em cada uma ser abordado um tema diferente, com base num convidado es-
pecífico cuja intervenção se centra nas temáticas foco do Mirabal, a Igualdade de Género, Violência de Género e Saúde Sexual 
e Reprodutiva. Estas sessões constituíram-se como um espaço de debate, onde a maior preocupação foi a utilização de uma 
linguagem acessível à população em geral, ouvinte habitual da estação de rádio. 

FICHAS TEMÁTICAS

Sistematização das principais ideias abordadas sobre o tema, desta feita com uma preocupação mais técnica em termos da 
apresentação das várias temáticas, sendo possível a sua disseminação por um público mais vasto para além dos ouvintes da 
rádio. No total foram elaboradas 12 fichas temáticas sobre 12 temas diferentes para apoio à informação e reflexão da popula-
ção em geral.

ARTIGOS DE IMPRENSA

Outra atividade dinamizada foi a elaboração de artigos de imprensa, onde são apresentados os resultados atingidos com a 
intervenção, bem como o desenvolvimento de um tema específico.
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MESA REDONDA “IGUALDADE DE GÉNERO E INCLUSÃO NOS TERRITÓRIOS RURAIS”. Teve como objetivo conhecer diferentes 
intervenções em curso na região Alentejo no que diz respeito à promoção da Igualdade de Género e inclusão e estimular o de-
bate sobre as questões ligadas à promoção da IG entre diferentes atores da região com o propósito de reforçar as iniciativas 
em realização ou previstas.

SEMINÁRIO IGUALDADE E INCLUSÃO. 

Pretendeu promover o debate, desta vez destinado a um público mais alargado numa perspetiva mainstream sobre questões 
ligadas ao Género, Violência, Inclusão, convidando diferentes organizações a participar. Teve como objetivo reunir as organi-
zações que na região Alentejo têm uma intervenção particular na área da promoção da igualdade e de práticas de cidadania 
inclusiva, para a apresentação de experiências de atuação para reflexão conjunta e de suporte à preparação de novas inter-
venções. Por outro lado, esta iniciativa também pretendeu encerrar as atividades do Mirabal pelo que foram aqui apresentados 
os principais resultados atingidos durante os dois anos de intervenção.

BLOG MIRABAL

Disponível através do link http://mirabalmsm.wordpress.com/, foi criado em junho de 2009, com o objetivo de divulgar as ativi-
dades do Mirabal e facilitar o acesso a informação pela população-alvo. 

Fonte: MONTE - Desenvolvimento Alentejo Central, ACE

Contactos:
MONTE - Desenvolvimento Alentejo Central, ACE 
Rua Joaquim Basílio Lopes, nº1, 7040 -066 Arraiolos
Telefone: 266490090
E-Mail: monte@monte-ace.pt
Site: www.monte-ace.pt

Links: Blog Mirabal Mulheres 100 Medo (http://mirabalmsm.wordpress.com)
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Construir em Igualdade

Designação: Construir em Igualdade.

Área-Temática: Desenvolvimento de iniciativas que contribuam para o diálogo e a cooperação entre ONG e autoridades públi-
cas, no quadro dos processos de execução de políticas públicas.

Entidade Promotora: Esdime – Agência para o Desenvolvimento Local no Alentejo Sudoeste.

Outras Entidades envolvidas: Municípios de Aljustrel, Almodôvar, Castro Verde e Ourique, IPSS Locais, Empresas Locais.

Caracterização da prática: 

O projeto visava a consolidação na perspetiva de género da mudança organizacional na ESDIME e a implicação das Parcerias 
Institucionais e Empresariais no compromisso de alteração da sua cultura organizacional nas questões da Igualdade de Gé-
nero. Vindo no seguimento do Plano para a Igualdade, “Entre Nós, Iguais”, realizado entre 2008 -2010, cujo términus nos deixou 
responsabilidades acrescidas (a nível interno, no que concerne ao cumprimento das medidas definidas e a nível externo, no 
disseminar e aprofundar junto das entidades parceiras da adoção de práticas organizacionais sustentadas na igualdade entre 
homens e mulheres), o presente projeto surgiu como uma necessidade de aprofundar e consolidar o trabalho iniciado, nestas 
2 áreas:

- Interna: relativa ao aprofundamento da dimensão de género na cultura organizacional da Esdime, através da implementação 
de um sistema de monitorização/avaliação dos compromissos assumidos com o Plano para a Igualdade e da capacitação da 
equipa para assunção coletiva dos compromissos organizacionais com a Igualdade de Género

- Externa: que visa a implicação dos Parceiros em compromissos de alteração da cultura organizacional na perspetiva da 
Igualdade de Género

Atividades Desenvolvidas:

Atividade 1.1 - Monitorização e Avaliação da aplicação do Plano para a Igualdade da Esdime 2010-2011

Implementação dos sistemas de monitorização e de avaliação. Este processo foi desenvolvido em articulação com a Direção ao 
nível do conhecimento das medidas e alterações propostas, das decisões a tomar e da partilha de informação com o coletivo 
Esdime.

Atividade 1.2. - Realizou-se um Encontro de colaboradores/as internos/as, com vista à criação de um espaço de encontro de 
caráter eminentemente informal, que permitisse o reforço do espírito e coesão de equipa, contribuindo para a construção/
aprofundamento do conceito de teambuilding.

Atividade 1.3. - Apesar de estar prevista a realização de 1 Assembleia de colaboradoras/es, realizaram-se 2 Assembleias, sendo 
que a primeira teve como ponto de partida uma Reflexão sobre a “Esdime: que caminhos pela igualdade”.

A segunda Assembleia teve como ponto de partida “A Mudança nas Organizações: Verdade ou Consequência”. Inseriu-se nas 
atividades da Esdime no quadro da sensibilização e promoção da igualdade de género no seio da equipa. Procurou garantir a 
reflexão conjunta e capacitar os/as seus/suas colaboradores/as e a própria instituição sobre esta matéria. A par da questão da 
Igualdade de Género, como elemento caracterizador e potenciador de mudança na cultura organizacional, a assembleia teve 
por base uma reflexão global sobre a própria organização a partir do modelo de desenvolvimento organizacional, forma de 
gestão e simultaneamente instrumento promotor e conciliador da mudança.

1.4. Realização de um Diagnóstico/sensibilização sobre o Enfoque de Género numa das organizações envolvidas que permita a 
elaboração de um Plano Interno para a Igualdade de Género. Apesar de só estarem previstos 4, foram realizados 8 Workshops 
de sensibilização para a Igualdade de Género destinados a funcionários e funcionárias dos Municípios de Aljustrel, Almodôvar, 
Castro Verde e Ourique. 

Esta segunda fase da ação evidenciou que estavam reunidos os requisitos principais para a realização de um diagnóstico 
que conduzisse a elaboração de Propostas de Melhoria para a Igualdade de Género nos Municípios de Aljustrel e Ourique. As 
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propostas foram feitas e os resultados devolvidos aos Municípios, sendo de realçar como resultado desta ação o facto dos 4 
Municípios terem nomeados as/os Conselheiras/os para a igualdade, e assinado o Protocolo de Colaboração com a CIG na 
área da Igualdade de Género.

Atividade 5 - Realização de ações de sensibilização dos parceiros para as questões da igualdade de género nas suas organi-
zações 

Foi lançado o desafio aos Municípios, empresas e IPSS’s dos concelhos de intervenção do projeto, para receberem a Esdime, 
ouvirem da sua experiência na área da igualdade de género, trocar opiniões sobre o projeto e assim perceber a sua disponi-
bilidade de envolvimento nas atividades a desenvolver. Os Municípios foram os que responderam favoravelmente, tendo-se 
realizado reuniões com os presidentes de câmara e vereadores/as, que manifestaram interesse em participar e colaborar com 
as atividades do projeto.

Atividade 7 – Seminário “A Igualdade de Género e a Mudança nas Organizações”

Teve por objetivos divulgar os resultados do Projeto a nível interno, partilhar as experiências de organizações congéneres ao 
nível da adoção de estratégias e práticas promotoras da Igualdade de Género. Foi também o momento de celebração da as-
sinatura dos Protocolos de Colaboração dos Municípios com a CIG.

Fonte: Esdime – Agência para o Desenvolvimento Local no Alentejo Sudoeste.

Contactos:
Esdime – Agência para o Desenvolvimento Local no Alentejo Sudoeste
Rua do Engenho, nº10, 7600-337 Messejana
Telefone: 284 650 000
E-Mail: esdime@esdime.pt
Site: www.esdime.pt
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IGualaRTe

Designação: IGualaRTe.

Área-Temática: Desenvolvimento de iniciativas que contribuam para o diálogo e a cooperação entre ONG e autoridades públi-
cas, no quadro dos processos de execução de políticas públicas.

Entidade Promotora: Esdime – Agência para o Desenvolvimento Local no Alentejo Sudoeste.

Outras Entidades envolvidas: Município de Castro Verde e Aljustrel.

Caracterização da prática: 

Com esta iniciativa procurou-se:

-  Contribuir para a prevenção da violência de género, através da realização de ações de sensibilização dirigidas a públicos 
específicos (técnicos/as e agentes das Redes Sociais concelhias) e do planeamento de redes concelhias de suporte a vítimas 
de violência de género e a agressores.

-  Aprofundar o trabalho em parceria, partindo de plataformas já existentes e que congregam a participação regular dos 
agentes que intervêm nesta esfera.

-  Fomentar a participação equilibrada do homem e da mulher na vida profissional e familiar pelo combate aos estereótipos 
de género e à discriminação com base no sexo. 

-  Trabalhar especificamente a mudança de padrões de comportamento – sobretudo nos/as jovens e nas famílias – e con-
tribuir para uma maior consciencialização das populações locais para a problemática da Igualdade de Género e para a 
adoção de comportamentos inclusivos.

Atividades desenvolvidas:

Atividade 1. Sensibilização para a igualdade de Género e prevenção e combate à violência de Género

1.1 Prevenção e combate à violência de género

Foram realizadas 3 ações de sensibilização, que abrangeram 51 participantes de diversas entidades dos concelhos de Castro 
Verde e Aljustrel que trabalham direta ou indiretamente com vítimas de violência doméstica e que podem ter um papel crucial 
na sinalização e encaminhamento de casos de violência doméstica: Segurança Social, GNR, técnicos/as de ação social das Câ-
maras Municipais, profissionais ou voluntários/as que trabalham em IPSS locais, técnicas da Esdime.

Atividade 4. Sensibilizar e qualificar os/as jovens para a mudança - Ações de sensibilização para jovens das escolas secundá-
rias dos 2 concelhos de intervenção, na área da Igualdade de Género

Foram realizadas 24 ações de sensibilização para jovens nas escolas secundárias dos 2 concelhos de intervenção (Aljustrel e 
Castro Verde) que abrangeram 457 participantes, 191 rapazes e 266 raparigas, sendo que destas, 14 foram sessões de sensibili-
zação para a igualdade de género e 7 sobre saúde sexual e reprodutiva.

Atividade 5. Educação pela Arte - Realização de atividades artísticas / criativas / informativas, com vista ao desenvolvimento 
de competências para a mediação de Pares na área da Igualdade de Género.

5.1 Oficinas de animação para a educação de mediadores/as de pares/role-playing e encenação de uma peça de teatro sobre 
Igualdade de Género.

As oficinas de animação para educação de pares constituíram um workshop regular de teatro participativo, realizado fora do 
horário letivo, integrado por alunos e alunas das escolas secundárias de Castro Verde e Aljustrel e animado por dois atores-me-
diadores do Baal 17. Os produtos foram apresentados em diversas sessões que juntaram os pares e os professores de ambas 
as escolas.
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5.2 Realização e edição de um vídeo realizado pelo/as aluno/as sobre a temática da Igualdade de Género

Foram realizados três vídeos relacionados com a temática da igualdade de género. Surgiram das ideias trabalhadas no 
workshop de escrita criativa e guionismo que foram passadas para cinema no âmbito da disciplina de multimédia na escola 
secundária de Castro Verde. As três curta-metragens tiveram um grande impacto no meio escolar, tanto nos momentos da sua 
preparação e edição como nas diversas apresentações de que fizeram parte.

5.3 Oficinas de atividades criativas com vista a sensibilização para a Igualdade de Género, em áreas relacionadas com jorna-
lismo, collage, barro, cartoon, escrita criativa e guionismo, cinema. 

A sensibilização para a Igualdade de Género passa pela sua transversalidade nas matérias e nos tempos que os jovens e as 
jovens ocupam a trabalhar e por esta razão foram realizados diversos workshops que permitissem trabalhar de um ponto de 
vista artístico e interventivo as questões da igualdade de género: jornalismo, collage, barro, cartoon, escrita criativa e guionis-
mo, cinema. 

5.4 Edição do Jornal IGualaRTe

Foi uma edição única, produto dos workshops de jornalismo e cartoon em que os e as jovens exprimiram as suas ideias sobre a 
igualdade de género em diversos artigos, realizaram entrevistas a pessoas relevantes da comunidade para lhes perguntarem 
a sua opinião sobre a igualdade.

5.5 Dias +++ Iguais

Os dias +++ iguais foram um evento de conclusão e uma forma de olhar para o trabalho realizado na sua forma, no seu conteú-
do e na sua dimensão. Foram também uma forma de dar a conhecer ao público todo o material que foi sendo produzido e de 
alguma forma um meio para valorizar o trabalho realizado por estes e estas jovens. 

5.6. Criação de um perfil no Facebook

Foi criado um perfil IGualaRTe no facebook enquanto grupo fechado de partilha de interesses e informações, atualizado sema-
nalmente.

5.7 Participação no evento “Noites na Nora 2012” e “Noites na Nora 2013” dinamizados pela companhia de teatro Baal 17

A ideia da participação nas ‘Noites na Nora’ baseia-se em aproximar os/as jovens a um contexto de trabalho artístico do qual 
fizeram parte durante os dois anos do projeto. Por outro lado a vertente educativa e interventiva da companhia Baal 17 permite 
também proporcionar ferramentas de reflexão aos e às jovens em relação a uma série de temas que foram sendo trabalhados 
ao longo do projeto como o são a homossexualidade, o bullying e a discriminação de género, entre outras.

Atividade 6. Tempo de Antena

6.1 Crónicas de Rádio

Diversas personalidades ligadas ao poder local, à educação, ao associativismo e ao meio académico entre outros e ainda 
pessoas ligadas ao projeto IGualaRTe (jovens e técnicos), foram entrevistadas no âmbito de um programa de rádio de curta 
duração a fim de poderem partilhar com os e as ouvintes a sua perspetiva - pessoal e profissional –sobre as questões da igual-
dade de género. 

6.2. Edição de ’51 coisas que nós jovens podemos fazer pela igualdade de género’

Brochura com propostas para os e as jovens numa relação com a ação direta que podem realizar enquanto agentes de igual-
dade de género. Na brochura são identificados locais, situações e ações concretas que os e as jovens podem realizar em prol 
da igualdade de género. Os espaços identificados são: na família, numa relação amorosa, com os amigos e amigas e na escola.
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6.3 Concurso de fotografia

Todo o processo de preparação do concurso foi muito enriquecedor e contribuiu de forma muito positiva para os objetivos deste 
Projeto. Pelo envolvimento dos parceiros, nomeadamente as Escolas e Camaras Municipais de Castro Verde e Aljustrel, pelo 
envolvimento de outras entidades, na comparticipação dos Prémios a atribuir, nomeadamente bancos, municípios, editoras, 
comércio local; pela disponibilidade para divulgação do evento de meios de comunicação e da própria Associação de Fotó-
grafos Profissionais; pela própria composição do júri que envolveu representantes de cada um dos Municípios (Castro Verde e 
Aljustrel), representante da Esdime, uma fotógrafa profissional do nosso Distrito e uma mulher de peso e sensibilidade na área 
da Igualdade de Género - Sara Falcão Casaca.

6.4 Exposição de fotografias vencedoras e selecionadas no concurso de fotografia IGualaRTe

A exposição de fotografia foi inaugurada no Fórum Municipal de Castro Verde aproveitando a realização do seminário final do 
projeto IGualaRTe, podendo ser utilizada para apoiar a realização de atividades relacionadas com a temática da Igualdade de 
Género, nos diversos concelhos de intervenção da Esdime.

6.5 Coleção de 10 postais de fotografias selecionadas do concurso de fotografia IGualaRTe

Foram editadas de coleções de 10 postais selecionados pelo júri do concurso de fotografia IGualaRTe, que foram divulgados e 
distribuídos entre participantes, colaboradores/as e mediadores/as do projeto IGualaRTe durante o seminário de encerramento 
do projeto em Setembro de 2013. 

Atividade 8. Sementes pela Igualdade

Ao longo da implementação do projeto foram produzidos cartazes, flyers, t-shirt’s, para divulgar e apoiar a execução das suas 
atividades. Foram também editadas Pen´s USB para a divulgação dos produtos realizados no âmbito do projeto IGualaRTe a 
fim de oferecer uma compilação do trabalho realizado junto dos jovens e da comunidade. 

Foi ainda realizado o Seminário de encerramento e apresentação de resultados que contou com a presença de profissionais, 
técnicas, professores e professoras, alunos e alunas dos Concelhos de Castro Verde e Aljustrel e entidades parceiras do projeto. 
Este seminário foi o culminar do trabalho realizado por técnicas, jovens, profissionais e entidades parceiras no projeto IGua-
laRTe. Nele foram apresentados os produtos e os resultados dos dois anos de projeto tanto em relação ao trabalho realizado 
junto das escolas secundárias como o trabalho de sensibilização em relação à igualdade de género em todas as suas vertentes. 

Fonte: Esdime – Agência para o Desenvolvimento Local no Alentejo Sudoeste.

Contactos:
Esdime – Agência para o Desenvolvimento Local no Alentejo Sudoeste
Rua do Engenho, nº10, 7600-337 Messejana
Telefone: 284 650 000
E-Mail: esdime@esdime.pt
Site: www.esdime.pt

Links: Crónicas pela Igualdade (http://www.esdime.pt/index.php?modulo=ig_cronicas)
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Igualdade faz o meu Género

Designação: Igualdade faz o meu Género.

Área-Temática: Desenvolvimento de iniciativas que contribuam para o diálogo e a cooperação entre ONG e autoridades 
públicas, no quadro dos processos de execução de políticas públicas.

Entidade Promotora: Esdime – Agência para o Desenvolvimento Local no Alentejo Sudoeste.

Outras Entidades envolvidas: Câmara Municipal de Ourique e Escola Secundária de Ourique.

Caracterização da prática: 

O projeto visa aprofundar a ação da Esdime na área da Igualdade de Género, focalizando a prossecução dos objetivos de 
sensibilização e capacitação para a Igualdade de Género e Cidadania, em particular dos/as jovens, dos/as docentes e não 
docentes, escritores, cronistas, ilustradores e comunidade em geral, num território que não tinha sido ainda alvo de intervenção 
estruturada ao nível da Igualdade de Género.

Atividades Desenvolvidas:

Atividade 1. Sensibilizar e qualificar os jovens para a mudança

Realizaram – se 5 sessões de sensibilização para as questões de Igualdade de género, que envolveram 115 estudantes das tur-
mas do 9º, 10º, 11º e 12º anos.

Estas sessões foram o ponto de partida para a definição das áreas temáticas que os jovens gostariam de trabalhar em espaço 
de aula, e foram também o mote para a visita á exposição de fotografia “IGualaRTe” que pode ser visitada no átrio da escola 
secundária. As áreas temáticas escolhidas foram a violência no namoro, violência doméstica, sexualidade e com menor expres-
são a partilha de tarefas e o empreendedorismo.

Atividade 2. Sensibilizar para a Igualdade de Género

Este ano prevê-se a realização de dois Workshops de Sensibilização sobre Igualdade de Género e Linguagem Inclusiva, desti-
nados a pessoal docente e não docente da Escola EB 2,3/S de Ourique

Atividade3. Na hora da escrita

Realização de 1 workshop de sensibilização sobre a Igualdade destinado a escritores/as, jornalistas, cronistas, ilustradores/as, 
não apenas do concelho de Ourique, mas de todo o território de intervenção da Esdime (onde se incluem os concelhos de Castro 
Verde, Aljustrel, Almodôvar, Odemira; Ferreira do Alentejo e Beja. Neste workshop pretende-se para além da sensibilização para 
as questões relacionadas com a Igualdade de Género, abordar a importância de uma abordagem inovadora no trabalho que 
desenvolvem, sendo que são agentes importantes ao nível da informação, comunicação, na forma como passam as diversas 
mensagens à comunidade. Este Workshop é o ponto de partida para a construção coletiva de um Livro de Contos ilustrado sobre 
a Igualdade. Prevê-se o envolvimento de 28 escritores/as e ilustradores/as.

6.Conversas de fim de dia

Prevê-se a realização de 8 conversas de fim de dia, nas freguesias e localidades do concelho de Ourique, onde através de 
exemplos concretos do nosso dia-a-dia, de vivências, de histórias e contos, do humor, contando para este efeito com a cola-
boração da BAAL 17, se pretende a reflexão dos/as participantes - pais, mães, docentes e não docentes ou outros elementos da 
comunidade – para as questões relacionadas com a igualdade de género.

Partindo do tema proposto a discussão, cada um/a é convidado/a a assumir-se como um/a participante ativo/a na construção 
das alternativas, como “construtor/a” de igualdade. Cada tema, cada história, cada conversa, será uma reflexão sobre a rea-
lidade do nosso dia-a-dia de homens e mulheres, onde nos podemos rever - a nós e à/ao vizinha/o - em múltiplas situações 
que nos obrigam a pensar e a fazer algumas mudanças na nossa maneira de agir enquanto homens e mulheres que constroem 
uma sociedade. 
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7. Sementes pela Igualdade

Continuaremos a editar os folhetos e cartazes de divulgação das ações do projeto, a atualizar o site da Esdime com a informa-
ção sobre as atividades do projeto a disponibilizar/partilhar com os parceiros com vista à dinamização das suas páginas WEB.

Prevê-se a realização do Seminário final, que terá como destinatários os/as jovens, docentes e não docentes, comunidade, 
escritores/as, jornalistas, cronistas, ilustradores/as, técnicos/as do município e parceiros/as sociais do concelho de Ourique, 
que estiveram de alguma forma envolvidos nas atividades do projeto, sendo um momento de apresentação de resultados e de 
lançamento/apresentação do Livro de Contos sobre a Igualdade.

Fonte: Esdime – Agência para o Desenvolvimento Local no Alentejo Sudoeste.

Contactos:
Esdime – Agência para o Desenvolvimento Local no Alentejo Sudoeste
Rua do Engenho, nº10, 7600-337 Messejana
Telefone: 284 650 000
E-Mail: esdime@esdime.pt
Site: www.esdime.pt

Links: Apresentação “Igualdade Faz O Meu Género” (http://www.esdime.pt/index.php?modulo=ig_faz_o_meu_genero)
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VERA – Vítimas em Rede de Apoio

Designação: VERA – Vítimas em Rede de Apoio.

Área-Temática: Desenvolvimento de iniciativas que contribuam para o diálogo e a cooperação entre ONG e autoridades públi-
cas, no quadro dos processos de execução de políticas públicas.

Entidade Promotora: Esdime – Agência para o Desenvolvimento Local no Alentejo Sudoeste.

Outras Entidades envolvidas: Município de Aljustrel.

Caracterização da prática: 

O projeto Vera – Vítimas Em Rede de Apoio, teve na sua génese as necessidades identificadas pelos parceiros da Rede Social 
do Concelho de Aljustrel que nas sessões de sensibilização sobre “Violência Doméstica “ realizadas pela Esdime, reforçaram a 
necessidade de priorizar a capacitação técnica nesta área e de criar uma resposta efetiva/ articulada e em rede a vítimas de 
violência doméstica.

Estas necessidades remeteram para a importância de coordenação de toda a rede social local, da definição de um modelo de 
intervenção integrada e articulada, que apoie as/os técnicas/os na intervenção com vítimas.

A implementação do projeto passou por diferentes fases:

Primeira fase:

-  Adaptação do modelo de intervenção integrada do concelho de Ourique (construído para trabalhar com famílias multide-
safiadas) à problemática e especificidade da Violência Doméstica, com todas as alterações que isso implica.

Segunda fase:

-  Trabalho de definição da metodologia de funcionamento do Gabinete VERA e da Equipa VERA, identificando uma linguagem 
comum ao nível da Violência Doméstica e sustentada por perspetivas teóricas validadas e reconhecidas;

-  Mapeamento dos serviços;

-  Levantamento dos recursos existentes;

-  Realização das ações de capacitação para a intervenção dirigidas à equipa técnica do projeto bem como às/aos técnicas/os 
das entidades parceiras da Rede Social de Aljustrel, nos domínios de Atendimento à Vítima; Avaliação de Risco; Direitos Espe-
cíficos das Vítimas; Identificação e Conhecimento dos Recursos Existentes; Impacto da Violência e Estratégias de Intervenção.

Terceira fase:

-  Abertura e implementação efetiva do Gabinete VERA;

- Implementação das respostas complementares, que passam pelo apoio jurídico, sessões de autodefesa, apartamento de 
transição (atualmente a ser utilizado), ações de inserção em estreita articulação com os parceiros que permitiu a integração 
de utentes em Contratos de Emprego Inserção e Contrato de Emprego Inserção Património Ativo;

-  Constituição da Equipa VERA, tendo por base as entidades representadas no CLAS de Aljustrel e composta por técnicas/
os representantes de entidades que habitualmente têm contacto privilegiado com vítimas de violência doméstica e/ou que 
assumem especial relevância no combate à violência doméstica;

-  Realização de reuniões de Equipa VERA onde foi definida a metodologia de trabalho em rede a adotar pela Rede VERA edi-
tada no Guia de Apoio à Rede VERA do qual é parte integrante o Guia de Recursos da VERA, tendo sido validado em Maio de 
2014 pelo Conselho Local de Ação Social de Aljustrel;

-  Dinamização de workshops participativos com as entidades parceiras da Rede Social de Aljustrel e que estiveram envolvidas 
desde início no projeto, com vista a avaliação de todo o processo, bem como a aplicação de questionários e realização de 
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entrevistas a parceiros chave e a utentes do Gabinete VERA. No caso das utentes do Gabinete VERA com a especial atenção 
de respeitar os princípios éticos e deontológicos, não colocando em risco a sua privacidade bem como prevenindo a reviti-
mização.

Toda a experiência desenvolvida ao nível da definição de uma linguagem e entendimento comum na intervenção com vítimas 
de violência doméstica permitiu a criação de uma resposta especializada, com avanços significativos nomeadamente ao nível 
da articulação do trabalho desenvolvido pelas várias entidades parceiras, que indiretamente se debatem no seu dia-a-dia 
com situações de violência e que por força dos condicionalismos, constrangimentos e especificidade das suas respostas, não 
conseguem assegurar por si a resposta qualificada e especializada a estas situações. Resposta que atualmente encontram no 
Gabinete VERA.

Temos por isso plena consciência do investimento realizado por este Projeto a diversos níveis, que passam pela sensibilização, 
qualificação e capacitação de recursos técnicos e humanos para a intervenção no domínio da violência doméstica; mas parti-
cularmente ao nível da criação de uma resposta especializada a vítimas de violência doméstica no concelho de Aljustrel.

Fonte: Esdime – Agência para o Desenvolvimento Local no Alentejo Sudoeste.

Contactos:
Esdime – Agência para o Desenvolvimento Local no Alentejo Sudoeste
Rua do Engenho, nº10, 7600-337 Messejana
Telefone: 284 650 000
E-Mail: esdime@esdime.pt
Site: www.esdime.pt

Links: Gabinete VERA (http://www.esdime.pt/index.php?modulo=gabinete_vera2)
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Empresas de Inserção

Designação: Empresas de Inserção.

Área-Temática: Desenvolvimento de iniciativas que contribuam para o diálogo e a cooperação entre ONG e autoridades 
públicas, no quadro dos processos de execução de políticas públicas.

Entidade Promotora: ADTR - Associação de Desenvolvimento Terras do Regadio.

Outras Entidades envolvidas: Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo, Instituto de Emprego e Formação Profissional.

Caracterização da prática: 

O projeto visa a promoção local de emprego de pessoas com dificuldade de se integrarem no mercado de trabalho e, através 
dessa via, promover a autoestima, a autoconfiança e devolver a esperança a muitas pessoas.

Tem vindo a desenvolver-se no concelho de Ferreira do Alentejo (sede do concelho) e resulta de uma parceria entre a ADTR, a 
Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo e o IEFP. Conta já com 12 anos de implementação.

Consiste na criação e consolidação de duas empresas de inserção (uma de serviços de limpeza de interiores e outra de serviços 
de limpeza de exteriores e jardinagem). Conta com o apoio do IEFP e, embora as empresas prestem serviço para várias entida-
des e particulares, a Câmara Municipal constitui o seu principal cliente. 

Inicialmente as empresas de inserção começaram a prestar serviços à Câmara Municipal (com base num Protocolo assinado 
entre a ADTR e o município) mas, hoje, estão no mercado e concorrem em igualdade de circunstâncias com as outras empresas 
do sector. 

Atualmente contam com 20 colaboradoras/es (2 homens e 18 mulheres).

Fonte: ADTR - Associação de Desenvolvimento Terras do Regadio.

Contactos:
ADTR - Associação de Desenvolvimento Terras do Regadio
Rua 1.º de Maio, Nº 2, 7900-573 FERREIRA DO ALENTEJO
Telefone: 284 739 621
E-Mail: adtr@adtr.pt
Site: www.adtr.pt/
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RADIOgrafias  
CONHECER, CAPACITAR E EMPREENDER  

NO BAIXO ALENTEJO

Designação: RADIOgrafias - CONHECER, CAPACITAR E EMPREENDER NO BAIXO ALENTEJO.

Área-Temática: Desenvolvimento de iniciativas que contribuam para o diálogo e a cooperação entre ONG e autoridades 
públicas, no quadro dos processos de execução de políticas públicas.

Entidade Promotora: Rota do Guadiana.

Outras Entidades envolvidas:

- Esdime - Agência para o Desenvolvimento Local do Alentejo Sudoeste;

- Terras Dentro- Associação para o Desenvolvimento Integrado De Microrregiões Rurais;

- Rádio Voz da Planície.

Entidade Gestora: CCDR Alentejo.

Operação cofinanciada pelo QREN - INALENTEJO (2007-2013), Eixo prioritário 5 - Governação e Capacitação Institucional.

Caracterização da prática: 

O Baixo Alentejo é uma região detentora de um rico património natural, uma forte identidade cultural, um singular património 
histórico e arquitetónico, globalmente bem ordenado, indicadores de bem-estar satisfatórios, relativa boa cobertura de equi-
pamentos sociais coletivos, mas onde existem problemas de desertificação das zonas rurais, deficiências nas redes viárias, 
transportes públicos desadequados e debilidades económicas que dificultam processos de crescimento e convergência real 
entre esta sub-região, o Alentejo e o país. De clima ímpar, a região tem excelentes condições de produção agrícola e agrope-
cuária favorecidas pelo Alqueva. É a maior produtora de minério do País e deu um salto qualitativo ao aproximar a investigação 
científica ao sector produtivo.

O Baixo Alentejo é uma das regiões da Europa com maior qualidade ambiental, excelentes condições para a produção de 
energias renováveis, fortes traços de genuinidade e importantes fatores de diferenciação. Sub-região com potencial de trans-
formação agroalimentar, especialização tecnológica, inovação e cultura de parceria.

É assim uma região com grande potencial de crescimento e de desenvolvimento. Existem muitos diagnósticos. Importa por isso 
divulgar e difundir conhecimento, boas práticas, potenciar fatores distintivos, valorizar a autoestima e promover a confiança 
face aos desafios. Estimular parcerias e a cooperação inter-regional e interinstitucional.

O projeto “Radiografias” tem como propósito dar a conhecer as potencialidades da região para melhor identificar as bases do 
crescimento sustentável. Envolver os atores locais e regionais e convidar a participar especialistas nacionais e até internacionais 
com provas dadas nas matérias a abordar. O projeto tem ainda como meta estimular o conceito de cidadania ativa.

O Projeto Radiografias integra:

1 Programas radiofónicos, semanais, em que são destacadas as potencialidades de cada um dos concelhos e das áreas mais 
relevantes. Identificadas as áreas potenciais, são entrevistados os atores locais e convidados especialistas nacionais e inter-
nacionais que em termos teóricos e práticos acrescentem valor às temáticas em destaque.

2 Diagnóstico local (50 inquéritos e 10 entrevistas por concelho), para melhor identificar as potencialidades e os constrangi-
mentos, as boas práticas e as áreas de crescimento.

3 Conferências Concelhias - uma por cada concelho, modalidade aberta à população e convites endereçados igualmente a 
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atores locais e regionais, em função das temáticas a abordar, negociadas previamente com o município, de acordo com os 
resultados obtidos nos inquéritos e entrevistas e os interesses locais face aos desafios que hoje se colocam aos territórios 
rurais de baixa densidade. As conferências de porta aberta permitem que todos os que habitam um determinado território 
possam usar da sua palavra, potenciando a aproximação entre população, agentes económicos e sociais e dirigentes locais 
(jovens que colocam questões ao município, empresários que apresentam o seu ponto de vista). As conferências não preci-
sam ter muita gente, mas gente que tem dúvidas sobre o futuro do sítio onde vive, de acordo com os seus interesses pessoais, 
profissionais, sociais, etc.

4  Conferências temáticas intermédias e Conferência Final, de contornos mais genéricos que abranjam as principais áreas de 
crescimento e de desenvolvimento da região.

É um projeto que dá importância ao lugar onde se vive e como se vive, de várias maneiras, de acordo com a perceção de 
cada um/a e que procura criar sinergias de modo à construção coletiva de propostas de desenvolvimento focadas em inter-
esses coletivos de base territorial. 

Fonte: Rota do Guadiana – ADI.

Contactos:
Rota do Guadiana - ADI
Rua da Capelinha, 7 - 7830-405 Serpa
Telefone: 284 540 220
E-Mail: rota@rotaguadiana.org
Site: http://www.rotaguadiana.org

Links: Folheto Radiografias (http://www.rotaguadiana.org/uploads/files/20131029_095154_Radiografias_Folheto.pdf)
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Projeto M.I.G.A. e M.I.G.A. II

Designação: Projeto M.I.G.A. e M.I.G.A. II

Área-Temática: Desenvolvimento de iniciativas que contribuam para o diálogo e cooperação entre ONG e autoridades públi-
cas, no quadro dos processos de execução de políticas públicas.

Entidade Promotora: Terras Dentro

Outras entidades envolvidas: Iniciativa Positiva, Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo, Escola Secundária de Monte-
mor-o-Novo, Fidestra, Câmara Municipal de Montemor-o-Novo, Câmara Municipal de Viana do Alentejo, Comissão para a 
Cidadania e Igualdade de Género.

Caracterização da prática: A Terras Dentro – Associação para o Desenvolvimento Integrado, sediada em Alcáçovas mas com 
intervenção num território que abrange diversos concelhos do Alentejo Central e Baixo Alentejo, está a desenvolver o Projeto 
Mais Igualdade de Género no Alentejo, financiado pelo Programa Operacional Potencial Humano (POPH)/ Eixo 3 – Igualdade 
de Género/ Medida 7.3 – Apoio Técnico e Financeiro às Organizações Não Governamentais.

Com este projeto procura-se a mudança ao nível das mentalidades no que respeita à igualdade de género e oportunidades 
(IGO), dando consistência ao trabalho de consolidação de dinâmicas e atores (já iniciado numa fase anterior) e constituindo-se 
como uma intervenção em 3 áreas: 

-  Uma área que corresponde à criação de ferramentas de suporte à informação e sensibilização em matéria de I.G.O. direcio-
nada a contextos formativos e educativos, para a intervenção das mulheres na vida pública e dos homens na vida privada; 

-  Uma área de intervenção que incide nas ações de sensibilização e informação, ou seja, efetivar a divulgação/dissemina-
ção junto das ONG e da Sociedade Civil, de produtos sobre IG e VG, em redes locais, regionais e nacionais, rentabilizando 
sinergias e produtos, procurando a transversalidade e visando a passagem à igualdade de facto e promover ações para 
sensibilizar, alertar e desmistificar a problemática da VG e da IG; 

-  Uma área de intervenção que incide no acompanhamento/tutoria, ou seja, na constituição de um gabinete Apoio à Vitima 
de Violência Doméstica, para uma intervenção descentralizada e sistematizada pela consolidação de redes de parceria 
locais já existentes com o objetivo de diagnosticar, informar, acompanhar e encaminhar prioritariamente mulheres vítimas 
de violência doméstica.

Os objetivos específicos do projeto são:

-  No final de Junho de 2013 ter contribuído para a integração da dimensão da Igualdade de Género em todas as ONG e Enti-
dades participantes no projeto através da informação/ divulgação, e envolvimento dos Média Partners da região.

-  Garantir a execução de 25 ação de sensibilização, informação, esclarecimento ou debate sobre IVG, com participação de um 
mínimo de 300 mulheres e homens.

-  Garantir a execução de 2 ações IG, e 2 ações VG, com a participação mínima de 40 técnicas/os com intervenção na área 
social, comunitária e educativa.

-  Garantir que no mínimo 30 técnicas/os das entidades parceiras e organizações da sociedade civil participaram em pelo 
menos 1 sessão de IVG.

Kit para a Igualdade de Género

Instrumento pedagógico a utilizar em qualquer organização que tenha nos seus objetivos a abordagem desta temática junto 
dos jovens.

A Terras Dentro, para a conceção do Kit, estabeleceu uma parceria com a Escola Secundária de Montemor-o-Novo e, dinamizou 
várias sessões de exploração de conteúdos associados à problemática da igualdade e violência de Género com o envolvimento 
direto das/os alunas/os do 12.ºC 2009/10 da Escola Secundária de Montemor-o-Novo. Este trabalho foi feito com a colaboração 
da escola através da Oficina dos Afetos, e da assessoria da Empresa Iniciativa Positiva, que proporcionou assessoria técnica nas 
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questões relacionadas com os conteúdos da Igualdade de Género.

O Kit conta com um Guião de Utilização, uma BD intitulada “Quem Lava a Loiça” e ainda um DVD com sete spots que abordam 
várias temáticas do dia-a-dia em que as diferenças entre géneros estão presentes e são uma constante (todos eles protagoni-
zados pelos as/os alunas/os da turma do 12.ºC 09/10).

Curiosidade é o facto de este projeto se poder vir a internacionalizar, sendo que o Guião do Kit já está traduzido em quatro lín-
guas: Alemão, Espanhol, Francês e Inglês. Existe ainda a hipótese de, a breve trecho poder todo o KIT estar traduzido para estas 
línguas, em parceria com alunos de escolas dos respetivos países.

A Terras Dentro disponibiliza o Kit a todos os eventuais interessados.

Fonte: Setúbal na Rede.

Contactos:
Terras Dentro
Rua Rossio do Pinheiro s/n, 7090 - 049 Alcáçovas
Telefone: 266 948 070
E-Mail: atd@terrasdentro.pt
Site: www.terrasdentro.pt/
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Banco de Inovação Social

Designação: Banco de Inovação Social.

Área-Temática: Desenvolvimento de iniciativas que contribuam para o diálogo e a cooperação entre ONG e autoridades 
públicas, no quadro dos processos de execução de políticas públicas.

Entidade Promotora: Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Outras entidades envolvidas: O BIS – Banco de Inovação Social foi lançado no dia 30 de abril de 2014 pela Santa Casa da Mise-
ricórdia de Lisboa, e agrega 27 Instituições, entidades e empresas públicas e privadas que investem os seus ativos na promoção 
da inovação social.

Caracterização da prática: Entre outras, são iniciativas do BIS:

-  Estimular a criatividade para a inovação entre a cidadania;

-  Desenvolver a experimentação social para testar e validar as soluções inovadoras;

-  Apoiar a criação e desenvolvimento de empresas sociais através de fundos de investimento social;

-  Promover a inovação social no país através do desenvolvimento de plataformas operacionais do BIS agreguem instituições 
sociais locais públicas e privadas mediante formas inovadoras de governança.

É missão e propósito do BIS promover a inovação social, estimulando a sociedade a participar e a colaborar ativamente na 
configuração de soluções inovadoras e sustentáveis para os problemas, necessidades ou desafios societais.

O Programa de Experimentação e Inovação Social:

O Programa de Experimentação e Inovação Social tem como objetivo estimular e facilitar a criação, experimentação e dissemi-
nação de soluções inovadoras mais eficazes, eficientes e sustentáveis para as necessidades, problemas ou desafios sociais, em 
sentido amplo. Estas soluções podem ser novos produtos e serviços, medidas, processos e modelos diferentes de organização 
das respostas às necessidades sociais mas também a reaplicação de soluções já existentes ou a transferência dessas soluções 
para um outro setor da sociedade.

Para estimular, facilitar e dar corpo à inovação social, o Programa está organizado nas seguintes fases ou eixos:

1.  CONHECIMENTO ou identificação das necessidades sociais: Para identificar as necessidades ou problemas que não são 
satisfeitos pelas respostas existentes ou das áreas que suscitam oportunidades de inovação e de criação de negócios sociais, 
foi criado o FÓRUM DE DEBATE onde são desenvolvidas atividades de pesquisa e debate abertas à participação da cida-
dania e de especialistas.

2.  CRIATIVIDADE ou produção de ideias: Na FABRICA DE IDEIAS são proporcionadas metodologias e ferramentas de cocriação 
online assim como workshops de design social abertos à cidadania que estimulam e facilitam a criação de projetos inova-
dores e de empreendedorismo social que proporcionem respostas inovadoras às necessidades sociais.

3.  EXPERIMENTAÇÃO: As ideias só podem constituir respostas duradouras e efetivas às necessidades sociais depois de devi-
damente testadas e validadas através de protótipos e projetos-piloto. A finalidade desta fase é avaliar o potencial de exe-
quibilidade e de impacto social das ideias para que possam ser postas em prática numa Comunidade alargada através de 
novas políticas públicas ou de negócios sociais.

4.  SUSTENTABILIDADE: Para que os projetos inovadores com impacto social, novos ou já em execução, possam oferecer solu-
ções eficazes e duradouras é necessário que sejam sustentáveis do ponto de vista económico. Para este efeito, o BIS criou o 
FUNDO BIS.



114

5.  DISSEMINAÇÃO: Uma resposta inovadora e sustentável ou um negócio social com impacto deve ser divulgado nas redes 
nacionais e internacionais para que as boas práticas de inovação social possam ser conhecidas e partilhadas.

Programa de Apoio a Empresas Sociais

Para cumprir a sua missão, o BIS criou o Programa de Apoio a Empresas Sociais cujo objetivo é o apoio à criação de empresas 
sociais que respondam, de forma inovadora e sustentável, a necessidades societais previamente identificadas pelos parceiros 
do BIS como prioritárias. Entende-se por societais todas aquelas necessidades ou problemas, de índole vária, que afetam de 
forma grave a sociedade e que não possuem uma solução adequada ou carecem de uma solução.

O Programa está estruturado nas seguintes fases:

1ª Fase: Convocatória e Seleção dos projetos por parte do Conselho Operacional do BIS, avaliação do Plano de Negócios, iden-
tificação das necessidades dos projetos selecionados, celebração do Contrato Programa para o desenvolvimento do projeto e 
atribuição de Tutores (2 meses).

2ª Fase: Plano de Formação e Capacitação dos empreendedores com vista à elaboração do Plano de Negócio e formulação do 
pedido de apoio ao Conselho Operacional do BIS. Decisão do Conselho Operacional em relação ao apoio solicitado (3 meses).

3ª Fase: Incubação no Centro de Experimentação e Inovação Social BIS com vista ao desenvolvimento dos negócios. Pretende-
-se proporcionar um espaço de trabalho e acolhimento aos empreendedores que potencie a criação de sinergias com vista á 
constituição de uma Comunidade Empresarial (10 meses).

4ª Fase: Step out: Fase final do Programa com a autonomização dos negócios (3 meses).

Programa de Promoção de uma Cultura de Inovação Social

O Programa de Promoção de uma Cultura de Inovação Social leva, através das suas atividades e ações, o conceito e processo 
de inovação social a todos os setores da sociedade, estimulado o potencial de transformação e mudança, individual e coletivo. 
A inovação social é considerada, em muitos países e por muitas organizações, a resposta aos desafios do nosso tempo e uma 
ferramenta de desenvolvimento económico e social. Para que este posicionamento se consolide, o processo de inovação social 
tem que se tornar familiar, tem que ser uma opção na procura de soluções novas para os desafios sociais.

Nesta área de atuação do BIS, levamos a inovação social às pessoas, estimulando-as a serem protagonistas do processo. Deste 
modo, os cidadãos são, além de beneficiários das respostas sociais, os construtores e avaliadores dessas mesmas respostas.

Objetivos:

-  Desenvolvimento de uma cultura de inovação social baseada na criatividade, incentivando a sociedade a participar na ge-
ração e desenvolvimento de ideias inovadoras para fazer face aos desafios sociais;

-  Fomento de uma cidadania ativa, reconhecendo o individuo como agente transformador e de mudança.

Fundo BIS

Constituído pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, pelo Montepio Geral, pela Santa Casa da Misericórdia do Porto e pela 
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, o Fundo BIS é uma reserva financeira que irá ser transformada numa estrutura de fundos com 
personalidade jurídica de forma a poder desenvolver a política de investimento social definida pelos seus Membros.

O Fundo BIS orienta a sua política de apoio para o investimento em negócios e empresas sociais, para a prestação de garantias 
para facilitar o acesso ao microcrédito. Adicionalmente o Fundo concede anualmente um Prémio a um projeto de excelência no 
âmbito da Inovação Social.

O Fundo pode apoiar os negócios ou empresas sociais do Programa de Empreendedorismo Social do BIS sob proposta do Con-
selho Operacional do BIS. Pode também apoiar iniciativas de inovação social de grande impacto e valor social.

Compromisso da Prelada
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A Plataforma Operacional do BIS no Porto tem o objetivo de reforçar a operacionalidade, o impacto e a visibilidade dos Pro-
gramas e das ações do BIS a nível local e promover iniciativas que reforcem a implicação e participação da sociedade local 
nas ações do BIS. Para este efeito, foi assinado no Porto, na Casa da Prelada, um Compromisso - denominado “Compromisso 
da Prelada” - que junta a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, a Santa Casa da Misericórdia do Porto e 14 instituições de 
referência, públicas e privadas, da área do Porto. 

Fonte: Banco de Inovação Social.

Contactos:
Banco de Inovação Social
Email: info@bancodeinovacaosocial.pt
Site: http://bancodeinovacaosocial.pt/

Link: Facebook (https://www.facebook.com/bancodeinovacaosocial.pt)

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade Género Boa Governação Metodologia Participativa

X X X X
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Programa Escolhas

Designação: Programa Escolhas.

Área-Temática: Desenvolvimento de iniciativas que contribuam para o diálogo e a cooperação entre ONG e autoridades 
públicas, no quadro dos processos de execução de políticas públicas.

Entidade Promotora: Alto Comissariado para as Migrações.

Caracterização da prática:

Missão:

O Programa Escolhas visa promover a inclusão social de crianças e jovens provenientes de contextos socioeconómicos mais 
vulneráveis, tendo em vista a igualdade de oportunidades e o reforço da coesão social.

Estrutura-se em cinco áreas estratégicas de intervenção:

a) Inclusão escolar e educação não formal; b) Formação profissional e empregabilidade; c) Dinamização comunitária e cidada-
nia; d) Inclusão digital; e) Empreendedorismo e capacitação.

A Medida I visa contribuir para a inclusão escolar e para a educação não formal e admite as seguintes ações:

a)  Combate ao abandono escolar precoce, através do encaminhamento escolar de crianças e jovens para respostas já existen-
tes;

b)  Combate ao abandono escolar precoce, através da criação de novas respostas educativas;

c)  Promoção do sucesso escolar, dentro ou fora da escola, através do desenvolvimento de competências pessoais, sociais e 
cognitivas por via da educação formal e não formal;

d)  Corresponsabilização dos familiares no processo de supervisão parental.

A Medida II visa contribuir para a formação profissional e empregabilidade e inclui as seguintes ações:

a)  Promoção de atividades que visem favorecer a transição para o mercado de trabalho;

b)  Encaminhamento de jovens para respostas de formação profissional já existentes;

c)  Criação de novas respostas de formação profissional para jovens;

d)  Encaminhamento de jovens para o mercado de trabalho;

e)  Promoção da responsabilidade social de empresas e outras entidades, através de estágios e de emprego para jovens.

A Medida III visa contribuir para a dinamização comunitária e cidadania e admite as seguintes ações:

a)  Atividades lúdico -pedagógicas;

b)  Atividades desportivas;

c)  Atividades artísticas e culturais;

d)  Visitas a organizações da comunidade;

e)  Atividades que promovam a cooperação com as forças e serviços de segurança;

f)  Atividades que visem a sensibilização para a saúde sexual e reprodutiva;
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g)  Atividades que promovam o diálogo intercultural e o combate ao racismo;

h)  Atividades que visem o diálogo intergeracional;

i)  Atividades que visem a promoção da igualdade de género.

A Medida IV é de caráter transversal e cumulativa a uma ou mais das medidas anteriormente enunciadas, potenciando -as, e 
visa apoiar a inclusão digital através das seguintes ações:

a)  Atividades ocupacionais de orientação livre;

b)  Atividades orientadas para o desenvolvimento de competências;

c)  Cursos de iniciação às Tecnologias da Informação e da Comunicação;

d)  Formação certificada em Tecnologias da Informação e da Comunicação;

e)  Atividades de promoção do sucesso escolar e da empregabilidade.

A Medida V visa apoiar o empreendedorismo e a capacitação dos jovens, através das seguintes ações:

a)  Autonomização informal de projetos dos jovens, visando a sua gradual emancipação;

b)  Apoio à criação de associações juvenis ou outras estruturas formais tendo em vista a sua sustentabilidade;

c)  Voluntariado e serviço à comunidade;

d)  Visitas, estágios e parcerias com organizações e empreendedores que possibilitem o alargar das experiências dos jovens;

e)  Participação no «Concurso Anual de Ideias para Jovens», em 2014 e 2015, em condições a definir posteriormente pelo Pro-
grama Escolhas;

f)  Atividades formativas ou outras que promovam o desenvolvimento de competências empreendedoras;

g)  Promoção da mobilidade juvenil e de intercâmbios dentro e fora do território nacional;

h)  Apoio aos jovens na criação das suas iniciativas de emprego.

Participantes:

Os projetos deverão abranger participantes diretos e indiretos:

a)  Por participantes diretos entendem -se os públicos prioritários do projeto, nomeadamente aqueles com uma maior incidên-
cia dos riscos de exclusão e sobre os quais deverá incidir um acompanhamento mais regular;

b)  Por participantes indiretos entendem -se os públicos expostos a riscos mais reduzidos.

São participantes diretos do Programa Escolhas as crianças e jovens, entre os 6 e os 24 anos, provenientes de contextos socioe-
conómicos mais vulneráveis, nomeadamente descendentes de imigrantes e comunidades ciganas, que se encontrem numa ou 
mais das seguintes situações: a) Em absentismo escolar; b) Com insucesso escolar; c) Em abandono escolar precoce; d) Em de-
socupação; e) Com comportamentos desviantes; f) Sujeitos a medidas tutelares educativas; g) Sujeitos a medidas de promoção 
e proteção.

São participantes indiretos do Programa Escolhas as crianças e jovens que não se enquadrem nas características definidas no 
número anterior, ou que, enquadrando -se, a incidência seja menor do que nos participantes diretos, bem como os familiares de 
todos os participantes, numa lógica de corresponsabilização no processo de desenvolvimento pessoal e social.

Consideram-se, ainda, participantes indiretos, outros públicos--alvo (designadamente professores, auxiliares, técnicos, empre-
sas, entre outros), desde que as atividades previstas não se afastem dos objetivos prioritários do Programa e sejam fundamen-
tadas no diagnóstico de necessidades.



118

Princípios gerais:

A conceção e execução dos projetos a que se refere o presente Regulamento devem obedecer aos seguintes princípios gerais:

a)  Planeamento Estratégico — compreendendo a avaliação como um ciclo, os projetos deverão estabelecer um diagnóstico 
claro e consolidado, definir objetivos e metas, identificando as ações e as atividades, bem como o seu impacto nos proble-
mas;

b)  Parceria — assumindo que é na escala local que os problemas melhor poderão ser resolvidos, e assente na lógica das par-
cerias locais, os projetos deverão procurar a complementaridade, a articulação de recursos e a corresponsabilização pelas 
iniciativas, de forma a promover a sustentabilidade das ações;

c)  Participação — entendendo o potencial humano como um fim e um recurso, os projetos deverão garantir a participação 
das crianças, dos jovens, das comunidades e das organizações em todas as etapas do projeto, promovendo processos de 
capacitação e de corresponsabilização;

d)  Diálogo Intercultural — aceitando que no encontro da diferença é possível promover um enriquecimento, os projetos deve-
rão trabalhar a coesão interna das comunidades, procurando uma convivência positiva entre todas as culturas, possibilitan-
do, em simultâneo, a criação de pontes com outros indivíduos e comunidades;

e)  Mediação — os projetos deverão favorecer intervenções de proximidade, recorrendo sempre que necessário ao trabalho 
de rua e à mediação, adaptando -se aos contextos e horários dos públicos, entendendo globalmente a sua intervenção 
enquanto um processo de mediação social;

f)  Inovação Social — a procura de novas respostas para velhos problemas, recorrendo à criatividade e à inovação, deverá ser um 
princípio basilar nos projetos, procurando identificar as potencialidades e os recursos que permitam soluções inovadoras;

g)  Empreendedorismo — reconhecendo o potencial de transformação das competências desenvolvidas em soluções de em-
preendedorismo social e ou económico, os projetos deverão desenvolver iniciativas capacitadoras do empreendedorismo 
dos indivíduos, grupos e comunidades. 

O Programa Escolhas nesta sua 5ª Geração (janeiro de 2013 a dezembro de 2015) financia e acompanha um total de 109 proje-
tos plurianuais, que através de consórcios locais rentabilizam recursos e sinergias, tendo por base o diagnóstico efetuado. Ainda 
nesta 5ª geração prevê-se, até dezembro de 2015, apoiar 30 projetos pontuais, de cariz experimental e inovador na área do 
emprego e empregabilidade.

Contactos:
Programa Escolhas
Sede Lisboa: Rua dos Anjos, n.º 66, 3º andar, 1150-039 Lisboa
Telefone: 21 810 3060  
Fax: 21 810 30 79
Email: escolhas@programaescolhas.pt / comunicacao@programaescolhas.pt
Site: http://www.programaescolhas.pt

Link: Facebook (https://www.facebook.com/programa.escolhas)

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade Género Boa Governação Metodologia Participativa

X X
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EQUAL

Designação: EQUAL.

Área-Temática: Desenvolvimento de iniciativas que contribuam para o diálogo e a cooperação entre ONG e autoridades 
públicas, no quadro dos processos de execução de políticas públicas.

Entidade Promotora: Comissão Europeia.

Caracterização da prática: 

A iniciativa comunitária EQUAL visa promover novas práticas de luta contra as discriminações e desigualdades de qualquer 
natureza relacionadas com o mercado de trabalho, num contexto de cooperação nacional, e incentivar a integração social e 
profissional dos requerentes de asilo.

A crescente interdependência das economias dos Estados-Membros levou à inclusão no Tratado de Amsterdão de um novo títu-
lo dedicado ao emprego, onde se prevê a elaboração de uma estratégia europeia de emprego e a adoção anual de orientações 
que os Estados-Membros deverão ter em consideração nas respetivas políticas nacionais.

As orientações para o emprego, incluídas nos Planos de Ação Nacionais (PAN) de cada Estado-Membro, assentam em quatro 
pilares:

- Empregabilidade.
- Espírito empresarial.
- Adaptabilidade.
- Igualdade de oportunidades.

A União Europeia desenvolve igualmente uma estratégia integrada de luta contra a exclusão social e a discriminação, nomea-
damente em razão do sexo ou da orientação sexual, da raça ou origem étnica, da religião ou das convicções, de uma deficiência 
ou da idade. Existem políticas e programas neste domínio, designadamente nos termos dos artigos 13.º (luta contra a discrimi-
nação) e 137.º do Tratado (promoção da inserção social). A iniciativa comunitária EQUAL também contribui para a realização 
desta estratégia ao concentrar as suas intervenções no mercado de trabalho.

Princípios Gerais 

A iniciativa comunitária EQUAL constitui um laboratório permanente de experimentação que permite elaborar e divulgar no-
vas abordagens de aplicação das políticas de emprego, com o intuito de lutar contra as discriminações e desigualdades de 
qualquer natureza, incluindo as que afetam os requerentes de asilo. A prazo, as soluções inovadoras que provem a sua eficácia 
serão divulgadas às autoridades políticas e de gestão responsáveis com vista à sua integração (mainstream) nas intervenções 
principais apoiadas no âmbito dos fundos estruturais.

Cada Estado-Membro apresenta um Programa de Iniciativa Comunitária (PIC) à Comissão, onde expõe a sua estratégia e mo-
dalidades de aplicação de EQUAL. As intervenções financiadas no âmbito dos PIC são agrupadas em domínios temáticos e apli-
cadas através das parcerias de desenvolvimento (PD) geográficas ou sectoriais. A cooperação transnacional, como instrumento 
do valor acrescentado europeu de EQUAL, é propícia ao intercâmbio de experiências e de boas práticas. Além do mais, a ino-
vação faz parte da iniciativa comunitária. Pode estar relacionada com os processos (melhoria das abordagens existentes, novos 
métodos, novos instrumentos), com os objetivos pretendidos (objetivos que instam a qualificações novas ou prometedoras e a 
novas fontes de emprego) ou com o contexto (novas estruturas administrativas ou políticas, sistemas inovadores de intervenção).

Abordagem Temática 

Os Estados-Membros baseiam a estratégia de EQUAL em domínios temáticos específicos assentes nos 4 pilares das orientações 
para o emprego (mais o domínio temático “requerentes de asilo”). Estes domínios temáticos, que podem ser revistos de dois em 
dois anos em função da evolução do mercado de trabalho, são os seguintes:
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Pilar 1: empregabilidade

-  Facilitar o acesso ao mercado de trabalho das pessoas que conhecem maiores dificuldades de integração ou reintegração 
no mercado laboral.

-  Combater o racismo e a xenofobia no mercado de trabalho.

Pilar 2: espírito empresarial

-  Facultar, a todos os interessados, acesso ao processo de criação de empresas, fornecendo os instrumentos necessários para 
criar uma empresa e identificar novas oportunidades de emprego nas zonas urbanas e rurais.

-  Reforçar a economia social (terceiro sector), em especial os serviços de utilidade pública, com particular relevo para a me-
lhoria da qualidade dos empregos.

Pilar 3: adaptabilidade

-  Promover a aprendizagem ao longo da vida e as práticas laborais integradoras, que incentivem o recrutamento e a manu-
tenção no emprego das categorias mais expostas à discriminação e à desigualdade no mercado de trabalho.

-  Fomentar a adaptabilidade das empresas e dos trabalhadores às transformações económicas, assim como a utilização das 
novas tecnologias da informação.

Pilar 4: igualdade de oportunidades para homens e mulheres

-  Conciliar trabalho e vida familiar e facilitar a reintegração profissional dos homens e das mulheres que abandonaram o 
mercado de trabalho, desenvolvendo formas mais flexíveis e eficazes de organização do trabalho e de serviços de apoio.

-  Reduzir as disparidades de género e promover a dessegregação profissional.

Pilar 5: facilitar a inserção dos requerentes de asilo 

Dependendo do estatuto oficial do requerente de asilo — domínio extremamente complexo com variações entre os Estados-
-Membros —, as ações irão no sentido de encontrar novas formas de facilitar o acesso ao mercado de trabalho ou proporcionar 
formação aos requerentes de asilo confrontados com a repatriação, antes de deixarem o país que os acolheu.

A parceria 

A parceria é uma componente essencial para a aplicação da iniciativa comunitária EQUAL. As PD (beneficiárias finais do apoio 
financeiro) estão formadas pelo conjunto dos intervenientes interessados e competentes: as autoridades públicas nacionais, re-
gionais ou locais; as entidades territoriais; os serviços públicos de emprego; as ONG; as empresas e em particular as pequenas 
e médias empresas (PME); os parceiros sociais. Todos estes intervenientes cooperam com vista à definição de uma estratégia de 
intervenção em cada um dos domínios temáticos supramencionados. Em conjunto, definem e decidem (princípio do empodera-
mento) objetivos comuns e procuram soluções inovadoras de luta contra as desigualdades e as discriminações.

Os Estados-Membros definem o tipo de parceria mais apropriado à situação nacional de acordo com duas abordagens dife-
rentes:

-  Parceria de desenvolvimento geográfico que agrupa os intervenientes pertinentes num determinado território geográfico.

-  Parceria de desenvolvimento sectorial que abrange um determinado sector económico ou industrial e que pode também 
afetar um grupo-alvo específico.

Ações a Financiar

Para cada um dos domínios temáticos de intervenção, a iniciativa comunitária EQUAL apoia 4 ações distintas:

Ação 1: Criação das parcerias de desenvolvimento e da cooperação transnacional. Não devendo exceder 6 meses, a ação 1 
tem por objetivo facilitar a criação de Parcerias de Desenvolvimento (PD) duradouras e eficazes e conferir um verdadeiro valor 
acrescentado à cooperação transnacional.
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Constitui a principal etapa do processo de seleção para o financiamento no âmbito de EQUAL. As organizações que estiveram 
na base da criação da PD apresentam ao Estado-Membro um dossier de candidatura relacionado com o domínio temático e o 
território/sector em causa, que inclua os seguintes elementos: a lista dos parceiros implicados, bem como a sua capacidade e 
o seu papel na gestão administrativa e financeira das intervenções previstas; o diagnóstico do problema a tratar; os objetivos a 
alcançar; um programa de trabalho para a ação 1 e a natureza das atividades previstas no âmbito da ação 2; as expectativas 
em matéria de cooperação transnacional.

No final da Ação 1, a parceria deverá apresentar uma estratégia comum sob forma de um Acordo de Parceria de Desenvolvi-
mento que deverá conter, no mínimo, os seguintes elementos: uma avaliação ex ante da situação em matéria de exclusão e de 
discriminação de acordo com o domínio temático escolhido e o território/sector considerado; um programa de trabalho e um 
orçamento realista; a identificação clara do papel de cada parceiro, (direção, capacidade de decisão, gestão, administração e 
financiamento) um mecanismo de avaliação permanente (recolha e análise dos dados a partir de indicadores); o compromisso 
formal de participar na ação 3; uma estratégia de integração do princípio da igualdade entre homens e mulheres.

Ação 2: Execução dos programas de trabalho das Parcerias de Desenvolvimento. Para receber o financiamento para a reali-
zação da ação 2, cada Parceria de Desenvolvimento selecionada deverá demonstrar, através da apresentação de um acordo 
de parceria de desenvolvimento e de um acordo de cooperação transnacional, que preenche os critérios definidos no âmbito 
da ação 1. Estes dois documentos deverão igualmente comprovar que a PD preenche os seguintes requisitos: a transparência 
(disponibilidade do cofinanciamento necessário, capacidade de gerir fundos públicos, aceitar que os resultados das atividades 
passem a ser públicos); a capacidade representativa da parceria; a vontade e capacidade para participar nas atividades de 
cooperação transnacional (mais-valias previstas, divulgação dos resultados nas redes nacionais e europeias).

O programa de trabalho e o orçamento da ação 2 abrangem um período inicial de 2 a 3 anos podendo, eventualmente, ser 
prolongados.

Ação 3: Criação de redes temáticas, divulgação de boas práticas e impacto na política nacional. A participação nesta ação será 
obrigatória para todas as PD. Esta ação apoia a criação de redes, atividades de divulgação e de integração nas políticas de 
emprego e do mercado de trabalho. As PD atuam isoladamente ou em grupo, com base na sua própria experiência. Os Esta-
dos-Membros estabelecerão mecanismos para facilitar a integração da luta contra a discriminação e o tratamento desigual, 
quer no plano horizontal (ao nível de organizações que operam num domínio semelhante), quer vertical (ao nível de políticas 
regionais e nacionais, designadamente os PAN e os fundos estruturais).

Estes mecanismos deverão servir para: identificar os fatores geradores de desigualdades e de discriminação, acompanhar e 
analisar o impacte real ou potencial das PD nos grupos-alvo e nas prioridades dos PAN. Além do mais, identificam e avaliam os 
fatores geradores de boas práticas que serão divulgados no final da ação 1.

Ação 4: Assistência técnica. A assistência técnica servirá para: facilitar a procura de parceiros e a consolidação de parcerias ao 
nível da cooperação transnacional (ação 1); recolher, publicar e divulgar as experiências adquiridas e os resultados alcançados, 
incluindo os relatórios anuais das PD (ação 2); apoiar a criação de redes temáticas, as atividades de divulgação e a criação de 
mecanismos com um forte impacto político (ação 3); assegurar a cooperação no domínio da criação de redes à escala europeia 
e a partilha de todas as informações pertinentes com os outros Estados-Membros e com a Comissão.

Divulgação e Avaliação à Escala Europeia

Os Estados-Membros, os parceiros sociais e a Comissão cooperam a fim de explorar a repercussão potencial das boas práticas 
identificadas de EQUAL na estratégia europeia de emprego. A nível da União Europeia, a Comissão estabelece um mecanismo 
de avaliação que permite estimar as implicações da iniciativa comunitária através de três ações distintas:

- Revisões temáticas ao nível da União Europeia

Para cada domínio temático da iniciativa EQUAL, a Comissão organiza uma série “”de revisões temáticas”” onde participam 
grupos de PD. Os resultados serão públicos e servirão para enriquecer as avaliações das políticas no âmbito da estratégia 
europeia de emprego e dos programas comunitários estabelecidos no âmbito dos artigos 13.º (luta contra a discriminação) e 
137.º (promoção da inserção social) do Tratado. Os países candidatos participam no debate e na exploração desses resultados.



122

- Uma avaliação periódica do valor acrescentado resultante da iniciativa EQUAL relativamente aos planos de ação nacionais 
(PAN).

A Comissão estabelece uma base de dados de boas práticas de EQUAL com base nas atividades no âmbito da ação 3 e nos 
dados e na informação recolhida nas PD. Os comités de acompanhamento dos Objetivos 1, 2 e 3 dos fundos estruturais terão 
acesso a essas informações.

- A criação de fóruns de discussão à escala da União.

Todos os anos, será organizado um fórum de debate com a plataforma social das ONG europeias para suscitar o debate e as 
reações das várias partes interessadas. Além do mais, a Comissão organizará uma série de reuniões centradas em questões 
mais específicas, como por exemplo a transferência de boas práticas nos países candidatos. O comité do emprego e o comité 
de assistência à administração do FSE serão regularmente informados do estado de aplicação de EQUAL.

Além do mais, os prestadores de serviços externos, selecionados mediante concursos cujo montante total não excede 2 % do 
apoio do FSE, efetuarão tarefas específicas que contribuem para a aplicação de EQUAL e que beneficiam de um apoio comu-
nitário a uma taxa de 100 % do seu custo total.

OS PROGRAMAS DE INICIATIVA COMUNITÁRIA 

Cada PIC, que adota a forma de um Documento Único de Programação (DOCUP), deverá incluir uma descrição pormenorizada 
dos seguintes elementos: a situação atual no que diz respeito a discriminações e desigualdades no mercado de trabalho; uma 
avaliação ex ante do impacte esperado na situação socioeconómica local ou sectorial; a estratégia de execução baseada na 
seleção de prioridades (com uma vertente específica para as intervenções referentes aos requerentes de asilo) e as atividades 
de informação; a complementaridade entre esta estratégia e o Plano de Ação Nacional, os pactos territoriais de emprego () e 
outros programas comunitários; as ações e os métodos em prol da igualdade de oportunidades entre homens e mulheres; uma 
síntese das ilações retiradas das iniciativas ADAPT e EMPREGO precedentes; os modelos de assistência técnica necessários para 
a aplicação do PIC; um plano de financiamento indicativo que especifique a participação financeira prevista do FSE e o finan-
ciamento público e privado previsto; os processos de consulta de todos os parceiros na tomada de decisões; as modalidades de 
acompanhamento, controlo e avaliação da aplicação de EQUAL (convites à apresentação de propostas, contratos concedidos 
aos beneficiários finais, integração nas políticas ou mainstreaming, composição do comité de acompanhamento, recolha de 
dados e indicadores necessários para uma avaliação permanente).

Após um período de negociação de 5 meses, a Comissão aprova para cada PIC una decisão onde confirma a concessão de 
apoio através do FSE. Posteriormente, cada PIC é completado com um complemento de programação.

Fonte: Comissão Europeia

Contactos:
Representação da Comissão Europeia em Portugal
Largo Jean Monnet, 1 - 10º, 1269-068 Lisboa
Telefone: (+351) 213 509 800
E-Mail: comm-rep-lisbonne@ec.europa.eu
Site: http://ec.europa.eu/portugal/comissao/welcome/index_pt.htm

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade Género Boa Governação Metodologia Participativa

X X X X X X



INSTRUMENTOS E MEDIDAS TENDENTES A 

ENCORAJAR A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE 

CIVIL NOS PROCESSOS DE TOMADA DE 

DECISÃO

Instrumentos e medidas tendentes a encorajar a participação da Sociedade Civil nos processos de tomada 
de decisão, designadamente no âmbito de consultas públicas, audições públicas, petições ou orçamentos 
participativos.
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Limpeza e desassoreamento do rio 
Sado no troço entre São Romão – 

freguesia do Torrão – e Vale de Guiso  
união de freguesias de Alcácer do Sal (Santiago e santa 

Maria do Castelo) e Santa Susana.

Designação: Limpeza e desassoreamento do rio Sado no troço entre São Romão – Freguesia do Torrão – e Vale de Guiso – 
União de Freguesias de Alcácer do Sal (Santiago e Santa Maria do Castelo) e Santa Susana.

Área-Temática: Instrumentos e medidas tendentes a encorajar a participação da sociedade civil nos processos de tomada de 
decisão.

Entidade Promotora: Associação de Beneficiários do Vale do Sado.

Prática identificada por: Câmara Municipal de Alcácer do Sal.

Outras Entidades envolvidas: APASADO – Associação de Proteção Ambiental do Sado; APARROZ – Agrupamento de Produtores 
do Vale do Sado; Câmara Municipal de Alcácer do Sal; ARH - Administração da Região Hidrográfica do Alentejo; Proprietários 
confinantes com as margens do rio Sado na área de intervenção.

Caracterização da prática: 

Trata-se de um projeto classificado como “âncora” de interesse supramunicipal, que prevê a limpeza e desobstrução do rio 
Sado no troço entre São-Romão e Vale de Guizo, da Vala Real e da Ribeira de Algalé e respetivas margens, bem como a reabi-
litação da ponte da Herdade de Benegazil, obstáculo ao escoamento do Sado. Um total de mais de 51 quilómetros de linha de 
água a limpar e desobstruir, a que se juntam as ligações entre aquedutos e o rio, num total de 1.200 metros.

Aumentar a capacidade de escoamento do Sado, diminuir a probabilidade de cheias, aumentar a capacidade de drenagem 
dos campos agrícolas e criar a possibilidade de realização de passeios de barco, numa ótica da náutica de lazer e dos despor-
tos náuticos, potenciando o turismo rural e de observação da natureza estão entre os objetivos a alcançar com esta intervenção.

A operação é financiada no Eixo 4 – Qualificação Ambiental e Valorização do Espaço Rural – INALENTEJO 2007/2013.

A operação é imprescindível, já que, as cheias que ocorrem nestes locais são consequência de obstáculos, como troncos de 
árvores mortas, detritos, corte de vegetação que cresce para o meio do curso de água. Estes contribuem para a redução da 
capacidade de vazão, com a obstrução do leito e inúmeros prejuízos para os proprietários das parcelas confinantes. Para além 
das desvantagens a nível económico e social, ter-se-á, também, que dar ênfase à impossibilidade de promover atividades lú-
dicas relacionadas com o turismo de Natureza como é o caso de passeios em barcos à vela, neste troço do rio, com objetivo de 
lazer e/ou de observação e interpretação da fauna e flora existente e que tanto enriquece este local.

Fonte: Câmara Municipal de Alcácer do Sal
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Contactos: 
Câmara Municipal de Alcácer do Sal
Praça Pedro Nunes, 7580-125 Alcácer do Sal
Telefone: 265 610 040
E-mail: geral@m-alcacerdosal.pt
Site: www.cm-alcacerdosal.pt

Associação de Beneficiários do Vale do Sado 
Estrada Nacional 5 7580-000 Alvalade-Alcácer do Sal
Telefone: 265 622 558

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade Género Boa Governação Metodologia Participativa

X X X X
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Grupo Comunitário Porto Alegre

Designação: Grupo Comunitário Porto Alegre.

Área-Temática: Instrumentos e medidas tendentes a encorajar a participação da sociedade civil nos processos de tomada de 
decisão.

Entidade Promotora: Leigos para o Desenvolvimento.

Outras Entidades envolvidas: Câmara Distrital de Caué, escolas, creche, posto de saúde, associações (moradores, agricultores, 
pescadores, cabo-verdianos, culturais, desportivas, etc.), grupos de jovens, representantes das mulheres, empresas e empreen-
dimentos turísticos locais, ONGD locais, etc.

Caracterização da prática: 

O Grupo Comunitário de Porto Alegre é um grupo organizado para defender os interesses das comunidades de Porto Alegre, 
Vila Malanza e Ponta Baleia, situadas no distrito de Caué, no sul de São Tomé e Príncipe.

Procura dar resposta a questões como o isolamento geográfico, distanciamento da comunidade das estruturas públicas de 
poder e falta de estruturas/respostas sociais.

Baseia-se num modelo de governança local, partilhado e participado, que permite identificar e priorizar os problemas locais, 
definir estratégias e implementar soluções com responsabilidades partilhadas, mobilizando recursos endógenos e apoios exter-
nos. Foi assim criado um fórum local de discussão das problemáticas da comunidade e da implementação de projetos comuni-
tários; com reuniões quinzenais e constituição de grupos de trabalho para implementação de projetos.

Existe desde Janeiro de 2012. Com estes encontros procura-se conhecer as dificuldades da comunidade para, em conjunto, de-
finir formas de as solucionar.

O primeiro problema debatido e solucionado foi o mau estado de conservação da creche de Porto Alegre, tendo sido encontra-
da forma de o resolver com o apoio da Câmara Distrital, duma empresa local e da comunidade. Outras necessidades respondi-
das pelo grupo: organização de eventos culturais e desportivos; implementação de sistema de quotização para funcionamento 
de transporte de emergência, limpeza dos tanques de abastecimento de água à população; criação de uma comissão para im-
plementação de um Rádio Comunitária; ações de sensibilização ambiental e saneamento do meio; recuperação de um edifício 
público para criação de uma Creche em Vila Malanza; fornecimento de lenha à creche e à escola para confeção dos almoços 
das crianças; lançamento das bases para a criação de um Centro Cultural Comunitário. 

 A prática pode ser replicada em qualquer comunidade, mobilizando os atores locais com interesse nesse território, fazendo 
refletir e agir em conjunto, de forma concertada. Para essa replicabilidade é necessário:

-  Elaborar diagnóstico participado e definir prioridades;

-  Sinalizar e mobilizar todos os atores com intervenção local;

-  Definir periodicidade de encontros e formas de funcionamento (regulamento de funcionamento e de processos de tomada 
de decisão);

-  Fazer um acompanhamento e capacitação em contexto das entidades e agentes de desenvolvimento local presentes nos GC

-  Constituir grupos de trabalho para implementação de projetos.

Fonte: Leigos Para o Desenvolvimento
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Contactos: 
Leigos Para o Desenvolvimento
Estrada da Torre, N° 26 1769-014 Lisboa Portugal
Telefone: 00351 21 757 42 78
Email: geral@leigos.org
Site: www.leigos.org/

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade Género Boa Governação Metodologia Participativa

X X X X X X
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 Agenda 21 Local

Designação: Agenda 21 Local.

Área-Temática: Instrumentos e medidas tendentes a encorajar a participação da sociedade civil nos processos de tomada de 
decisão.

Entidade Promotora: Poder Local.

Outras Entidades envolvidas: Associações e ADLs.

Caracterização da prática: 

A Agenda 21 local é enunciada como um instrumento fundamental de gestão participativa, tendo como vetor fundamental o 
facto de se poder construir com base nos agentes locais e nas várias perceções do território. Trata-se de uma dinâmica, que 
coloca ao mesmo nível as variáveis ambientais, sociais e económicas, no campo do desenvolvimento local, embora se reconhe-
ça que a assunção e apropriação pelas Comunidades Locais, Municípios, Agentes e Instituições, se revele com fragilidades e 
descontinuidades.

Num estudo realizado com base em entrevistas semiestruturadas a atores ligados ao desenvolvimento local, verificamos que 
as dinâmicas participativas dos vários agentes locais, individuais e coletivos, é fundamental na construção e implementação 
da “Agenda 21 Local”; o que vai ao encontro das perspetivas teóricas neste campo (Joas & Gronholm, 2004; Meindl & Magel, 
2004; Silva, 2005; Medeiros, 2006; Agenda 21 Local 2013). No entanto, reconhece-se, que nem sempre é constituída como ação 
prioritária.

O estudo concluiu também que a mobilização dos agentes para a participação e os processos de animação e dinamização 
dos grupos, de forma a obter compromissos e ideias comuns, constitui o fator fundamental de sucesso nestes processos, mas, 
também, uma das maiores dificuldades na sua operacionalização.

Os atores entrevistados sugerem que tal se deve a uma ausência de cultura de participação cívica e de governação e iniciativas 
partilhadas. Assim, as metodologias utilizadas nos dois concelhos (workshops, questionários à população e sessões públicas), 
que visaram a participação efetiva dos cidadãos, encontraram alguma resistência, principalmente, ao nível dos atores e agen-
tes individualmente considerados. Verificamos que esta tendência pode ser colmatada com a participação mais efetiva de 
Equipas de Dinamização e Promoção (agentes coletivos), que contribuam, ao longo de todo o processo, para a construção do 
diagnóstico de sustentabilidade e, consequente, plano.

A operacionalização deste processo e correspondentes documentos, também, parece ser uma dificuldade apontada pelos 
atores entrevistados. Esta dificuldade deve-se, frequentemente, a uma incapacidade de alocar os recursos necessários, mas, 
também, ao fato de não existir por parte dos agentes e autoridades locais uma clara e assumida motivação para a sua opera-
cionalização, enquanto efetiva prioridade.

Destas constatações, por via destas duas experiências, mas tendo presentes informações de outros “processos AG.21L”, particu-
larmente no Alentejo, consideramos que as principais conclusões, feitos desafios para maximizar as potencialidades da Matriz 
Agenda21-Local, são as que, sinteticamente e em esboço, passamos a identificar:

-  O arranque do Processo e Projeto exigirá que, previamente se desenvolvam iniciativas de sensibilização/formação/mobi-
lização junto dos principais Agentes Locais, Municipais, Institucionais, Associativos e de Cidadanias Ativas, sobre a “Matriz 
AG.21”, o que implica para a sua real concretização, que seja assumida como Prioridade pela Comunidade Municipal. (con-
cretizando a 1ª fase, antes identificada por Garzillo & Kuhn – “Fase de Compromisso e Sensibilização”);

-  Os Municípios, enquanto promotores dos projetos em cooperação, devem dotar-se de Equipas Técnicas Coordenadoras na 
efetivação dos processos, do início ao fim; equipas especializadas, mas, também, com conhecimento/enraizamento territo-
rial das/nas respetivas Comunidades Locais;

-  Perante o de positivo e patrimonial se deixou nesta primeira década da AG21L, reconhecendo as falhas e, consequentes, 
conclusões/recomendações, que se perspetive uma 2ª Geração da “Agenda 21 Local” em Portugal, debaixo das seguintes 
premissas:

-  Os processos devem ser antecedidos de Promoção, em diversas escalas territoriais, pública e institucional, dos 
pressupostos chave das AG.21;
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-  Os processos devem ser enquadrados Territorialmente, de diversas geografias, valorizando e potenciando tudo o 
que de diagnóstico e planeamento está realizado;

-  A troca de experiências e cooperações entre diversos processos deve ser uma prática corrente, geradora de ensi-
namentos e de potenciação de recursos locais.

A prática significativa proposta emerge da necessidade de correção e clareza das teses fundadoras da “Agenda 21 Local”, as 
inúmeras experiências de concretização pelo Poder Local, o apoio e fomento realizado por Instituições Regionais, o elevado 
investimento financeiro e humano, convergências quanto ao balanço do realizado (nos êxitos e falhas) e a cada vez maior ne-
cessidade de “Territorializar o Desenvolvimento”, defende-se que, com inovação e redobrada responsabilidade, se relance um 
processo/movimento para a promoção e realização de “Agenda 21 Territorial”, de escalas e geometrias variadas, mas sempre 
partindo das Comunidades Locais.

A sua efetiva implementação pode constituir uma resposta, entre muitas, que deverão ser procuradas e encontradas de supe-
ração da crise global.

Fonte: Célia Quintas

Contactos:
Portal Agenda 21 Local Portugal
Universidade Católica Portuguesa – Escola Superior de Biotecnologia
Grupo de Estudos Ambientais
Rua Dr. António Bernardino de Almeida, 4200-072 Porto Portugal
Telefone: + 351 22 558 00 91
Site: www.cidadessustentaveis.info

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade 
Género

Boa Gover-
nação

Metodologia 
Participativa

X X X X X X
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Agenda 21 Local - Vale do Minho

Designação: Agenda 21 Local - Vale do Minho.

Área-Temática: Instrumentos e medidas tendentes a encorajar a participação da sociedade civil nos processos de tomada de 
decisão.

Entidade Promotora: Associação de Municípios do Vale do Minho.

Prática Identificada por: ADRIMINHO.

Outras Entidades envolvidas: Universidade Católica do Porto, ADRIMINHO; Associação de Produtores do Vale do Minho; União 
Empresarial do Vale do Minho; ADERE - PNPG; VALORMINHO; Autarquias de Cerveira; Melgaço; Valença e Paredes de Coura.

Caracterização da prática: 

Esta iniciativa procura dar resposta à pouca apetência da sociedade em participar na identificação dos problemas, dos pontos 
fracos e na definição de medidas para superar esses constrangimentos. Pretendeu fomentar a participação e envolvimento dos 
agentes económicos, sociais e locais no estabelecimento de uma estratégia de desenvolvimento local.

A Agenda 21 Local do Vale do Minho é um processo participativo que está a ser implementado na região, pelas Autarquias e 
Comunidade Intermunicipal do Vale do Minho, em parceria com a Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica 
Portuguesa. Tem como objetivo preparar e implementar um Plano de Ação Estratégico de longo prazo dirigido às prioridades 
locais para o desenvolvimento sustentável.

Na Pós graduação foram integrados técnicos das autarquias e de associações locais de desenvolvimento, empresariais, de 
agricultores e produtores florestais.

O Objetivo Central era o de criar Planos de Ação concelhios que traduzissem por um lado ações e projetos integrados sustenta-
dos nos ativos locais, no sentir das instituições e populações locais, e por outro chamar a população para “pensar” na sua terra, 
na sua freguesia e o que poderá fazer por ela.

A ação foi desenvolvida em 3 grandes fases:

1ª Fase - trabalho em contexto de sala de aula - aquisição de competências e de conhecimento sobre metodologias de atuação;

2ª Fase - trabalho de terreno - com a realização de diversos focus grupo/ workshops junto da população geral e/ou públicos 
específicos - elaboração de um diagnóstico territorial, pontos fortes e pontos fracos, oportunidades e ameaças;

3ª Fase - definição da estratégia, das ações, apresentação de resultados e disseminação dos mesmos junto do público-alvo.

Com base no processo de participação pública foram definidas áreas prioritárias ao nível local e regional. As fases seguintes 
irão incluir a dinamização de ações de educação para a sustentabilidade e a elaboração participada do diagnóstico/plano de 
ação para as áreas prioritárias.

Fonte: ADRIMINHO e Agenda 21 Vale do Minho.

Contactos:
Associação de Municípios do Vale do Minho
Telefone: 251 800 550
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E-Mail: geral@valedominho.pt I agenda21@valedominho.pt
Site: www.valedominho.pt

ADRIMINHO - Associação de Desenvolvimento Rural Integrado do Vale do Minho
Avenida Miguel Dantas, nº 69 – 4930 – 678 Valença
Telefone: +351 251 825 811 / 2
E-Mail: geral@adriminho.pt / adriminho@mail.telepac.pt
Site: www.adriminho.pt

Links: Agenda 21 Vale do Minho (http://agenda21.valedominho.pt)

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade Género Boa Governação Metodologia Participativa

X X X X X X
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Plano de Gestão da Região Hidro-
gráfica do Tejo (PGRH Tejo) e Plano 
da Bacia Hidrográfica das Ribeiras 

de Oeste (PBH Ribeiras Oeste)

Designação: Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo (PGRH Tejo) e Plano da Bacia Hidrográfica das Ribeiras de Oeste 
(PBH Ribeiras Oeste).

Área-Temática: Instrumentos e medidas tendentes a encorajar a participação da sociedade civil nos processos de tomada de 
decisão.

Entidade Promotora: ARH Tejo.

Prática identificada por: WTeamUp.

Outras Entidades envolvidas: Ministérios, Entidades de Serviço Público, Associações, Organizações Nacionais, Regionais e Lo-
cais, Moradores.

Caracterização da prática:

Esta iniciativa procurou fomentar a participação pública e promover o aumento da transparência do processo de decisão, 
defendendo um incremento do envolvimento do público na tomada de decisão acerca dos temas que diretamente os poderão 
impactar. Encorajar o “envolvimento ativo” de todas as partes interessadas na produção, revisão, e atualização dos planos de 
gestão de bacia hidrográfica. Recorreu-se assim a Metodologias Participativas, visando o envolvimento direto de ONG e públi-
co em geral em processos de decisão, em articulação com as entidades públicas, visando a construção de políticas colaborati-
vas na área da gestão de recursos hídricos, numa ótica de cidadania ativa.

Esta ideia parte da convicção de que as soluções devem responder às exigências de cada contexto local, e as decisões “devem 
ser tomadas tão próximo quanto possível das localidades onde a água é afetada e usada”, e a “prioridade deve ser dada à 
ação no âmbito da responsabilidade do Estado-Membro através do desenvolvimento de programas de medidas ajustados às 
condições regionais e locais”.

A presente versão do Plano de Gestão da Região Hidrográfica (PGRH) do Tejo materializa um dos principais produtos do projeto 
de planeamento dos recursos hídricos promovido pela ARH do Tejo, I.P., que teve início em Maio de 2010. O trabalho técnico 
foi desenvolvido durante um período de onze meses, no âmbito das cinco áreas temáticas contratualizadas: recursos hídricos 
superficiais interiores, recursos hídricos subterrâneos; recursos hídricos do litoral, análise económica e avaliação ambiental es-
tratégica e participação pública, com dois meses adicionais para a integração dos vários conteúdos.

O calendário estabelecido para o projeto, integralmente cumprido, teve em conta a necessidade de elaboração de um novo 
instrumento de planeamento que se constituísse como um verdadeiro plano de gestão, orientador de uma atuação moderna e 
proactiva da ARH do Tejo, I.P., bem como três aspetos essenciais: a necessidade de resolver o contencioso comunitário relativo 
ao atraso na publicação dos PGRH, a definição de um período mínimo necessário para a compilação e organização de infor-
mação relevante para dar cumprimento ao conteúdo dos planos e os prazos previstos na legislação para o seu ciclo de revisão.

No âmbito do projeto concursado pela ARH do Tejo, I.P. destaca-se o facto de, para além da elaboração do PGRH propriamente 
dito, estar incluído um conjunto de ações de monitorização do estado das águas, a realização de estudos-piloto que seguida-
mente serão aplicados a outras sub-bacias, o desenvolvimento de ferramentas de apoio à gestão e a capacitação dos técnicos 
da própria instituição.

Importa salientar que o presente documento resulta do esforço conjunto das várias equipas contratadas em concurso público 
internacional, nomeadamente da DHV, da Hidroprojeto, do LNEC, do ICCE, do IPIMAR e da Biodesign, de uma equipa interna 
formada por técnicos da ARH do Tejo, I.P. e por consultores externos.
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Este processo foi também uma experiência pioneira em Portugal de planeamento participativo, nomeadamente em ao nível da 
administração publica central, que, indubitavelmente, é o caminho a prosseguir no futuro. Realça-se o papel dos vários parcei-
ros, nomeadamente as Autarquias Locais, as associações profissionais e os sectores de atividade, todo o Conselho de Região 
Hidrográfica e, de um modo geral, todos aqueles que a título individual, contribuíram das mais variadas formas para o processo, 
tornando-o mais ajustado à realidade concreta da bacia do rio Tejo.

Como antes referido, volta-se a realçar que a temática da participação pública constitui uma aposta da ARH do Tejo, I.P., con-
substanciada pela introdução de uma abordagem profissional assente numa equipa de especialistas vocacionada para pôr em 
prática as melhores técnicas disponíveis e orientadas para os diferentes públicos.

Fonte: Agência Portuguesa do Ambiente (Relatórios do projeto).

Contactos:
APA - ARH Tejo e Oeste
Sede: Av. Almirante Gago Coutinho, nº 30|1049-066 Lisboa
E-Mail: arht.geral@apambiente.pt
Telefone: 218 430 400
Fax: 218 430 404
Site: www.apambiente.pt

WTeamUp 
Site: www.wteamup.pt/
E-Mail: wteamup@wteamup.pt

Links: Relatórios de Avaliação (http://www.apambiente.pt/index.php?ref=x91).

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade Género Boa Governação Metodologia Participativa

X X X X X X
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MARGOV – Governância Colaborati-
va de Áreas Marinhas Protegidas

Designação: MARGOV – Desenvolvimento de um modelo de Governância Colaborativa de Áreas Marinhas Protegidas.

Área-Temática: Instrumentos e medidas tendentes a encorajar a participação da sociedade civil nos processos de tomada de 
decisão.

Entidade Promotora: Galardão Gulbenkian Oceanário 2008.

Outras Entidades envolvidas: IMAR – FCT/UNL, WTeamUp.

Caracterização da prática: 

Desenvolvimento de Metodologias Participativas para a promoção da cogestão de recursos marinhos com envolvimento dire-
tos dos gestores, utilizadores, e entidades públicas e privadas, visando a construção de formas de gestão conjunta, visando a 
construção de políticas colaborativas numa ótica de cidadania ativa.

Esta iniciativa procurou fomentar a participação pública, para a resolução de um conflito latente e o estabelecimento de um 
processo colaborativo que culminaria na construção de um modelo cogestão de uma área marinha. Visou promover o aumento 
da transparência do processo de decisão, defendendo um incremento do envolvimento do público na tomada de decisão em 
temas identificados pelos envolvidos, e que constituíram a agenda coletiva. Encorajou o “envolvimento ativo” de todas as partes 
interessadas na desconstrução de um conflito e facilitou a construção de um discurso coletivo mais consensual.

Debateram-se e consensualizaram-se regras e o processo culminou com a construção coletiva de um modelo de cogestão para 
o parque marinho local, replicável noutras áreas semelhantes.

Área abrangida: O Parque Marinho Professor Luiz Saldanha - Área Marinha Protegida (AMP). Integra o Parque Natural da 
Arrábida. Ocupando uma área de 53 km2, estende-se ao longo de 38 Km de costa rochosa, entre a Praia da Figueirinha, na 
saída do estuário do Sado, e a Praia da Foz, a Norte do Cabo Espichel. É uma área com elevada biodiversidade, incluída na 
lista nacional de sítios da Rede Natura 2000 - sítio Arrábida-Espichel.

Objetivos Gerais:

-  Capacitar agentes de mudança para governação sustentável dos oceanos, através do reforço do diálogo eco social;

-  Reforçar a dimensão humana e social na gestão das áreas marinhas protegidas, promovendo a participação ativa das co-
munidades locais e de outros atores chave;

-  Estruturar um Sistema de Informação Geográfica (SIG) para apoiar todo o processo colaborativo e constituir um repositório 
de informação/conhecimento para suporte do desenvolvimento de ações de gestão a longo prazo.

Objetivos específicos - sociais:

-  Envolver em diálogo os atores-chave;

-  Promover o reforço do diálogo eco social e da participação ativa das comunidades locais, estimulando a colaboração inte-
rativa para a cogestão, reduzindo conflitos e reforçando relações de longo termo;

-  Contribuir para a resolução de conflitos, fortalecendo o diálogo construtivo entre atores no debate de problemas e na pro-
cura de soluções;

-  Contribuir para a capacitação dos atores locais, potenciando a emergência de agentes de mudança;

-  Consciencializar os atores-chave através de explorar a complementaridade do conhecimento que detêm, e do correspon-
dente potencial para desenvolvimento de soluções colaborativas;
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-  Reforçar as competências e a coresponsabilização de todos os atores na cogestão participada;

-  Articular saberes e conhecimento;

-  Potenciar a interação entre diferentes sistemas, articulando diversos tipos de conhecimento (e.g. tradicional, cultural, técni-
co-científico);

-  Criar sinergias para fomentar a troca de saberes, experiências e boas práticas entre os diferentes atores visando a constru-
ção de novo conhecimento para construir novas soluções colaborativas;

-  Sensibilizar os cidadãos, as organizações e as comunidades para a compreensão da importância do Oceano através do 
reforço da identidade com o mar;

Objetivos específicos - instrumentais:

-  Estruturar uma plataforma de gestão integrada apoiada num SIG;

-  Desenvolvimento de uma plataforma de informação/conhecimento integradora para apoio ao processo participativo na 
partilha da informação, caracterização e diagnóstico, simulação de conflitos, alternativas e cenários prospetivos;

-  Soluções colaborativas;

-  Propostas conjuntas articuladas;

-  Ações consensualizadas;

Os intervenientes diretos considerados no projeto MARGov são as comunidades locais e, em particular, os utilizadores do 
Parque Marinho Professor Luiz Saldanha. Destacam-se os pescadores profissionais, os praticantes de mergulho, de pesca 
lúdica e de turismo náutico, os operadores turísticos e as associações locais.

Previu-se que uma série de entidades, relevantes nesta área e na envolvente, fossem também incluídas em atividades do pro-
jeto, como o Parque Natural da Arrábida (ICNB), as Câmaras Municipais de Sesimbra, Setúbal e Palmela, a Administração do 
Porto de Sesimbra e Setúbal, a Policia Marítima, a Direção Geral das Pescas, o IPIMAR (hoje IPMA), entre outras instituições. É 
importante salientar também a integração da comunidade educativa, a população local, os turistas da zona e a população em 
geral, embora como intervenientes indiretos do projeto.

O projeto consistiu na estruturação, faseamento e desenvolvimento do modelo de governância colaborativa integrando as se-
guintes fases principais que contam com o apoio e envolvimento da estrutura dinâmico-espacial:

Desenvolvimento do Diagnóstico Participativo e Situação de Referência:

- Identificação e análise de atores-chave;

- Caracterização da situação de referência e diagnóstico participativo;

- Identificação de questões / conflitos;

- Mapeamento de conflitos e atores envolvidos;

- Identificação de barreiras à participação de atores-chave e do tipo envolvimento desejado.

Estruturação e Condução do Processo Participativo Colaborativo

- Definição dos atores-chave a envolver;

- Identificação de públicos-alvo e parceiros a envolver;

- Estruturação temporal do processo;

- Cronograma das fases do processo participativo;

- Estruturação e condução de Fóruns Alargados;
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- Identificação, estruturação e faseamento de outros formatos de sessões participativas (e.g., reuniões, workshops, painéis)

- Agregação e seleção de estratégias.

Capacitação e empoderamento das comunidades envolvidas

- Elaboração de um processo de consciencialização e sensibilização mais alargada em consonância com as várias fases do 
projeto;

- Exploração e trabalho de construção de uma identidade relacionada com o mar;

- Desenvolvimento de ações educativas e de formação com públicos específicos privilegiando a multigeracionalidade.

Elaboração participada de proposta para o modelo de gestão colaborativa

- Identificação de atores-chave a envolver e respetiva intensidade de envolvimento;

- Definição do papel de cada ator e formato de participação a considerar;

- Desenvolvimento de formas de colaboração e resultados/produtos;

- Construção de ações prioritárias a curto prazo.

Fonte: http://margov.isegi.unl.pt/

Contactos:
Projeto MARGov
Instituto do Mar - IMAR
Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente
Faculdade de Ciências e Tecnologia
Universidade Nova de Lisboa
Campus de Caparica - 2829 - 516 Caparica
Telefone: 212 948 397
E-Mail: margov.mar@gmail.com
Site: http://margov.isegi.unl.pt/

WTeamUp 
Site: www.wteamup.pt/
E-Mail: wteamup@wteamup.pt

Links: site MARGov (http://margov.isegi.unl.pt/)

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade Gé-
nero

Boa Governação Metodologia Participativa

X X X X X X
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Fábrica da Queima  
e Queima do Judas

Designação: Fábrica da Queima e Queima do Judas.

Área-Temática: Instrumentos e medidas tendentes a encorajar a participação da sociedade civil nos processos de tomada de 
decisão.

Entidade Promotora: ACERT.

Outras Entidades envolvidas: Associações do Concelho de Tondela, Câmara Municipal de Tondela.

Caracterização da prática: 

Em, 1985 a ACERT “recebe” de um grupo de cidadãos de Tondela a passagem de testemunho para a realização da queima do 
Judas, tradição antiga da comunidade. A constante reinvenção de um modelo de celebração permitiu ao longo da história ir 
transformando aquilo que era uma celebração pagã associada à chegada da primavera e ao início de um novo ciclo de produ-
ção agrária num exorcismo dos males personificados pelo Judas cristão (traidor, encarnação do mal). Quando tomou o encargo 
dessa celebração, a Queima do Judas era a queima de um boneco feito de palha e trapos velhos, à porta da Igreja Matriz de 
Tondela, no Sábado de aleluia à saída da missa, por volta das 23.00h.

A ACERT transformou-o num julgamento popular de uma figura monumental simbolizando todos os males ocorridos desde o 
ano anterior. “(...) adaptada a um acontecimento teatral e musical, a Queima do Judas ...passou a ser um marco de integração 
não só na comunidade, mas de integração da comunidade nos espetáculos”. A Queima do Judas tem hoje um formato, a que foi 
associada a “Fábrica da Queima”, ou seja uma semana de trabalho e formação intensiva em áreas tão diversas como a música, 
construção cenográfica, movimento, interpretação e figurinos.

Mantendo o julgamento, o Judas é acusado, e condenado por crimes cometidos no ano transato, a nível local, nacional e in-
ternacional. O texto é construído coletivamente recolhendo aquilo que as pessoas identificam como os crimes, desmandos ou 
atropelos cometidos sobre a comunidade, correspondendo a cada acusação um quadro teatral. Estes quadros teatrais são 
construídos com uma linguagem satírica, humorística e cáustica muito do agrado do público que assiste ao espetáculo.

A “Fábrica” abre no Domingo anterior à Páscoa e dura até ao Sábado seguinte, dia da apresentação do espetáculo, funcionan-
do das 9.30h às 23.00h. Neste espaço de tempo todo é construído por cerca de 200 voluntários de Tondela e de outras regiões 
do país na sua maioria jovens entre os 14 e os 20 anos, mas também um considerável número de trabalhadores, menos jovens, 
que participam somente nos ensaios da noite. Este período de tempo é-lhes sempre salvaguardado permitindo que também 
se integrem na atividade com orientação dos formadores (elementos da equipa da ACERT). Formam-se grupos que têm a seu 
cargo, uns, a música, outros, a cenografia, outros representam os quadros das acusações, outros dão apoio técnico, outros 
fazem os figurinos.

A música criada e ensaiada, os movimentos do grupo criados e os atores com o texto criado e ensaiado para apresentar ao 
público no final, ou seja 7 dias depois, temos um boneco (o Judas) com cerca de 8 metros de altura construído em papel, vimes 
e canas. O boneco tem sempre duas faces: uma primeira quando do decurso das acusações e que é habitualmente uma figura 
bonita, inspiradora. Quando da sentença e decisão de que “os males foram tantos que temos que o queimar” o Judas mostra a 
sua face para arder e aqui é normalmente uma figura demoníaca meio bicho, meio homem. 

No sábado, por volta das 23.30h, este ano em Nandufe, no Campo de Jogos, as pessoas juntaram-se para assistir a um ritual de 
festa e celebração da comunidade, construído pela própria comunidade. Foi um espetáculo grandioso, de teatro, música, som 
e luz, e que este ano começou com um momento único entre um bailarino (Romulus Neagu, responsável pela formação na área 
do movimento e coreografias) e Fran Pérez (coordenador musical) e que mostrou como um espetáculo de rua em que o público 
espera as grandes coreografias e fogo e luz também pode conter momentos de intimidade intensa entre dois dos criadores. O 
espetáculo culminou com a queima em fogo preso da gigantesca figura que simboliza as maldades do mundo.

A Queima do Judas é um momento único em Tondela, e no país. É um momento em que uma comunidade se une para construir 
um objeto artístico. Essa comunidade que por vezes é acusada de não participar (principalmente os jovens) dá uma demons-
tração de vitalidade. 
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É também uma demonstração da vitalidade da ACERT e da sua capacidade de envolver os mais diferentes parceiros nesta 
realização, este ano com especial destaque paras as Associações de Nandufe.

Fonte: ACERT.

Contactos:
ACERT - Associação Cultural e Recreativa de Tondela
APARTADO 118, 3460-909 TONDELA
Telefone: 232 814 400
E-Mail: geral@acert.pt
Site: www.acert.pt

Links: Queima do Judas 2014 (www.acert.pt/judas2014)

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade Género Boa Governação Metodologia Participativa

X X X
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Espaço Participativo  
“Moura, Cidade e Território”

Designação: Espaço Participativo “Moura Cidade e Território”.

Área-Temática: Instrumentos e medidas tendentes a encorajar a participação da sociedade civil nos processos de tomada de 
decisão.

Entidade Promotora: ADC Moura - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO CONCELHO DE MOURA.

Outras Entidades envolvidas: Este projeto, sendo da responsabilidade exclusiva da ADC Moura, inscreve-se num Plano realiza-
do em parceria, liderado pela Câmara Municipal de Moura, em que intervêm diversas entidades com sede na cidade.

Caracterização da prática: 

Com esta iniciativa procuram-se criar oportunidades de debate e ação coletiva, através dos quais possamos contribuir com as 
nossas ideias e energias para a construção de um futuro mais sustentável e solidário na cidade e no concelho de Moura. Trazer 
contributos relevantes para a ampliação da participação cívica e da consciência coletiva local sobre as questões do desenvol-
vimento sustentável do território, através de um conjunto inicial de atividades – desejavelmente repercutidas em muitas novas 
iniciativas! – Que permitem, para já:

- Conhecer melhor a cidade e o concelho
- Contactar com boas práticas em desenvolvimento noutros territórios
- Debater ideias e propostas
- Desenvolver competências pessoais e coletivas
- Dinamizar a construção de processos colaborativos

O desenvolvimento duma cidadania participativa informada e responsável é essencial à construção duma sociedade simulta-
neamente mais proactiva e menos vulnerável face aos acontecimentos globais, podendo constituir um recurso importante para 
a geração de soluções locais, de natureza social, ambiental e económica, capazes de aumentar a resiliência do território, como 
nos demonstram tantos exemplos a que a crise mundial atual acabaria por conferir justa visibilidade e relevância.

Sabemos que não é fácil construir novas formas de pensar e agir (nalguns casos trata-se, afinal, de reavivar práticas tradicio-
nais, que as dinâmicas económicas e sociais dominantes nas últimas décadas foram menosprezando e fazendo desaparecer!), 
nomeadamente as que se sustentam em princípios e processos colaborativos e solidários, mas também sabemos da importân-
cia de que se reveste cada pequeno passo que se dá nesse caminho, como os que pensamos constituírem as atividades aqui 
propostas.

Foram propostas, para o seu arranque, as seguintes atividades:

-  Visitas guiadas | passeios por Moura, guiados por residentes locais

-  Moura ao Café | momentos de debate com a cidade e o território de Moura em pano de fundo

-  Projetos em conjunto | oportunidades para a construção de propostas ou a dinamização de projetos colaborativos

-  Ateliês de ideias | sessões de criatividade, para desenvolver projetos individuais ou coletivos

-  Oficinas Temáticas | sessões de curta duração, para contacto com boas práticas em áreas ligadas ao desenvolvimento do 
comércio e do turismo e à reabilitação/ conservação de edifícios antigos (nomeadamente no centro histórico de Moura)

O site/blog será aproveitado para a partilha de reflexões, ligações a projetos com interesse, documentos, etc., nas múltiplas 
temáticas convocadas para este processo, no sentido de se construírem sintonias suscetíveis de gerarem projetos comuns, na 
senda do progresso societário e consequentemente do bem-estar de todas as pessoas que vivem e trabalham neste território.”

Fonte: ADC Moura - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO CONCELHO DE MOURA.
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Contactos:
ADC Moura - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO CONCELHO DE MOURA
Praça Gago Coutinho, nº 3, 1º, 7860-010 Moura
Telefone: 285 25 4931
E-Mail: adcmoura@adcmoura.pt
Site: www.adcmoura.pt

Links: site/ blog: www.adcmoura.pt/participo

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade Género Boa Governação Metodologia Participativa

X X X X
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Orçamento Participativo

Designação: Orçamento Participativo.

Área-Temática: Instrumentos e medidas tendentes a encorajar a participação da sociedade civil nos processos de tomada de 
decisão.

Entidade Promotora: Associação In Loco.

Caracterização da prática: 

Desde o surgimento das primeiras experiências, nos anos 80 do século passado, o Orçamento Participativo (OP) tem angariado 
uma enorme simpatia e reconhecimento por parte de diferentes sectores da sociedade, dos quais destacamos a classe política, 
a academia, assim como determinados grupos e movimentos sociais.

Trata-se de um fenómeno de âmbito mundial, marcando presença em todos os continentes, com especial destaque para a 
América Latina, a Europa e mais recentemente a África. Apesar de não existir qualquer estatística global sobre o número de 
experiências de OP, estima-se que essas ultrapassam atualmente as duas mil a nível mundial.

Uma tão grande diversificação de experiências, implantadas em contextos muito diferenciados, sob orientações e objetivos nem 
sempre coincidentes, tem tornado difícil a tarefa de definir um conceito unanimemente aceite.

Para Yves Cabannes, o OP é “um mecanismo (ou processo) através do qual a população decide, ou contribui para a tomada de 
decisão sobre o destino de uma parte, ou de todos os recursos públicos disponíveis” para um dado território”. (2009: 21).

Uribatan de Souza, um dos primeiros dinamizadores políticos do OP de Porto Alegre, propõe uma definição mais detalhada e 
mais próxima da realidade brasileira, segundo a qual o OP é um processo de democracia direta, voluntária e universal, onde 
as pessoas podem discutir e decidir sobre o orçamento e as políticas públicas. O cidadão não limita a sua participação ao ato 
de votar para eleger o poder executivo e o legislativo. Deixa de ser um coadjuvante da política tradicional e passa a ser um 
protagonista permanente na administração pública. Para o autor, o OP é uma forma de democracia participativa, ou seja, uma 
combinação de elementos de democracia direta ou semidirecta com a democracia representativa.

Perante uma tão grande diversidade de experiências e de realidades, é necessária uma proposta conceptual mais abrangente 
e menos vinculada a determinados localismos. Neste sentido, pode-se dizer que o OP constitui uma nova forma de governação 
assente na participação direta dos cidadãos:

- Na identificação dos problemas e das necessidades locais,
- Na definição das prioridades,
- Na implementação dos projetos,
- Assim como na sua monitorização e avaliação.

Tudo isto é feito tendo por base a capacidade orçamental prevista para um dado território.

O OP requer um debate que permita passar do individualismo à construção de consensos, perante recursos que são escassos. O 
OP é um processo de construção de confiança mútua e de cooperação entre políticos e cidadãos, que visa encontrar as soluções 
mais eficientes para fazer face aos problemas do território (Nelson Dias).

Esta proposta remete claramente para o OP como um processo baseado em duas grandes fases ou períodos: um de apresen-
tação de propostas, priorização de investimentos e planeamento orçamental, e outro de execução, monitorização e avaliação 
das decisões tomadas. Os dois são parte de uma mesma dinâmica, pelo que eventuais problemas em algum deles poderão 
influenciar determinante e negativamente o outro.

Yves Sintomer considera difícil alcançar uma definição política de OP, pelo que em alternativa sugere uma definição metodoló-
gica, assente em cinco critérios, de forma a diferenciar as práticas existentes:

- O OP deve contemplar um debate explícito sobre a dimensão financeira e orçamental;
- O OP necessita de ser organizado ao nível das estruturas de governo local [municipal ou freguesia];
- Tem de ser um processo continuado e repetido no tempo;



142

- Tem que inclui alguma forma de deliberação pública sobre a componente orçamental;
- Tem que promover publicamente a prestação de contas relativamente aos resultados do processo.

Dependendo de cada realidade local, o OP poderá assumir contornos e graus de importância diferenciados. Apesar disto tem-
-se optado por designar este tipo de práticas como experiências. Sobre este termo podemos ter dois tipos de entendimento. O 
primeiro poderá traduzir as ideias de “observação”, “ensaio”, “prova”, “tentativa”, entre outras, significando que se trata de algo 
que está em curso, à procura de novas soluções, sem ter no entanto adquirido consistência e consolidação suficientes para se 
transformar numa ação permanente. Numa segunda perspetiva, a palavra “experiência” também pode ser entendida como 
“soma de conhecimentos”, que por sua vez traduziria um estado de superioridade resultante de vivências e aprendizagens 
acumuladas.

Perante a ampla disseminação deste tipo de processos à escala mundial, o grau de complexidade e estruturação de muitas 
destas práticas, o conhecimento que hoje se possui sobre as suas potencialidades e limites, os problemas que enfrentam, assim 
como as soluções que têm sido testadas, permitem-nos assegurar que o OP está simultaneamente num processo de ampliação 
e consolidação. Ampliação na medida em que o número de experiências existentes tenderá a aumentar nos próximos anos; e 
consolidação porque em alguns locais o OP tenderá a ganhar novos contornos de institucionalização.

Em países com o Peru e a República Dominicana o “OP como experiência” deu lugar ao “OP como política pública instituciona-
lizada”. No primeiro caso, o OP transformou-se numa lei de Estado, marcando presença em diferentes documentos legislativos, 
como é o caso da Constituição da República, da lei de bases da descentralização, da lei específica dos municípios, até à criação 
de uma lei própria do OP. No segundo caso, foi criada a Lei 176-07, do Distrito Nacional e dos Municípios, que enquadra as re-
ceitas e despesas dos poderes locais, e que traça também as principais normas para a aplicação do OP em todas as autarquias 
do país.

Esta ampla disseminação e visibilidade de OP não deixaram indiferentes organizações internacionais como o Banco Mundial, as 
Nações Unidas e a própria União Europeia, que embora de formas distintas têm vindo a favorecer esta dinâmica.

Estes e outros elementos permitem-nos sustentar a tese de que nos encontramos num ponto de viragem relativamente ao OP. 
Podemos mesmo identificar duas grandes fases distintas no processo de disseminação deste tipo de experiências (Nelson Dias):

-  A primeira, de 1989 até 2004, foi sobretudo orientada por uma ‘procura individualizada’ por parte de diferentes poderes 
locais e grupos sociais atentos e interessados pelo tema, tendo Porto Alegre sido a principal referência nesta matéria. Inúme-
ros políticos, investigadores e movimentos sociais deslocaram-se à capital gaúcha para compreenderem melhor a proposta 
e a metodologia do processo. O facto das primeiras edições do Fórum Social Mundial terem aí ocorrido ajudou bastante à 
“internacionalização” dessa experiência;

-  A segunda, de 2005 em diante, distingue-se da anterior pelo facto do processo de disseminação se basear, em grande me-
dida, em ‘ofertas organizadas’ sobre o tema. Esta nova fase tem sido impulsionada pela criação de plataformas nacionais e 
regionais em diferentes países, assim como por organizações que atuam no campo da cooperação para o desenvolvimento.

Serviços Orçamento Participativo Portugal

A Associação In Loco, através da sua Oficina de Participação, presta apoio à conceção, dinamização e avaliação de diferentes 
processos e metodologias participativas:

Orçamentos Participativos

- Consultoria integral para a conceção, gestão e avaliação de Orçamentos Participativos;

- Consultoria pontual a processos de Orçamento Participativo em execução;

- Organização de ações e cursos de formação desenhados à medida das necessidades das instituições;

- Organização e participação em encontros e seminários sobre Orçamentos Participativos.

Outros Processos Participativos de âmbito territorial e/ou temático

-  Consultoria integral para a conceção, gestão e avaliação de processos e de ferramentas de participação (Agendas 21 Locais, 
Grupos de Discussão, Fóruns de Cidadãos, Consultas Públicas, Diagnósticos Territoriais Participativos, entre outros);

-  Acompanhamento e/ou consultorias pontuais a processos participativos em execução;

-  Formação para técnicos e dirigentes de instituições;

-  Condução de processos de diagnóstico e de planeamento territorial ou sectorial, com base em metodologias participativas 
(cartas educativas, sociais, culturais, desportivas, entre outros).
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Outros Processos Participativos de âmbito organizacional

-  Consultoria a entidades para a incorporação de processos e de ferramentas participativas na dinâmica institucional (diag-
nósticos organizacionais, avaliação institucional para a sustentabilidade, avaliações participativas de projetos, entre outras).

Investigações e publicações

- Realização e assessoria metodológica de investigações participativas;

- Elaboração de estudos e produção de publicações sobre processos participativos;

- Sistematização de experiências;

- Elaboração de publicações e material didático. 

Seminários

Organização e condução de encontros e seminários sobre temáticas e metodologias de participação.

Fonte: Associação In Loco.

Contactos:
Associação In Loco (sede)
Campus da Boa Esperança Av. da Liberdade, nº 101, 8150-101, São Brás de Alportel
Telefone: +351 289 840 860
Email: geral@in-loco.pt
Site: http://www.in-loco.pt

Link: 
Site Orçamento Participativo (http://www.op-portugal.org/index.php) 

Facebook (https://www.facebook.com/orcamentoparticipativo.portugal)

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade Género Boa Governação Metodologia Participativa

X X X X X X
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Orçamento Participativo Jovem

Designação: Orçamento Participativo Jovem.

Área-Temática: Instrumentos e medidas tendentes a encorajar a participação da sociedade civil nos processos de tomada de 
decisão.

Entidade Promotora: Activar e Câmara Municipal da Lousã.

Prática Identificada por: Activar.

Outras Entidades envolvidas: Conselho Consultivo Municipal da Juventude e do Desporto.

Caracterização da prática: 

O concelho da Lousã, com cerca de 17600 habitantes, caracteriza-se por ser uma zona rural que, segundo a tipologia do Institu-
to Nacional de Estatística se encontra classificada como um território envelhecido e economicamente deprimido, o que também 
se confirma nos resultados do estudo “Tipificação das Situações de Exclusão em Portugal”. O facto de estar localizado relativa-
mente perto da cidade de Coimbra, tem possibilitado a aquisição de algumas características urbanas.

Este projeto procura dar resposta aos seguintes problemas:

- Pouca participação e envolvimento dos jovens;

- Dificuldade de partilha de “poder de decisão” por parte dos órgãos locais.

O processo contempla sessões de apresentação pública, sessões de trabalho com os jovens, assembleias participativas para 
apresentação dos projetos, reuniões com a autarquia para “defesa” do projeto e assembleia participação para votação.

Fonte: Activar.

Contactos:
Activar
Associação de Cooperação da Lousã
Rua do Comércio, 43, 3200-227 Lousã - Portugal
Telefone: 239 996 116 / 917 251 974
E-Mail: activarlousa@gmail.com
Site: http://activar-lousa.blogspot.pt/

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade Género Boa Governação Metodologia Participativa

X X X X
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Fórum Desenvolvimento e Cidadania

Designação: Fórum Desenvolvimento e Cidadania.

Área-Temática: Instrumentos e medidas tendentes a encorajar a participação da sociedade civil nos processos de tomada de 
decisão.

Entidade Promotora: Câmara Municipal de Odivelas.

Outras Entidades envolvidas: Juntas de Freguesia e coletividades do Concelho.

Caracterização da prática: 

Com este projeto procurou-se incentivar a participação da população no processo de promoção do desenvolvimento sustentá-
vel, através do planeamento estratégico e do planeamento diretor do Concelho.

Este fórum pretendeu inaugurar em Odivelas um de espaço de intervenção direta, por parte da população e agentes de desen-
volvimento local, nos processos de tomada de decisão, iniciando-se com a elaboração do PDM. No contexto deste fórum proce-
deu-se à apresentação pública dos trabalhos de elaboração do PDM de Odivelas e, também, à promoção, junto da população 
local, de uma reflexão sobre o modelo de desenvolvimento territorial que se pretende adotar no Concelho.

Composto por oito sessões, uma de âmbito concelhio orientada para os principais agentes de desenvolvimento e as restantes 
de âmbito local (ao nível da freguesia) dirigida a todos os interessados, a dinamização deste fórum procurou enquadrar as 
realidades específicas de cada freguesia num contexto municipal e também metropolitano. Estas sessões de trabalho foram 
orientadas por uma equipa de especialistas da Universidade Nova de Lisboa (UNL/FCT/DCEA/CIVITAS). Cada sessão teve uma 
duração aproximada de 3 horas e como principal objetivo a recolha das expectativas e opiniões da população face às opções 
estratégicas e linhas condutoras dos trabalhos do PDM.

A dinâmica dos grupos criados nas diversas sessões compôs-se de três etapas:

1  Criação de consensos ao nível da preparação e formulação de questões a colocar à equipa;

2  Colocação das questões seguida de resposta por parte da equipa técnica;

3  Formulação de sugestões/recomendações.

Considerando a impossibilidade dos grupos colocarem todas as questões formuladas, as mesmas foram redigidas em cartões, 
posteriormente recolhidas e encaminhadas para análise por parte da equipa.

Os trabalhos foram orientados em função de 5 vetores estratégicos: Habitação e Espaço Envolvente | Economia, Emprego e 
Competitividade | Ambiente Natural e Paisagem | Espaços de Uso Coletivo | Mobilidade & Transportes.

Todas as sessões foram objeto de um relato por parte da equipa da UNL/FCT/DCEA/CIVITAS, onde foram integrados todos os 
contributos apresentados.

Considerou-se pertinente a intervenção de uma equipa externa, especializada em dinâmica de grupos, que proporcionasse: 
uma abordagem isenta dos problemas, uma descodificação da componente técnica dos assuntos expostos, um carácter infor-
mal da participação no sentido de facilitar o diálogo entre a população, a autarquia e agentes de desenvolvimento local.

Este Fórum foi acompanhado de uma exposição itinerante sobre a elaboração do PDM, uma brochura e um ciclo de seminários 
técnicos.

Fonte: Câmara Municipal de Odivelas.
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Contactos:
Câmara Municipal de Odivelas
Paços do Concelho 
Rua Guilherme Gomes Fernandes - Quinta da Memória, 2675-372 Odivelas
Telefone: 219 320 000
E-Mail: geral@cm-odivelas.pt
Site: www.cm-odivelas.pt/

Links: 
Relatórios (http://www.cm-odivelas.pt/extras/pdm/C3.htm)

Materiais (http://www.cm-odivelas.pt/extras/pdm/C.htm)

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade Género Boa Governação Metodologia Participativa

X X X X
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Criarte  
Inovar os lugares com novos olhares

Designação: Criarte – Inovar os lugares com novos olhares.

Área-Temática: Instrumentos e medidas tendentes a encorajar a participação da sociedade civil nos processos de tomada de 
decisão.

Entidade Promotora: Câmara Municipal de Odivelas.

Outras Entidades envolvidas: 

-  Escolas do Ensino Secundário e Profissional do Concelho de Odivelas.

-  Entidades externas: Agência Cascais Natura; Parques de Sintra Monte da Lua; Câmara Municipal de Oeiras – Fábrica da 
Pólvora de Barcarena.

Caracterização da prática: 

O projeto “Criarte – Inovar os lugares com novos olhares” surge como resposta do município de Odivelas ao desafio internacio-
nal lançado pela Nações Unidas ao decretar a 2005-2015 a Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável.

Principais objetivos do Criarte:

-  Contribuir para fomentar uma maior ABERTURA DA ESCOLA à comunidade envolvente; 

-  Contribuir para o ENRIQUECIMENTO DO PROJECTO EDUCATIVO E CURRICULAR, proporcionando uma oportunidade para 
os alunos conhecerem e refletirem sobre os problemas socais, económicos, tecnológicos, científicos, artísticos e ambientais 
de forma integrada e com especial incidência na realidade municipal; 

-  ESTIMULAR O EXERCÍCIO DE CIDADANIA, no sentido da aplicação do princípio da coresponsabilização nos processos de 
tomada de decisão, estimulando o desenvolvimento do espírito crítico e criativo em relação ao território do Concelho; 

-  REFORÇAR O SENTIMENTO DE PERTENÇA E IDENTIDADE ao Concelho.

Pretendeu-se associar a este concurso uma componente pedagógica que estabelecesse uma ligação direta com os currículos 
escolares. 

Mais do que um concurso, pretendeu-se promover um trabalho continuado de educação para o desenvolvimento sustentável 
através do estabelecimento de uma parceria alargada no âmbito da qual os Conselhos Executivos, diretores de turma / cursos 
profissionais e professores responsáveis pelas áreas curriculares desempenharam um papel fundamental. 

Neste sentido, o concurso foi acompanhado de ações de formação/sensibilização e visitas de estudos que decorreram durante 
o ano letivo e procuraram garantir uma maior solidez teórica às abordagens dos alunos concorrentes ao tema do Património 
Natural e Cultural.

As ações de formação/sensibilização assumiram um formato de workshops, no âmbito das quais se articularam três componen-
tes fundamentais: teórica, prática e de experimentação, recorrendo-se à aplicação de técnicas de dinâmica de grupos. 

No final foi efetuada uma exposição dos trabalhos, assim como uma sessão de entrega de prémios na qual as equipas premia-
das tiveram oportunidade de apresentar os trabalhos.

Fonte: Câmara Municipal de Odivelas.
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Contactos:
Câmara Municipal de Odivelas
Paços do Concelho 
Rua Guilherme Gomes Fernandes - Quinta da Memória, 2675-372 Odivelas
Telefone: 219 320 000
E-Mail: geral@cm-odivelas.pt
Site: www.cm-odivelas.pt/

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade Género Boa Governação Metodologia Participativa

X X X X X
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Projetos de Inovação  
Comunitária (PIC)

Designação: Projetos de Inovação Comunitária (PIC).

Área-Temática: Instrumentos e medidas tendentes a encorajar a participação da sociedade civil nos processos de tomada de 
decisão.

Entidade Promotora: Fundação Aga Khan.

Outras Entidades envolvidas: Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Caracterização da prática: 

Esta metodologia permite apoiar diretamente grupos de residentes na identificação, implementação e avaliação de iniciativas 
comunitárias.

Pela sua natureza, promove e desenvolve competências nos técnicos, enquanto utilizadores e destinatários diretos, que apoiam 
os grupos nas diferentes fases, reforçando outra forma de se relacionarem com os grupos, assumindo, acima de tudo, o papel 
de facilitadores do processo, em vez do tradicional papel de implementadores de soluções. Promove e reforça, igualmente, as 
competências dos residentes, enquanto destinatários finais, a quem é chamada a responsabilidade de desenho, implementa-
ção e avaliação de todo o processo.

É uma metodologia em rutura com a abordagem tradicional, em que os técnicos “tudo sabem” e os beneficiários são receto-
res de respostas concebidas e implementadas por técnicos. Trata-se de uma abordagem centrada na promoção do empod-
eramento que pretende aumentar a capacidade de escolha dos socialmente excluídos e a sua ação na determinação do rumo 
a dar às suas vidas.

Esta metodologia implica mudanças sociais fundamentais: na forma de ver as pessoas mais vulneráveis deixando de as per-
cecionar como um problema para passar a vê-las como parceiros essenciais na redução da pobreza; na relação dos mais 
vulneráveis com os sistemas formais, possibilitando-lhes a participação nas decisões que afetam as suas vidas; nas instituições 
formais e informais de forma a estarem mais atentas às necessidades e realidades das pessoas mais vulneráveis.

A metodologia PIC pretende criar condições para a participação e é, em si própria, uma ferramenta de promoção do empode-
ramento, individual e comunitário. Dadas as suas características, tem como potenciais resultados não só o surgimento de novas 
soluções que respondam a necessidades e aspirações de grupos de residentes, mas também o devolver o protagonismo aos 
beneficiários, dando voz às suas ideias, incutindo o sentido da participação e do coletivo, dando condições para que sejam os 
“atores principais” em todas as fases do processo.

Aos grupos é oferecida a possibilidade de desenvolverem um projeto que permita melhorar a qualidade de vida da comunidade 
onde se inserem, respeitando as responsabilidades e contributos de cada um dos intervenientes e de acordo com alguns prin-
cípios orientadores dos quais se destaca o empoderamento.

Estes projetos passam pelas seguintes fases:

- Mobilizar a comunidade;
- Conduzir um diagnóstico exploratório;
- Constituir o grupo;
- Aprofundar o diagnóstico;
- Desenhar e planear;
- Mobilizar recursos;
- Aprovar e implementar;
- Avaliar;
- Disseminar.
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Apesar de existirem fases definidas para levar a cabo um PIC, a passagem temporal entre etapas, dependerá do próprio grupo 
e da fase de maturação em que se encontra. É sempre um processo colaborativo entre técnicos e residentes. As metodologias 
associadas, de facilitação e mobilização, serão sempre escolhidas em função das características dos grupos com que se traba-
lha. O carácter destes projetos pode ser mais pontual (como efeito demonstrativo e de aprendizagem coletiva) ou de longo pra-
zo, ou seja, que constituam iniciativas de resposta a necessidades sociais e que poderão ter graus de complexidade diferentes, 
consoante a natureza dessas iniciativas.

No contexto português, onde predomina uma fraca cultura de participação, e com uma intervenção social marcada por uma 
mentalidade de “prestação de serviços”, a Parceria de Desenvolvimento do K’CIDADE chamou a si o desafio de utilizar metodo-
logias e abordagens que favoreçam a participação, a organização e o empoderamento das populações residentes nos territó-
rios de intervenção, contrariando, a lógica corrente da intervenção social em Portugal. A metodologia PIC propõe-se ser uma 
metodologia com efeito demonstrativo de uma forma alternativa de promover desenvolvimento e de trabalhar com populações 
em risco social, colocando-as no centro como protagonistas de processos de mudança.

Primeiro passo: mobilizar a comunidade

A animação e mobilização comunitária para a participação em projetos coletivos permitem o ensaio de experiências de auto-
nomização progressiva de grupos da população, ou de organizações, que assumem a responsabilidade de desenvolver ativi-
dades de cariz comunitário, assumindo a equipa técnica a função de catalisador destes processos. É um processo através do 
qual as pessoas ultrapassam as suas diferenças, iniciando um diálogo horizontal sobre os assuntos que afetam a sua comunidade. 
Estas atividades têm como meta o aumento da participação comunitária e embora numa fase inicial se possa falar em estádios 
“embrionários” de participação (por exemplo, a participação numa festa comunitária) constituem os “primeiros degraus” que 
contribuirão para o aumento de confiança para processos de plena participação (de tomada de decisão e implementação de 
soluções).

Muitas vezes as pessoas convencem-se que o seu contributo não é importante, que a sua voz não é ouvida, ou que as soluções 
para os seus problemas são dispendiosas, complexas e da responsabilidade exclusiva de outros. No entanto, quando são cria-
das as condições necessárias, todas as pessoas reconhecem que há sempre algo que podem fazer para melhorar a qualidade 
de vida das comunidades onde se inserem.

O primeiro passo para a realização de projetos de inovação comunitária é a consulta à comunidade, procurando identificar 
aquilo que pode ser feito de forma diferente ou melhorado com a ajuda da comunidade. As técnicas de mobilização devem tirar 
partido dos eventos públicos e dos momentos informais de encontro entre os residentes de um determinado território. Podem 
incluir, a título de exemplo: Conversas informais em locais públicos; Participação em eventos comunitários; Dinamização de 
atividades de mobilização comunitária.

Segundo passo: conduzir o diagnóstico exploratório

O passo seguinte é a identificação dos problemas/ necessidades sentidos como prioritários pela população e, para as quais, 
podem surgir indivíduos, grupos ou organizações interessados em desenvolver projetos que melhorem a qualidade de vida dos 
territórios. Para isso, a comunidade deverá ser auscultada de forma a criar uma consciência coletiva. Esta consulta deverá:

- Ser conduzida pela comunidade, com o apoio técnico adequado;
- Ser focada em temas específicos identificados pela comunidade;
- Captar as visões de todas as partes interessadas;
- Recorrer a metodologias adaptadas aos grupos-alvo.

A consulta deverá procurar responder às seguintes questões:

- Quem está a fazer o quê na comunidade?
- Qual é a realidade atual?
- Quais as questões que mais preocupam a comunidade?
- Quais os aspetos mais positivos do território?
- O que é que as pessoas querem mudar?

Existem diversas formas de auscultar a comunidade para a definição de projetos de intervenção local, mas nenhuma é tão rica 
como as reuniões públicas com a comunidade. São momentos incontornáveis nos processos de diagnóstico participativo que 
estão na génese do PIC. São particularmente importantes para aferir as motivações, interesses e expectativas dos vários grupos 
da comunidade sobre os problemas que as afetam no quotidiano. 
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Terceiro Passo: constituir o grupo

“Sobre a constituição inicial tive a sensação que seria um grupo com altos e baixos, que não seria muito unido e que iria existir 
muita ‘picardia’ face às personalidades das pessoas envolvidas. Atualmente o grupo é diferente, houve uma enorme evolução. 
O grupo não desiste, é um grupo com ideias novas, um grupo para trabalhar e organizar coisas. O início foi um pouco atribulado 
e só mais tarde estabilizou.”

Georgina Santos, membro do grupo promotor do PIC da Ludoteca.

No final desta fase, é esperado que os membros do grupo PIC formalizem o seu compromisso, clarificando a missão do grupo, 
os papéis de cada elemento, as rotinas de encontros e as expectativas face aos técnicos da instituição de suporte.

Quarto passo: aprofundar o diagnóstico

“O projeto possibilitou ir ver coisas que nunca tinha visto e ouvir coisas que nunca tinha ouvido. Possibilitou ir visitar outros espa-
ços e até aprender o que era uma ludoteca. Possibilitou “conhecer pessoas e conviver com pessoas que nunca imaginei”

Conceição Maia (membro do grupo promotor do PIC da Ludoteca).

Uma vez formado o grupo, em torno de uma ideia comum, é importante que este procure auscultar os segmentos mais repre-
sentativos da comunidade, procurando mobilizar as atenções e os contributos de todos os atores locais para aumentar o grau 
de aceitação das ações a desenvolver. Um processo adequado de consulta à comunidade e agente locais poderá trazer muitos 
benefícios, estimulando a criatividade e entusiasmo de residentes, voluntários e organizações locais. Para isso poderá recorrer 
a estratégias de mobilização comunitária e de diagnóstico participativo como as reuniões públicas, inquéritos; entrevistas com 
atores chave; reuniões com grupos locais; workshops e visitas de estudo.

Quinto passo: desenhar e planear

Em resultado das fases anteriores, o grupo do PIC estará em condições de sistematizar as informações recolhidas no diag-
nóstico participativo, desenhando e planeando as várias fases do projeto. O formulário a utilizar deverá ser simples e conciso, 
assumindo-se como um instrumento de trabalho e de comunicação com a comunidade.

Sexto passo: mobilizar recursos

Os PIC assentam no pressuposto de que são os próprios grupos que conduzem o processo. Este obedece a alguns critérios, dos 
quais se destaca o potencial de sustentabilidade do projeto. Nesse sentido e mantendo a coerência com este critério e com a 
forma como o processo é conduzido, o apoio financeiro ao projeto apenas é disponibilizado, depois de esgotadas todas as fon-
tes de financiamento existentes, quer estas sejam locais ou não. As fontes de financiamento poderão ser: próprias: o grupo po-
derá ter um montante disponível para afetar ao projeto ou poderá contribuir com algumas tarefas que, se fossem contratadas 
externamente, teriam um custo; linhas de financiamento públicas: por vezes, as entidades públicas, como as juntas de freguesia 
ou as autarquias, podem ter linhas de financiamento disponíveis para apoio a projetos em áreas específicas; empresas priva-
das: as empresas poderão disponibilizar dinheiro, bens e serviços ou voluntariado; organizações locais: organizações presentes 
ou com intervenção no território que podem disponibilizar dinheiro, bens e serviços ou voluntariado; comunidade local: os resi-
dentes no território, pessoas que sejam solidárias com o grupo ou que venham a beneficiar com o projeto poderão apoiar com 
dinheiro, com voluntariado ou com bens e serviços.

O objetivo é que o grupo defina um plano de mobilização de recursos que envolva a definição de estratégias para chegar a 
cada uma das fontes acima enumeradas. Este processo tem como propósito último que o grupo fique dotado de competências 
que o possibilitem fazê-lo em qualquer momento do seu ciclo de vida e sempre que necessário, contribuindo para a sustenta-
bilidade do projeto. Por outro lado, é sabido que a efetiva participação e envolvimento contribuem para que o grupo valorize 
os resultados alcançados e fique motivado e capacitado, isto é, com autonomia para dar continuidade ao trabalho ou para de-
senvolver outros projetos. Nesse sentido, uma das tarefas do técnico é a de capacitar o grupo para mobilizar recursos de forma 
criativa. A mobilização de recursos pode incluir:

-  A angariação de donativos em dinheiro, junto de indivíduos da comunidade, empresas ou entidades públicas e privadas;

-  A mobilização de voluntários, que possam dar o seu tempo para realização de tarefas menos técnicas ou disponibilizando 
as suas competências técnicas;

-  A disponibilização de bens e serviços por parte de empresas, entidades públicas e privadas ou membros da comunidade 
que podem incluir a oferta de produtos promocionais de empresas como forma de publicidade, cedência de espaços de 
entidades públicas, a oferta de comidas e refrescos para atividades ou reuniões comunitárias, entre outros.
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Sétimo passo: aprovar e implementar

O grupo submete a sua proposta de PIC à Direção da organização promotora dos projetos (poderá também ser um coletivo de 
organizações locais ou uma rede de parceiros). A proposta é avaliada à luz de um conjunto de critérios:

- Relevância face aos objetivos estratégicos para o território;
- Ausência/insuficiência de respostas locais;
- Ausência/insuficiência de recursos locais;
- Dimensão do grupo face à natureza do PIC;
- Impacto potencial na comunidade;
- Inovação;
- Relação custo-benefício;
- Gestão participada e envolvimento dos residentes/organizações;
- Disseminação/replicabilidade;
- Envolvimento de empresas/responsabilidade social.
Face ao grau de concordância, a proposta é devolvida com propostas de melhoria, ou aprovada e financiada até um teto de 
60% do custo total do PIC. No caso de aprovação é assinado um contrato, no qual são definidas as responsabilidades, direitos 
e obrigações de ambas as partes.

Oitavo passo: avaliar

Ainda que sem abordagens sistemáticas, a maioria das pessoas reconhece, de uma forma quase imediata, a importância do 
acompanhamento e da avaliação, uma vez que se trata de elementos normais do seu comportamento (por exemplo: planear 
umas férias e avaliar se estas foram agradáveis e se valeram a pena, tendo em conta os custos, ou planear uma festa e avaliar 
se as pessoas gostaram). Em especial para os membros da comunidade, será importante ajudar as pessoas a reconhecer que, 
muito provavelmente, já possuem uma compreensão básica e até alguma experiência das capacidades necessárias a estes 
processos.

Em qualquer grupo, e uma vez que a experiência mostra que o planeamento e avaliação não são características essenciais nos 
processos de aprendizagem e desenvolvimento comunitários, será necessário que os participantes se convençam da necessi-
dade de desenvolver e aperfeiçoar estas capacidades. Sem esta consciencialização, faltará aos participantes a motivação para 
prosseguir com as tarefas inerentes ao acompanhamento e avaliação dos seus projetos.

Fonte: Manual PIC

Contactos:
Fundação Aga Khan Portugal
Rua de São Domingos à Lapa, 58, 1200-836 Lisboa
Telefone: 213949110
E-Mail: akf.portugal@akdn.org
Site: www.akdn.org

Links: Manual PIC (http://www.ces.uc.pt/projectos/pis/wp-content/uploads/2013/09/3-Manual-Projectos-Inova%C3%A7%-
C3%A3o-Comunit%C3%A1ria.pdf)

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade Género Boa Governação Metodologia Participativa

X X X X X



153

Intervenção Comunitária  
através do Teatro do Oprimido

Designação: Intervenção Comunitária através do Teatro do Oprimido.

Área-Temática: Instrumentos e medidas tendentes a encorajar a participação da sociedade civil nos processos de tomada de 
decisão.

Entidade Promotora: Grupo Teatro do Oprimido de Lisboa.

Outras Entidades envolvidas: ACM; RUMO – Cooperativa de Solidariedade Social; Associação Cultural Moinho da Juventude; 
Câmara Municipal do Seixal; Santa Casa da Misericórdia de Lisboa; Junta de Freguesia de Carnide; Junta de Freguesia de Cam-
polide; Biblioteca Municipal de Lisboa; GOETHE Institut; Escola Superior de Teatro e Cinema; SEF – Serviço de Estrangeiros e 
Fronteiras; Escola Intercultural (Amadora); UMAR; Fundação Calouste Gulbenkian; Kuringa (Alemanha); INK-Istra (Croácia); Krilla 
(Itália); Universidade Bolonha (Itália); Active Inquiry (Reino Unido); UTOPIA (Espanha) e Pas a Passo (França).

Caracterização da prática: 

A metodologia do Teatro do Oprimido (TO) foi desenvolvida por Augusto Boal no Rio de Janeiro, Brasil, em meados da década 
de 60 e é hoje praticada em mais de 70 países. É uma metodologia e uma prática teatral cujo objetivo é promover a reflexão 
do espectador sobre a sua realidade, expondo o modo como a sua conduta resulta da sua perceção das relações de poder, de 
processos de dominação e exclusão social. Pretende-se com esta metodologia ilustrar estes processos, dando ao sujeito modos 
de agir com conhecimento e em liberdade.

No Teatro Fórum, uma das técnicas do TO, ao contrário daquilo que acontece no teatro tradicional, o espectador é questiona-
do e transformado no protagonista da ação dramática, estimulando-o a refletir os seus comportamentos no passado, para 
transformar a realidade no presente e melhor planear o futuro. Esta reflexão, partilhada com o público, gera uma consciência 
comunitária muitas vezes inexistente.

A PALAVRA é de extrema importância no Teatro do Oprimido, porque como colocado pela sociolinguística Maria do Carmo Pes-
soa, há uma inter-relação entre a linguagem, a cultura e a sociedade. Todos nós temos uma linguagem, somos partes de uma 
sociedade e temos uma história que nos marca enquanto ser social. É por isso que importa precisar o sentido de OPRIMIDO que 
o GTO LX e os praticantes do método entendem esta palavra. É aquela pessoa que está dominada por qualquer coisa e que tem 
o interesse em se libertar. Quer sair da sua Condição de forma consciente. Não é uma VÍTIMA, porque reflete e pretende sair da 
sua condição. Existe sobre o Oprimido uma relação de poder onde o OPRESSOR o impede de exercer de forma plena os seus 
direitos. 

Embora o Teatro Fórum seja uma das técnicas mais utilizadas existem outras como o Teatro Jornal (utilizando recurso mediáticos 
como os jornais nacionais onde vamos refletir e criticar sobre as noticias e conteúdos jornalísticos e editoriais); Teatro Invisível 
(onde o/as destinatário/as direto/as poderão testar os conteúdos e aprendizagens das sessões junto da comunidade para uma 
investigação mais direta sobre o tema sem ser necessário uma apresentação ao publico e de forma informal); Arco-íris do De-
sejo, (onde exploramos as razões de estarmos oprimidos por nós próprios nas lutas de género e desigualdades) e o Teatro Le-
gislativo (onde após um espetáculo de Teatro Fórum pedimos à comunidade, espectadores para em conjunto com legisladores 
e políticos criarmos uma nova medida legislativa).

O GTO LX é uma organização empenhada em estimular a participação ativa e consciente dos cidadãos na construção da 
sociedade, desenvolvendo projetos de intervenção comunitária. O processo de intervenção é muito diversificado, envolvendo: 
ensaios regulares; apresentações de espetáculos; realização de workshops para os membros dos grupos; incentivo à partici-
pação em atividades culturais; produção de espetáculos profissionais; dinamização do “Programa Multiplicadores”; facilitação 
dos projetos de autonomia. Tem como visão a existência de uma sociedade mais justa e plural, onde cada cidadão participe de 
forma ativa e consciente nos processos de tomada de decisão que afetam a sua vida.

A metodologia de intervenção é o Teatro do Oprimido como ferramenta de promoção do empoderamento individual e comu-
nitário. Trabalhamos diretamente com populações desfavorecidas formando-as nas técnicas do teatro do oprimido. Um dos 
resultados desta atividade é a criação de espetáculos de Teatro Fórum que refletem as problemáticas identificadas pelos parti-
cipantes e que, quando apresentados para as comunidades, fomentam espaços comunitários de reflexão, debate e exploração 
de estratégias de atuação que são a base do exercício de uma cidadania ativa e responsável. Numa fase mais avançada do 
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processo de empoderamento, os grupos são orientados para a autonomia e para a multiplicação de competências, assegu-
rando a sustentabilidade do processo. Ao longo do processo, é visível o desenvolvimento de competências intelectuais, sociais, 
organizacionais e de comunicação. Isto é especialmente importante quando os participantes são jovens com percursos de 
abandono escolar e com poucas perspetivas de futuro. Os primeiros espetáculos, que assistimos, no caso da Cova da Moura e 
Zambujal, catapultaram a participação progressivamente mais atenta e efusiva dos moradores nos debates provocados sobre 
a sua situação de marginalização. Atualmente, a comunidade reconhece o trabalho do grupo, participando e intervindo de for-
ma espontânea e o GTO LX alargou–se para outras zonas, nomeadamente no contexto da Iniciativa Bairros Críticos (Lagarteiro 
e Vale da Amoreira).

O passar dos anos permitiu ao GTO LX, a criação de uma rede multiplica de grupos de Teatro Fórum. A Rede Multiplica, com-
posta por populações tão diversificadas como jovens em risco, público escolar, mães adolescentes, mulheres, idosos, pessoas 
com deficiência física e mental, imigrantes e repatriados. Estendeu-se aos Açores com os repatriados e à Madeira, com idosos. 
Os próprios grupos comunitários têm-se autonomizado e são os dinamizadores do projeto da MTV Sexualizando e Arte Des-
Comprimida dos Papeis. Desde da sua criação a Rede Multiplica criou mais de vinte espetáculos de TF, efetuando perto de 
duas centenas de apresentações públicas e chegando a mais de 2000 espectadores, na sua maioria membros de comunidades 
excluídas ou vulneráveis, mas levando também grupos à Palestina, Israel, Senegal, Brasil, Alemanha, Cabo Verde e Reino Unido.

O teatro como uma ferramenta de empoderamento.

A eficácia da utilização do teatro como uma ferramenta lúdica para potenciar a aprendizagem de novas competências, e o 
desenvolvimento pessoal é amplamente reconhecida. A originalidade e inovação neste caso específico é a sua utilização para 
trabalhar com grupos excluídos e vulneráveis com o objetivo do seu empoderamento individual e a capacitação destes para 
intervirem junto dos seus pares.

Modelo participativo

A especificidade diferenciadora da intervenção do GTO LX é o facto da não imposição de temas ou dinâmicas aos grupos com 
quem trabalha. Os públicos são, desde o início, considerados parceiros com igual responsabilidade na definição logística dos 
ensaios, das atividades empreendidas e, principalmente, na definição dos temas a tratar. Consequentemente, nas apresenta-
ções, são os próprios membros da comunidade a provocar o debate e a procura de soluções junto dos seus pares.

Fonte: Grupo Teatro do Oprimido de Lisboa.

Contactos:
Grupo Teatro do Oprimido de Lisboa
Tvr. do Corpo Santo nº 21 2º andar, 1200-131 Lisboa
Telefone: 213 476 319 | 968 474 613
E-Mail: geral@gtolx.org
Site: www.gtolx.org/

Links: Facebook (https://www.facebook.com/GTOLX)

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade Género Boa Governação Metodologia Participativa

X X X X X X
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Setúbal Mais Bonita

Designação: Setúbal Mais Bonita.

Área-Temática: Instrumentos e medidas tendentes a encorajar a participação da sociedade civil nos processos de tomada de 
decisão.

Entidade Promotora: Câmara Municipal de Setúbal.

Caracterização da prática: 

Setúbal é pioneira de um dos maiores projetos de participação cidadã no País. A “Setúbal Mais Bonita” chegou em 2011 e veio 
para ficar, envolvendo ativamente milhares de munícipes em centenas de ações de requalificação e embelezamento de espaços 
públicos. A este espírito de cidadania acresce ainda a participação de empresas e instituições que contribuem com materiais 
para a execução das iniciativas. Na primeira edição do projeto, entre 23 e 25 de setembro de 2011, a população sadina deu uma 
verdadeira demonstração de cidadania, com mais de sete mil pessoas a participarem nas intervenções definidas.

Durante três dias, voluntários arregaçaram as mangas e, com materiais fornecidos pela Câmara Municipal, juntas de freguesia 
e por muitas empresas do tecido empresarial do Concelho, criaram, repararam e embelezaram centenas de espaços públicos 
espalhados pelo Município, incluindo estabelecimentos de ensino. De Azeitão às Praias do Sado, passando pelas freguesias ur-
banas, milhares de cidadãos quiseram contribuir ativamente para que Setúbal fique um concelho ainda mais agradável para se 
viver. Foram contabilizadas 110 ações propostas pela comunidade civil e aceites pela Autarquia, mas este total foi ultrapassado 
pois muitas intervenções surgiram durante os próprios dias do projeto devido à dinâmica entretanto criada. Perto de 7500 litros 
de tinta e diluente foram usados no embelezamento de mobiliário urbano, tendo uma parte significativa, não só deste material 
de pintura, mas de todo o equipamento usado, sido oferecida ao abrigo do mecenato.

Em 2012 o projeto deu especial atenção à Bela Vista e à zona histórica, em particular o bairro de Troino, contando a “Setúbal 
Mais Bonita” com variados apoios, nomeadamente da Dyrup, patrocinadora oficial e que contribuiu com 17 mil litros de tinta. 
Para dar continuidade ao êxito da campanha, a Câmara Municipal pretende dar uma periodicidade anual ao projeto.

Fonte: Câmara Municipal de Setúbal.

Contactos:
Câmara Municipal de Setúbal 
Paços do Concelho, Praça de Bocage, 2901-866 Setúbal
Telefone: 265 541 500
Email: gapc@mun-setubal.pt
Site: http://www.mun-setubal.pt/

Link: Facebook (https://www.facebook.com/setubalmaisbonita)

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade Género Boa Governação Metodologia Participativa

X X X X
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Dia B

Designação: Dia B.

Área-Temática: Instrumentos e medidas tendentes a encorajar a participação da sociedade civil nos processos de tomada de 
decisão.

Entidade Promotora: Câmara Municipal do Barreiro.

Outras entidades envolvidas: Atualmente o Dia B conta já com 23 parceiros na cedência de materiais e apoio na divulgação da 
iniciativa.

Caracterização da prática: 

O “dia b – movimente esta ideia” pretende dinamizar diferentes ações de voluntariado urbano, através de parcerias com várias 
entidades e envolvimento da população de todo o concelho, contribuindo para o reforço da coesão socio-territorial.

Assume 4 eixos de intervenção:

-  Campanha de limpeza urbana;

-  Requalificação de mobiliário urbano e espaço público;

-  Manutenção de espaços verdes;

-  Arte urbana / Arte pública.

São objetivos desta iniciativa:

-  Fomentar a cidadania ativa, a capacidade de auto-organização e a procura coletiva de soluções, através da participação 
de toda a comunidade, de forma a contribuir para uma imagem mais positiva do concelho;

-  Promover ações para a (re)qualificação do espaço público por iniciativa da comunidade e em prol desta;

-  Fomentar a importância da proximidade e participação, envolvendo poder local, movimento associativo, IPSS, escolas, em-
presas locais e população de todo o concelho.

Em conferência de imprensa a Câmara Municipal do Barreiro apresentou o «Projeto DIA B 2014», de voluntariado urbano, que 
aconteceu nos dias 6 e 7 de Junho, sendo o dia 6 dedicado à comunidade escolar e o dia 7 para as propostas apresentadas 
pelos cidadãos e agentes locais.

Carlos Humberto, presidente da Câmara Municipal do Barreiro, referiu que “este é um projeto interessante, em alguns aspetos 
emblemático, que caracteriza um projeto de conceção política de construir em conjunto, de participação”.

Nesta sua 3ª edição o DIA B, já conta com 54 projetos da Comunidade Escolar, envolvendo 19 escolas, envolvendo a participação 
de cerca de 2000 pessoas.

Objetivo: envolver as 30 escolas do concelho

No que diz respeito ao dia de envolvimento dos cidadãos e agentes locais, Sofia Martins, salientou que já existem 35 ideias em 
projeto, estando abertas as candidaturas, quer ao nível de propostas apresentadas por cidadãos, grupos de cidadãos ou as-
sociações. “Se existirem pessoas de uma rua, de um bairro, que queiram apresentar propostas podem fazê-lo” – referiu Sofia 
Martins, acrescentando que até ao final de Abril será encerrado o processo de candidaturas.

Sofia Martins referiu que com este projeto “não queremos resolver problemas”, sublinhando que a finalidade é que “as pessoas 
se identifiquem mais com a cidade”. Recordou que dos projetos realizados nos anos anteriores, regista-se que não têm existido 
atos de vandalismo ou destruição – “quando o trabalho nasce no seio da comunidade há respeito, o trabalho mantém-se por 
muito tempo”.



157

Após a realização dos projetos do DIA B, esta ideia tem sido multiplicada, existindo associações que promovem projetos “estilo 
DIA B” nas suas instituições – “são outras experiências, um exemplo quer a ideia multiplica-se, traduzindo esta vontade e de 
fazer em coletivo”.

O ‘Dia B’ na primeira ação realizada no ano 2012 envolveu 1500 pessoas, o ano passado, com a participação da comunidade 
escolar, nos dois dias, atingiu cerca de 4.500 pessoas. “Não sabíamos a dimensão do projeto quando este começou” – sublinhou 
Sofia Martins, acrescentando que “hoje já há empresas que contam nos seus planos anuais o orçamento para o Dia B”.

Ana Porfírio, Presidente, da União de Freguesias do Barreiro e Lavradio, referiu que “já iniciámos a recolha de ideias” porque 
“queremos que as ações sejam baseadas nas opções da população”. Referiu que serão realizadas ações de limpeza em diver-
sas zonas, com a participação de associações e artistas plásticos. “Este é um dia gratificante que tem vindo a mudar a forma 
como as pessoas olham para a arte urbana. É raro ver algo feito no DIA B destruído” – disse a autarca.

Fonte: Câmara Municipal do Barreiro e Jornal Rostos.

Contactos:
Câmara Municipal do Barreiro
Paços do Concelho
Rua Miguel Bombarda, 2834-005 Barreiro
Telefone: 21 206 8000
Email: diab@cm-barreiro.pt
Site: http://diab.cm-barreiro.pt/#

Link: Facebook (https://www.facebook.com/DiaB.MovimenteEstaIdeia)

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade 
Género

Boa Gover-
nação

Metodologia 
Participativa

X X X X
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Participação da Sociedade Civil  
na Tomada de Decisão

Designação: Participação da Sociedade Civil na Tomada de Decisão.

Área-Temática: Instrumentos e medidas tendentes a encorajar a participação da sociedade civil nos processos de tomada de 
decisão.

Entidade Promotora: A Nossa Terra - Associação Ambiental.

Outras entidades envolvidas: Assembleia Municipal, Câmara Municipal de Monchique e Juntas de Freguesia. Outras ONGA e 
associações locais e regionais.

Caracterização da prática: Esta iniciativa assume como objetivos: Participação na planificação e autorização de projetos in-
dustriais de impacto ambiental significativo; Preparação da Agenda 21 Local municipal, com a participação da sociedade civil, 
tendo em vista contribuir para a revisão do PDM; Promoção da economia local e da troca de produtos. As iniciativas que de-
senvolve são as seguintes:

-  Promove uma colaboração organizada entre os vários parceiros, autoridades locais, ONGA e outras associações (locais e 
regionais) e deputados regionais. Estimula a abertura das autoridades centrais à discussão e debate através de encontros 
públicos com promotores, autoridades centrais e técnicos locais. Promove petições em papel e por via eletrónica e a divul-
gação de informação pela imprensa e média.

-  Organiza reuniões de planificação e “chuva-de-ideias” entre os associados de vários grupos de sociedade civil e os técnicos 
e políticos da Câmara Municipal (ligação entre a Agenda 21 Local e as consultas públicas sobre a futura revisão do PDM).

-  Paralelamente, os associados criaram um grupo para debate sobre caminhos para uma economia de transição, incluindo a 
criação de uma horta comunitária, a participação em feiras de troca e a preparação de uma proposta sobre oportunidades 
para uma transição das fontes de energia.

Neste processo, foram identificadas os seguintes constrangimentos: Falta de legislação atualizada sobre a participação da 
sociedade civil (nomeadamente nos processos de licenciamento prévio das atividades económicas com grande impacto am-
biental, mesmo quando são contrárias aos planos de desenvolvimento regional e local); Pouco estímulo ao longo prazo, na 
implementação e monitorização dos planos de desenvolvimento sustentável e na sua relação com a economia real; Atividades 
dependentes de contribuições voluntárias cuja aplicação, em geral, encontra barreiras económicas e de aceitação geral.

Fonte: A Nossa Terra - Associação Ambiental.

Contactos:
A Nossa Terra - Associação Ambiental
Apartado 182, 8550-909 Monchique
Email: info@anossaterra.org
Site: http://www.anossaterra.org

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade Género Boa Governação Metodologia Participativa

X X X X X X



INICIATIVAS QUE REFORCEM A TOMADA DE 

CONSCIÊNCIA DAS ONG E DA SOCIEDADE CIVIL 

PARA A NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO 

E SUPERVISÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Iniciativas que reforcem a tomada de consciência das ONG e da Sociedade Civil para a necessidade de 
acompanhamento e supervisão das políticas públicas de modo a consolidar a transparência e a prestação 
de contas na utilização de recursos públicos.
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Educação e consciencialização  
ambientais

Designação: Educação e consciencialização ambientais.

Área-Temática: Iniciativas que reforcem a tomada de consciência das ONG e da sociedade civil para a necessidade de acom-
panhamento e supervisão das políticas públicas.

Entidade Promotora: Associação Internacional para a Documentação da Natureza (AIDNATURE.ORG).

Outras Entidades envolvidas: ONGAS e entidades privadas ligadas ao ecoturismo, turismo rural ou turismo de natureza. Entida-
des gestoras e promotoras de espaços públicos de natureza. Entidades privadas que distribuem conteúdos “media” (estações 
televisivas, companhias aéreas), etc.

Caracterização da prática: Educação e consciencialização ambientais. Produção de conteúdos media (documentários, vídeos, 
fotografia, sites, etc.). Documentação da fauna e flora nacionais e internacionais (o foco incide na CPLP). Promoção das econo-
mias locais através do turismo de natureza. Pretende atingir todo o auditório nacional e também um grande auditório interna-
cional. A produção faz-se em Lisboa mas o trabalho é desenvolvido em todo o território e também em outros países, nomea-
damente na CPLP. Procura dar resposta a questões como a degradação dos recursos naturais, ecossistemas e biodiversidade; 
o desconhecimento da realidade da atualidade dos mesmos; o subaproveitamento do potencial económico (ecoturismo) de 
muitas regiões que poderiam ser dinamizadas pela atração turística que o turismo de natureza vem revelando exponencial-
mente nos últimos anos.

Alerta para as piores práticas ambientais e para os projetos que mais afetam negativamente os ecossistemas. Ao revelar, 
através de conteúdos “media” altamente apelativos, pretende-se dar a conhecer a biodiversidade e a natureza nacionais, bem 
como os projetos ativos na sua conservação e sustentabilidade. Garantir, enfim, uma coexistência harmoniosa entre homem 
e natureza. Revelar que tal é, de facto, possível. Conhecendo-se, pode-se amar e amando-se pode-se preservar e respeitar. 
Todos os conteúdos são do domínio público.

A abordagem faz-se de forma bela, emocionante mas sempre informativa. Resultado: as pessoas passam a conhecer, apaixo-
nam-se pela riqueza natural e, consequentemente, é propagada uma mensagem responsável de respeito e sustentabilidade 
alicerçada por uma informação sólida. Rejeita-se uma abordagem incendiária e politizada. Mostra-se a beleza e a graça da 
biodiversidade sem declarações tendenciosas. O público reage, apaixonando-se pelo que vê.

Fonte: AIDNATURE.ORG

Contactos: 
AIDNATURE.ORG
Rua Professor Francisco Gentil nº6 - 2ºA
1600-624 Lisboa, Portugal
E-Mail (Comunicação): franciscognunes@aidnature.org
Telefone: +351 91 890 2737
Site: www.aidnature.org/

Links:
Exemplo de um dos vídeos produzidos (http://vimeo.com/69876375)
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Convenção  
Sou de Peniche

Designação: Convenção Sou de Peniche.

Área-Temática: Iniciativas que reforcem a tomada de consciência das ONG e da sociedade civil para a necessidade de acom-
panhamento e supervisão das políticas públicas.

Entidade Promotora: ADEPE.

Outras Entidades envolvidas: Câmara Municipal de Peniche.

Caracterização da prática: Fórum de discussão e espaço de cidadania e participação cívica, permitindo a participação da 
comunidade penichense no debate do seu futuro. Projeto incluído no conjunto de projeto/ações do programa de ação de “re-
cuperação do Fosso da Muralha e espaços envolventes, frente ribeirinha e centro histórico”.

A Convenção Sou de Peniche pretende ser um fórum de discussão e um espaço de cidadania e participação cívica, constituindo 
um ponto de encontro entre todos os que se sentem parte da comunidade penichense e querem participar no debate do seu 
futuro. Está aberto a todos os que aqui nasceram e trabalham e a todos os que partilhando memórias e afetos com o território 
de Peniche e as suas gentes se consideram também associados ao seu destino. Sou de Peniche implica um sentimento de per-
tença que se traduz num sentido de responsabilidade. Ele é comum tanto aos que aqui nasceram e permanecem, aos que daqui 
partiram deixando raízes, como aos que aqui aportaram em momentos diversos das suas vidas, encontrando referências que 
querem continuar a cultivar.

Procura-se fomentar a cidadania e a participação pública nos processos de desenvolvimento urbano: Criar nas pessoas uma 
atitude positiva e de entreajuda; reforçar o sentimento de comunidade; elevar a autoestima e o sentimento de pertença da 
população de Peniche; apontar caminhos para os grupos mais fragilizados. Primeiramente foram organizadas, pelo município 
de Peniche 3 edições da convenção Sou de Peniche com o objetivo de fomentar a participação dos munícipes no processo de 
planeamento estratégico do concelho. Posteriormente, a ADEPE vem cumprir aquele objetivo e assegurar a continuidade futura 
deste importante evento de participação cívica local, tendo organizado mais 3 edições.

Fonte: ADEPE

Contactos:
ADEPE - Associação para o Desenvolvimento de Peniche
Avenida do Porto de Pesca, Lote C-11, 2520-208 Peniche
E-Mail: geral@adepe.pt
Site: www.adepe.pt
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R3 Riscos Reduzidos em Rede

Designação: R3 Riscos Reduzidos em Rede.

Área-Temática: Iniciativas que reforcem a tomada de consciência das ONG e da sociedade civil para a necessidade de acom-
panhamento e supervisão das políticas públicas.

Entidades envolvidas: São membros do R3: Check‐!n (APDES); Dá a Volta (Centro Comunitário Esmoriz); Médicos do Mundo; ER 
Zona Histórica (ARRIMO); Projeto Âncora (ARRIMO); Projeto Elos (ARRIMO); Giros (Florinhas do Vouga); GIRUBarcelos (APDES); 
GIRUGaia (APDES); In Loco (APPV); IN-Ruas (Sol do Ave); In Mouraria (GAT); Porto G (APDES); PREVIH (GAT); Projeto 3R’s (APF); 
SMACTE (Centro Social de Paramos); Porto Mais Seguro (Acompanha); Mara Silva (Universidade do Minho); Marta Pinto (APDES 
e FPCEUP); Luís Fernandes (FPCEUP).

Caracterização da prática: O “Grupo R3 – Riscos Reduzidos em Rede”, foi fundado em 2004 e é uma rede de âmbito nacional, 
sem fins lucrativos, aberta a utilizadores de drogas, trabalhadores do sexo, organizações, equipas/ projetos, técnicos e espe-
cialistas da área da redução de riscos e minimização de danos. Não é uma instituição formal, mas antes o resultado de uma 
parceria alargada de diversas organizações e profissionais comprometidos com a promoção da redução de riscos e minimiza-
ção de danos em Portugal.

A ação do R3 parte da premissa obrigatória de que o acesso à saúde, nomeadamente, aos serviços socio-sanitários existentes, 
é um direito fundamental de qualquer cidadão. Como tal, considera-se fundamental que todo o ser humano seja aceite na sua 
trajetória de vida. Quando esta trajetória inclui o consumo de drogas e/ou o trabalho sexual, há que aceitar genuinamente esse 
facto e criar, em ambiente natural, espaços de reflexão capazes de promover práticas de consumo e sexuais de menor risco, 
promover o autocuidado e facilitar o acesso aos serviços considerados significativos no momento atual. O trabalho em rede, 
assim como a monitorização e avaliação da intervenção, são tidos como pilares obrigatórios do trabalho de qualquer Equipa 
de Rua, no sentido de promover o desenvolvimento biopsicossocial do indivíduo e de qualificar a RRMD em Portugal. 

O R3 tem como Princípios Gerais: 

1. A redução de riscos como um conjunto de práticas validadas através da evidência científica;

2. O reconhecimento das PUD/TS como cidadãos de pleno direito, lutando contra todas as formas de discriminação e de es-
tigmatização;

3. A aceitação dos indivíduos e dos seus comportamentos sem juízos morais;

4. O reconhecimento da capacidade dos PUD/TS para tomar decisões racionais no sentido da proteção da sua saúde e bem-
-estar pessoal e público;

5. A afirmação destes atores enquanto interlocutores fundamentais e incontornáveis no processo de intervenção e nas políticas 
de atuação nacionais que lhes dizem respeito.

São objetivos do R3:

1. Partilha de experiências entre atores da Redução de Riscos e Minimização de Danos com vista à definição e implementação 
de boas práticas;

2. Promoção da discussão e advocacy no âmbito das políticas de saúde e sociais, particularmente das políticas das drogas e 
do trabalho sexual; 

3. Produção de saber sobre os objetos e as práticas de intervenção;

4. Promoção dos direitos humanos e da cidadania dos utilizadores de drogas, dos trabalhadores do sexo e de outros públicos 
vulneráveis;

5. Sensibilização da comunidade para a Redução de Riscos e Minimização de Danos.

Fonte: R3
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Contactos:
E-Mail: riscosreduzidosemrede@gmail.com

Links: Apresentação R3 (http://www.apdes.pt/network_r3.php)

Sustentabilidade 
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Rede sobre Trabalho Sexual

Designação: Rede sobre Trabalho Sexual.

Área-Temática: Iniciativas que reforcem a tomada de consciência das ONG e da sociedade civil para a necessidade de acom-
panhamento e supervisão das políticas públicas.

Entidades envolvidas: Acompanha,CRL (Peniche); Associação Existências (Coimbra); Associação Novo Olhar (Leiria); APDES (Por-
to); Associação Positivo- Redlight (Lisboa); GAT (Lisboa); Liga Portuguesa Contra a Sida (Lisboa); Obra Social das Irmãs Oblatas 
do Santíssimo Redentor (Lisboa); Médicos do Mundo (Lisboa); Panteras Rosa (Lisboa); UMAR (Lisboa); APF (Lisboa); Alexandra 
Oliveira; Filipa Alvim; Jo Bernardo; Mariana Garcia; Nélson Ramalho; Rita Alcaire.

Caracterização da prática: 

A Rede sobre Trabalho Sexual (RTS) nasce em 2011 e é constituída pela maioria das organizações em Portugal que intervêm di-
retamente com trabalhadores(as) do sexo, académicos e pessoas que fazem trabalho sexual, não tendo qualquer fim lucrativo, 
nem filiação partidária ou religiosa. Os posicionamentos e ações da RTS são independentes de orientações partidárias e/ou 
religiosas.

A articulação entre as equipas com intervenção na área do trabalho sexual, bem como com os membros desta comunidade, 
parece-nos essencial numa altura em que o projeto PREVIH/GAT revela uma taxa de novos diagnósticos e de prevalência de 
VIH/SIDA entre pessoas trabalhadoras do sexo superior à da população em geral (epidemia concentrada superior a 5%) e numa 
altura em que continuamos a assistir a graves violações dos direitos humanos, nomeadamente no que diz respeito ao acesso à 
saúde.

Esta Rede considera que o trabalho sexual é multiforme e as experiências de quem exerce esta atividade são diversas, e não 
podem ser reduzidas ao abuso, ao tráfico e exploração sexual, crimes que esta Rede repudia.

Para a RTS, o trabalho sexual é uma atividade comercial de prestação de serviços, a troco de dinheiro ou bens materiais (Lopes, 
2006: 29), em que é desempenhado um comportamento com um significado sexual ou erótico para quem compra (Oliveira, 
2008: 25). O trabalho sexual relaciona-se, portanto, com serviços, desempenhos ou produtos sexuais comerciais, tais como a 
prostituição, a pornografia, o strip tease, danças e chamadas eróticas (Weitzer, 2005; Oliveira, 2008: 24).

A Rede entende que esta transação de serviços sexuais é entre adultos e com consentimento mútuo. Quando não há consen-
timento mútuo, trata-se de violência, abuso ou escravatura sexual e não de trabalho sexual. Os casos que envolvem crianças 
configuram situações de abuso sexual de menores e não de trabalho sexual (Oliveira, 2008:25).

As ações da RST assentam no compromisso pela defesa dos Direitos Humanos, nomeadamente dos direitos sociais e laborais, 
do direito à não discriminação e a qualquer outra forma de violência. Isto significa que os trabalhadores do sexo são pessoas 
que devem ter os mesmos direitos e deveres, como qualquer outra pessoa.

São objetivos da RTS:

1  Partilhar boas práticas metodológicas e conhecimentos;

2  Otimizar recursos e articular o trabalho entre os elementos constituintes da rede;

3  Promover o debate sobre as políticas com impacto nas pessoas trabalhadoras do sexo, bem como os seus direitos e deveres, 
entre os próprios, as instituições que atuam no terreno e os diversos órgãos governamentais e decisores políticos, baseados 
em evidências;

4  Elaborar documentos de tomada de posição conjunta e promoção de boas práticas nacionais e internacionais;

5 Fomentar a produção de conhecimento, bem como a monitorização e avaliação das políticas sobre trabalho sexual em 
Portugal;

6  Promover ações de sensibilização, bem como atividades comemorativas de datas da agenda do trabalho sexual.

A RTS compromete-se com o reforço da parceria em prol da melhor prestação de cuidados às pessoas que se dedicam ao 
trabalho sexual, à dignificação das suas condições de vida, dos seus direitos e dos seus deveres, e à defesa dos seus direitos 
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cívicos, nomeadamente os direitos de acesso à saúde, aos direitos enquanto trabalhadoras, aos direitos enquanto migrantes, 
e ao maior envolvimento nas decisões que as afetam, entre outros.

Fonte: Sumário Executivo RTS.

Contactos:
E-Mail: redetrabalhosexual@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Rede-sobre-Trabalho-Sexual/104752259637059

Links: Apresentação RTS (http://www.apdes.pt/network_rts.php)
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Brigada do Mar

Designação: Brigada do Mar.

Área-Temática: Iniciativas que reforcem a tomada de consciência das ONGs e da sociedade civil para a necessidade de 
acompanhamento e supervisão das políticas públicas.

Entidade Promotora: Brigada do Mar.

Caracterização da prática: 

Associação ambiental que descontamina e limpa praias. A Brigada do Mar é um projeto de limpeza de praias, com maior in-
cidência em locais menos frequentados, ou seja, fora das áreas concessionadas. O objetivo final é recolher o maior número de 
resíduos encontrados. A quantidade de lixo retirado nas últimas edições ultrapassa as 45 toneladas. Este projeto tem ainda o 
mérito de recolher uma enorme quantidade de resíduos perigosos: comprimidos, líquidos corrosivos, bidões de óleo, seringas, 
cadáveres de animais, etc.

Como nasceu este projeto:

Em 2009 e depois de uma caminhada pela praia um grupo de amigos decidiu passar à Acão. Intitulou-se como Brigada do Mar 
e desenvolveu conjuntamente com a Câmara Municipal de Grândola provavelmente a maior limpeza de praia do mundo. Em 
5 anos, a Brigada do Mar limpou mais de 150 quilómetros de costa, recolheu mais de 80 toneladas de lixo, e envolveu mais de 
400 pessoas que se apaixonaram pela iniciativa participando ativamente todos os anos.

Parece que foi ontem que alguém lhes disse: “daqui a 4 meses está igual!”, mas quem participa, sabe que não é assim: o lixo 
apanhado já não volta. Em 4 edições o lixo diminuiu em mais de 6 vezes, e de ano para ano, mais pescadores, mais banhistas, 
mais empresas e mais voluntários da Brigada do Mar partilham a responsabilidade de poluir menos e cuidar mais do que é de 
todos.

Condições:

A quem participa 2 ou mais dias, fornecemos alojamento e refeições no Camping da Galé – Melides. As deslocações e despesas 
pessoais são por conta dos participantes. A boa disposição e o sentido de missão cumprida são oferta do MAR. Atitude com 
alegria é o lema da Brigada do Mar.

Fonte: Brigada do Mar.

Contactos:
Brigada do Mar
Telefone: 91 622 21 18 / 93 413 97 09
Email: brigadadomar@gmail.com
Site: http://brigadadomar.blogspot.pt/
Facebook (https://www.facebook.com/brigadadomar)
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Fórum Cidadania & Território

Designação: Fórum Cidadania & Território.

Área-Temática: Iniciativas que reforcem a tomada de consciência das ONGs e da sociedade civil para a necessidade de 
acompanhamento e supervisão das políticas públicas.

Entidade Promotora: Cidadania & Território emana diretamente da sociedade civil, é independente de quaisquer poderes polí-
ticos 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.

Caracterização da prática: 

Âmbito: Cidadania & Território é um fórum cívico, plural, de reflexão, debate, troca de Experiências, ação cooperativa e interven-
ção pública sobre a construção do futuro das comunidades locais a partir de processos de desenvolvimento territorial.

Objeto: Por desenvolvimento territorial entende-se o conjunto de processos localmente enraizados, democráticos e baseados 
em abordagens integradas, intersectoriais, participadas, inclusivas e colaborativas.

Missão: Cidadania &Território visa a promoção, numa lógica colaborativa, do bem-estar e empoderamento das comunidades 
de territórios específicos, tanto urbanos como rurais e urbano-rurais.

Visão: Os membros do fórum Cidadania & Território partilham a defesa do papel específico e insubstituível de agendas, estra-
tégias, políticas e intervenções de desenvolvimento territorial para aumentar as oportunidades de desenvolvimento das comu-
nidades locais e garantir a prossecução do bem comum.

Cidadania & Território prossegue os seguintes objetivos: i) estimular a construção colaborativa de processos de desenvolvimen-
to territorial; ii) garantir a participação cidadã das comunidades locais no exercício pleno dos seus direitos económicos, sociais 
e culturais; iii) promover uma maior visibilidade no espaço público das potencialidades dos processos de desenvolvimento terri-
torial; iv) disponibilizar evidência diversificada que demonstre a eficiência e o valor social desses processos; e v) contribuir para 
uma formulação mais exigente de políticas públicas de desenvolvimento territorial.

Valores: Os membros do fórum Cidadania &Território pautam a sua ação pelos valores éticos, humanos e sociais consagrados 
na Carta da Economia Social e, de uma forma genérica, pelo conjunto de valores subjacentes aos princípios a seguir identifi-
cados:

Princípio do Desenvolvimento Sustentável: Qualquer processo de desenvolvimento deve ser entendido de forma multidimensio-
nal, envolvendo as componentes sociais, económicas, ambientais e culturais, e basear-se numa visão de longo prazo, levando 
em conta os interesses e as necessidades das gerações futuras.

Princípio da Inovação Social: As inovações tecnológicas, organizacionais, económicas e outras apenas ganham verdadeiro 
sentido se baseadas em processos de inovação social adequados a contextos territoriais concretos, promotores de formas de 
cidadania ativa e benéficos para a generalidade dos membros das comunidades que aí vivem ou desenvolvem a sua atividade.

Princípio de Empreendedorismo Responsável: O desenvolvimento territorial deve ser concretizado a partir de uma atitude que 
seja reflexiva e empreendedora por parte de indivíduos e organizações e que se guie por uma ética de responsabilidade socio-
-territorial.

Princípio da Subsidiariedade: Os princípios anteriores pressupõem práticas descentralizadas de mobilização, participação, 
cooperação, negociação e aprendizagem, fatores essenciais para a construção de comunidades locais com uma vida coletiva 
assente numa cultura de confiança, de solidariedade, de coresponsabilização e de predisposição para estabelecer compromis-
sos sociais duradouros.

Princípio da Governança Territorial: O desenvolvimento territorial exige uma forte capacitação cívica e institucional, a criação 
de inter-relações entre redes de atores relevantes, tanto locais como externos (visão multinível), e a constituição de formas de 
governança territorial democráticas, eficientes, justas e baseadas em processos de decisão publicamente escrutináveis.

Princípio da Justiça Territorial: O desenvolvimento territorial pressupõe a aceitação de que os cidadãos e as organizações não 
podem ter os seus direitos e garantias amputados em função do local onde vivem ou desenvolvem as suas atividades.
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Princípio da Coesão Territorial: O desenvolvimento territorial pressupõe que a defesa da diversidade territorial não pode justi-
ficar a existência de disparidades socialmente inaceitáveis, sobretudo em sociedades desenvolvidas e democráticas.

Os membros do fórum Cidadania & Território comprometem-se a desenvolver um trabalho continuado de mobilização e de 
estabelecimento de pontes entre pessoas e organizações que pugnam pelo desenvolvimento territorial, bem como uma ação 
permanente de partilha, reflexão, inovação e empreendedorismo de base socio-territorial, de forma simultaneamente empe-
nhada, autónoma e crítica, visando a construção colaborativa do futuro de comunidades locais a partir de uma agenda trans-
formadora mais ampla, de desenvolvimento sustentável das sociedades contemporâneas.

Os membros deste fórum comprometem-se, ainda, a contribuir ativamente para que seja atribuída uma maior centralidade ao 
desenvolvimento territorial na formulação de políticas públicas e a participar em redes nacionais e internacionais que contri-
buam para alargar as possibilidades de ação baseadas em agendas e boas práticas de desenvolvimento territorial.

Diagnóstico: O movimento do desenvolvimento local em Portugal possui uma história com mais de 25 anos. Ao longo deste 
período foram experimentados modelos, criadas redes e estruturas, concretizados projetos, influenciadas políticas e transfor-
madas muitas realidades locais.

As Associações de Desenvolvimento Local (ADL) foram pioneiras nas abordagens integradas de base territorial, assegurando 
proximidade, inovação, participação e flexibilidade na ação.

Através de estratégias de animação territorial, organização de parcerias, formação de atores locais, apoio e estímulo à capa-
cidade de iniciativa em territórios de diversa natureza, essas associações foram alcançando resultados muito positivos, assegu-
rando, por essa via, o devido reconhecimento estatal e comunitário, o que lhes permitiu, inclusive, a atribuição de competências 
para a gestão de fundos públicos.

A complexificação crescente dos quadros normativos associados aos programas públicos e comunitários de apoio ao desenvol-
vimento territorial tem, no entanto, obrigado muitas das associações a assegurar um papel diferente do que desempenharam 
no passado. Em larga medida essas estruturas têm vindo a assumir, cada vez mais, funções de gestão, o que lhes retira tempo 
e espaço para o trabalho de animação territorial e inovação social que distingue a sua intervenção.

Em paralelo, têm vindo a emergir na sociedade portuguesa novos grupos de atores de naturezas diversas e associados a 
abordagens temáticas distintas, mas assumindo, também, como objetivo o desenvolvimento integrado dos territórios onde se 
inserem, sejam urbanos, rurais, urbano-rurais, de baixa ou elevada densidade.

Perante a necessidade de revisitar e rever as diferentes perspetivas de promover o desenvolvimento de base territorial, bem 
como de estimular a articulação entre os seus protagonistas, um grupo de pessoas e organizações decidiu juntar-se num fórum 
cívico que designaram de Cidadania & Território. Estes atores estão empenhados em repensar o desenvolvimento territorial, 
adequando-o aos novos tempos e procurando torná-lo mais desafiante e eficiente na resposta aos complexos e perturbantes 
problemas de hoje.

Fonte: Fórum Cidadania & Território.

Contactos:
Email: cidadaniaeterritorio@gmail.com
Site: http://www.cidadaniaeterritorio.org/

Link: Recursos Fórum C&T (http://www.cidadaniaeterritorio.org/#!recursos/ccjp)
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ECONOMIA LOCAL
Estratégias de promoção do desenvolvimento baseadas em metodologias participativas que mobilizem re-
cursos da sociedade civil, em parceria com o Estado e o setor empresarial para, de forma conjunta, refletir e 
intervir sobre o território. Ações que pretendem contribuir para um entendimento atualizado e operativo, em 
termos do território:

- Dos conceitos de economia social, economia solidária e economia de proximidade;

- Das fronteiras entre economia formal, economia informal e economia ilegal;

- Da sustentabilidade da dimensão da iniciativa económica (grande, mini e micro);

- Das dinâmicas geradoras de emprego e dos requisitos para o crescimento dos níveis de empregabilidade;

- Da relação entre iniciativa económica, empreendedorismo social e inovação social e do seu impacte nos territórios.
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Criação e Desenvolvimento  
de Microempresas  

(Subprograma 3 do Proder)

Designação: Criação e Desenvolvimento de Microempresas (Subprograma 3 do Proder).

Área-Temática: Economia Local.

Entidade Promotora: Leader Oeste - Associação de Desenvolvimento Rural.

Caracterização da prática: 

Esta prática tem como objetivo incentivar a criação e desenvolvimento de microempresas nas zonas rurais, tendo em vista a 
densificação do tecido económico e a criação de emprego, contribuindo para a revitalização económica e social destas zonas.

Procura-se assim diversificar a economia local de base agrícola, onde a maioria da população ativa desse setor se converteu 
noutras áreas. Apesar do crescimento do PNB agrícola regional, a maioria dos agricultores não está presente nas organizações 
de produtores e nos agrupamentos de produção. A resposta dada visa canalizar esta população para alternativas, através da 
diversificação de atividades, mantendo a pequena agricultura familiar ativa.

Os beneficiários são microempresas (até 10 funcionários e volume de negócios anual até 2 milhões de euros, certificadas pelo 
IAPMEI).

Abrange todas as atividades económicas, exceto as CAE relativas às atividades de pesca e seus produtos e às atividades de 
turismo e lazer. Nas CAE da divisão 01 são elegíveis as atividades dos serviços relacionados com a agricultura; produção de bens 
resultantes de atividades de transformação e pontos de venda direta dos bens produzidos na exploração.

Fonte: Leader Oeste

Contactos: 
Leader Oeste - Associação de Desenvolvimento Rural
Travessa do Hospital n.º 14, 2550 – 168 CADAVAL
Telefone: +351 262 691 545
E-Mail: leaderoeste@netvisao.pt ou leaderoeste@gmail.com
Site: www.leaderoeste.pt

Links: Brochura PRODER (http://www.leaderoeste.pt/_uploads/BrochuraPRODERFinal.pdf)

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade Género Boa Governação Metodologia Participativa

X X X X
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Smart Rural Living Lab

Designação: Smart Rural Living Lab.

Área-Temática: Economia Local.

Entidade Promotora: Município de Penela.

Outras Entidades envolvidas: IPN; SPI; Universidade de Coimbra; Escola Superior Agrária de Coimbra; ISA; YDreams Technolo-
gies; Dedal; Filmes da Vila; EcoProbiotic; Desafio das Letras; Uma Casa Portuguesa; Esquio Mountain Reserve; IsGreen.

Caracterização da prática: Os Living Labs são comunidades de atores envolvidos no processo de inovação, incluindo empresas, 
investigadores, consumidores e instituições públicas. O Living Lab consiste num ambiente onde projetos de investigação, de-
senvolvimento e inovação, conduzidos pelas entidades parceiras, contam com a participação ativa dos potenciais utilizadores, 
enquanto cocriadores de novos produtos/serviços (Inovação pelo Utilizador). Penela servirá de território-teste à exploração e 
implementação do projeto Smart Rural Living Lab (SRLL) que pretende criar soluções adaptadas às necessidades das áreas 
rurais, orientadas para o reforço da competitividade do tecido económico regional, nomeadamente através do desenvolvimen-
to e densificação de redes de colaboração, de forma a promover a inovação, I&D e empreendedorismo, e assim gerar novos 
serviços, sistemas ou produtos de valor acrescentado, cocriados pelos cidadãos em ambiente real.

O Smart Rural Living Lab pretende criar um ambiente propício ao desenvolvimento de projetos de investigação e inovação de 
produtos e serviços destinados ao espaço rural e orientados para as necessidades reais dos utilizadores. Centrado no modelo 
de inovação aberta, o utilizador/consumidor é visto como um cocriador ativo de novos produtos e serviços, conduzindo o pro-
cesso em todas as fases do seu desenvolvimento.

O modelo de gestão do Smart Rural Living Lab centra-se na integração dos utilizadores, no processo de exploração, desenvol-
vimento e inovação de produtos e serviços, através da sua auscultação e recolha das suas opiniões e necessidades, permitindo 
momentos de validação conjunta das mesmas e da sua incorporação em novos produtos e processos.

Fonte: Smart Rural Living Lab

Contactos: 
Smart Rural Living Lab – Coordenação
Praça do Município, 3230-253 Penela
E-mail: info@smartrural.pt
Site: www.smartrural.pt

Links:
Vídeo apresentação (https://www.youtube.com/watch?v=epKdsD36chA)

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade Género Boa Governação Metodologia Participativa

X X X X X
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Rural Change

Designação: Rural Change.

Área-Temática: Economia Local.

Entidade Promotora: Diputacion Provincial de Málaga.

Entidade Executora: Etnoideia.

Outras Entidades envolvidas: A Província de Málaga (Costa del Sol), Reino Unido (Manchester), Itália (Apeninos), República Che-
ca e França (Biarritz). Em Portugal a Etnoideia coordenou este projeto, tendo como parceiros e áreas de atuação o Alto Barroso 
em Trás-os-Montes (Câmara Municipal de Boticas) e a Ilha de S. Jorge nos Açores (Câmara Municipal das Velas).

Caracterização da prática: 

A Etnoideia desenvolveu entre 2005 e 2007 um projeto centrado no estudo e promoção do empreendedorismo e inovação em 
meio rural, designado e cofinanciado pelo Fundo Social Europeu, centrando os diagnósticos, estudos estratégicos e planos de 
ação desenvolvidos nas áreas do Turismo Rural (conclusões apresentadas na FIL-BTL/07) e dos Produtos/Marcas tradicionais 
com denominação de origem. Este projeto foi selecionado pela Comissão Europeia como boa prática europeia na aplicação do 
Fundo Social europeu e apresentado no seminário de disseminação de boas práticas para o desenvolvimento regional em Paris, 
organizado pela CE em Novembro de 2009.

O projeto procurava dar resposta às seguintes problemáticas: baixa densidade; falta de iniciativa empreendedora, cultura de 
inovação e risco em meio rural; recorrência de soluções e ideias de negócio em meio rural desenvolvidas em torno da trans-
posição de ideias de negócio citadinas reprodutoras de modelos de consumo estereotipados deixando de fora o verdadeiro 
potencial endógeno das regiões e não maximizando a sua atratividade/competitividade. Os objetivos passavam por conhecer 
os mecanismos de geração de ideias de negócio em meio rural e os seus constrangimentos; identificar bloqueios à transposição 
do potencial endógeno para a economia numa perspetiva de sustentabilidade, criação de valor e monetização desse valor com 
retorno para a comunidade.

Contemplou as seguintes iniciativas:

- Estudo sobre a cultura empreendedora nas regiões de baixa densidade europeias;
- Estudo sobre turismo rural e empreendedorismo no Alto Barroso e Açores (Boticas e Velas). Publicado;
- Conferências, seminários, workshops, iniciativas piloto nos diferentes países.
Fonte: Etnoideia.

Contactos:
Etnoideia
Escritório: Rua Alexandre Herculano, 52-B - Escritório 8, 2605-015 Belas

Sede:
Solar do Morgadio
Rua Principal, 21 - Rojão Pequeno
3440-226 Santa Comba Dão
Portugal
Telefone: 21 432 4358 / 96 397 9018
E-Mail: geral@etnoideia.pt
Site: www.etnoideia.pt

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade Género Boa Governação Metodologia Participativa

X X X X
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Projeto ASAS  
Aldeias Sustentáveis e Ativas

Designação: Projeto ASAS - Aldeias Sustentáveis e Ativas.

Área-Temática: Economia Local.

Entidade Promotora: ANIMAR - Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local.

Outras Entidades envolvidas: ADCMoura - Associação para o Desenvolvimento do Concelho de Moura; ICE - Instituto das Co-
munidades Educativas.

Caracterização da prática: 

A situação sócio – económica, caracterizada pelo acentuado envelhecimento da população e o êxodo rural, levam à desertifi-
cação humana, abandono e inatividade, degradação física e ambiental de muitas aldeias, principalmente nas zonas de interior 
do país. 

Neste campo de atuação os diversos programas “temáticos” de aldeias, que têm sido implementados em diversas regiões do 
país, têm vindo a oferecer uma solução integrada que terá certamente uma expansão nos próximos anos sabendo-se, entre ou-
tros fatores, da importância estratégica da estruturação de soluções que viabilizem práticas diversificadas de turismo na oferta 
nacional demasiado marcada pelo binómio redutor do sol e praia. 

Contudo, a par desta abordagem “temática” que inscreve na sua estratégia de desenvolvimento uma condição essencial asso-
ciada à ideia de percurso, de rota, de articulação temática entre lugares, coloca-se a questão da intervenção revitalizadora em 
aldeias isoladas que não encontram elementos identitários suficientemente fortes para serem associadas a conceitos globali-
zantes e de leitura e/ou interpretação simbólica nos mercados de consumo.

Trata-se de um tema relevante para os decisores políticos de âmbito regional e local – as aldeias abandonadas ou em processo 
acelerado de abandono – sendo ainda matéria de significativa preocupação por parte das populações locais que vêm extin-
guir-se parte da sua memória e da sua identidade cultural. 

Neste sentido, o desenvolvimento local e sustentável das aldeias desertificadas assume-me como condição fundamental para o 
desenvolvimento dos territórios, na medida em que anima a população local, cria postos de trabalho, evidencia as potenciali-
dades dos recursos endógenos e colmata necessidades do local, ao mesmo tempo que o faz de uma forma sustentada.

O projeto ASAS - Aldeias Sustentáveis e Ativas, foi um projeto de âmbito nacional, desenvolvido em parceria pela Animar, ADC 
Moura e ICE, que procurou contribuir para uma linha de ação futura no âmbito do Desenvolvimento Rural em Portugal, com 
enfoque na revitalização de aldeias e na intervenção local. 

A intervenção baseou-se na capitalização de experiências anteriores, visando a construção de propostas para o desenvolvi-
mento de estratégias integradas ao nível dos locais, contemplando alguns valores como a diversificação da economia e do 
emprego local, valorização dos recursos endógenos, participação comunitária, cooperação interterritorial e o desenvolvimento 
de parcerias.

O projeto ASAS – Aldeias Sustentáveis Ativas, teve como finalidade promover a valorização da intervenção em aldeias rurais 
isoladas de modo a promover a criação de melhores condições de vida para os seus habitantes através da revitalização eco-
nómica e social dos territórios.

Em suma, podemos afirmar que este projeto se constituiu como uma experiência-piloto no desenvolvimento de estratégias inte-
gradas de desenvolvimento dos espaços rurais isolados por forma a combater o problema da desertificação.

O projeto deu prioridade aos contatos presenciais com os agentes de desenvolvimento rural e local para levantamento de 
experiências de Aldeias Sustentáveis e Ativas, permitindo desenhar, a partir do terreno, propostas concertadas num Programa 
Mínimo de Revitalização de Aldeia que contribuísse para a definição de políticas públicas que estimulem a promoção de aldeias 
sustentáveis. 
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A constituição de uma Comunidade de Prática de âmbito nacional participada ativamente por todos os stakeholders permitiu 
aplicar instrumentos de sistematização da problemática e da realidade observada, com clara ligação aos territórios e aos 
contextos locais. Por outro lado, a criação da ação piloto “Aldeias em rede no combate à desertificação” e do Intercâmbio entre 
Aldeias, baseada em troca de boas práticas, ações de interação interterritorial e redes colaborativas, permitiu de forma mais 
clara e também a nível micro identificar os mecanismos responsáveis pela mudança.

A intervenção nas aldeias e no meio rural deverá ser efetuada na perspetiva de que as realidades são inúmeras e muito diver-
sas, tanto em termos económicos, como culturais, sociais, estruturais e institucionais. Como tal, deveremos apostar, como ponto 
de partida, na análise de cada caso e procurar formas de atuação que permitam encontrar pontos transversais de intervenção, 
havendo, certamente, em comum a necessidade de diversificar as atividades em meios rurais. 

Sempre que possível deverão ser desenvolvidos projetos de cooperação inter-regional, como forma de troca de experiências e 
saberes acumulados, procedimento importante para desencadear processos de desenvolvimento com características tão es-
pecíficas como as que encontramos nos diversos meios rurais e de procurar dar continuidade à tendência de minorar algumas 
divergências que ainda existem entre o rural e o urbano e entre o campo e a cidade.

A abordagem política e económica que há décadas impera tornou o rural periférico e marginal, nomeadamente em relação a 
muitas das dinâmicas económicas globais. É necessário prosseguir uma intervenção que assuma a centralidade do rural, recu-
perando algumas das realidades sociais e económicas que ainda o caracterizam, procurando a sua afirmação numa estratégia 
de desenvolvimento renovada e renovadora e contrariando as adversidades. 

Assim, um dos compromissos institucionais vinculados no quadro do projeto ASAS – Aldeias Sustentáveis e Ativas foi que, através 
de um instrumento de proposta política designado como Programa Mínimo de Revitalização de Aldeia, se procurasse este novo 
caminho para o futuro dos territórios rurais, alicerçado numa forma de atuação que privilegie a participação das comunidades 
locais como princípio primeiro de mobilização de potencialidades e de vontades integradoras, que permitam às aldeias (com o 
seu capital social, económico e político) desenhar e integra uma estratégia de desenvolvimento rural.

Como se afirma em documento produzido no âmbito do Projeto ASAS, “a noção de que a chamada crise do mundo rural tem 
tido, como contrapartida, a emergência de formas múltiplas de resistência e recriação da realidade que surgem, de facto, como 
respostas alternativas à crise ou, melhor dizendo, como promessas de futuro alternativo”. É neste contexto e com esta perspetiva 
que se inserem as diversas Ações Descentralizadas e de Intercâmbio de Aldeias que foram desenvolvidas pelo Projeto ASAS e 
que permitiram a recolha de boas práticas que poderão ser transversalizadas para outros territórios, desde que ajustadas às 
realidades e características do mesmo.

Fonte: ANIMAR - Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local.

Contactos:
ANIMAR - Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local.
Rua Antero de Quental, Edifício Ninho de Empresas, Bairro Olival de Fora, 2625-640 - Vialonga
Telefone: 21 952 74 50
E-Mail: animar@animar-dl.pt
Site: www.animar-dl.pt

Links: Facebook (https://www.facebook.com/AldeiasSustentaveisEActivas)

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade Género Boa Governação Metodologia Participativa

X X X X X X
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Há Festa no Campo

Designação: Há Festa no Campo.

Área-Temática: Economia Local.

Entidade Promotora: Associação EcoGerminar.

Outras Entidades envolvidas: Associação Terceira Pessoa, União das Freguesias do Freixial e Juncal do Campo e ETEPA.

Caracterização da prática: 

O que é?: “Há Festa no Campo!” é um projeto de desenvolvimento local apoiado pela Fundação Calouste Gulbenkian no âmbito 
do programa Partis.

Porquê?: Encontrar propostas de dinamização cultural e social para a União das Freguesias do Freixial e Juncal do Campo em 
conjunto com a população e associações locais, valorizando o património imaterial e cultural das aldeias como oportunidade 
de afirmação é o desafio abraçado pela equipa de projeto.

A proposta?: 

1 - Assembleias Comunitárias como momentos de identificação de oportunidades e necessidades locais – ENCONTROS;

2 - Preparação e organização de iniciativas e eventos socioculturais com a população - OFICINAS DE FORMAÇÃO;

3 – Apresentação pública dos eventos – FESTA. As festas poderão ser exposições de pintura, fotografia, teatro, vídeos, musica, 
dança, poesia entre outras, sempre relacionados com as tradições, memórias e festividades locais. Durante o percurso do pro-
jeto com a duração de três anos, serão recolhidas imagens, testemunhos e momentos para a organização de um documentário 
que se espera ser impulsionador do desenvolvimento do projeto em outras aldeias.

Fonte: Associação EcoGerminar

Contactos: 
Associação EcoGerminar 
Morada: Rua da Fonte Nova, Nº 1, Quinta da Fonte Nova, 6000 - 167 Castelo Branco
Telefone: 91 797 02 14
E-Mail: ecogerminar@gmail.com
Site: http://ecogerminar.org/

Links: 
Vídeos de apresentação (http://vimeo.com/87460095 e http://vimeo.com/89203265)
Facebook: www.facebook.com/hafestanocampo).

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade Género Boa Governação Metodologia Participativa

X X X X X
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Há Festa na Aldeia

Designação: Há Festa na Aldeia.

Área-Temática: Economia Local.

Entidade Promotora: ADRITEM - Associação de Desenvolvimento Rural Integrado das Terras de Santa Maria.

Outras Entidades envolvidas: 

- Municípios de Albergaria-a-Velha, Oliveira de Azeméis, Santa Maria da Feira, Valongo e Gondomar;
- Juntas/Uniões de Freguesia das respetivas aldeias;
- Coletividades da freguesia e da aldeia (nasceram no âmbito do projeto);
- Empresas locais;
- ATA (Associação de Turismo de Aldeia/ Aldeias de Portugal).

Caracterização da prática: 

“Há Festa na Aldeia” é um projeto pioneiro de desenvolvimento do território, criando um novo foco de atratividade em espaços 
rurais com características próprias (aldeias de Areja, Couce, Porto Carvoeiro, Ul e Vilarinho de S. Roque). 

O projeto, financiado pelo Programa de Desenvolvimento Rural (PRODER), propõe o envolvimento ativo da população estimu-
lando os usos e costumes, as tradições culturais e a gastronomia.

Para este efeito apresenta um grupo de trabalho para cada aldeia, onde se reúnem uma comissão de representantes do lugar, 
coletividades, Junta de Freguesia, Município e ADRITEM. Este grupo tem como missão a construção da estratégia de desenvolvi-
mento local da aldeia, bem como a sua implementação. Esta estratégia assenta na preservação da identidade local, estimulan-
do o sentimento de pertença das populações residentes. Os resultados do trabalho realizado nas aldeias são apresentados num 
evento âncora, anual, que se realiza entre Junho e Setembro, com um cartaz diferenciado nas cinco localidades, ambicionando 
conquistar novos visitantes numa lógica de assegurar a revigoração das terras e das gentes.

Cinco eixos fundamentais moldam este projeto:

- Valorização do património natural e paisagístico; 
- Reforço do tecido económico e criação de emprego; 
- Desenvolvimento do sector turístico; 
- Valorização do património rural; 
- Melhoria dos serviços sociais e culturais.

Este projeto de desenvolvimento local pretende, através da promoção da governança local, dar resposta aos problemas sociais, 
ambientais e de requalificação do património material e imaterial das aldeias onde intervém, respondendo de forma concreta 
nomeadamente aos seguintes problemas:

- Isolamento da população / falta de coesão social (quer entre si, quer relativamente ao poder local);
- População envelhecida e com baixa autoestima;
- Inexistência de qualquer atividade económica na aldeia (para além da agricultura) e local para união dos habitantes;
- Falta de atratividade da aldeia, nomeadamente percecionada pelos seus habitantes e filhos da terra;
- Património material não valorizado e descaracterizado;
- Património imaterial em riscos de desaparecer dado a inexistência da sua organização e recolha;
- Associações Culturais e Recreativas com dificuldades de preservação do património, comunicação e diferenciação;
- Baixos rendimentos dos habitantes (resultante na sua maioria de pensões, RSI e rendimento pouco significativo da agricultura).
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Atividades desenvolvidas:

a) Qualificação

Encontros na aldeia

Em cada aldeia decorrem reuniões entre a população e o grupo de trabalho, onde se abordam os anseios, necessidades e so-
luções para a melhoria do território, tendo em vista a estruturação de uma estratégia conjunta de desenvolvimento local. Estes 
encontros têm ainda um carácter de sensibilização/orientação relativamente ao caminho que se vai definindo para a aldeia, 
conhecimento dos ofícios e boas práticas dos seus residentes, designadamente ao nível gastronómico, já que terminam ao redor 
de uma mesa com produtos confecionados pelos habitantes locais.

Visitas a projetos de boas práticas

Os grupos de trabalho criados nas cinco aldeias envolvidas no “Há Festa na Aldeia” têm reunido regularmente, distribuindo ta-
refas e delineando o plano de intervenção a seguir. Além deste necessário planeamento - coordenado pela equipa promotora 
-, foram programadas visitas a projetos considerados emblemáticos e a exemplos de boas práticas.

Trabalho em rede

O projeto privilegia o trabalho integrado, criando uma relação de proximidade entre as aldeias, num espírito de partilha e 
conhecimento. A ideia é criar uma dinâmica de rede a diferentes níveis (música, gastronomia, troca de produtos originários ou 
da própria circulação de visitantes).

Ferramentas de comunicação

A presença na Internet está sustentada na criação do website e página de facebook com informação, programação e área de 
abrangência do projeto. Foi realizado um registo fotográfico pela equipa da “Bússola” - Plataforma para o Desenvolvimento 
Artístico e Cultural, de forma a dar a conhecer o que de melhor as aldeias têm para oferecer. Ao nível da sinalética, procedeu-se 
a um plano coerente que permita uma melhor identificação dos locais a visitar.

b) Envolvimento

Workshop “A minha horta é um jardim”

O workshop “A minha horta é um jardim” visa valorizar os pequenos espaços agrícolas dos habitantes das povoações, estimu-
lando o ordenamento, estética e até a introdução de novas sementeiras e plantações. Orientada por formadores qualificados, a 
ação é ministrada “à medida” de cada participante em plena horta, com uma forte componente prática, sendo facultadas fer-
ramentas e plantas aos interessados e propondo a troca/propagação de plantas entre os participantes/habitantes da aldeia. 
As intervenções estendem-se aos espaços públicos, garantindo o envolvimento da população na decoração e ambientação da 
Aldeia.

Workshop “Cá se fazem, cá se compram”

O workshop “Cá se fazem, cá se compram”, teve na primeira edição a ambição de potenciar os produtos locais (agroalimen-
tares) das aldeias através da execução de embalagens atrativas. Em virtude de se ter conseguido de forma diferenciadora e 
coerente com a imagem das aldeias alcançar este objetivo, na segunda edição o trabalho foi sobre o conteúdo, propondo-se a 
criação e a construção de artesanato da aldeia baseado nos recursos locais. Orientada por formadores, a ação é ministrada na 
aldeia, na casa dos participantes, sendo facultados materiais para a conceção dos empacotamentos e do artesanato.

Workshop “O regresso do espantalho”

O workshop “O regresso do espantalho” pretende recuperar a construção destes tradicionais bonecos que são colocados em 
hortas ou plantações com o objetivo de espantar aves, simulando a presença do ser humano. Na primeira edição (2013) foi con-
vidada uma formadora especialista e reconhecida ao nível nacional, na segunda edição (2014) os habitantes juntaram-se para 
continuar autonomamente este trabalho, que consideram já ser uma marca da sua aldeia.

Workshop “Marionetas com Memória”

O workshop “Marionetas com Memória” pretende uma vez mais reunir a comunidade em torno de um objetivo comum e recu-
perar estórias ou lendas destas aldeias. Orientada pelo Grupo de Teatro, reconhecido nacionalmente, “Teatro Palmilha Denta-
da”, propõe a construção de marionetas e a apresentação do espetáculo pelos participantes envolvidos. A ação é ministrada na 
aldeia sendo facultados materiais para a construção das marionetas.

c) Identidade

“As Memórias da Aldeia”
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A recuperação identitária é um dos principais objetivos do projeto. A exposição fotográfica “As Memórias da Aldeia”, com base 
na recolha das fotografias dos habitantes da aldeia, está patente em grande formato durante o evento-âncora nas ruas de 
cada uma das aldeias, surgindo como um exemplo dessa avidez. A ideia é mostrar nos nossos dias o registo daquilo que contri-
buiu para a história local e contribuir para o sentimento de pertença e de orgulho dos seus habitantes.

Recolha de Tiago Pereira

Mentor do projeto “A música Portuguesa a gostar dela Própria”, o realizador e autor Tiago Pereira “mergulhou” na realidade 
das aldeias Areja, Couce, Porto Carvoeiro, Ul e Vilarinho de S. Roque para dar a conhecer momentos únicos, histórias e estórias, 
testemunhos e ritmos locais. Este trabalho de recolha é umas das atratividades do “Há Festa na Aldeia”.

“Brincar na Aldeia”

O “Há Festa na Aldeia” reserva um espaço reservado aos jogos tradicionais, uma peça fundamental da identidade de cada 
região, pois relatam a história e cultura das nossas gentes. A iniciativa “Brincar na Aldeia” coloca à disposição vários tipos de 
jogos tradicionais para miúdos e graúdos. Que neste segundo ano são convidados a participar num campeonato inter-aldeias 
de Portugal em Terras de Santa Maria.

Mercado de produtos regionais

O mercado de produtos regionais é a montra daquilo que se faz em cada uma das aldeias, decorrendo durante o evento-ânco-
ra em local privilegiado. Produtos hortícolas, fruta, doçaria, artesanato são algumas das propostas dos habitantes das Aldeias 
de Portugal das Terras de Santa Maria, resultantes da iniciativa workshop “Cá se fazem, cá se compram”.

“Re-Timbrar” ao lado dos ranchos folclóricos

Os “Re-Timbrar” surgem como um movimento, dentro do qual se enquadram não só o respeito pelos ritmos tradicionais portu-
gueses, mas também a sua integração num contexto musical atual. A sua intervenção no projeto foi muito além de um simples 
espetáculo musical, já que foi notória a envolvência dos diferentes grupos folclóricos numa performance ajustável à natureza 
do evento.

Acordeões da aldeia com Celina da Piedade

A acordeonista Celina da Piedade trabalha com elementos de alguns grupos locais (acordeonistas e ranchos) que promovem 
a qualificação e inovação dos mesmos, criando espetáculos diferenciadores que serão apresentados no evento âncora das 
aldeias.

Banda da Aldeia em versão Clown

O Grupo Banda às Riscas com temas de cariz tradicional e do imaginário coletivo e circense propõe a elementos das bandas 
das aldeias a organização de animação de rua, que será apresentada durante o Há Festa na Aldeia.

Ranchos locais ao ritmo do Karrossel

O Grupo Karrosel, fundado no Porto, propõe aos ranchos novas abordagens das suas músicas e danças, integrando a inovação 
e uma nova perspetiva das danças tradicionais, que serão apresentadas num espetáculo no evento âncora das aldeias.

Fonte: ADRITEM - Associação de Desenvolvimento Rural Integrado das Terras de Santa Maria

Contactos:
ADRITEM - Associação de Desenvolvimento Rural Integrado das Terras de Santa Maria
Centro Cívico Justino Portal, 1º Andar, Largo Justino Portal Cesar, 3700-616 Oliveira de Azeméis
Telefone: 256 878 230
E-Mail: adritem@adritem.pt
Site: www.adritem.pt

Links: Site Há Festa na Aldeia (www.hafestanaaldeia.pt/pt/)

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade Género Boa Governação Metodologia Participativa

X X X X X
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MICROCRÉDITO ANDC

Designação: MICROCRÉDITO ANDC.

Área-Temática: Economia Local.

Entidade Promotora: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DIREITO AO CRÉDITO.

Outras Entidades envolvidas: Instituto de Emprego e da Formação Profissional (IEFP).

Instituições Financeiras: Millennium BCP, CGD, BES, CCAM Noroeste, CCAM Vale do Távora e Douro.

Caracterização da prática: 

O microcrédito é um pequeno empréstimo destinado a apoiar pessoas que, não tendo acesso ao crédito bancário normal, têm 
uma boa ideia de negócio que pretendem concretizar e para a qual reúnem condições e capacidades pessoais.

O microcrédito:

-  Fomenta o empreendedorismo e a autonomia individual;

-  Permite a inserção social através da iniciativa económica;

-  Baseia-se na confiança e na responsabilidade.

E destina-se a:

-  Desempregados;

-  Jovens à procura do 1º emprego;

-  Trabalhadores em regime precário.

-  Todas as pessoas que não têm acesso ao crédito normal e pretendam criar o seu próprio emprego ou um pequeno negócio.

Desde que tenham:

-  Uma boa ideia;

-  Necessidade de um pequeno financiamento.

O microcrédito é, por isso mesmo, mais do que um pequeno crédito que respeita alguns pressupostos:

-  Os seus destinatários: os mais desfavorecidos que não têm acesso ao crédito bancário normal e desejam realizar um peque-
no investimento, com vista à criação de um negócio que lhes permita criar o seu próprio emprego;

-  A iniciativa de investimento tem virtualidades para se poder vir a transformar numa atividade sustentável capaz de gerar um 
excedente de rendimento e, além disso, o reembolso do capital emprestado;

-  O crédito de confiança depositado nos empreendedores e nas suas capacidades, por parte de quem trabalha na ANDC, ou 
de quem com ela estabelece parcerias, tem de ser ilimitado. 

-  O processo do microcrédito não consiste apenas na atribuição do crédito; os candidatos têm a garantia de apoio na prepa-
ração do dossier de investimento, sem qualquer custo para o próprio e, após o financiamento, na resolução dos problemas 
com que se possam confrontar no desenvolvimento do negócio.

São múltiplas as dimensões do apoio da ANDC aos candidatos ao microcrédito e àqueles que já criaram o seu negócio e pro-
curam desenvolvê-lo. Os aspetos mais relevantes desse apoio são:

-  Ajuda na construção do plano de negócio e processo de financiamento, assim como esclarecimento de questões relaciona-
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das com as exigências administrativas, ou outras referentes à abertura da empresa;

-  Acompanhamento do microempresário durante o desenvolvimento do negócio esclarecendo-o, nomeadamente, sobre 
questões técnicas que necessitem de ser ultrapassadas para que o negócio possa continuar a crescer.

O apoio da ANDC não se limita aos aspetos técnicos do desenvolvimento do negócio. Em muitos casos pode estender-se a ou-
tros aspetos da vida do microempresário, que possam condicionar a sustentabilidade do negócio.

Importa esclarecer que todos os apoios prestados pela ANDC são gratuitos, de forma totalmente graciosa.

Fonte: Associação Nacional de Direito ao Crédito

Contactos: 
Associação Nacional de Direito ao Crédito
Praça José Fontana, 4, 5º andar (atendimento), 1050-129 LISBOA
Número Azul: 808 202 922 (custo de chamada local)
Telefone: 213 156 200
Email: microcredito@microcredito.com.pt
Site: www.microcredito.com.pt
Facebook: https://www.facebook.com/microcreditoANDC

Links: Vídeo de Apresentação: (http://vimeo.com/channels/noticiasandc (http://vimeo.com/84300263))

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade Género Boa Governação Metodologia Participativa

X X X X
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Comunidades de Valor Partilhado

Designação: Comunidades de Valor Partilhado.

Área-Temática: Economia Local. 

Entidade Promotora: ACAF Portugal.

Caracterização da prática:

Na ACAF PORTUGAL promovemos um ecossistema de soluções de desenvolvimento comunitário, assente na lógica das micro-
finanças e da economia da partilha, com grandes impactos sociais nomeadamente na promoção da confiança, autonomia, 
literacia financeira e de gestão, responsabilidade e empoderamento de cada indivíduo e comunidades que delas beneficiam. 
O conceito das Comunidades de Valor Partilhado junta a metodologia das Comunidades Autofinanciadas com a Troca de Com-
petências, num sistema autónomo de gestão de recursos das comunidades.

São soluções ACAF: 
Troca de Competências (Loja do Saber):

Todos temos algo a aprender e algo a ensinar. E todos os associados da ACAF podem crescer em conjunto e beneficiar de forma 
simples e direta do mecanismo de troca de competências da ACAF. Este sistema permite a troca direta de um serviço por outros 
serviços que podem servir para a capacitação de um associado, a criação de uma plataforma de capacitação a custo zero, ou 
simplesmente para responder a uma necessidade muito pragmática que outro saiba e possa desenvolver e implementar. Na 
ACAF todos crescem nas poupanças, nas oportunidades e nas competências, num networking que gera valor, numa comunida-
de de valor partilhado. As competências são transacionadas em qualquer momento mas apenas entre membros de CAF’s, na 
moeda SOL (1 SOL = 1 Minuto), mantendo-se o registo individual e coletivo das trocas de forma sistemática, tendo cada CAF um 
gestor de competências. Não há transações entre SÓIS e dinheiro, sendo recursos complementares mas distintos. 

CAFs Locais ou em Organizações, Comunidades Autofinanciadas (CAFs) são grupos de indivíduos que com recursos próprios e 
em conjunto conseguem constituir poupanças em valores que sozinhos não seriam capazes. Constitui-se um grupo formal de 
6 a 30 pessoas que investem num fundo comum, com regras estabelecidas que garantem a sustentabilidade do sistema, e que 
através do mesmo fundo conseguem fazer face a imprevistos e necessidades e também alavancar oportunidades do grupo. 
Podem ser constituídas em comunidades definidas por território ou por afinidade, em localidades ou empresas. Os membros 
do grupo são escolhidos com base em laços de confiança e têm acesso a pequenos montantes para o autofinanciamento de 
necessidades financeiras pequenas mas essenciais, por vezes não atendidas pelo sistema financeiro convencional.

Vantagens de participar numa CAF Local

-  Acesso rápido e simplificado a pequenos créditos, seja para necessidades de orçamento doméstico, seja para investimentos 
de grupos com objetivos comuns (ex.: pessoas da mesma profissão, interesses comuns, micro-empreendedores, comunida-
des de empreendedorismo social, grupos culturais, etc.);

-  Estimula a poupança;

-  Oferece educação financeira;

-  Favorece a união comunitária e o desenvolvimento de redes sociais;

-  Gera benefícios que podem ser repartidos no final do ano.

Vantagens de participar numa CAF nas Organizações

-  Participação numa comunidade solidária entre gestores e colaboradores;

-  Desenvolvimento do capital humano da organização pela criação de dinâmicas de intra-empreendedorismo, de inovação 
participada (crowd innovation) e/ou de responsabilidade social interna e externa.

CAFs Investimento Social, Comunidades Autofinanciadas (CAFs) de investimento social com um funcionamento de base seme-
lhante aos das CAFs Comunitárias mas com o propósito de resolver problemas sociais em comunidades que deles padecem e/
ou de alavancar oportunidades sociais (associadas por exemplo ao sector do empreendedorismo social). São constituídas por 
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pessoas coletivas e têm como beneficiários aqueles que mais precisam de respostas e/ou oportunidades sociais. No conjunto, 
membros e beneficiários saem vencedores desta nova proposta que promove a responsabilidade social das empresas.

Vantagens de participar numa CAF Investimento Social

-  Empresas que investem ou pretendem investir em responsabilidade social poderão envolver-se em soluções dos territórios 
onde operam e/ou onde têm interesses ou afinidades;

-  Associações ou IPSS Locais podem por esta via atender a necessidades sociais, que melhoram as circunstâncias dos indiví-
duos, de A para B, e/ou construir um quadro de oportunidades que beneficiam cidadãos e empresas;

-  Os territórios saem beneficiados pela diminuição dos problemas sociais e riscos associados o que favorece a sua economia, 
a união comunitária e o desenvolvimento positivo de redes sociais;

-  As Empresas ganham ainda os benefícios que podem ser repartidos no final do ano.

As soluções da ACAF permitem retirar os indivíduos e comunidades associadas de uma situação de vulnerabilidade e depen-
dência e desenhar um novo caminho mais próspero assente na autonomia, capacitação e a valorização pessoal. Todos podem 
fazer parte deste processo que a todos beneficia.

Formação e dinamização dos Promotores ACAF

A ACAF assegura igualmente um programa formativo dirigido a promotores voluntários de Comunidades de Valor Partilhado, 
com os seguintes objetivos:

-  Entender e esclarecer as lógicas das microfinanças e da Economia Solidária e da Partilha;

-  Entender e explicar a relevância do conceito das microfinanças, respetivos impactos e consequente origem da ACAF;

-  Entender e explicar o funcionamento do ecossistema de soluções da ACAF, e suas metodologias na forma de CAFs Comuni-
tária e de Investimento Social, bem como a rede exclusiva de partilha de competências;

-  Ser capaz de identificar líderes comunitários, grupos, parceiros e indivíduos com perfil para aderir ao ecossistema de solu-
ções da ACAF;

-  Ser capaz de formar, acompanhar, monitorizar e promover a liderança e autonomia de cada projeto;

-  Compreender a importância e as dimensões da avaliação de impacto.

Fonte: ACAF Portugal

Contactos:
ACAF Portugal
Work United, Fundação Mais, Largo Intendente Pina Manique nº 35, 1100-285 Lisboa
Site: www.acafportugal.org/

Links: Artigo na Savings Revolution (http://savings-revolution.org/blog/2014/5/22/shared-value-communities-trust-sharing-
-collective-intelligen.html)

CAFs em Portugal (http://www.acafportugal.org)
Facebook (https://www.facebook.com/ACAFportugal)

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade Género Boa Governação Metodologia Participativa

X X X X
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MIES - Mapa de Inovação  
e Empreendedorismo Social

Designação: MIES - Mapa de Inovação e Empreendedorismo Social.

Área-Temática: Economia Local.

Entidade Promotora: IES / IPAV.

Outras Entidades envolvidas: 

- Fundação Calouste Gulbenkian

- Fundação EDP

- IAPMEI

- INSEAD

- Euclid

- Social Innovation Exchange

- Rh Mais

Caracterização da prática: 

O “Mapa de Inovação e Empreendedorismo Social em Portugal” é um projeto de pesquisa, que irá descobrir e mapear as inicia-
tivas inovadoras procurando a criação de conhecimento, usando uma metodologia de proximidade com as comunidades locais.

O foco desta metodologia está na análise de competitividade dos modelos de negócio inovadores identificados, e na divulga-
ção e disseminação, nacional e internacional, de casos de sucesso e boas práticas nacionais. Nesse domínio, o presente projeto 
dará particular atenção à comunicação e partilha do conhecimento gerado, através da criação de uma ferramenta online que 
incluirá um mapa interativo com os projetos escolhidos, a produção de vídeos, a edição de um livro e a organização de eventos 
nacionais e internacionais.

O objetivo é muito claro: contribuir para o crescimento e competitividade de um novo mercado de inovação e empreendedo-
rismo social nacional, promovendo Portugal como país pioneiro na União Europeia no reconhecimento, estudo, divulgação e 
disseminação de modelos de negócio inovadores, sustentáveis, replicáveis e de forte impacto social, económico e ambiental.

É no cruzamento entre os vários setores da sociedade (público, privado e sociedade civil) que se encontram muitas das 
soluções inovadoras e sustentáveis que contribuem para o crescimento e desenvolvimento económico e social e, por isto, 
apostamos na criação de indicadores de competitividade, avaliação e retorno do investimento no setor, para que as principais 
mais-valias possam ser alavancadas pelas principais competências do setor privado. Pretende-se contribuir para o desen-
volvimento de um novo mercado, onde novas oportunidades de investimento e a criação de valor financeiro, económico e 
social são complementares, promovendo ações e mecanismos de troca de experiências, competências e ferramentas de uma 
forma pioneira a nível europeu.

Assim o projeto MIES abrange todas as iniciativas que se enquadram na definição de inovação e empreendedorismo social, 
isto é, iniciativas que resolvem problemas sociais/ambientais negligenciados com elevado potencial de transformação positiva 
na sociedade, desafiando a visão tradicional e utilizando modelos de negócio inovadores com potencial de crescerem e/ou se 
replicarem noutro local geográfico.

A identificação das Iniciativas de Inovação e Elevado Potencial de Empreendedorismo Social é feita através da metodologia ES+. 
Esta metodologia foi criada por investigadores do IES em parceria com professores do INSEAD, ISCTE, da Universidade Católica 
do Porto e de um doutorando da Universidade de Lancaster.

O objetivo desta metodologia é identificar e mapear modelos de negócio social e ambientalmente transformadores e com po-
tencial de crescimento, de forma próxima às comunidades locais promovendo a sua participação ao longo de toda a pesquisa, 
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permitindo também levantar as necessidades e potencialidades do setor social em geral e a divulgação e partilha de acesso a 
boas práticas a nível regional e local.

É uma metodologia reconhecida internacionalmente pelos painéis de boas práticas da Rede Académica Europeia de Econo-
mia Social (EMES) e da Comissão Europeia, e que pretende identificar de forma participada e com elevado rigor, projetos de 
Inovação e Empreendedorismo Social de elevado potencial de impacto. A metodologia foi já implementada em 3 regiões do 
país: em Cascais, em Vila Real e no Porto; bem como numa rede nacional específica: no Programa Escolhas.

A linha de orientação base do ES+ é o estímulo ao desenvolvimento do Empreendedorismo Social sendo o primeiro passo para 
a capacitação e formação de agentes de transformação local.

O Universo de estudo é, por isso, constituído por:

-  Iniciativas de Organizações Privadas Lucrativas;

-  Iniciativas de Organizações Privadas Não Lucrativas (Fundações; Instituições de desenvolvimento local; Misericórdias; Orga-
nizações Não Governamentais para o desenvolvimento e para o ambiente; Associações; IPSS; Cooperativas de Solidarieda-
de Social e de Habitação e Construção);

-  Iniciativas informais da sociedade civil, incluindo iniciativas individuais;

-  Iniciativas públicas e municipais;

-  Outras Iniciativas (Outras cooperativas; Museus).

Serão considerados todos os projetos que estejam em curso (excluindo todos aqueles que estejam em fase de projeto ou não 
passem de meras intenções) nas regiões de âmbito da pesquisa.

Um dos objetivos do processo de seleção é encontrar e identificar não só as iniciativas de Inovação e Empreendedorismo Social 
consideradas de topo como também todas aquelas que têm um enorme potencial de o serem. Assim, será possível prestar um 
futuro apoio ao desenvolvimento das suas valências socialmente empreendedoras.

A metodologia da pesquisa ES+ está estruturada em fases concretas de acordo com determinados objetivos:

Fase I - Contactos e Entrevistas Presenciais a Observadores Privilegiados: consideram-se Observadores Privilegiados todos 
aqueles que, pela sua experiência profissional ou pessoal, tenham contacto com iniciativas que promovam transformação social 
no âmbito geográfico do projeto.

Fase II - Telefonemas de Despiste aos Líderes das Iniciativas Identificadas: o objetivo específico é recolher informação detalha-
da sobre as iniciativas identificadas na Fase I, em relação aos critérios da pesquisa, de forma a ser possível obter mais informa-
ção para o processo de pré-seleção para a fase III.

Fase III - Inquérito Profundo aos Líderes das Iniciativas Selecionadas: é objetivo específico desta fase, conhecer os empreen-
dedores responsáveis pelas iniciativas selecionadas, recolhendo presencialmente informação detalhada sobre os métodos e 
metodologias de trabalho, recursos disponíveis e principais necessidades sentidas por parte das Iniciativas.

As atividades do projeto MIES assentam em três grandes pilares:

- Identificação e Reconhecimento;
- Análise de Competitividade;
- Disseminação e Divulgação.

O trabalho desenvolvido tem de ser potenciado com ações de disseminação e comunicação, fundamentais para a sustentabili-
dade do projeto e para a própria dinâmica do mercado. Serão desenvolvidas ferramentas tecnológicas inovadoras de suporte 
a todas as atividades de mapeamento, registo e análise de indicadores e resultados; serão desenvolvidos meios de comuni-
cação e divulgação apelativos e interativos; e serão promovidos eventos nacionais e internacionais que mobilizem os vários 
intervenientes deste mercado e promovam a criação de redes, parcerias, networking e massa crítica em torno deste projeto e, 
em especial, dos seus principais agentes económicos e sociais - os líderes/organizações das iniciativas de inovação e empreen-
dedorismo social selecionadas.
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Para atingir os objetivos serão desenvolvidas um conjunto de atividades:

-  Pré-Execução, onde são identificados os Observadores Privilegiados a contactar, de forma a conseguir representatividade 
máxima a nível territorial e setorial. Para todas as fases existem técnicas específicas de pesquisa (Guião de Entrevistas e 
Questionários). 

-  Desenvolvimento e aplicação-piloto de ferramenta para “Análise de Competitividade” de I.E.S.

-  Mapeamento de iniciativas de Inovação e Empreendedorismo Social (I.E.S.) nas regiões NUTS II do Norte, Centro e Alentejo, 
com a aplicação da metodologia de pesquisa ES+, desenvolvida pelo IES com uma Seleção Final das Iniciativas pelo Conse-
lho Académico Consultivo da Pesquisa (Fase IV).

-  Conceção, desenvolvimento e manutenção de Base de dados de Inovação e Empreendedorismo Social em Portugal Conti-
nental.

-  Desenvolvimento e implementação de um sítio web e Mapa Interativo online.

-  Produção de vídeos institucionais das iniciativas de Inovação e Empreendedorismo Social em Portugal.

-  Compilação e produção de livro “”Mapa da Inovação e Empreendedorismo Social em Portugal””.

-  Tradução para inglês dos principais materiais, nomeadamente os conteúdos do Livro e do Site.

-  Organização de Eventos Nacionais e Internacionais e Divulgação Internacional.

-  Gestão de Projeto.

Análise de Competitividade

Enquadrada neste mapeamento, está a análise e avaliação destas iniciativas, sendo desenvolvida uma ferramenta pioneira e 
inovadora de “Análise de Competitividade”, com padrões internacionais e o cunho académico e de prestígio do INSEAD Business 
School for the World. Esta ferramenta será, depois de testada e validada no terreno, pública e permitirá às próprias iniciativas 
avaliarem o seu potencial de mercado, através da criação de métricas e indicadores que facilitarão o seu entendimento com o 
setor privado e potenciais investidores trazendo uma nova linguagem no posicionamento a nível de mercado e esfera pública.

Relatório

Toda a informação recolhida no terreno será compilada num relatório final de projeto onde, após uma análise das principais 
características, pontos fortes, necessidades e competitividade das iniciativas, será dada a conhecer a realidade do mercado da 
inovação e empreendedorismo social em Portugal. Este relatório tem também como objetivo apontar recomendações estra-
tégicas e operacionais para o desenvolvimento deste setor, tais como oportunidades de investimento; de parcerias intra e inter 
setoriais; de investigação e de criação de produtos e serviços, fornecendo dados concretos para os vários atores do cenário 
social, económico, público e académico em Portugal atuarem de forma concertada e em prol do bem comum.

Com o desenvolvimento destes mecanismos e ferramentas de disseminação e divulgação, conseguiremos promover o projeto e 
o setor da inovação e empreendedorismo social junto de diversos públicos considerados elementos chave na dinamização deste 
setor de acordo com as suas competências e valências: 

-  Atores do setor social em geral: terão acesso a informação e ferramentas de avaliação únicas, boas práticas e casos de 
sucesso;

-  Setor privado e público: terão acesso às melhores práticas, terão conhecimento das verdadeiras necessidades e oportuni-
dades de investimento e de avaliação do retorno desse investimento;

-  Academia: terá acesso a conhecimento gerado no terreno, oportunidades de investigação e áreas lecionadas e construção 
de estudos de caso reais, dados de análise e diagnóstico;

-  Setor governamental: terá acesso a metodologias, produtos e serviços inovadores a serem aproveitados enquanto políticas 
públicas;

-  Media: terá acesso a histórias de sucesso e casos inspiradores e ao acompanhamento de um setor que promove a interliga-
ção entre os vários setores da sociedade;

-  Sociedade civil: terá acesso a oportunidades de emprego, histórias inspiradoras e “role models” que valorizam o seu poten-
cial enquanto cidadãos e agentes que podem ser inovadores e produtivos.

Fonte: MIES.
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Contactos:
MIES - Mapa de Inovação e Empreendedorismo Social.
E-Mail: info@mies.pt
Site: http://www.mies.pt/

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade Género Boa Governação Metodologia Participativa

X X X X X
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Lab.IS

Designação: Lab.IS.

Área-Temática: Economia Local.

Entidade Promotora: Parceiros fundadores: Sempre Bem – Associação para a Promoção do Bem-Estar e CLISSIS - Centro Lu-
síada de Serviço Social e Intervenção Social da Universidade Lusíada.

Caracterização da prática: 

O Lab.IS é uma unidade operacional de inovação e empreendedorismo do CLISSIS (Centro Lusíada de Investigação em Serviço 
Social e Intervenção Social), integrada na linha de investigação “Inovação na Intervenção social – metodologias, sustentabilida-
de, atores e organizações”, a desenvolver pelo Grupo de Investigação (GI) “Serviço Social e Estratégias de Intervenção Social”.

Assenta em estratégias de participação ativa, articulando pessoas, entidades particulares e públicas, relacionando capacida-
des e oportunidades para concretizar soluções inovadoras que respondam às necessidades e aspirações das pessoas.

Para tal aposta-se sobretudo nas competências e nas capacidades dos atores sociais (individuais e coletivos), desenvolvendo-se 
metodologias de trabalho fundadas em abordagens holisticamente criativas, de design thinking e de gestão de projetos. Fun-
ciona numa sociedade em rede, digitalizada, usando as TIC.

Procura-se promover a ligação de diferentes parceiros, unindo empresas, associações, IPSS e universidades ou centros de in-
vestigação, num mesmo desafio que é o de co construir projetos de vida e reconstruir identidades, contribuindo para uma socie-
dade voltada para o bem-estar sustentável dos seus elementos, socialmente justa, baseada nos princípios da responsabilidade 
socio-territorial, que se fundam no humanismo e no ecologismo.

Concebe, planeia, executa e avalia projetos de inovação e desenvolvimento socio-territorial. Os projetos que desenvolve nascem 
sempre da necessidade concreta que é sentida por pessoas em situações específicas, com relações concretas, em territórios 
reais.

O Lab.IS constitui-se assim como um espaço de partilha de ideias e de concretização aberta de soluções entre cidadãos. Não 
dogmático e sem filiação religiosa ou partidária, procurando recursos financeiros próprios decorrentes da sua atividade ope-
rativa.

Para tal mobiliza recursos dos parceiros/destinatários/beneficiários de forma eficiente, eficaz e promotora de um efetivo em-
poderamento individual e comunitário. Procura soluções específicas no âmbito da criação sustentável de emprego, apoio à 
criação de espaços e processos sociais que promovam mudanças efetivas nas trajetórias de vida das pessoas e na relação 
intrínseca com os seus ambientes socio-territoriais.

Mobiliza de forma interdisciplinar os saberes e conhecimentos das diferentes áreas científicas que o CLISSIS integra (Serviço 
Social, Sociologia, Arquitetura, Economia, etc.), direcionando essa massa crítica para analisar e avaliar a viabilidade, eficiência, 
eficácia, efetividade, fiabilidade e sustentabilidade das propostas. Pretende ser produto e produtor de ambientes de aprendi-
zagem e de processos de desenvolvimento territorial.

Os seus principais motores de inovação estão na consistência dos processos de trabalho e no encontro dinâmico de pessoas que 
estão dentro e fora da comunidade universitária. A criatividade nasce da complementaridade de olhares diferentes, mediada 
pelo rigor metodológico da ciência, no cruzamento contínuo com o risco experimental e o empirismo prático, numa abordagem 
continuamente reflexiva.

Atividades que desenvolve:

-  Recolha, tratamento, elaboração e publicação de conhecimento sobre a temática;

-  Organização de encontros, tertúlias, workshops de informação, reflexão e produção de conhecimento sobre a temática;

- Desenvolvimento de experiências e experimentação de metodologias e competências de criatividade e de inovação socio-
-territorial;

-  Consultoria para o desenvolvimento de projetos de inovação socio-territorial, designadamente, através do desenho, concre-
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tização e avaliação de projetos;

-  Dinamização de campos de experimentação e estágio em desenvolvimento socio-territorial;

-  Animação de redes sociais e de comunidades de práticas que promovam a inovação socio-territorial.

Fonte: Lab.Is.

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade Género Boa Governação Metodologia Participativa

X X X X
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Programa FAME

Designação: Programa FAME.

Área-Temática: Economia Local.

Entidade Promotora: IFDEP – Instituto para o Fomento e Desenvolvimento do Empreendedorismo em Portugal.

Caracterização da prática: O FAME é um Programa de Formação e Consultadoria de Apoio à Criação de Empresas, destinado 
a apoiar mulheres empreendedoras. O programa destina-se a mulheres, que pretendam integrar o mercado de trabalho atra-
vés da criação do próprio emprego e que queiram apostar na concretização das suas ideias de negócio.

O modelo de atuação do FAME promovido pelo IFDEP assenta na combinação de vários eixos de apoio. A necessidade de 
intervenção ao nível do desenvolvimento das competências das pessoas ligadas aos novos projetos, assume-se como fator 
central para o alcance dos objetivos estabelecidos e para a promoção do espírito empreendedor e da capacidade de iniciativa 
individual.

Para que este trabalho inicial dê bons resultados É necessário ir mais além. A formação é indispensável mas não suficiente por 
si só. O apoio ao nível dos primeiros passos da vida das empresas reveste-se da maior importância, altura em que o apoio de 
um consultor experiente é decisivo para o vingar das iniciativas.

Objetivo central: Os objetivos gerais do programa FAME são:

-  Fomentar o empreendedorismo junto do público feminino;

-  Apoiar na concretização das suas ideias de negócio;

-  Contribuir para uma participação mais equilibrada e mais harmoniosa da mulher na sociedade Portuguesa.

-  Reforçar a qualidade de participação das mulheres no mercado de trabalho;

-  Apoiar a criação de redes de suporte ao empreendedorismo de mulheres, favorecendo o acesso ao autoemprego, por via 
de um reforço de competências ao nível da autoconfiança, capacidade de liderança, negociação e de gestão.

- Estimular a intervenção das mulheres na área da alta tecnologia e da economia.

São ainda objetivos concretos do FAME:

-  Estimular o empreendedorismo feminino e promover a igualdade de oportunidades.

-  Promover um programa de formação avançada, desenhado para apoiar a criação de micro e pequenas empresas.

-  Prestar apoio de consultadoria especializada na elaboração dos planos de negócios.

-  Criar uma rede de informação e cooperação.

-  Incentivar o auto emprego através do reforço de competências pessoais e profissionais.

Participantes: Mulheres empregadas ou desempregadas que pretendam integrar o mercado de trabalho, designadamente 
por via da criação do próprio emprego. Será dada preferência a Formandas que possuam projetos de criação de empresas já 
delineados e que se apresentem coerentes.

Grande parte do sucesso do Programa estará intimamente ligada com a capacidade de selecionar corretamente as formandas. 
A forte promoção do Programa FAME junto dos principais órgãos de comunicação e o envolvimento de parceiros locais estra-
tégicos são aspetos de grande importância.

Nota: as empresas a constituir pelas formandas deverão ser preferencialmente baseadas em conhecimento científico ou tec-
nológico. Será dada especial importância a empresas na área das novas tecnologias da informação e comunicação, e/ou per-
tencerem a sectores da atividade económica onde as mulheres se encontrem sub-representadas. As formandas deverão vir a 
assumir papéis de gerência nas empresas a criar.
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O FAME é um programa estruturado em três eixos:

Ações de formação - Tem por objetivo dotar as participantes de conhecimentos de gestão fundamentais ao nascimento e con-
dução dos seus negócios. Destinadas ao apoio à constituição e consolidação de micro e pequenas empresas promovidas por 
mulheres, bem como ao desenvolvimento das capacidades de participação em processos de decisão.

Ações de consultoria – Visa apoiar a consolidação do plano de negócios e a sua implementação objetiva, por parte das mulhe-
res que tenham frequentado ações de formação empresarial. Terão acesso a esta componente as formandas que concluírem 
com sucesso a parte formativa e optarem pela criação do seu negócio (duração 80 horas no máximo por empresa).

Apoio Financeiro – As formandas que vierem a frequentar com aproveitamento a parte formativa, optarem por criar o seu 
próprio negócio e possuírem um plano de negócios aprovado pelo IFDEP serão alvo de um apoio financeiro no montante de 12 
X IAS (indexante dos apoios sociais).

Fonte: IFDEP – Instituto para o Fomento e Desenvolvimento do Empreendedorismo em Portugal.

Contactos:
IFDEP – Instituto para o Fomento e Desenvolvimento do Empreendedorismo em Portugal
Rua da Guiné nº 40, 3º Dto., 3030-054 Coimbra
Telefone: +351 239 403 030
E-Mail: geral@ifdep.pt / fame@ifdep.pt
Site: www.ifdep.pt/

Link: Site FAME (http://fame.ifdep.pt/)

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade Género Boa Governação Metodologia Participativa

X X X
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O Nosso Km2

Designação: O Nosso Km2.

Área-Temática: Economia Local.

Entidade Promotora: Fundação Calouste Gulbenkian / Câmara Municipal de Lisboa.

Prática identificada por: IPAV – Instituto Padre António Vieira.

Outras entidades envolvidas: 

- Fundação PT
- GEBALIS
- Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
- FCSH - Universidade Nova
- School of Business & Economics – Universidade Nova
- Universidade Católica
- ISCAL
- 31ª Esquadra da PSP
- FITI
- SAPANA
- IPAV

Caracterização da prática: 

“O Nosso Km2” é um projeto de desenvolvimento comunitário que procura soluções integradas, para responder a problemas 
sociais complexos, envolvendo o maior número de atores presentes no território. Constitui uma experiência piloto de Governa-
ção Integrada com base territorial.

Antes de apresentar o projeto, importa assim enquadrar as temáticas “problemas sociais complexos” e “governação integrada”:

a) Problema Sociais Complexos e Governação Integrada

As últimas décadas foram palco de inúmeras mudanças que transformaram as clássicas interpretações da realidade em algo 
muito mais complexo e interativo. A facilidade em comunicar e o crescimento exponencial das redes, entre enormes benefícios, 
ajudaram a que problemas que antes eram locais ou regionais, tivessem ganho dimensões globais, com complexidades e in-
terdependências antes inimagináveis. 

É neste cenário que a partir dos anos 70, surge o termo wicked problems cuja tradução literal “problemas perversos” nos leva 
a perceber que estamos perante uma realidade muito complexa.

Embora a definição de wicked problems não esteja ainda estabilizada, é consensual dizer que, verdadeiro sinal dos tempos, 
estes problemas têm inúmeras interdependências e muitas vezes causas múltiplas levando a que, das tentativas de resolução 
resultem, por vezes, consequências inesperadas que podem degenerar em novos problemas. 

Os wicked problems normalmente também não são problemas estáveis e não têm soluções claras. São socialmente muito com-
plexos e não podem ser resolvidos por uma única instituição/departamento.

Perante esta realidade complexa, surge inúmera literatura científica sobre a forma de lidar com esta problemática. Embora 
diferentes, todas as metodologias defendem que olhar para um problema desta natureza obriga a ter uma visão holística, dis-
tante da tradicional visão linear e compartimentada normalmente utilizada. 
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No trabalho desenvolvido por um grupo de peritos, que deu origem ao relatório “A Fundação Calouste Gulbenkian face aos pro-
blemas sociais complexos”, refere-se que “o contexto veloz e dinâmico deste século XXI impede que a análise dos problemas se 
faça como anteriormente, procurando isolar os fenómenos da sua envolvente”. Daqui decorre que “um verdadeiro conhecimen-
to do problema, normalmente requer a perspetiva de várias organizações e parceiros e cada pacote de medidas identificadas 
como possíveis soluções requer normalmente, o envolvimento, o compromisso e a coordenação de múltiplas organizações e 
parceiros, de modo a poderem ser eficazmente aplicadas”.

Como modelo de resposta a este desafio, surge a governação integrada “...referente a uma estratégia política que procura 
coordenar o desenvolvimento e a implementação de políticas transversalmente a departamentos e agências, especialmente 
para abordar problemas sociais complexos como exclusão e pobreza, de uma forma integrada (...). É uma estratégia que pro-
cura juntar não só os departamentos governamentais, mas também um conjunto de instituições privadas e de voluntariado, 
trabalhando transversalmente tendo em vista um objetivo comum”.

A governação integrada pode ser territorial ou temática ou pode aliar ambas as perspetivas e, segundo Nancy Roberts, recorrer 
a uma estratégia colaborativa é a forma mais eficaz quando se trata de lidar com os wicked problems, pois promove um forte 
envolvimento dos stakeholders, soluções mais eficazes, com aderência à realidade e poupança de recursos. 

Segundo o documento Tackling Wicked Problems, propõem-se nove regras para poder enfrentar um problema complexo:

- Pensamento holístico e não parcial ou linear;
- Abordagens flexíveis e inovadoras;
- Capacidade para trabalhar com várias instituições;
- Estimular e explicar a necessidade de debater quadros de responsabilização;
- Envolver efetivamente os stakeholders e os cidadãos no conhecimento do problema e na identificação das soluções;
- Necessidade de desenvolver novas competências;
- Melhorar o conhecimento sobre mudanças de comportamentos;
- Estratégias e foco claros;
- Tolerância para a incerteza e aceitação de projetos de longo prazo.

A governação integrada é definida como:

“…uma estratégia política que procura coordenar o desenvolvimento e a implementação de politicas transversalmente a de-
partamentos e agências, especialmente para abordar problemas sociais complexos como exclusão e pobreza, de uma forma 
integrada (…). É uma estratégia que procura juntar não só os departamentos governamentais, mas também um conjunto de 
instituições privadas e de voluntariado, trabalhando transversalmente, tendo em vista um objetivo comum” (Bogdanor, 2005).

b) Projeto “O Nosso Km2”

O projeto “O Nosso Km2” enquadra-se no quadro teórico acima exposto, enquanto experiência piloto de governação integrada:

Qual a sua Missão?

Contribuir para promover uma comunidade inclusiva, dialogante, proactiva e solidária, resolvendo problemas sociais comple-
xos através de um modelo de governação integrada.

Qual a sua Visão?

No nosso km2 constituir-se-á uma comunidade com maior qualidade de vida, graças à cooperação regular e consistente entre 
instituições públicas e privadas e a população, que agem de forma integrada, respondendo a novos e velhos desafios.

Como irá concretizar a sua missão e a sua visão?

- Construindo e partilhando, com todos os parceiros, um mesmo objetivo de Bem Comum;

- Criando e reforçando redes de vizinhança e de colaboração entre os vários atores, públicos e privados, presentes no território;
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- Estimulando um ambiente de confiança, de escuta da população e de partilha de informação com e entre todos;

- Incrementando o apoio a iniciativas da sociedade civil, com vista à resolução de questões ligadas à vivência na freguesia;

Onde se vai desenvolver o projeto O Nosso Km2?

No território correspondente à freguesia das Avenidas Novas.

Com que prioridades?

- Solidão e isolamento dos Idosos (Levantar os casos mais complexos com base no Intergerações; Apoio a idosos a viver em 
residências e lares; Apoio a idosos em residências particulares; Divulgação das condições de acesso ao CSI; Identificação de 
situações com potencial para acesso ao CSI; Programa de visitas ao museu FCG; Iniciar e acompanhar os trabalhos de recupe-
ração dos elevadores da passagem de nível elevada; Criação da resposta Lx Porta-a-Porta; Formação de voluntários; Criação 
de rede de voluntários visitadores; Sensibilização do comércio de proximidade; Workshops de segurança com a PSP).

- Desemprego jovem e feminino (Formação básica em empregabilidade e empreendedorismo; Ligação ao Centro de Emprego; 
Criação de rede de contactos com os Gabinetes de Apoio ao Emprego; Criação de um GEPE; Aulas de alfabetização; Acesso à 
legalização e à nacionalidade; Registos de competências profissionais; Match entre os recursos e as necessidades do território; 
Construção de um espaço de hortas solidárias).

- Combate ao abandono e insucesso escolar

- Interculturalidade e intergeracionalidade (Recuperação átrio Km2; Intervenção de caracter estético e da passagem da linha; 
Workshop de street art; Workshop de música rap; Festa intercultural km2; Construção de Planos Pessoais de Desenvolvimento; 
Acesso à Legalização e Nacionalidade; Workshops de Jovens e PSP).

Fonte: O Nosso Km2

Contactos:
IPAV – Instituto Padre António Vieira
Trav. Pedras Negras Nº 1 - 4º Andar, 1100-404 Lisboa
Telefone: +351 21 885 47 30
E-Mail: secretariado@ipav.pt
Site: http://www.ipav.pt

O Nosso Km2
Rua Augusto Abelaira 10 A, 1600-879 Lisboa
Telefone: (+351) 217 961 219
Email: info@km2.pt
Site: http://www.km2.pt/

Link: Vídeo de Apresentação (https://www.youtube.com/watch?v=0Wx8alQmDiU)
Facebook (https://www.facebook.com/onossokm2)

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade Género Boa Governação Metodologia Participativa

X X X X X X
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Programa Local de  
Responsabilidade Social

Designação: Programa Local de Responsabilidade Social.

Área-Temática: Economia Local.

Entidade Promotora: Associação de Desenvolvimento Terras do Regadio / Município de Ferreira do Alentejo /Empresas Locais.

Outras Entidades envolvidas: 

- Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Ferreira do Alentejo;

- Agrobeja;

- Vale da Rosa.

Caracterização da prática: 

Esta iniciativa assume os seguintes objetivos:

a)  Promover no concelho de Ferreira do Alentejo a disseminação de práticas de responsabilidade social.

b)  Criar um espaço de aproximação entre as Organizações da Sociedade Civil (OSC) que promovem projetos de natureza so-
cial e investidores institucionais (Empresas ou Organizações) que pretendem apoiar projetos sociais.

c)  Diversificar as fontes de financiamento de projetos de natureza social a implementar no concelho de Ferreira do Alentejo.

d)  Reconhecer e divulgar as empresas e organizações com práticas de responsabilidade social no concelho de Ferreira do 
Alentejo.

Empresas e organizações da Rede Social de Ferreira do Alentejo estão empenhadas na criação de mecanismos que garantam 
maior envolvimento das empresas na promoção de projetos de natureza social. Para o efeito foi criado o Programa Local de 
Responsabilidade Social de Ferreira do Alentejo que tem como principal objetivo promover a disseminação de práticas de res-
ponsabilidade social no concelho. 

A coordenação do programa é assegurada por um Comité Local de Responsabilidade Social nomeado pelo Conselho Local de 
Ação Social de Ferreira do Alentejo, que integra três empresas (Agrobeja, Herdade Vale da Rosa e Crédito Agrícola Mútuo de 
Ferreira do Alentejo), a Associação de Desenvolvimento das Terras do Regadio e a Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo. 

Compete a este Comité gerir o processo de atribuição de apoio financeiro a projetos de natureza social. 

Anualmente serão abertas candidaturas para pequenos projetos (limite de financiamento até 15.000 Euros). Podem candida-
tar-se ao apoio financeiro as organizações da sociedade civil, sem fins lucrativos, legalmente constituídas e registadas, que têm 
atividade permanente no território do concelho de Ferreira do Alentejo, designadamente: instituições particulares de solidarie-
dade social ou organizações legalmente constituídas como associações, cooperativas, fundações, instituições de desenvolvi-
mento local ou misericórdias.

No primeiro ano de funcionamento do Programa foram apoiados, pelas empresas do concelho de Ferreira do Alentejo, três 
projetos sociais, no valor total de € 36.000.

Fonte: Associação de Desenvolvimento das Terras do Regadio.
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Contactos:
ADTR - Associação de Desenvolvimento Terras do Regadio
Rua 1.º de Maio, Nº 2, 7900-573 FERREIRA DO ALENTEJO
Telefone: 284 739 621
E-Mail: adtr@adtr.pt
Site: www.adtr.pt/

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade Género Boa Governação Metodologia Participativa

X X X
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Grupo de Missão Residente

Designação: Grupo de Missão Residente.

Área-Temática: Economia Local.

Entidade Promotora: Fundação Manuel Viegas Guerreiro.

Outras Entidades envolvidas: O triângulo Câmara Municipal - Universidade ou Politécnico - ADL ou Associação Empresarial.

Caracterização da prática:

O Projeto Querença é uma iniciativa ou missão de resgate territorial (territorial rescue), de territórios em estado crítico, gra-
vemente atingidos por processos de desertificação e abandono dos seus capitais natural, produtivo e social, e cada vez mais 
próximos de limiares perigosos de irreversibilidade de desenvolvimento.

O Projeto Querença está orientado para as áreas rurais de baixa densidade, aldeias, grupos de aldeias ou mesmo de municí-
pios, de geometria variável e de acordo com uma análise de pertinência dos recursos existentes, potenciais e disponíveis. 

Tem um propósito fundamental, o de alargar o campo de possibilidades desses territórios em estado crítico e, ao mesmo tempo, 
promover o emprego de jovens licenciados em situação profissional precária, usando, para o efeito, uma abordagem territorial 
inovadora, criatividade dinâmica que visa fixar no interior aquela população universitária recém-licenciada: o Grupo de Missão 
Residente é um grupo de jovens licenciados desempregados, com formações académicas distintas mas complementares, a 
quem são atribuídas missões específicas para realizar e que, além disso, devem residir em permanência na aldeia durante todo 
o período de duração do projeto.

O Projeto Querença tem um lema geral: da teoria à ação, aprender a empreender; trata-se de uma ação-piloto de problem-sol-
ving, investigação-ação e dinâmica de grupo. 

O projeto foi delineado em finais de 2010 com o objetivo de dinamizar o interior da região algarvia, numa diferente abordagem 
de intervenção, e apoiar a empregabilidade de jovens licenciados, através da busca de soluções sustentáveis de dinamização 
dos recursos endógenos e a criação de oportunidades de emprego.

Em 2011 deu-se início à sua implementação, centrada em três promotores principais: a Fundação Viegas Guerreiro de Querença, 
que se constitui como a promotora direta do projeto, a Universidade do Algarve e a Câmara Municipal de Loulé. Contou, desde 
início, com o apoio do Instituto de Emprego e Formação Profissional e da Junta de Freguesia de Querença. Juntaram-se, mais 
tarde, os apoios da Caixa Geral de Depósitos, Portugal Telecom, Fundação Calouste Gulbenkian e da Honda, SA.

A Equipa de Missão, formada por 9 jovens licenciados da Universidade do Algarve, foi constituída em Junho e em Setembro 
iniciaram a sua experiência de 9 meses na freguesia de Querença, aldeia para onde se mudaram e instalaram. A esta jovem 
equipa foi atribuído o desafio de conhecer os recursos locais (naturais, rurais, culturais, sociais), estudá-los, testá-los e traba-
lhá-los numa perspetiva de valorização e rentabilização sustentável. 

Agricultura biológica, ecoturismo, jardinagem sustentável, utilização de novas tecnologias, criatividade, são apenas algumas 
das metodologias e técnicas em uso para gerar ideias que, no final, possam derivar em projetos viáveis economicamente. Se 
assim for, está consagrado o primeiro passo para a uma possível recuperação deste território rural e para uma lenta reocupa-
ção humana do mesmo. São esses os motivos âncora desta iniciativa.

Fonte: Projeto Querença
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Contactos:
Fundação Manuel Viegas Guerreiro
Povo de Querença
8100-129 Querença, Loulé
Telefone: 289 422 607
E-Mail: fundacao.mvg@gmail.com

Projeto Querença
E-Mail: geral@projectoquerenca.com
Telefone: 289 422 607
Site: www.projectoquerenca.com/

Links: Vídeo de apresentação (http://vimeo.com/42688972)

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade Género Boa Governação Metodologia Participativa

X X X X X
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Tondela +10

Designação: Tondela +10.

Área-Temática: Economia Local.

Entidade Promotora: Câmara Municipal de Tondela.

Prática Identificada por: ACERT.

Outras Entidades envolvidas: 
ACERT, Instituto de Emprego e Formação Profissional e Juntas de Freguesia do Concelho
Empresas do Concelho
- Avon / Bodum / Brose / Controlvet / Huf / Interecycling / Labesfal 
Associações locais
AIRV – Associação Industrial da Região de Viseu, Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões, Adices, Agrupamentos de Es-
colas de Tondela e Escola Profissional de Tondela, Conselho Económico e Social de Tondela, Instituto Pedro Nunes, Instituto 
Politécnico de Viseu, UTAD - Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e Consórcio Caramulo

Caracterização da prática: 

Este projeto é o de um território que não fica a esperar o que acontece. Tondela, verifica os seus recursos, as suas necessida-
des e cria condições para a construção de um futuro coletivo mais apetecível. Junta em redor desses objetivos a energia dos 
empreendedores, a experiência das empresas instaladas, o saber das academias, e a vontade dos seus cidadãos em serem 
agentes ativos do seu próprio desenvolvimento.

O Concelho de Tondela, localizado no vale entre a Serra da Estrela e a Serra do Caramulo, tem um vasto e heterogéneo territó-
rio, sendo grande parte da sua área floresta e terrenos de cultivo. Com o seu variado relevo, a atividade agrícola e a pecuária 
assumem um papel preponderante.

Perante a situação económica que o país atravessa, uma das respostas poderá estar na criação do próprio posto de trabalho e 
no regresso a algumas atividades económicas ditas tradicionais, mas que a integração europeia levou ao abandono.

Ao longo deste ano começaram a surgir alguns projetos ligados a este setor, nomeadamente explorações agrícolas, pecuá-
rias, envolvendo inclusive uma vertente turística e ambiental. Muitos destes micro-empreendimentos têm sido apoiados pelo 
PRODER, nomeadamente através de candidaturas à ADICES (Associação de Desenvolvimento Local).

É urgente encontrar uma nova forma de dinamizar os espaços, criando novas dinâmicas ou renovando antigas, baseada numa 
metodologia (plataforma) de trabalho colaborativo. Esta plataforma representativa do território incluirá os seus principais ato-
res (indivíduos, empresas, escolas, associações, organismos públicos, universidades e centros de investigação). Funcionará como 
o principal apoio ao grupo de trabalho a constituir no território e, ao ser constituída pelos agentes locais e regionais, tornar-se-á 
a nossa maior riqueza, pela partilha de recursos que permitirá. A forma passa por criar um grupo de trabalho que trabalhe 
sobre as potencialidades do território nas suas mais diversas valências e, através delas, ou de outras que identifique e justifique, 
proponha ideias potencialmente geradoras de riqueza e emprego.

Pretende-se criar um grupo multidisciplinar de jovens universitários, recém-licenciados e desempregados capazes de, a partir 
das potencialidades identificadas, propor iniciativas inovadoras, dinâmicas, estruturadas e sustentáveis. Atendendo às espe-
cificidades do concelho, este grupo terá de encontrar projetos viáveis do ponto de vista empresarial, tendo sempre em conta 
a valorização dos recursos naturais, culturais, sociais e empresariais, inovando, empreendendo e criando oportunidades de 
emprego no mundo rural.

A intervenção será vocacionada para projetos que envolvam agentes públicos e privados, procurando envolver todos na revita-
lização do meio. Não se pretendem aqui falsos unanimismos mas sim que a comunidade seja um recurso com múltiplos atores 
e saberes a envolver em função de cada projeto específico. Este desafio permite gerar valor para o território e também oportu-
nidades de emprego e valorização pessoal para estes jovens universitários. 

O principal desafio deste projeto é ir criando, ao longo do processo uma visão abrangente do território, partilhada por todos os 
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seus agentes (públicos, privados, coletivos e individuais). A partir da identificação das oportunidades e ameaças do território, é 
necessário, desenvolver a nossa capacidade para nos mobilizamos para desenhar o nosso próprio futuro, dependendo menos 
dos outros, dos fatores externos, e mais da nossa capacidade de o construir.

Um território que se apresenta como espaço de oportunidade para jovens recém-licenciados.

A primeira fase passa pelo anúncio público do projeto, chamando assim a atenção para o concelho de Tondela como território 
de oportunidades para jovens empreendedores. Aí, será fator decisivo apresentar Tondela como um espaço com condições óti-
mas para quem aqui se queira estabelecer. Boas escolas, acesso à saúde, qualidade ambiental, acesso à cultura, centralidade 
geográfica e boas acessibilidades, entre outros. Nesse anúncio serão divulgadas as áreas de interesse do território e as condi-
ções para a apresentação das propostas, bem como as condições oferecidas aos selecionados.

Os projetos serão selecionados por um júri designado para o efeito, tendo em linha de conta a diversidade de áreas de trabalho, 
a qualidade das propostas e sobretudo o potencial que elas demonstrem. No caso de necessidade, será fator de desempate o 
fato do candidato ser do concelho de Tondela.

Este grupo será constituído por um mínimo de 10 jovens (estagiários ao abrigo de acordo estabelecido com o IEFP) universi-
tários recém-licenciados e desempregados, capazes de propor iniciativas inovadoras, dinâmicas, estruturadas e sustentáveis. 
Cada um deles com um projeto específico, desenhado a partir das áreas de interesse inicialmente identificadas. Por exemplo, 
um arquiteto que estude as metodologias de construção tradicionais e as possíveis aplicações na recuperação urbana; um en-
genheiro ambiental que estude a qualidade da água das nascentes; um engenheiro agrónomo que estude a possibilidade de 
criação de uma rede de produtores de agricultura biológica. Cada um destes projetos deve, no decurso da sua implementação, 
ser pensado para que, no final de um ano de trabalho, possa constituir uma “ideia de negócio” a implementar pelo próprio que 
o desenvolveu, ou ficar disponível numa bolsa de projetos, para quem o deseje implementar. 

Esta equipa trabalha num espaço comum, numa lógica de “open space”. Este espaço será, pelas suas características, gerador 
de um ambiente amigável para o desenvolvimento de cada projeto, mas também de espaços de confronto. Estes espaços exis-
tem para que cada membro do grupo contribua para o projeto dos outros elementos. Assim, teremos o arquiteto a dar contri-
butos para o desenho de mobiliário urbano para usufruto dos que visitam as nascentes de água, ou o engenheiro agrónomo a 
dar contributos para que a recuperação urbana tenha em atenção as pequenas hortas e quintais.

Cada elemento da equipa terá um tutor do seu projeto, que será indicado pelos parceiros em função da área que pretenda 
desenvolver. Este tutor terá uma regularidade de acompanhamento do estagiário de forma a que eventuais “desvios” do projeto 
possam ser corrigidos, ou mesmo verificar da necessidade de alterar alguns dos pressupostos da ideia inicial.

Fonte: ACERT.

Contactos:
Câmara Municipal de Tondela
Largo da República, 16
Telefone: 232811110
E-Mail: cmtondela@mail.telepac.pt
Site: www.cm-tondela.pt

ACERT - Associação Cultural e Recreativa de Tondela
APARTADO 118
3460-909 TONDELA
Telefone: 232 814 400
E-Mail: geral@acert.pt
Site: www.acert.pt

Links: Vídeo de apresentação, Dão TV (https://www.youtube.com/watch?v=Z9AWxSY6ujk)

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade Género Boa Governação Metodologia Participativa

X X X X X
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Projeto Ourique +

Designação: Projeto Ourique +.

Área-Temática: Economia Local.

Entidades Promotoras: Esdime – Agência para o Desenvolvimento Local no Alentejo Sudoeste, Município de Ourique e Univer-
sidade do Algarve.

Outras Entidades/parcerias envolvidas: Freguesia de Ourique, Serviço de Emprego de Ourique e Escola Superior Agrária de 
Beja. Entidade financiadora: IEFP.

Caracterização da prática: Pretende contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas e para o desenvolvimento 
sustentável do território, através de uma abordagem integrada que valorize os recursos endógenos do Concelho de Ourique - 
património natural, edificado e cultural - e que promova as atividades socioeconómicas e ambientais contribuindo para uma 
dinâmica local empreendedora. Sustentado na metodologia do projeto Querença, pretende ainda criar oportunidades de em-
prego a 7 jovens licenciados de diferentes áreas profissionais.

Áreas de intervenção: Turismo; Produtos Endógenos; Associativismo; Agricultura e Pecuária; Economia Local; Identidade Cultu-
ral e Ambiente.

Iniciativas:

- Criar e testar Cabaz de Produtos de Excelência de Ourique;
- Prestar apoio técnico a produtores, empresários e associações locais;
- Conceber Estrutura de Apoio Empresarial do Concelho de Ourique;
- Efetuar o levantamento de Locais de Interesse Turístico do Concelho de Ourique e definir Percursos Turísticos Visitáveis.

Subprojectos

- Cabaz representativo dos Produtos de Excelência de Ourique;
- Oferta turística integrada;
- Reinvenção de produto local – Pastel e Pão de Bolota;
- Horta Social;
- Centro de Empresas “Campus de Empreendedorismo de Ourique”.
Fonte: Esdime – Agência para o Desenvolvimento Local no Alentejo Sudoeste.

Contactos:
Esdime – Agência para o Desenvolvimento Local no Alentejo Sudoeste
Rua do Engenho, nº10, 7600-337 Messejana
Telefone: 284 650 000
E-Mail: esdime@esdime.pt
Site: www.esdime.pt

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade Género Boa Governação Metodologia Participativa

X X X X X
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Belas Artes - Liga Mouraria

Designação: Belas Artes - Liga Mouraria.

Área-Temática: Economia Local.

Entidade Promotora: Faculdade de Belas Artes Universidade de Lisboa.

Prática Identificada por: Faculdade de Belas Artes Universidade de Lisboa - Protótipo Lisboa.

Outras Entidades envolvidas: 

- Associação Renovar a Mouraria;
- Agência de Empreendedores Sociais;
- GABIP Mouraria;
- Caixa Geral de Depósitos;
- Dona Elvina Confeitaria.

Caracterização da prática: 

Esta iniciativa procura dar resposta a problemas de design urbano, sociais, e de proteção e comunicação do património.

“Belas Artes Liga Mouraria” é um desafio desenvolvido pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, direcionado 
para o empreendedorismo e inclusão social.

Surgiu da vontade de integrar a comunidade de Belas Artes, através dos seus diferentes cursos, nas realidades sociais que a 
envolvem, desenvolvendo projetos que solucionem problemas específicos identificados em Lisboa. Para tal, desenvolveu-se 
uma parceria inovadora que procura ligar a Faculdade de Belas-Artes a um dos bairros tradicionais da cidade de Lisboa — a 
Mouraria: a Associação Renovar a Mouraria, a Agência de Empreendedorismo Social e o GABIP Mouraria associaram-se a esta 
causa apoiando na promoção e desenvolvimento do projeto Liga Mouraria.

Com o acompanhamento de mentores, parceiros locais e docentes desta e outras faculdades, os projetos a desenvolver pro-
curam promover a criação de novas ideias para aproveitamento do espaço público e estimular o empreendedorismo social.

Os grupos de trabalho são habitualmente compostos por 4 ou 5 elementos de diferentes áreas de formação e organizados 
pelos docentes da Faculdade de Belas-Artes envolvidos na mentoria dos mesmos.

Os grupos de trabalho são habitualmente compostos por 4 ou 5 elementos de diferentes áreas de formação e contam com uma 
mentoria também conjunta e composta quer por docentes da Faculdade de Belas-Artes quer por parceiros locais da Mouraria. 
Os mentores têm como principal função acompanhar os grupos de trabalho e desenvolver em conjunto com os mesmos um 
combinado de ferramentas que os guie no processo de desenvolvimento do projeto de resolução do problema concreto e iden-
tificado pela Associação Renovar a Mouraria.

Esta iniciativa permite reunir um conjunto de pessoas de diferentes áreas e sensibilidades e promover o desenvolvimento de 
competências projetuais no território com parceiros locais, na criação de soluções de impacto social acrescentado.

O Programa inclui ainda uma componente de formação e pedagogia através de um conjunto de atividades e mentoring tais 
como workshops de empreendedorismo social, prototipagem, comunicação, construção de modelos de negócio e validação 
económica de projetos comunitários. As Belas-Artes, através do espaço Protótipo Lisboa, assegura o apoio na prototipagem de 
conceitos e nos espaços para desenvolvimento de projetos.

O BELAS-ARTES LIGA MOURARIA culmina na apresentação final dos projetos perante um júri composto por entidades locais e 
camarárias que irão premiar as melhores ideias/produtos desenvolvidos com apoio financeiro e logístico para o seu desenvol-
vimento e implementação local.

Fonte: Faculdade de Belas Artes Universidade de Lisboa - Protótipo Lisboa.



202

Contactos:
Protótipo Lisboa - Faculdade de Belas Artes
Largo da Academia Nacional de Belas-Artes,
1249-058 Lisboa
E-Mail: prototipolisboa@fba.ul.pt
Site: www.fba.ul.pt/ e http://prototipolisboa.fba.ul.pt

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade Género Boa Governação Metodologia Participativa

X X X X
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Projeto Moledo

Designação: Projeto Moledo.

Área-Temática: Economia Local.

Entidade Promotora: Faculdade de Belas Artes Universidade de Lisboa.

Prática Identificada por: Faculdade de Belas Artes Universidade de Lisboa – Protótipo Lisboa.

Outras Entidades envolvidas: Junta de Freguesia de Moledo; Câmara Municipal da Lourinhã.

Caracterização da prática: 

Situada num planalto com uma paisagem notável integrado num território calcário com cerca de 140 milhões de anos, Moledo, 
topónimo derivado do baixo-latim molletum que significa “rochedo”, reserva nos seus modestos 7,40 km² uma extraordinária 
história de amor e perseverança que caminha lado a lado com a ampulheta do tempo.

Esta freguesia de natureza bastante rural sentiu, como tantos outros povoados de Portugal, o peso da necessidade construída 
de acompanhar o complexo de mudanças constantes e progressivas que comprometem a identidade do espaço e da comuni-
dade. Moledo é à primeira vista uma aldeia como outra qualquer. Mas não é.

Moledo reabriu para as pessoas e as pessoas reabriram para um novo Moledo. A vontade de preservar, de instruir, de construir 
e de adorar o espaço e as pessoas que fazem da casa de muitos o lar de todos foi a motivação necessária para agir. Um grupo 
inicialmente pequeno mas perseverante de habitantes, desde sempre apaixonados e inspirados pela vida e arte que a sua terra 
colecionava tão silenciosamente transformou-se numa pequena grande comunidade destemida e orgulhosa de si. Moledo é 
agora um espaço recuperado, reconstruído e reaberto. 

Aquilo que foi feito… foi Arte.

Começou como um apelo, uma sensibilização. A intervenção artística no espaço público, um espaço que é de todos, é a cons-
trução de algo que é comum.

Em Moledo esta iniciativa revelou-se mais do que um objeto e mais do que uma mensagem. Transformou-se num movimento. 
As primeiras intervenções artísticas desenvolvidas em Moledo com os alunos do mestrado de escultura da Faculdade de Belas 
Artes em 2010 foram o primeiro impulso para o rejuvenescer de uma comunidade envelhecida não pelo tempo mas pela estag-
nação. 

Inspirados pelo romance de D. Inês de Castro e D. Pedro, que se acredita terem visto em Moledo um lugar de refúgio para o seu 
amor proibido, os alunos foram construindo a par e passo não apenas uma representação material e simbólica desta histórica 
mística para embelezar a aldeia, mas também um sentimento de coletividade, pertença e orgulho que tinham sido afastados 
daquela comunidade pelo efeito da conformidade e do ordinário. 

As obras expostas só ganham vida se existir vida à volta delas. A troca foi mútua e justa e uma não existiria sem a outra. A partir 
desse momento Moledo traçou um novo caminho na sua História, marcou o princípio de um período de prosperidade e confian-
ça que viram na Arte, em todo o seu esplendor, o poder de mudança, glória e reunião. Aqueles trabalhos, todos os trabalhos são 
Moledo. Eles têm no seu corpo material e imaterial, as histórias, os saberes e os materiais da aldeia. São a harmonia deliciosa 
do tradicional com o contemporâneo, e o quente do abraço apertado entre Belas Artes e Moledo. 

Depois do impacto do primeiro contato Moledo não quis esquecer Belas Artes. Belas Artes agora fazia parte do novo Moledo 
e o afeto era mútuo. Outras esculturas foram descobrindo as ruas, praças e florestas da aldeia antes ocupadas pelo vazio es-
tático e novas caras foram-se aproximando desta comunidade alegre e inovadora que encontrou uma motivação nunca a ser 
esquecida e a ser sempre homenageada.

Com a ajuda de Belas Artes floresceu um movimento em Moledo, a comunidade adotou a mudança e criou uma continuidade 
inovadora e inspiradora que passa de geração para geração.

Fonte: Faculdade de Belas Artes Universidade de Lisboa - Mestrado de Escultura.
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Contactos:
Protótipo Lisboa - Faculdade de Belas Artes
Largo da Academia Nacional de Belas-Artes,
1249-058 Lisboa
E-Mail: prototipolisboa@fba.ul.pt
Site: www.fba.ul.pt/

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade Género Boa Governação Metodologia Participativa

X X X X
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Arte e Solidariedade em Almeida

Designação: Arte e Solidariedade em Almeida.

Área-Temática: Economia Local.

Entidade Promotora: e-GEO.

Outras Entidades envolvidas: Câmara Municipal de Almeida e ASTA.

Caracterização da prática: O projeto foi desenvolvido no âmbito das atividades de promoção do turismo acessível (HOPE), no 
centro de estudos de Geografia e Planeamento Regional (e-Geo) na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade 
Nova de Lisboa, juntamente com a doutoranda Luísa Ferreira, fotógrafa profissional. Contámos com o apoio da Câmara Mu-
nicipal de Almeida, que financiou a exposição de fotografias da Luísa Ferreira sobre Horizontes de Pedra, patente no Museu 
Histórico-Militar de Almeida até 31 de Julho de 2014, e a publicação de uma série de 16 postais, sobre os muros de pedra da 
região, da autoria de Luísa Ferreira e Ana Firmino, cuja venda reverte a favor da ASTA (Associação Sócio Terapêutica de Almei-
da). O lançamento desta iniciativa teve lugar no passado dia 24 de Abril de 2014, em Almeida, e decorreu no âmbito da Semana 
Europeia da Paisagem, organizada pela ASTA e Petrarca - Academia Europeia da Paisagem.

O objetivo é o da promoção turística do concelho de Almeida, sensibilização para a importância dos muros de pedra a nível 
cénico e ambiental e apoio a uma instituição que trabalha com jovens portadores de deficiência física ou mental. De futuro 
pretende-se criar uma rota turística acessível a pessoas com mobilidade reduzida. Procura-se criar condições para o desen-
volvimento de uma hub de turismo acessível a pessoas com necessidades específicas no concelho de Almeida, aproveitando as 
infraestruturas existentes na ASTA e sensibilizando os atores locais para a oportunidade na criação de condições para receber 
este público específico.

A arte ao serviço das populações locais, em prol da promoção do património cultural e sua manutenção. Trabalho voluntário de 
duas investigadoras do e-Geo, que contou com o apoio da Câmara Municipal de Almeida para a sua concretização em termos 
de publicação do material e disponibilização do espaço de exposição no Museu Histórico-Militar de Almeida, e da ASTA que 
disponibilizou o alojamento e alimentação durante o trabalho de campo.

Fonte: e-GEO

Contactos:
e-GEO Centro de Estudos de Geografia e Planeamento Regional
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, UNL, Avenida de Berna, 26-C, 1069-061 Lisboa
Telefone: 21 790 83 00 (ext. 1218)
E-Mail: e-geo@fcsh.unl.pt
Site: www.fcsh.unl.pt/e-geo/?q=node/15

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade Género Boa Governação Metodologia Participativa

X X X X
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Cultural, artesanal e rural

Designação: Cultural, artesanal e rural.

Área-Temática: Economia Local.

Entidade Promotora: Tesouros de Penha Garcia.

Outras Entidades envolvidas: 

Câmara Municipal de Idanha-a-Nova; Junta de freguesia de Penha Garcia; Cimbis - rede de empreendedores; Grupo Hotels 
and Resorts; Escolas.

Caracterização da prática: 

Até meados dos anos 90 do século passado, a importância atribuída ao papel das populações locais nos processos de clas-
sificação e salvaguarda patrimoniais era muito reduzida. Mais recentemente, verificou-se que a preservação dos sítios patri-
moniais apenas é viável com a colaboração das populações envolvidas, atendendo a que os bens patrimoniais possuem vários 
níveis de valor que é necessário considerar.

A oportunidade de negócio baseia-se na organização, realização e promoção de atividades educativas, artísticas e culturais 
que se baseiam no património cultural, natural, social e etnográfico da aldeia de Penha Garcia e fomentam o turismo local.

No passado, nas aldeias, amassar o pão à mão em casa, e ir cozê-lo aos fornos comunitários era uma prática comum. Como 
consequência de um êxodo rural marcante na nossa realidade, com a industrialização e as famílias diminuídas, esta práti-
ca artesanal desapareceu. No entanto, Penha Garcia manteve sempre um Forno Comunitário pertencente a um particular, a 
funcionar como padaria artesanal, onde se continuou com a prática de amassar tudo à mão e cozer no forno a lenha. Existe 
também, embora desativados, um conjunto de moinhos de rodízio, movidos a água, onde os moleiros viviam e moíam a farinha 
que depois era levada para os fornos, completando o ciclo do pão.

Partindo da premissa do valor local, do renascer das tradições como por exemplo o do ciclo do pão, e pelas crianças em es-
pecial dos centros urbanos não terem completa consciência da realidade da produção dos bens essenciais, propomos levar à 
escola workshops, atividades lúdicas onde possam pôr a mão na massa e ao mesmo tempo contar a história do ciclo do pão, 
ou de outra tradição. 

Relativamente às empresas, o projeto promove a organização de atividades no local com a finalidade de valorizar, expandir e 
renovar as artes e ofícios perdidos (exemplo: fazer pão ou queijo, ordenar uma cabra, apanhar a azeitona, construção de um 
adufe, etc.), havendo uma relação multicultural entre o público turista e o local que domina os saberes do fazer. 

O projeto contempla ainda a organização e realização de residências artísticas com artistas nacionais e internacionais. Num 
cenário cada vez mais global e complexo, verifica-se uma necessidade crescente de repensar e identificar as novas redes que 
se tecem entre os vários setores e os profissionais do mundo da arte. Artistas nacionais e internacionais que trabalham com a 
produção histórico-cultural dos lugares, saberes, fazeres, indagam com as categorias arte, património, memória, sociedade, 
identidade, cultura, públicos e sustentabilidade. Esta relação permite pensar e elaborar materiais e metodologias para a pes-
quisa da cultura material e imaterial, da arte para a sensibilização comunitária, através da criação e realização de obras no 
local e para a comunidade.

O campo de estudos da arte e do património ocupam um espaço privilegiado nas investigações e intervenções de artistas a 
nível nacional e internacional, o que só fortalece a necessidade de eventos desta natureza, que permitam ampliar intervenções 
sociais, repensar categorias conceituais e metodológicas nesses campos de saber-fazer.

Consideramos que o projeto se diferencia pela forma de exposição do mesmo - património, cultura, arte, tradições da terra. 
Mobilidade, produtos de excelência e imagem única cruzam-se, fazendo referência a uma expressão muito utilizada: “Se não 
vai Maomé à montanha, vem a montanha a Maomé”, com a possibilidade da prática noutro contexto.

Fonte: Cultural, artesanal e rural.
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Contactos:
Tesouros de Penha Garcia
Rua do Espírito Santo, 31 
6060-327, Penha Garcia
Telefone: 917 445 894
E-Mail: info@tesourospenhagarcia.pt
Site: www.tesourospenhagarcia.pt/wp-novo/

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade Género Boa Governação Metodologia Participativa

X X X X X
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Rotas Sem Barreiras

Designação: Rotas Sem Barreiras.

Área-Temática: Economia Local.

Entidade Promotora: Terras Dentro - Associação para o Desenvolvimento Integrado.

Outras Entidades envolvidas: Outras entidades promotoras:

- ESDIME - Agência para o Desenvolvimento Local no Alentejo Sudoeste, Crl.;
- ADERCO -Asociación para el Desarrollo de la Comarca de Olivenza;
- CEDECO - Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía.

Caracterização da prática: 

A grande missão do projeto Rotas Sem Barreiras é a criação de uma rota turística transnacional acessível, que permitirá a qual-
quer turista a descoberta de 4 territórios: Alentejo Central, Baixo Alentejo, Comarcas de Olivença e Tentudía.

O projeto assume os seguintes objetivos:

- Eliminar barreiras que dificultem o desfrute das atividades de ócio e turismo em condições igualitárias;

-  Normalizar o conceito de “acessibilidade universal” no âmbito dos recursos e serviços dos territórios participantes;

-  Promover os produtos e serviços dos territórios participantes no projeto;

-  Contribuir para o desenvolvimento do sector turístico dos territórios implicados, baseado em parâmetros de qualidade, 
competitividade e abordagem de nichos de mercado específicos;

-  Contribuir para a construção de um modelo de turismo universal e fomentar a sua transferência para outros territórios;

-  Fomentar a igualdade de oportunidades e a plena integração social das pessoas com mobilidade e perceção reduzidas.

O projeto desenvolveu-se maioritariamente em território rural, nomeadamente em parte do Alentejo (Baixo e Centro Alentejo) e 
Extremadura Espanhola (Comarcas de Olivença e Tentudía).

Foram desenvolvidas as seguintes atividades:

Medida 1 - Todos ao Museu

Acão 1.1 - Deslocação Aquisição de Competências;
Ação 2.2 - Projeto de adaptação “Todos ao Museu” (Ação piloto).

Medida 2 - Atualização do Guia de Turismo Acessível “Rotas Sem Barreiras”

Acão 2.1 - Atualização de dados dos locais acessíveis constantes no guia;
Ação 2.2 - Pesquisa de novos locais acessíveis para inclusão no guia;
Ação 2.3 - Produção e edição do novo formato do guia em suporte digital.

Medida 3 - Ações de sensibilização “Um território mais acessível”

Ação 3.1 - Jornadas Técnicas;
Ação 3.2 - Produção e edição de Manual Técnico “Espaços Acessíveis”;
Ação 3.3 - Sessões de informação dirigidas a empresários/técnicos de turismo, a técnicos de autarquias, escolas e população 
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em geral.

Medida 4 - Ações promocionais Rotas Sem Barreiras

Ação 4.1 - Internacionalização da marca e produto “Rotas sem Barreiras”(participação em feiras da especialidade);
Ação 4.2 - Lançamento do novo Guia de Turismo Acessível “Rotas Sem Barreiras”;
Ação 4.3 - Conceção e produção de DVD promocional Rotas Sem Barreiras -Turismo para Todos.

Medida 5 - Acessibilidade eletrónica

Ação 5.1 -WEB Acessível.

Este projeto dá um passo em frente relativamente à não descriminação e igualdade de oportunidades no acesso ao turismo, 
apontando um valor acrescentado à oferta turística existente contribuindo paralelamente para o desenvolvimento sustentável 
para a riqueza e progresso dos territórios rurais.

Fonte: Terras Dentro - Associação para o Desenvolvimento Integrado.

Contactos:
Terras Dentro - Associação para o Desenvolvimento Integrado
Rua Rossio do Pinheiro s/n
7090 - 049 Alcáçovas
Telefone: 266 948 070
E-Mail: terrasdentro@terrasdentro.pt / proder@terrasdentro.pt
Site: www.terrasdentro.pt/

Links: Site Rotas Sem Barreiras (http://rotassembarreiras.com/pt/)

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade Género Boa Governação Metodologia Participativa

X X X X
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Novos Povoadores

Designação: Novos Povoadores.

Área-Temática: Economia Local.

Entidade Promotora: Trilhos do Conhecimento - Desenvolvimento de Territórios de Baixa Densidade, Lda.

Caracterização da prática: Novos Povoadores é um arco de desenvolvimento que potencia oportunidades para a amenização 
das assimetrias regionais: Regiões de baixa densidade que competem com aglomerados urbanos superpovoados. Queremos 
canalizar todos aqueles que estão despertos para passar de um quotidiano “hostil”, em meio urbano, para uma vida mais tran-
quila na “província”, através de um agenciamento que facilite a integração dos Novos Povoadores na nova realidade.

O conceito pretende induzir uma nova dinâmica nos territórios de baixa densidade. Uma iniciativa muito ao estilo de um gabi-
nete para a captação de investimentos, neste caso, captar novos residentes empreendedores com características capazes de 
induzir DINÂMICAS significativas tornando os territórios de interior mais competitivos.

Em Portugal, 42% da população vive em 5% do território. Apenas 3,5% da população vive em cidades médias: Coimbra e Braga. 
Isto significa que 42% da população vive imobilizada sobre si e 54,5% da população no “”interior profundo””. Segundo dados 
da ONU, em 2015 a situação será ainda mais caótica: 69,2% da população portuguesa viverá nas duas áreas metropolitanas. 
Significa que cerca de 85% do território nacional enfrenta, graves problemas demográficos, com o abandono de muitas aldeias 
e a contínua desertificação de muitas vilas e cidades do interior do País.

A problemática do despovoamento ganha cada vez mais relevância. A tónica do ordenamento do território continua focada na 
concentração nas áreas metropolitanas, desconhecendo-se uma política de sustentabilidade para os territórios de baixa den-
sidade. A polarização em torno de cidades médias é uma medida racional mas passamos a ignorar uma parte significativa do 
território nacional. Estão as regiões periféricas condenadas ao abandono? Que oportunidades se podem desenhar no quadro 
de uma Europa mais dilatada e de uma economia cada vez mais competitiva?

O projeto Novos Povoadores posiciona-se num espectro bem específico entre as pessoas que estão cansadas de viver sob 
constante pressão na cidade e por outro lado, territórios necessitados de pessoas qualificadas com energia e capacidade para 
empreender.

Novos povoadores: quem são?

-  Empreendedores que dispensam uma localização numa área metropolitana para desenvolverem a sua atividade.

-  Colaboradores de organizações em processo de nearshoring.

São pessoas que preferem a tranquilidade do meio rural, que reconhecem o fator qualidade em valores como Tempo, Ambiente, 
etc., pessoas, em suma, que privilegiam uma vida mais oxigenada! Os novos povoadores são os pioneiros que reconhecem as 
mais-valias de uma vida mais tranquila sem prejuízo de uma postura profissional ativa.

Simultaneamente, o público visado apresenta características que se enquadram no conceito de “elite”. Por elite, entenda-se pes-
soas com características capazes de induzir DINÂMICAS significativas a nível económico, artístico-cultural, e também intelectual 
na ótica do incremento de atividades relacionadas com I&D em contextos de disseminação de polos de conhecimento.

Trata-se de um criterioso processo de mediação que assegura uma transição acertada (ou adequada) face às expectativas que 
a pessoa traz consigo. É necessário apoio na procura de habitação, na escolha do estabelecimento de ensino para os filhos, 
no encaminhamento para as diferentes repartições públicas, e fundamentalmente no apoio à instalação do novo negócio ou 
implantação de uma delegação/sucursal do local de trabalho anterior. Simultaneamente, exerce-se alguma pedagogia junto 
dos habitantes no sentido de acolher o novo residente para facilitar a sua integração.

Objetivo Geral

-  Reduzir assimetrias regionais.

-  Promover o êxodo metropolitano em nome do incremento da qualidade de vida para a população e na redinamização dos 
territórios de baixa densidade populacional.
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Objetivos Específicos / Resultados Esperados

- Apoiar microempresários e trabalhadores independentes para sediarem a sua atividade em territórios de baixa densidade.

- Seduzir grandes organizações para a transferência de alguns serviços nestes territórios.

As premissas que sustentam este serviço fundamentam-se em três pontos básicos:

1)  A crença de que é possível desenvolver um alargado número de atividades atualmente centralizadas nas duas metrópoles 
portuguesas em áreas geográficas menos congestionadas;

2)  Existe uma apetência crescente por parte de empresários, trabalhadores independentes ou dependentes, bem como po-
tenciais empreendedores para iniciar um processo de deslocalização das suas atividades profissionais por um lado, mas 
também das suas vidas familiares;

3)  Há todo um pais preparado para receber “novos povoadores”, com todas as condições para competir na economia do co-
nhecimento, na economia digital, etc.

Enquanto serviço, o projeto coloca numa única plataforma todos os parceiros e instrumentos (informação) necessários para 
materializar uma tendência que cremos de ordem civilizacional. Objetivamente, trata-se de conjugar os interesses e necessida-
des de potenciais interessados com as condições existentes nas cidades e vilas que pretendem atrair uma nova vaga de capital 
humano. Em termos de estrutura do projeto, identificam-se duas grandes bolsas que agregam por um lado uma bolsa de opor-
tunidades no lado da oferta, e na vertente da procura, o perfil detalhado dos potenciais interessados.

É fundamental considerar uma nota sobre todo o processo implícito neste serviço. A passagem de uma vida urbana para um 
quotidiano mais tranquilo deve ser objeto de profunda reflexão e ponderação. Com base neste pressuposto, o serviço asso-
ciado aos Novos Povoadores é necessariamente um processo faseado que auxilia na ponderação dos vários fatores a ter em 
conta e que em última análise facilita a adoção de um estilo de vida que, por ser diferente, deve acima de tudo ser melhor.

Nesta sequência, é oportuno referir a estrutura organizativa do projeto que se edifica sobre 5 pilares de atuação:

Área Organizações: destina-se a identificar e promover este conceito junto de grandes organizações que equacionem a parti-
cipação num processo nearshoring (deslocalização para proximidade).
Área Empreendedorismo: destina-se a identificar e cativar empreendedores para estes territórios.
Área Território: estruturar as oportunidades existentes.
Área Mediação: elo de facilitação para a instalação dos novos povoadores.
Área Comunicação: projeção e partilha de resultados do projeto.
Em síntese, Novos Povoadores vêm despertar para uma nova forma de ver o Interior. Vencer o estigma da interioridade, po-
tenciar recursos, e proporcionar condições de maior competitividade e criatividade para as empresas. Acreditamos que a ati-
tude que pretendemos imprimir nesta iniciativa se coaduna com a dimensão do desafio. É sem dúvida um trabalho de grande 
profundidade que provoca algumas alterações na forma de estar em família, na forma de pensar o território e na forma de 
atuar empresarialmente. O desafio está assim dividido em vários patamares: transformação social, competitividade territorial 
e empresarial (par a par), bem como contributo para a melhoria da qualidade de vida e preservação ambiental/eficiência 
energética.

Fonte: Novos Povoadores.

Contactos:
Projeto NOVOS POVOADORES
Apartado 1, 6420-909 Trancoso
Telefone: 271 82 80 82
E-Mail: info@novospovoadores.pt
Site: http://novospovoadores.pt/

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade Género Boa Governação Metodologia Participativa

X X X
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Eco Comunidades na Planície

Designação: Eco Comunidades na Planície.

Área-Temática: Economia Local.

Entidade Promotora: Eco Comunidades na Planície.

Caracterização da prática: 

Quando aquela sensação de “eu tenho que fazer alguma coisa” te invade e a ação positiva te inspira, é porque estás a um passo 
de te juntares ao nosso grupo.

No nosso núcleo somos um grupo informal que tem procurado outros que queiram construir uma comunidade mais conectada, 
produtiva e resistente, mais especificamente no Baixo Alentejo.

Nós colocamo-nos numa posição de responsabilidade, alegando que temos o poder de mudar as coisas.

Temos como uma das mais importantes referências para a nossa ação o Movimento de Transição. O Movimento de Transição 
surgiu como uma aplicação social da Permacultura.

A crise energética que se avizinha e a crescente dependência externa das nossas comunidades colocam-nos numa posição de 
urgência à ação. Foi o que levou à criação dos Movimentos de Transição por forma a que o poder de decisão e a capacidade 
de ação seja devolvido à comunidade, possibilitando a construção coletiva dos sonhos partilhados. A mudança positiva deve ser 
comemorada e difundida livremente.

Estamos abertos a cidadãos ativos que desejam aprender / agir de acordo com seus valores.

Iniciativas desenvolvidas:

Juntos em Transição

O movimento das cidades em transição surgiu em 2006 numa pequena cidade do Reino Unido como uma iniciativa comunitária 
em resposta à instabilidade económica, às alterações climáticas e ambientais e à crescente escassez de recursos minerais e 
energéticos não renováveis. É neste movimento que surge o programa Juntos em Transição. O que lhe propomos é uma mudan-
ça para um estilo de vida com menor consumo de energia e recursos naturais e ao mesmo tempo poupar dinheiro e fortalecer 
os laços humanos dentro da sua comunidade.

Adaptámos o programa Juntos em Transição à nossa realidade, compilando num manual um vasto conjunto de pequenas ações 
e conselhos práticos que pode implementar no seu dia-a-dia e na sua comunidade.

Um dos objetivos mais importantes do programa é reconstruir as relações de interajuda, por isso propomos que faça o progra-
ma em grupo, partilhando com os outros as suas experiências e dificuldades.

O programa baseia-se em 7 sessões, cada grupo reúne-se assim de 2 em 2 semanas durante 2 horas.

Na primeira sessão cada um apresenta-se, combinam as linhas de funcionamento e planeiam as próximas sessões. Nas 5 
sessões seguintes abordam os temas: poupar energia, poupar água, comer melhor, reduzir o lixo e por último a mobilidade. A 
última sessão encerra o programa, apresentando algumas ideias de partilha do grupo com a comunidade.

A primeira edição do manual “Juntos em Transição” já pode ser descarregada

Canal no Youtube

Criámos um Canal no Youtube onde temos alguns filmes que queremos partilhar convosco. Desde 20 de Março já organizámos 
algumas mostras de documentários e estamos a preparar mais algumas.
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Estamos a reunir um portfólio de documentários que queremos partilhar com os restantes membros das nossas comunidades. 
Com este portfólio queremos apoiar a realização de sessões (mostra documental e debate) em escolas, associações, clubes, 
casas do povo, autarquias, empresas, bibliotecas, etc. As sessões terão se ser gratuitas. Não cobramos comissões, oferecemos 
a nossa disponibilidade e os recursos técnicos e humanos que possuímos. Temos os documentários e equipamento audiovisual 
adequado à realização de sessões para grupos de até 40 pessoas. Deslocamo-nos aos locais de acordo com as nossas possi-
bilidades. O espaço da sessão e a divulgação ficam a cargo da entidade que solicita a sessão. Temos alguns panfletos informa-
tivos (em formato pdf) que podemos facultar.

Círculos de sementes

Um círculo de sementes é um grupo de pessoas que procura preservar e reproduzir sementes de espécies tradicionais. Cada 
elemento responsabiliza-se no início do ano de trabalho em reproduzir uma ou mais espécies com o objetivo de recolher no fim 
sementes que irá partilhar no fim com os restantes elementos do círculo.

Os círculos podem estar integrados numa rede de círculos de sementes, que partilham conhecimentos e espécies e podem or-
ganizar um Banco de Sementes nacional ou regional onde cada círculo pode ir buscar novas espécies, na condição que partilhe 
com o banco exemplares das sementes que produziram.

Estamos a organizar um primeiro círculo de sementes Eco Comunidades na Planície, o coordenador será o Pedro Horta. Se 
estiveres interessado em participar preenche o seguinte formulário, e aguarda o nosso contacto

Eco Festival na Planície

Com uma programação plena de diversidade, o Eco Festival é um espaço de partilha aberta de conhecimentos sobre Eco Co-
munidades, Ecoturismo, Ecologia, Eco energia e Economia verde. É um espaço de divulgação, de entrada livre, que pretende dar 
a conhecer formas alternativas para uma vida mais rica, mais sustentável mais ligada à Comunidade.

Da mesma forma é um local de convergência de pessoas e projetos que já estão a trilhar o caminho da mudança positiva.

Fonte: Eco Comunidades na Planície.

Contactos:
Eco Comunidades na Planície
Email: ecocomunidades.planicie@gmail.com
Site: http://ecocomunidadesplanicie.wordpress.com/

Link: 
Juntos em Transição (https://docs.google.com/file/d/0B25Vk1KFJFJAUm5HSzFCQlMtakk/edit)

Facebook (https://www.facebook.com/pages/Eco-Comunidades-na-Planície/)

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade Género Boa Governação Metodologia Participativa

X X X X X
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MANUAL DE BOAS PRÁTICAS PARA A 
BIODIVERSIDADE AGRÍCOLA

Designação: MANUAL DE BOAS PRÁTICAS PARA A BIODIVERSIDADE AGRÍCOLA.

Área-Temática: Economia Local.

Entidade Promotora: LPN - Liga para a Proteção da Natureza e CAP - Confederação de Agricultores de Portugal.

Caracterização da prática: Financiado pelo Programa para a Rede Rural Nacional, Este manual foi elaborado no âmbito do 
projeto ‘Disseminação de boas práticas para a biodiversidade na aplicação de compromissos agroambientais’ e pretende con-
tribuir para a disseminação de medidas concretas de promoção da biodiversidade em meio agrícola.

A par dos apoios públicos existentes e direcionados para a preservação da biodiversidade em meio agrícola e seu uso susten-
tável (nomeadamente as medidas agroambientais), os agricultores podem efetuar um conjunto de iniciativas a título individual 
que promovam os níveis de diversidade biológica nas suas explorações, sem descurar a rentabilidade económica.

Nesta perspetiva, no âmbito do projeto ‘Disseminação de Boas Práticas para a Biodiversidade na aplicação de compromissos 
agroambientais’ e em estreita articulação com o ‘Projeto-piloto para a avaliação da adequabilidade e impacto da implemen-
tação de medidas de incremento da biodiversidade em explorações agrícolas do continente’ (ambos financiados pelo Programa 
para a Rede Rural Nacional), foi elaborado o MANUAL DE BOAS PRÁTICAS PARA A BIODIVERSIDADE AGRÍCOLA.

Editado em Junho de 2013, em papel e com versão digital disponível para download no portal da LPN e CAP, este manual reúne 
um conjunto de boas práticas de promoção da biodiversidade em explorações agrícolas, e tem como objetivo disseminar, pro-
mover e facilitar a sua concretização pelos agricultores e proprietários.

Destacam-se a instalação de infraestruturas como as caixas ninhos para aves, caixas abrigo para morcegos ou a constru-
ção de montes de pedra e/ou lenha, para abrigo de diversas espécies (entre répteis, anfíbios, pequenos mamíferos e insetos). 
Adicionalmente, a manutenção e melhoramento de cavidades em muros e edifícios, fendas em rochas, buracos em árvores e 
cavidades naturais no solo, irá proporcionar locais de refúgios, dormitório e reprodução a espécies consideradas auxiliares no 
controlo natural de pragas (em especial morcegos e aves). 

A construção de charcos, muito apreciados por anfíbios e libelinhas, pode também servir como ponto de abeberamento a vários 
animais selvagens, em especial nos períodos de estio. Ao mesmo tempo estas massas de água recolhem e armazenam dióxido 
de carbono (CO2) da atmosfera, ajudando a regular o clima.

A instalação de bebedouros (para aves e outros animais selvagens), colocação de protetores de plantas (em especial no caso 
dos montados de sobro e azinho), ter culturas para a fauna selvagem, conservar áreas ou estruturas naturais e seminaturais 
(como bosquetes, zonas ripícolas, charcas agrícolas, muros de pedra posta) ou até mesmo a plantação de árvores (para criação 
de sebes e estruturas lineares), são também medidas que ajudam a manter e aumentar a biodiversidade nos campos agrícolas.

Outras práticas passam por adaptar compromissos relacionadas com a gestão agrícola, como a manutenção do alagamento 
de canteiros de arroz durante o inverno, a manutenção de parcelas sem pastoreio de gado durante a primavera (evitando a 
destruição de ovos ou crias de aves que fazem ninho no chão), a manutenção de áreas incultas (favorecendo berço a insetos ou 
local de refúgio e alimentação a aves, répteis e mamíferos), o arrelvamento da entrelinha nos pomares (aumentando a diversi-
dade de plantas espontâneas favoráveis à atividade de auxiliares), entre outras.

Fonte: Liga para a Proteção da Natureza e Confederação dos Agricultores de Portugal.
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Contactos:
LPN - Liga para a Proteção da Natureza
Estrada do Calhariz de Benfica, 187, 1500-124 Lisboa
Telefone: +351 217 780 097
Email: lpn.natureza@lpn.pt
Site: http://www.lpn.pt/

CAP - Confederação dos Agricultores de Portugal
Rua Mestre Lima de Freitas, nº 1, 1549-012 Lisboa
Telefone: 21 710 0000 
Email: cap@cap.pt
Site: www.cap.pt

Link: Manual de Boas Práticas para a Biodiversidade Agrícola (http://www.lpn.pt/Backoffice/UserFiles/menu_lpn/Projectos/
Compromissoa%20Agro-ambientais/Manual_Boas_Praticas_Biodiversidade_Agricola_CAP-LPN_edicao2013.pdf)

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade Género Boa Governação Metodologia Participativa

X X X X
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EPAM - Empreender na Fileira das 
Plantas Aromáticas e Medicinais em 

Portugal

Designação: EPAM - Empreender na Fileira das Plantas Aromáticas e Medicinais em Portugal.

Área-Temática: Economia Local.

Entidade Promotora: ADC Moura - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO CONCELHO DE MOURA.

Outras Entidades envolvidas: Rede ANIMAR (como parceira); dezenas de organizações públicas e privadas mobilizadas para 
as ações do projeto.

Caracterização da prática: 

Verifica-se um estádio incipiente (muito recente) do sector em Portugal: falta de informação sistematizada e direcionada para 
a produção; insuficiente organização dos atores; pequena expressão económica (embora crescente), que se reflete no seu não 
reconhecimento em termos de política e estratégia nacional; sector não tradicional em Portugal (mercados externos não o iden-
tificam como país produtor de PAM).

Com este projeto procura-se contribuir para a criação, em Portugal, de um ambiente político, social e económico favorável ao 
aproveitamento das oportunidades ligadas à fileira das PAM, através da concretização de uma estratégia integrada para o 
sector, que articula ampliação e qualificação do investimento (individual e coletivo), capitalização de boas práticas, formação 
técnica, concertação estratégica e proposição de medidas de política.

O projeto Empreender na fileira das PAM em Portugal assume-se como uma intervenção integrada, em favor do desenvolvi-
mento da fileira no país. Organiza-se em quatro áreas de ação, nas quais se incluem múltiplas atividades, a realizar em todo 
o território nacional.

CONHECER

- Benchmark nacional e internacional de inovação e boas práticas na fileira das PAM;

- Base de Dados de produtores e outros atores ligados à fileira das PAM.

RELACIONAR

- 1 Encontro Nacional e 8 Encontros Locais;

- Animação de uma Comunidade de Prática ligada às PAM.

IN(FORMAR)

- Artigos de imprensa e em outros meios de comunicação;

- Caderno de Boas Práticas de Produção, Promoção e Comercialização de PAM;

- Formação de agentes de desenvolvimento rural.

POTENCIAR

- Lóbi sectorial;

- Engenharia de projetos de comercialização e marketing (circuitos de comercialização, cooperação, promoção interna e ex-
terna, marca…).
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Fonte: ADC Moura - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO CONCELHO DE MOURA.

Contactos:
ADC Moura - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO CONCELHO DE MOURA
Praça Gago Coutinho, nº 3, 1º, 7860-010 Moura
Telefone: 285 25 4931
E-Mail: adcmoura@adcmoura.pt
Site: www.adcmoura.pt

Links: Site EPAM (www.epam.pt)

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade Género Boa Governação Metodologia Participativa

X X X X X
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Olival Tradicional

Designação: Olival Tradicional.

Área-Temática: Economia Local.

Entidade Promotora: Rota do Guadiana.

Outras entidades envolvidas: No projeto participam como entidades parceiras três Grupos de Dessarrollo Local da Andaluzia e 
como entidade de apoio o Instituto Nacional de Recursos Biológicos, I.P. (Portugal).

Caracterização da prática: 

O Projeto “Olival Tradicional” assume como objetivo principal: Acrescentar valor à exploração dos olivais tradicionais, de forma 
a assegurar a sua viabilidade económica, sustentável do ponto de vista ambiental e promotora da coesão social e territorial.

Os territórios rurais de baixa densidade que devem valorizar os seus recursos naturais, de forma sustentável, com o envolvimen-
to dos vários agentes locais e com a integração de conhecimento e experiências de outras entidades e regiões.

Quadro da intervenção

Promovido por um GAL/GDR; envolvendo os olivicultores, a transformação (dois lagares), a autarquia e uma ESCTN; num projeto 
Leader transfronteiriço.

Ações da cooperação:

- Caracterização das explorações agrícolas, olivais e produtores da freguesia de Vila Verde de Ficalho, nomeadamente recur-
sos genéticos.

-  Definição participada de uma estratégia de valorização dos olivais tradicionais, incluindo a transferência e difusão das boas 
práticas agrícolas.

-  Realização de duas jornadas técnicas sobre o olival tradicional, com visitas a olivais da região (Alentejo e Andaluzia).

-  Realização de encontros para discussão (Alentejo e Andaluzia) das problemáticas e perspetivas de desenvolvimento susten-
tado dos olivais tradicionais nos territórios de baixa densidade populacional.

-  Divulgação das atividades e dos resultados obtidos junto dos olivicultores, dos agentes económicos locais, de técnicos e da 
comunidade científica, com destaque para o livro “Olival tradicional: território e desenvolvimento”

A cooperação será centrada na valorização do olival tradicional do Sul (olivais com variedades tradicionais, com densidades 
inferiores a 200 árvores por hectare e localizados em territórios marginais da região fronteiriça a jusante da barragem do Al-
queva).

Será feita uma abordagem integrada de desenvolvimento rural (os recursos genéticos, a olivicultura, a transformação, a co-
mercialização e a gestão do conhecimento), assente nos três pilares do desenvolvimento sustentável. Assim, a cooperação pro-
curará acrescentar valor à atividade económica, mantendo ou incrementando os benefícios ambientais e sociais deste sistema 
tradicional de produção agrícola (recursos genéticos vegetais autóctones, manutenção da paisagem, gestão ativa reduzindo o 
risco de incêndios, preservação da herança rural, obtenção de rendimentos para pequenos agricultores das zonas mais desfa-
vorecidas do interior).

Fonte: Rota do Guadiana - ADI.
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Contactos:
Rota do Guadiana - ADI
Rua da Capelinha, 7 - 7830-405 Serpa
Telefone: 284 540 220
E-Mail: rota@rotaguadiana.org
Site: http://www.rotaguadiana.org

Link: Apresentação Olival Tradicional (http://www.rotaguadiana.org/uploads/files/20120529_063450_Apresentao_Pedro_
Reis.pdf)

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade Género Boa Governação Metodologia Participativa

X X X X
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Projeto Açores+:  
Promoção da Economia Solidária

Designação: Projeto Açores+: Promoção da Economia Solidária.

Área-Temática: Economia Local.

Entidade Promotora: CRESAÇOR.

Outras Entidades envolvidas: 

ENTIDADE FINANCIADORA: Proconvergência.

ENTIDADES PARCEIRAS: A elaboração do projeto Açores+: Promoção da Economia Solidária previu a possibilidade de parti-
cipação das 22 instituições que compõe a Rede de Economia Solidária dos Açores, tendo destas 10 aceite o desafio: ARRISCA; 
Associação Sol Nascente; Associação Aurora Social; Associação Norte Crescente; Associação Juventude da Candelária; Coope-
rativa Nossa Senhora da Paz; Cooperativa Celeiro da terra; Centro Social e Cultural da Atalhada; Santa Casa do Divino Espírito 
Santo da Maia – Museu do Tabaco da Maia; e Casa de Trabalho do Nordeste. NOTA: Não obstante a conceção, desenvolvi-
mento, implementação e avaliação do mesmo serem da responsabilidade da CRESAÇOR, ou seja, a Gestão do projeto estar a 
cargo desta organização, a sua operacionalização assenta num modelo de democracia participativa em que os Cooperantes 
que participam no projeto são considerados parceiros, participando nas tomadas de decisão, e na definição das estratégias a 
serem implementadas.

Caracterização da prática: 

O projeto Açores+ teve o seu início em 2012, e foi alvo de uma reprogramação que alterou o seu términus para dezembro de 
2014.

Idealizado e desenvolvido para apoiar as estruturas e circuitos de comercialização das organizações com produtos e serviços 
de origem de economia solidária, com Selo de Garantia CORES, como forma de possibilitar e garantir o crescimento e susten-
tabilidade das empresas de economia solidária e de inserção social e a consequente integração laboral de públicos em risco 
de exclusão social, o Açores+ foi estruturado em torno de dois vetores estratégicos: Personalizar e credibilizar o Selo CORES e 
Promover a viabilidade das organizações que constituem a Rede de Economia Solidária dos Açores.

Procura-se assim dar resposta aos seguintes problemas:

-  Dificuldades na comercialização e distribuição dos produtos com Selo de Garantia CORES;

-  Falta de formação dos RH das organizações Cooperantes, nomeadamente ao nível da gestão, marketing, comunicação, 
entre outras que permita o crescimento sustentável das unidades produtivas;

-  Baixo nível de cooperação entre os membros que constituem a Rede de Economia Solidária dos Açores;

-  Falta de visibilidade, por parte da Sociedade Civil, do Selo de Garantia CORES;

-  Desregulação das diretivas de atribuição do Selo de Garantia CORES aos produtos e serviços.

Objetivo central: Promover e apoiar a sustentabilidade económico-financeira das organizações de economia solidária dos Aço-
res, com produtos e serviços de origem de Economia Solidária, de modo a potenciar a continuidade da sua intervenção social.

Sob a orientação dos princípios de Economia Solidária incorporados nos vetores estratégicos foram desenhados os objetivos 
estratégicos nas quatro óticas tradicionais do BSC - Clientes, Processos, Aprendizagem, Financeira:

-  Aprendizagem e Desenvolvimento: visando aumentar as competências dos Recursos Humanos envolvidos nos processos do 
selo, mediante um programa de formação nas áreas da gestão da comercialização e do marketing; e aumentar o espírito 
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de grupo e a cooperação entre as entidades ligadas ao Selo, mediante as ações de formação e também através de visitas 
empresariais, workshops, bem como outros momentos de convívio;

-  Processos Internos: de modo a melhorar o sistema de certificação do Selo, através de criação de um normativo claro e de 
um sistema de controlo eficaz, por forma a credibilizar o Selo; e a melhorar a informação de gestão, mediante o registo das 
atividades comerciais, permitindo assim uma gestão e avaliação mais eficazes; e também a melhorar os espaços de venda, 
tornando os pontos de venda mais aprazíveis e funcionais e com um layout identificador e personalizado;

-  Clientes: com o intuito de melhorar a imagem do Selo junto dos consumidores através de uma campanha que garanta credi-
bilidade e confiança ao consumidor; e aumentar a visibilidade e compreensão do Selo por parte dos cidadãos e em especial 
dos principais clientes alvo, através de campanhas publicitárias;

- Financeira: objetivando-se o aumento das vendas dos produtos com o Selo por via de uma melhor compreensão do signifi-
cado do selo reforçada por campanhas promocionais focalizadas nos clientes alvo; e o aumento do rendimento das orga-
nizações, através da venda de produtos com margens positivas.

Como produtos do projeto AÇORES+ indicamos:

-  Elaboração de um Plano de Marketing e Comunicação comum às Organizações;

-  Sistema de monitorização dos produtos e serviços com Selo de Garantia CORES;

-  Instrumentos de avaliação e impacto do projeto;

-  Os planos de formação desenvolvidos ao longo da sua realização;

-  Campanha publicitária “”CORES produtos com Valores””, que incluiu outdoors, mupis, spot publicitário e filme CORES;

-  Criação de merchadising para o Selo CORES, incluindo pins, sacolas, sacos de embrulho, t-shirts, postais, autocolantes, ca-
rimbos e sinaléticas exteriores dos espaços comerciais;

-  Desenvolvimento do site CORES, gerido pela CRESAÇOR e que divulga os produtos e atividades de promoção dos Coope-
rantes;

-  Catálogo com produtos detentores do Selo de Garantia CORES;

-  Roteiro CORES, que atua como um roteiro sociocultural turístico, indicando a localização geográfica dos Cooperantes parti-
cipantes no projeto Açores+ e dinamiza os seus espaços.

Todos os produtos criados têm como objetivo último potenciar a rentabilidade e sustentabilidade das empresas de economia 
solidária e de inserção social, de modo a contribuir para a continuidade do seu trabalho de intervenção na comunidade, no-
meadamente a inserção socio laboral de públicos em risco de exclusão.

O Projeto Açores+: Promoção da Economia Solidária pretendia integrar todas as organizações que constituem a Rede de Eco-
nomia Solidária dos Açores, e assim espalhar-se ao longo do arquipélago dos Açores. No entanto, apenas 10 entidades, todas 
sedeadas na Ilha de S. Miguel, resolveram aderir. A maioria das fases do projeto (formação, transformação dos pontos de ven-
da, análise de indicadores e campanha publicitária) está assim a ser desenvolvida sobretudo nesta Ilha. No entanto os contactos 
efetuados para comercialização e distribuição dos produtos com Selo de Garantias CORES, estendem-se às restantes ilhas do 
arquipélago, bem como ao continente Português, sem esquecer os contactos da Rede de Economia Solidária da Macaronésia, 
que abarcam as Regiões da Madeira, Canárias e Arquipélago de Cabo Verde.

O projeto Açores+ apresenta um elevado potencial de replicabilidade:

-  A construção e aplicação de ferramentas de gestão empresarial adequadas à realidade das empresas de economia soli-
dária e de inserção social que, em tempo real, possibilitem realizar o controlo de gestão dos processos produtivos, potenciar 
a sua rentabilidade e competitividade, e indiretamente assegurar a sua continuidade no mercado sem por em risco a sua 
vertente social e a promoção da inserção socio-laboral de públicos em risco.

-  O incremento de uma metodologia de trabalho passível de ser replicada e adotada em outros contextos, que originou um 
conjunto de instrumentos de trabalho com elevado potencial de adaptação a outros contextos organizacionais, nomeada-
mente: 
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-  Os planos de formação criados ao longo do projeto;

-  O plano de marketing e comunicação comum às entidades participantes;

-  O sistema de avaliação dos produtos e serviços detentores do selo de Garantia CORES;

-  Os instrumentos de medição do impacto do projeto.

O projeto Açores+ é um exemplo de uma boa prática de inovação social, que através do exercício da democracia participativa, 
se propõe contribuir de forma abrangente e integrada para a resolução do problema da sustentabilidade das organizações 
de economia solidária e através de uma metodologia de trabalho em rede potencia a união e o espírito de grupo, aumentando 
assim a sua probabilidade de sucesso.

Destacamos ainda a sua inovação no que se refere ao contexto e ao processo, pois apesar de todas as iniciativas serem dese-
nhadas e realizadas incorporando a competitividade empresarial nos valores e princípios defendidos pelas organizações parti-
cipantes, procurou reforçar-se o bem-estar social, o respeito pelo ambiente, a valorização das tradições e produtos endógenos 
promotoras de um desenvolvimento local sustentável, como são exemplo:

-  Campanha publicitária “CORES produtos com valores”: concebida com o objetivo de valorizar os produtos e serviços com 
selo de Garantia CORES, nomeadamente através de um impacto positivo nas vendas, visava também dar a conhecer os 
princípios, valores e “gentes” por detrás de cada produto/serviço, divulgando ainda o trabalho social realizado por estas 
organizações; 

-  Lançamento de um site e catálogo CORES virtual – www.cores.pt – que possibilita a divulgação dos produtos e serviços de 
origem de economia solidária com Selo CORES;

-  Roteiro CORES – desenvolvido para promover os espaços comerciais das organizações parceiras, divulga ainda as tradições 
locais, promove a troca de saberes e atua como um roteiro sociocultural turístico.

Fonte: CRESAÇOR.

Contactos:
Cresaçor – Cooperativa Regional de Economia Solidária, CRL.
Rua D. Maria José Borges, 137, 9500-466 Fajã de Baixo, Açores, Portugal
Telefone: 296281554
E-Mail: cresacor@creasacor.pt
Facebook: https://www.facebook.com/cooperativacresacor/info

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade Género Boa Governação Metodologia Participativa

X X X X X
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Hortas Solidárias

Designação: Hortas Solidárias.

Área-Temática: Economia Local.

Entidade Promotora: Fundação EDP.

Caracterização da prática: 

O projeto Hortas Solidárias foi lançado em 2011 pela Fundação EDP, no âmbito do Programa EDP Solidária, motivado por um 
número elevado de candidaturas de associações interessadas na procura de soluções na área da produção agrícola e da au-
tossubsistência de comunidades e instituições sociais.

Foi assim criado um programa, que desde 2012, conta também com a parceria da Fundação Calouste Gulbenkian, e que tem 
como objetivo apoiar projetos relacionados com a criação de hortas - que passaram a ser designadas por “Hortas Solidárias”. 
Em apenas três anos, as Hortas Solidárias contam já com uma rede de 37 projetos, distribuídos por 15 distritos, do Norte ao Sul 
de Portugal, beneficiando diretamente cerca de seis mil pessoas.

Integradas em instituições de solidariedade social ou em grupos comunitários, estas hortas pretendem contribuir para a auto 
sustentabilidade alimentar dos seus proprietários e beneficiários, funcionando também como ferramentas de educação am-
biental e nutricional e como espaços de formação. As instituições parceiras deste programa beneficiam de apoio formal para a 
criação e manutenção das suas hortas (formação, suporte técnico, construção de abrigos, etc.).

Até 2013 o acompanhamento destes projetos foi feito pela consultora agrícola Consulai, estando agora a ser desenvolvido pela 
consultora TerraProjectos. Para o futuro, a Fundação EDP prevê a constituição de uma rede de partilha de conhecimento e ex-
periências que permita aproximar instituições e comunidade. O objetivo do programa é que estas Hortas Solidárias funcionem 
como um exemplo de boas práticas replicáveis por todo o país, nomeadamente junto do 3º sector. 

HORTAS SOLIDÁRIAS (Concurso 2013):

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL

Projeto: Horta do Britinho

Dado o isolamento dos mais velhos nos bairros sociais de Aldoar e Fonte da Moura em Aldoar, no Porto, pretende-se implemen-
tar uma horta num terreno da APPACDM, pensada para combater o isolamento dos mais velhos e para integrar utentes com 
deficiência mental da instituição. A horta contemplará acessos para pessoas com mobilidade reduzida, bem como formação e 
acompanhamento.

A produção destina-se ao consumo próprio, colmatando dificuldades de utentes carenciados. Pretende-se disponibilizar um 
espaço a pessoas com mais de 60 anos para que estas possam cultivar hortas biológicas, promover a convivência e partilha 
de saberes entre gerações, promover a integração das pessoas com deficiência mental e melhorar a economia doméstica das 
pessoas carenciadas.

Impacto direto previsto: 290 pessoas

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS POR UMA COMUNIDADE INCLUSIVA EM SANGUEDO

Projeto: Hortas Inclusivas

Pretende-se combater o isolamento de adultos com deficiência em Sanguedo, Aveiro, através da criação de uma horta comu-
nitária centrada na autonomia, participação e respeito pela diferença. Além de atividades várias, prevê-se um abrigo para 
exposição e venda solidária de produtos, facilitando a interação e a aquisição de novas competências.

Impacto direto previsto: 150 pessoas
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ASSOCIAÇÃO SÓCIO-CULTURAL TERAPÊUTICA DE ÉVORA

Projeto: Horta dos Sonhos

No âmbito da reabilitação e inclusão de pessoas com deficiência e no sentido de promover a autossustentabilidade da institui-
ção, a associação quer construir uma horta terapêutica, em modo biológico, em Azaruja, Évora. A horta deverá aliar a produção 
de hortícolas que caíram em desuso aos produtos de consumo tradicional, prevendo também a produção de flores e, em menor 
escala, de avícolas. O projeto contempla ainda a criação de uma cadeia solidária de troca e partilha de produtos e a recupe-
ração da loja «A Mó» para venda dos mesmos, bem como a entrada nos circuitos comerciais − mercado municipal e retalhista. 
Pretende-se integrar os utentes na vida comunitária e social. Está prevista a maximização de uma produção ecológica assente 
no aproveitamento do solo de forma sustentável e a promoção de o espírito de trocas e partilhas de bens e serviços, dando 
sustentabilidade ao projeto.

Impacto direto previsto: 200 pessoas

BEIRA SERRA

Projeto: Horta do Bairro

A Beira Serra quer criar uma horta comunitária na região da Cova da Beira, caracterizada por um forte isolamento e ausência 
de equipamentos coletivos. Esta horta pretende dar resposta às carências da população local através da promoção da gestão 
partilhada de bens comuns, do diálogo intercultural e intergeracional e da requalificação da paisagem urbana. Prevê-se, além 
da horta, a criação de um percurso lúdico.

Impacto direto previsto: 480 pessoas

CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA

Projeto: Hortas Solidárias Urbanas da Quinta do Conde

Na Quinta do Conde, a Câmara Municipal de Sesimbra pretende combater o aumento do desemprego, as carências alimenta-
res das famílias e a ocupação indevida dos terrenos contíguos à vila. Para tal, quer criar 42 talhões cuja produção se destina ao 
consumo de famílias e a ONGs locais, sendo o excedente entregue a cantinas sociais. A horta procurará funcionar como comple-
mento económico de subsistência, apostando na formação na agricultura tradicional/biológica, no acompanhamento técnico 
e na preservação da biodiversidade e educação ambiental. Pretende-se ainda criar uma cooperativa agrícola, envolvendo os 
atores do projeto na gestão do mesmo.

Impacto direto previsto: 928 pessoas

CARITAS DA ILHA TERCEIRA

Projeto: Terra Nostra − Capacitação com Raízes

Dado o número crescente de jovens desempregados no concelho de Angra do Heroísmo, bem como as elevadas taxas de 
insucesso escolar, a Caritas da Ilha Terceira quer formar e capacitar jovens desfavorecidos para trabalharem numa horta co-
munitária, com vista à sua inserção noutras explorações e/ou à prestação de serviços de modo autónomo, potenciando a sua 
integração no mercado de trabalho.

Impacto direto previsto: 154 pessoas

CENTRO JOVEM TABOR

Projeto: Semear mais Solidariedade

O projeto Semear mais Solidariedade pretende apoiar as famílias desfavorecidas dos jovens do Centro Jovem Tabor e famílias 
do concelho de Setúbal em risco de pobreza, promovendo igualmente a formação dos jovens da instituição. Prevê-se a valo-
rização dos terrenos para o desenvolvimento de 3 ações: uma horta social com 37 talhões de 50m2, 1.490 m2 para detenção 
caseira pecuária em número reduzido (para benefício da instituição e das famílias dos jovens) e a plantação de 1 ha de vinha, 
com vista à formação profissional de 24 jovens com competências na área de Operador Agrícola em Viticultura e sua futura 
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integração no mercado de trabalho.

Impacto direto previsto: 140 pessoas

CRIO − CENTRO DE RECUPERAÇÃO INFANTIL OURIENSE

Projeto: A semente

O CRIO quer adquirir uma estufa, em Ourém, Santarém, destinada à produção biológica e cultivada pelos utentes da institui-
ção, pessoas portadoras de deficiência. Estes utentes receberão formação continuada com colaboração da população local. 
Os produtos destinam-se ao consumo próprio e à venda ao público nos vários mercados do concelho bem como numa loja a 
arrendar.

Impacto direto previsto: 50 pessoas

MUNICÍPIO DE MONDIM DE BASTO

Projeto: Horta Comunitária e Pedagógica de Mondim de Basto

Este projeto passa pela implementação de uma horta comunitária, em Mondim de Basto, Vila Real, com 20 talhões a disponibi-
lizar às famílias interessadas na prática de agricultura biológica como complemento do orçamento familiar. Prevê-se o cultivo 
de produtos hortícolas, plantas medicinais e ervas aromáticas, bem como o usufruto de áreas de descanso. O espaço abarca 
também uma componente pedagógica com atividades relacionadas com a horticultura direcionadas a alunos do 1.º e 2.º ciclos.

Impacto direto previsto: 372 pessoas.

Fonte: Fundação EDP.

Contactos:
Fundação EDP
Av. de Brasília, Central Tejo, 1300-598 Lisboa
Telefone: 21 002 81 30
Email: fundacaoedp@edp.pt
Site: http://www.fundacaoedp.pt/

Link: Apresentação Hortas Solidárias (http://www.fundacaoedp.pt/inovacao-social/hortas-solidarias/hortas-solidarias/62)

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade Género Boa Governação Metodologia Participativa

X X X X
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Horta Solidária

Designação: Horta Solidária.

Área-Temática: Economia Local.

Entidade Promotora: Santa Casa da Misericórdia de Beja.

Outras Entidades envolvidas: Misericórdia de Beja; Cáritas; Centro Cultural do Bairro da Esperança; Banco Alimentar e Instituto 
Politécnico de Beja. Candidatura apresentada à Fundação EDP.

Caracterização da prática: 

A Santa Casa da Misericórdia de Beja pretende desenvolver uma Horta Social para produção de produtos hortícolas com o 
objetivo principal de autoconsumo e também de distribuição de produtos da Horta a outras Instituições Particulares de Solida-
riedade Social da cidade de Beja, contribuindo assim para a diminuição de custos inerentes ao funcionamento dos refeitórios 
de Instituições de Acolhimento de Crianças e Jovens, entre outras que manifestamente se considere incluir. Paralelamente, serão 
identificadas famílias carenciadas ou com poucos recursos, recorrendo às situações sinalizadas pela Rede Social do concelho 
de Beja, para serem beneficiárias da distribuição dos produtos da Horta.

Os objetivos do projeto são:

-  (Re)Inserir profissionalmente pessoas em risco de exclusão social (os trabalhadores da Horta);

-  Produzir alimentos;

-  Distribuir alimentos;

-  Apoiar famílias.

O projeto prevê ainda, que depois de fazer face a todas as necessidades identificadas anteriormente, a colocação dos exceden-
tes no cabaz PROVE (da iniciativa da Alentejo XXI) para a realização de algumas receitas.

Este projeto permite ainda a (re)inserção de pessoas excluídas ou em risco de exclusão, profissional e socialmente, através da 
colocação das mesmas em ambiente de trabalho: 

-  Ex-toxicodependentes; 

-  Pessoas com incapacidade e deficiências; 

-  Desempregados; 

-  Ex-reclusos. 

Está previsto, também, em articulação com a Direção Geral de Reinserção Social a integração de pessoas com horas de traba-
lho comunitário para cumprir, dando assim a possibilidade de se integrar num ambiente saudável, pessoas que embora tenham 
sido condenadas a trabalho comunitário, o possam fazer com muita dignidade. 

A Horta localiza-se junto à cidade de Beja e terá a plantação de produtos de utilização corrente, nomeadamente: cebolas, 
alhos, cenouras, couves, batatas, ervilhas, favas, courgette, tomate, pimento, feijão-verde, beringela, abóboras, alface, espi-
nafres, nabiça, nabos, morangos, coentros, salsa, hortelã, outras ervas aromáticas, e como experiência piloto, na tentativa de 
poder contribuir para a sustentabilidade do projeto, flores comestíveis. 
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O projeto prevê ainda a realização de pequenas ações de formação de acordo com um plano de formação a desenvolver ao 
longo do decorrer do projeto, nomeadamente: 

-  Compostagem caseira; 

-  Produção biológica; 

-  Multiplicação de plantas; 

-  Podas de árvores de fruto; 

-  Compotas; 

-  Conservas; 

-  Licores; 

-  Flores comestíveis. 

A formação será dirigida aos colaboradores da Santa Casa da Misericórdia de Beja, das outras IPSSs e também a elementos 
das famílias abrangidas pelo mesmo, terá a duração de 4h por cada temática e cada uma das temáticas será lecionada duas 
vezes, durante o projeto. A sustentabilidade do projeto será assegurada pela SCMBeja, através da venda de excedentes pro-
duzidos na Horta e de serviços complementares. Gostaríamos de iniciar a plantação de flores comestíveis, no sentido de ser um 
produto vendável que no futuro poderá contribuir para a sustentabilidade do projeto.

Fonte: Santa Casa da Misericórdia de Beja.

Contactos:
Santa Casa da Misericórdia de Beja
Rua D. Manuel I, 19, 7800-306 Beja
Telefone: 284 324 133
E-Mail: geral@scmbeja.pt
Site: www.scmbeja.pt/

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade Género Boa Governação Metodologia Participativa

X X X X
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LARGO Residências

Designação: LARGO Residências.

Área-Temática: Economia Local.

Entidade Promotora: LARGO Residências.

Outras entidades envolvidas: SOU, Câmara Municipal de Lisboa.

Caracterização da prática: 

LARGO residências nasce de um encontro de vontades artísticas e de regeneração socio-urbanística entre uma associação que 
já trabalha nos Anjos e Intendente há largos anos (SOU) e um grupo de trabalho do Pelouro da Habitação e do Desenvolvimento 
Social - BIP ZIP (Bairros de Intervenção Prioritária, Zonas de Intervenção Prioritária).

As residências artísticas LARGO têm como principal objetivo promover a cultura, a criatividade e o conhecimento como fatores 
determinantes no sucesso e sustentabilidade dos processos de regeneração social e urbana, assim como proporcionar condi-
ções de pesquisa, criação e maturação ao trabalho de artistas que aqui queiram residir.

A ideia central deste projeto é alimentar um edifício onde se vive em permanente criação, tanto para aqueles que estão de 
passagem num registo mais descomprometido, como para aqueles que estão em plena permanência e residência (turistas e 
artistas).

As residências pretendem acolher e produzir trabalhos de natureza artística inseridos nas mais variadas áreas: dança, teatro, 
literatura, artes plásticas e visuais, fotografia, entre outras, mas também do sector criativo em geral, como projetos de investi-
gação ou trabalhos académicos de diferentes áreas: antropologia, sociologia, psicologia, arquitetura, entre outros... Mas todos 
os trabalhos aqui desenvolvidos deverão intervir a vários níveis nesta zona de intervenção prioritária e ter como base de criação 
pelo menos um dos seguintes pontos de inspiração: o local, o património, a história, as pessoas, as comunidades e as instituições.

Nesta ótica, de forma a conseguirmos implementar as premissas propostas foi desenhado um modelo de sustentabilidade tanto 
ao nível da regeneração socio-urbanística, como ao nível da autonomização económica do projeto das residências artísticas. 
No mesmo prédio vão coexistir artistas envolvidos na parte criativa do projeto em si, com qualquer outra pessoa que aqui decida 
ficar. Ou seja, convivem no mesmo edifício as residências artísticas e residências turísticas. Este modelo vai permitir experiências 
únicas e trocas de grande riqueza tanto para uns como para outros, assim como criar um ciclo de auto sustentabilidade em que 
o que vem de fora -o turístico- alimenta o que está dentro -o artístico- e vice-versa!

O LARGO vai funcionar como centro de residências que vive no nº 19 do Largo do Intendente, um prédio com muita história e cuja 
propriedade pertence aos herdeiros da casa de azulejos Viúva Lamego, e é a partir deste lugar de passagem que construímos 
as premissas que fazem parte do LARGO.

O lado esquerdo do piso térreo será um estúdio. Espaço de trabalho para os artistas em residência, bem como um possível local 
para algumas apresentações das suas criações. Possível local, já que a primazia destas intervenções será dada ao potencial 
palco que o próprio largo proporciona. O largo do Intendente é uma zona muito movimentada da cidade onde se sucedem 
acontecimentos, cruzam-se muitos e variados mundos, dos que aqui vivem ou dos que passam, estranhos ao lugar. Assim será 
este o espaço privilegiado para desenvolver, criar e apresentar as propostas dos artistas em residência.

No lado direito do estúdio encontra-se o futuro Café LARGO. Este espaço pretende reconfigurar pontos de contacto entre os 
artistas e o público em geral, integrando-se constante e continuamente nas dinâmicas quotidianas do LARGO representando o 
ponto central de encontro entre todos.

Ao entrarmos no edifício LARGO, subimos ao 1º andar. Aqui começa a nova história daquela que foi a pensão mais afamada do 
Intendente. Neste piso, oferecemos quartos de hotel clássicos, com banho privado e um pequeno jardim de inverno.

Acima, já no 2º piso, estão dois dos apartamentos que serão precisamente isso: apartamentos para alugar. Estes podem ser 
alugados por inteiro ou por partes em regime de hostel (quarto com casa de banho e cozinha partilhada a preços mais redu-
zidos).

Por último, no 3º piso encontram-se mais dois apartamentos, do lado esquerdo o espaço dos escritórios e toda a parte logística. 
No lado direito os quartos destinados a acolher os artistas em residência.
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Em paralelo, o LARGO constitui um novo espaço físico que dá continuidade às atividades promovidas pela Associação Sou que 
intervém nesta zona há já quase uma década. Pretende-se que estes dois espaços funcionem em parceria e que as suas linhas 
de ação se cruzem e se contaminem cada vez mais. Assim, as formações promovidas pela Associação Sou e a sua equipa vão 
trazer conhecimento e mobilização de mais recursos humanos ao LARGO, mas as vivências e residências a acontecer no LARGO 
trazem uma frescura e uma inspiração à dinâmica do SOU.

Fonte: LARGO Residências.

Contactos:
LARGO Residências
Largo do Intendente 19, 1100-285 Lisboa
Telefone: 00351 21 888 54 20 / 00351 92 623 53 79
Email: info@largoresidencias.com
Site: http://www.largoresidencias.com

Link: Facebook (https://www.facebook.com/LARGOResidencies)

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade Género Boa Governação Metodologia Participativa

X X X
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GLOCAL

Designação: GLOCAL.

Área-Temática: Economia Local.

Entidade Promotora: SPA Consultoria

Caracterização da prática: 

A Iniciativa GLOCAL tem como missão contribuir para o desenvolvimento sustentável do território através do fomento do em-
preendedorismo inovador e socialmente responsável, reforçando a aplicação do conceito de “glocalidade” como forma de 
promoção da inovação e competitividade local.

A Iniciativa GLOCAL é um projeto de dinamização do desenvolvimento local e de promoção e apoio do empreendedorismo 
sustentável promovido pela SPA Consultoria no âmbito da sua responsabilidade social em parceria com entidades regionais, 
nacionais e transnacionais.

Missão e Valores

Tendo por princípio que o processo da globalização é uma oportunidade para o empoderamento local em especial dos terri-
tórios mais deprimidos, a Iniciativa GLOCAL foi concebida para contribuir para o desenvolvimento SUSTENTÁVEL do território 
através do fomento do EMPREENDEDORISMO INOVADOR E SOCIALMENTE RESPONSÁVEL, reforçando a aplicação do conceito 
de “glocalidade” como forma de promoção da inovação e competitividade local.

A inovação inicia-se com a criatividade (e esta, aprende-se e treina-se). Criatividade para tomar a vida nas suas mãos, criati-
vidade para poder sonhar, criatividade para ver a realidade por “outros olhos”, criatividade para ver oportunidades onde antes 
existiam problemas, criatividade para empreender.

Após o processo criativo, vem a inovação ou seja a aplicação da criatividade. Inovação essa que só chega à prática se houver 
competência para empreender de forma competente. E para ser competente, nesta ou em qualquer outra profissão, é preciso 
ter formação. Porque é que se para qualquer profissão é necessário possuir CAP (certificado de aptidão profissional), sendo 
a profissão “empreender” altamente complexa, autónoma e de elevado risco (financeiro, jurídico e social), existe o hábito em 
Portugal de criar o próprio negócio/empresa sem qualquer preparação específica? Para empreender com competência (e em 
consciência) estabelece-se como requisito mínimo a Formação Inicial de Empreendedor.

O culminar é a sustentabilidade. Sustentabilidade do negócio que é ditada pelo mercado é ditada pelo acolhimento da nova 
ideia de negócio. Para tal é necessário ter conhecimento de quais as oportunidades de negócio no local, qual o mapa de opor-
tunidades, quais os nichos por ocupar, quais as oportunidades que podem gerar mais riqueza para o empreendedor e para a 
região. Riqueza essa que deverá ser fixada no local. Fixada e distribuída, pois é essa a responsabilidade social do empreende-
dor. Desta nova geração de empreendedores que além de socialmente implicados, respeitam o meio ambiente de forma que o 
desenvolvimento atual não comprometa o desenvolvimento das gerações futuras.

Este projeto foi cofinanciado pela Iniciativa Comunitária EQUAL de 2001 a 2009 e tem como principal objetivo promover e apoiar 
o empreendedorismo de base local. O projeto GLOCAL foi eleito um caso de sucesso pela UE em 2005 no campo do empreen-
dedorismo social e inclusão social, eleito Boa Prática/Estudo de Caso em Capital Social e Desenvolvimento Rural pela Fundação 
Europeia para a Melhoria das Condições de Vida, em 2006, e recebeu Menção Honrosa e 2º prémio na categoria “Apoio à 
iniciativa empresarial” nos European Enterprise Awards 2007.

Das metodologias concebidas e experimentadas destacamos o SIM – Sistema de Microcrédito; o Programa Prémium que 
inclui uma metodologia de Criatividade nos negócios – o Atelier de Ideias – uma metodologia de Formação-ação de suporte 
a empreendedores, um referencial de formação em sala – Formação Inicial de Empreendedores; e o E2E-Empresariado pró 
empreendedorismo que engloba o Programa de Mentores Voluntários e o Sistema de Apadrinhamento empresarial.

Tendo em conta as boas práticas reconhecidas, foi selecionado em 2008 para incorporação no programa de reabilitação eco-
nómica e social dos bairros críticos da Cova da Moura e Vale da Amoreira e em 2010 como metodologia referência no programa 
nacional de empreendedorismo local “Portugal empreendedor” promovido pelo IAPMEI.
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De forma a responder às solicitações de disseminação destas metodologias, a SPA Consultoria constituiu a EEIG GLOCAL, Agru-
pamento Europeu de Interesse Económico. Este AEIE criado em parceria com a Prism Places Limited (Inglaterra), focaliza-se no 
apoio e assistência técnica a entidades governamentais, centrais e locais, ONGs e entidades privadas na conceção, planeamen-
to e implementação de programas/projetos de promoção e dinamização do empreendedorismo.

A SPA Consultoria / EEIG GLOCAL e a EDP estabeleceram um 26/10/2009 um protocolo de colaboração, com vista ao desenvol-
vimento de iniciativas de empreendedorismo, potenciando o desenvolvimento sustentável das comunidades locais dos conce-
lhos envolventes aos novos Aproveitamentos Hidroelétricos – PROGRAMA PRÉMIO EDP EMPREENDEDOR SUSTENTÁVEL - cuja 
operacionalização se iniciou com a intervenção nos concelhos associados às barragens do Baixo-SABOR/Picote/Bemposta 
(Alfandega da Fé, Macedo de Cavaleiros, Miranda do Douro, Mogadouro e Torre de Moncorvo) em 2010. Em 2012, o Programa 
Prémio EDP Empreendedor Sustentável foi estendido aos concelhos associados à barragem do TUA (Alijó, Carrazeda de Ansiães, 
Mirandela, Murça e Vila Flor).

Boas práticas reconhecidas

O SIM - Sistema de Microcrédito para o Autoemprego é uma solução integrada de apoio ao empreendedor que combina o 
micro financiamento para a criação de pequenos negócios com a formação na área empresarial contribuindo para a melhoria 
de competências do(a)s empreendedores(as) e para a diminuição do risco do negócio através do Serviço Integrado de Suporte 
ao Empreendedor (SISE), especialmente concebido para apoiar públicos desfavorecidos no acesso às soluções de crédito tradi-
cionalmente oferecidas pela banca comercial.

O SIM assenta na disseminação em rede de cooperação inter organizacional “Rede SIM na Minha Terra” que integra a parceria 
de desenvolvimento da Iniciativa GLOCAL, a Minha Terra – Federação Portuguesa de Associações de Desenvolvimento Local, as 
entidades financiadoras Caixas de Crédito Agrícola Mutuo (CCAM) e as entidades interlocutoras locais (Associações de Desen-
volvimento Local e outras que se considerarem pertinentes) que além de assegurarem a gestão e interlocução local do sistema, 
são líderes de micro parcerias locais para a dinamização, sensibilização e apoio/suporte aos empreendedores.

PROGRAMA PREMIUM – CRIATIVIDADE, COMPETÊNCIA E SUSTENTABILIDADE - intervenção global e integrada de promoção 
e apoio ao empreendedorismo local e simultaneamente um programa de preparação do/a empreendedor/a e do seu negócio 
conciliado com a atribuição de prémios e galardões de forma a reconhecer o trabalho e dar visibilidade ao papel do empreen-
dedor no desenvolvimento local.

A metodologia encerra um contributo efetivo e significativo na promoção da cultura empreendedora local através do reconhe-
cimento e valorização social da função do empreendedor/empresário. Para os utilizadores a principal mais-valia do produto é 
oferecer no mesmo pacote um conjunto de metodologias diversificadas cuja apropriação poderá representar um valor acres-
centado significativo em termos de angariação de competências para as entidades incorporadoras.

EMPREENDER EM REDE

Prática bem-sucedida na promoção, criação e dinamização de redes de cooperação interempresas / empreendedores em 
meio rural. Assenta essencialmente num novo modelo de empreender – empreender em rede, coletivamente, em grupo. A sua 
metodologia centra-se na identificação de uma empresa/entidade “Âncora” com um produto/marca/negócio bem implemen-
tado no mercado e que tenha como estratégia o crescimento/expansão que possa ser implementada numa ótica de rede de 
cooperação com novos empreendedores e, subsequentemente, na criação sustentada da rede de cooperação em permanente 
crescimento/incorporação de novos empreendedores.

A metodologia foi concebida para atuar em meios rurais e para atividades que retenham valor acrescentado na região. A 
criação de redes de cooperação poderá reduzir o risco das atividades em causa. Afasta-se da abordagem convencional de 
dinamizar a cooperação entre empresas já consolidadas, promovendo a inclusão de entidades ou empreendedores em início 
de atividade.

Apelando à responsabilidade social das empresas e à solidariedade económica, permite introduzir um novo ator – o empresa-
riado - nas iniciativas desenvolvimento local e de inclusão social. As metodologias presentes promovem, facilitam e medeiam o 
apoio a novos empreendedores por empresário/as e empresas seja através da mentoria (apoio com competências empresa-
riais e de mercado) seja através do apadrinhamento (competências e financiamento/investimento).
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Do ponto de vista dos potenciais utilizadores/apropriadores, o produto tem como mais valia apresentar-se como uma solução 
de mentoria e financiamento alternativa que as entidades podem oferecer aos seus clientes/beneficiários em alternativa ou 
complementarmente aos serviços e às soluções de financiamento mais tradicionais e em complemento a outros serviços ofere-
cidos por essas entidades.

O E2E (Empresariado pró Empreendedorismo), engloba duas metodologias - Programa de Mentores Voluntários e Sistema de 
Apadrinhamento – que podem ser implementadas em conjunto e de forma síncrona ou assíncrona ou mesmo autonomamente, 
conforme os contextos e objetivos pretendidos. Evidentemente, a implementação conjunta potencia economias de escala em 
termos de custos e sinergias nos resultados.

A 3/9/2014 foi finalmente criada a INICIATIVA GLOCAL – Associação para a Promoção do Empreendedorismo, Inclusão Social e 
desenvolvimento sustentável com os objetivos de:

1  Formalizar, sustentar e amplificar a iniciativa “Glocal – Empresas locais com orientação global” bem como as metodologias 
aí concebidas

2  Constituir-se como laboratório de inovação e experimentação social em especial focalizado nas temáticas do empreende-
dorismo, inclusão social e desenvolvimento sustentável

3  Constituir-se como plataforma colaborativa e rede de cooperação entre entidades do sistema do suporte e promoção do 
empreendedorismo nacional e europeu

4  Constituir-se como ONGD colaborativa para a promoção de projetos e iniciativas de cooperação para o desenvolvimento 
nomeadamente em países CPLP e América Latina.

Fonte: GLOCAL.

Contactos:
GLOCAL
Telefone: +351 259 326 294
Email: spa@spa.pt
Site: http://www.iniciativaglocal.eu

Link: Facebook (https://www.facebook.com/IniciativaGlocal)

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade Género Boa Governação Metodologia Participativa

X X
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Guia “A Escola Empreende”

Designação: Guia “A Escola Empreende”.

Área-Temática: Economia Local.

Entidade Promotora: Esdime – Agência para o Desenvolvimento Local no Alentejo Sudoeste, CRL e Rota do Guadiana – Associa-
ção para o Desenvolvimento Integrado.

Caracterização da prática: 

Desde 2009 que a Esdime – Agência para o Desenvolvimento Local no Alentejo Sudoeste, CRL e a Rota do Guadiana – Associação 
para o Desenvolvimento Integrado integram a parceria europeia ESCALE – Rede Europeia para o Apoio ao Empreendedorismo 
em Meio Rural (www.esdime.pt/escale), com os parceiros franceses AFIP, AFIP Normandie e CELAVAR e a Genista Foundation, 
de Malta.

O projeto ESCALE foi criado com o intuito de partilhar experiências e ferramentas, nomeadamente, numa visão europeia do 
emprego e da criação de empresas.

Nos territórios rurais, a criação de atividade responde a esta necessidade de criação de emprego e, portanto, de revitalizar 
economicamente um território. Responde, muitas vezes, a um desejo por parte dos «criadores» de exercer uma atividade pro-
fissional associada a um projeto de vida. Para acompanhar estes empreendedores individuais, surgiram dispositivos coletivos e 
territoriais de apoio à criação de atividades. Associações, coletividades locais e/ou organismos públicos, no âmbito de iniciati-
vas e projetos partilhados, assumem um acompanhamento a futuros/s empreendedores/as.

Este acompanhamento dos «promotores de projetos” ocorre antes, durante e após a criação de atividade.

Em 2012 a parceria portuguesa decide integrar neste projeto a dinâmica de promoção do empreendedorismo e da atitude 
empreendedora na escola, através do desenvolvimento duma ferramenta de trabalho dirigida aos/às alunos/as do ensino se-
cundário. Este guia pretende assim ser um recurso acessível, que apoie o trabalho de professores/as e demais profissionais da 
educação, no desenvolvimento das competências empreendedoras dos/as jovens.

Existe uma quantidade imensa de informação sobre empreendedorismo, no motor de pesquisa Google em Julho de 2013 exis-
tiam em português 7. 900. 000 entradas. Uma das possíveis perspetivas, que é a que assumimos, é que o empreendedorismo 
não se trata apenas de criar negócios ou de criar empresas. É mais que isso é realizar um projeto que possa provocar mudança, 
realização e sucesso.

Ser empreendedor é ter atitude e ter atitude pode ser aprendido, ninguém nasce empreendedor. A atitude é construída e de-
senvolvida no nosso percurso quotidiano. Ser empreendedor é mais que ter vontade de criar negócios, de criar uma empresa 
é sim envolvermo-nos com a ambiguidade e com o desafio é ter uma entrega e uma crença inabalável. É ser persistente. Ser 
empreendedor é criar, é como andar numa montanha russa onde devemos aprender em cada ponto do percurso. Talvez tenha 
sido assim que algumas das maiores mentes se tornaram isso mesmo. Maiores.

Fonte: Guia “A Escola Empreende”.

Contactos:
Rota do Guadiana - ADI
Rua da Capelinha, 7 - 7830-405 Serpa
Telefone: 284 540 220
E-Mail: rota@rotaguadiana.org
Site: http://www.rotaguadiana.org
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Esdime – Agência para o Desenvolvimento Local no Alentejo Sudoeste
Rua do Engenho, nº10, 7600-337 Messejana
Telefone: 284 650 000
E-Mail: esdime@esdime.pt
Site: www.esdime.pt

Link: Guia “A Escola Empreende” (http://esdime.pt/escale/download/manualescolaempreende.pdf)
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METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS

Uma conceção sobre planeamento participado, flexível e que valorize a multiplicidade de perspetivas dos 
vários intervenientes num contexto de mudança social. “O que está sobretudo presente na metodologia par-
ticipativa de projeto é o desenvolvimento da capacidade dos grupos sociais para definirem os seus objetivos 
– e os meios e modos de os concretizarem – face a um futuro desejável” (Guerra. 2000: 118-119).
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Metodologia SPIRAL

Designação: Metodologia SPIRAL

Área-Temática: Metodologias Participativas.

Entidade Promotora: Conselho da Europa.

Prática identificada por: Câmara Municipal de Sintra.

Caracterização da prática: 

Numa época em que a Europa procura novas vias para reencontrar a esperança de um futuro melhor, o conhecimento e as 
ideias dos cidadãos são um contributo precioso que devemos valorizar, se pretendermos reaproximar as políticas públicas das 
aspirações individuais. Foi nesse contexto que o Conselho da Europa desenvolveu, em várias regiões da Europa e em parceria 
com o Congresso Europeu dos Poderes Locais e Regionais, uma metodologia de promoção da coresponsabilidade a nível local 
– metodologia SPIRAL –, tendo em vista refletir sobre os métodos para construir uma pedagogia de compreensão em torno do 
conceito do “Progresso versus Bem-Estar de todos”, tendo em consideração a vontade e o potencial de cada indivíduo.

A SPIRAL (Societal Progress Indicators and Responsabilities for All) (…) visa a construção do progresso social para o bem-estar de 
todos, com os cidadãos e comunidades. Tem vindo a ser aplicada em diversos territórios, não só ao nível da Europa.

É de salientar o interesse de que se reveste esta ferramenta na implementação da Rede Social, entendida enquanto medida de 
política que visa “a erradicação ou atenuação da pobreza e exclusão social e a promoção do desenvolvimento social” e que deverá 
basear o seu trabalho em metodologias participativas de investigação-ação, com vista a um planeamento estratégico criativo e 
participativo.

A SPIRAL, partindo da premissa de que a definição de bem-estar de todos deve ser construída a partir da visão dos próprios 
cidadãos, assenta na realização de reuniões, com pequenos grupos homogéneos, organizados segundo o que se pretende 
conhecer (território, instituição, grupo-alvo). De salientar, ainda, a relativa facilidade quer na sua aplicação, quer na extração 
expedita de resultados para diagnóstico, através do Programa ESPOIR (Élaborer le Progrès Sociétal par l’Organisation d’Indi-
cateurs Raisonnés), facultado gratuitamente pelo Conselho da Europa.

Os grupos homogéneos são constituídos por pessoas com características semelhantes, quer seja ao nível de idades (jovens, 
idosos), sócio económicas, profissionais, culturais (imigrantes, minorias), ou até condição física (pessoas incapacitadas, ou com 
doenças).

O número de grupos homogéneos a convocar depende dos grupos relevantes relativamente ao contexto que se pretende estu-
dar. Assim, se a intenção for estudar uma instituição, deveremos pensar nas várias categorias de atores em presença e, a partir 
daí, definir os grupos homogéneos a considerar (por exemplo: numa escola, deveremos ouvir alunos, pais, pessoal auxiliar, pro-
fessores). Por outro lado, se a intenção for estudar um território, deverão ser identificados grupos homogéneos representativos 
da malha social em questão, assegurando que os resultados obtidos sejam variados e demonstrativos da realidade em análise.

Os elementos que forem convidados a participar nesta metodologia enquanto constituintes dos grupos homogéneos, devem 
estar claramente informados das razões do exercício, nomeadamente:

-  A necessidade de definir de forma apropriada o bem-estar de todos, inclusive das gerações futuras, bem como, refletir da 
capacidade da sociedade em assegurar como objetivo principal, o progresso social;

-  A necessidade de começar um processo de concertação;

-  O interesse do conceito de coresponsabilidade e suas implicações;

-  Questões mais abrangentes, nomeadamente sobre os recursos/património, etc.;

-  O conteúdo e a forma de implementação do exercício.

O processo de discussão destes pontos deve ser organizado de forma lúdica e participativa. Pode igualmente começar por um 
convite ao diálogo aberto, que conduzirá à construção de uma visão comum do bem-estar de todos.
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A metodologia estrutura-se em torno de três questões simples que orientam o debate e a reflexão.

Primeira questão: O QUE É PARA SI O BEM- ESTAR?

Segunda questão: O QUE É PARA SI O MAL- ESTAR?

Terceira questão: O QUE É QUE VOCÊ FAZ OU PODE FAZER PARA ASSEGURAR O SEU BEM- ESTAR E O BEM- ESTAR DE TODOS?

Fonte: Guia do Facilitador (Câmara Municipal de Sintra)

Contactos: 
Departamento de Solidariedade e Inovação Social (DSI) da Câmara Municipal de Sintra
Rua Dr. Álvaro de Vasconcelos, lote 2 – 1º andar
Portela de Sintra
2710-420 Sintra
Telefone: 21 923 6007
Site: www.cm-sintra.pt

SPIRAL: https://wikispiral.org/

Links: Guia do Facilitador, Câmara Municipal de Sintra (http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=we-
b&cd=2&ved=0CDkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.cm-sintra.pt%2Fregulamentos-accao-social%2F197-spiral-guia-do-facili-
tador%2F7-regulamentos-da-accao-social%2Fcategory&ei=yJhnU-m0OfTB0gWn_IGwBQ&usg=AFQjCNEd0QGyctOHK2LQUIKtsvhoH8rfzg&si-
g2=xX50FE7zZogi_JYx97zr3Q&bvm=bv.65788261,d.d2k)
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Clube das Famílias

Designação: Clube das Famílias.

Área-Temática: Metodologias Participativas.

Entidade Promotora: Junta de Freguesia de Marvila e GEBALIS, EM.

Outras Entidades envolvidas: Comissão de Proteção de Crianças e Jovens - Lisboa Oriental, Câmara Municipal de Lisboa- De-
partamento de Juventude e DHURS, Santa Casa Misericórdia de Lisboa, Geração Adolescer - PISCJA, Movimento Defesa da 
Vida, Associação para o Planeamento Familiar, PSP.

Caracterização da prática: 

Este projeto desenvolve-se no bairro do Armador, resultado de um levantamento efetuado pela CPCJ – Lisboa Oriental, das 
situações familiares sinalizadas para intervenção durante um período de 3 anos. Verificou-se uma elevada incidência ao nível 
do abandono escolar (22%) e negligência (22%), para além de outras problemáticas correlacionadas que têm como fator causal 
a negligência parental.

Procura-se proporcionar às famílias do bairro do Armador um espaço de reflexão e debate com vista à aquisição de compe-
tências e maior conhecimento sobre temas como educação parental, saúde, segurança, toxicodependência, etc., que permita a 
essas famílias lidar melhor com os problemas e contribuir para a sua diminuição.

São dinamizadas ações que contribuem para fomentar o sentimento de pertença dos residentes, o envolvimento dos partici-
pantes na escolha das temáticas a desenvolver através de dinâmicas de grupo, rollplay, chuva de ideias, exposições, reflexão e 
debate, criação de um espaço destinado à construção de materiais, jogos de interação, comunicação e atividades lúdicas com 
impactes a nível Individual e grupal:

-  Ao Nível Individual: Promover a aquisição de conhecimentos sobre os temas abordados; Proporcionar um espaço de refle-
xão e debate sobre as questões abordadas; Promover a comunicação interpessoal; Otimizar as competências pessoais já 
adquiridas; Criar um espaço que promova a socialização intergeracional e entre pares.

-  Ao Nível Familiar: Promover relações positivas entre pais e filhos; Desenvolvimento de competências parentais.

-  Ao Nível Comunitário: Atender às necessidades da comunidade local; Partilhar e transmitir os conhecimentos adquiridos no 
decorrer das sessões com a restante população do bairro; Incentivar o envolvimento da comunidade local.

Este projeto teve início no Grupo Comunitário do bairro do Armador, promovido pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 
e no ano de 2011 passou a Gebalis a coordenar as atividades

Na dinamização das suas atividades, o Clube das Famílias foi articulando com outros projetos a decorrer (Guardiões de Jardim, a 
comemoração do Dia das Famílias, a comemoração do Dia dos Vizinhos, a celebração do Magusto do bairro do Armador, etc.).

Fonte: Gebalis, EM.

Contactos:
Gebalis, EM.
Rua Costa Malheiro - Lote B12, 1800 – 412, Olivais, Lisboa
E-Mail: comunicacao@gebalis.pt
Telefone: 351 21 751 1000
Site: www.gebalis.pt/site/
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Junta de Freguesia de Marvila 
Av. João Paulo II, lote 526 1.ºA 1950-159 Lisboa
Telefone: 21 831 03 50
E-Mail: info@jf-marvila.pt 
Site: www.jf-marvila.pt/
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Ideias em Movimento – Workshop 
Participativo no âmbito da Iniciativa 
Bairros Críticos no Vale da Amoreira

Designação: Ideias em Movimento – Workshop Participativo no âmbito da Iniciativa Bairros Críticos no Vale da Amoreira.

Área-Temática: Metodologias Participativas.

Entidade Promotora: IHRU.

Outras Entidades envolvidas: Associações Locais.

Caracterização da prática: 

Este workshop teve como objetivo a elaboração colaborativa de ideias de requalificação de espaços públicos, incluindo os co-
nhecimentos, desejos e aspirações dos moradores no planeamento do desenvolvimento futuro.

Implicou uma metodologia estruturada, faseada e interativa no sentido de encorajar e potenciar a geração de contributos efe-
tivos por parte dos participantes, proporcionando um ambiente de trabalho estimulante, apropriado ao diálogo informado e 
alargado, capaz de conduzir ao desenvolvimento de ideias construtivas.

Esta sessão foi repartida em três fases:

- Circuito pedonal, através das 8 zonas a requalificar;
- Sessão de trabalho em grupo para intercâmbio de resultados;
- Sessão de apresentação de resultados por zona.

O Workshop contou com 22 participantes, que receberam à entrada um mapa com o zonamento a explorar e uma carta de 
jogar que os distribuiu aleatoriamente em 6 grupos por naipes. A cada um dos grupos foi entregue um conjunto de fichas. Três 
grupos tinham de trabalhar as zonas 1 a 4 em detalhe, ou seja preenchendo as fichas e – eventualmente – produzindo um es-
boço de requalificação idealizada do espaço; os outros 3 grupos tinham de idealizar e trabalhar detalhadamente as zonas 5 
até 8 visando a requalificação do espaço.

Todos os grupos foram encorajados a visitarem todo espaço de intervenção, fazendo também um passeio de reconhecimento 
através das zonas não atribuídas para trabalho.

No regresso do passeio os grupos foram reorganizados em quatro novos grupos de 5 ou 6 membros. Para isso juntaram-se os 
números iguais de cada naipe, assim os novos grupos tinham um elemento de cada um dos grupos da primeira fase.

O desafio para cada grupo consistiu em resumir os resultados dos 3 grupos para 2 sectores, preparando assim uma apresen-
tação por sector.

Apresentam-se de seguida os resultados transcritos bem como os esboços de todos os grupos por zona. Seguiu-se a apresen-
tação de resultados por zona. Do qual se transcrevem de seguida algumas notas recolhidas relativamente às 2 primeiras zonas:

Zona 1

- Manter o espaço já existente (campo);
- Colocar mesas de convívio para idosos;
- Criar acesso para a praceta, para que esta deixe de ser praceta mas seja um ponto de acesso à Almada Negreiros; “Desmi-
tificar a zona ali fechada”.
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Zona 2

- Melhorar a circulação pedonal, à zona 1 e 3;
- Requalificar o estacionamento para facilitar os acessos;
- Requalificar os passeios;
- Cria um assador comunitário;
- Plantar árvores de porte alto para sombra junto à escola;
- Mais iluminação;
- Criar acesso para a rua de baixo para as pessoas;
- Alargamento do passeio;
- Criar acessibilidades para pessoas com dificuldades de locomoção;
- Reordenamento do trânsito na sequência da abertura do acesso indicado na zona 1;
- Melhorar o acesso à zona 3 (carros);
Fonte: WTeamUp.

Contactos:
IHRU - Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana
Av. Columbano Bordalo Pinheiro, n.º 5, 1099-019 Lisboa
Site: http://www.ihru.pt
Telefone: 21 723 15 00
Fax: 21 726 07 29
E-Mail: ihru@ihru.pt

WTeamUp 
Site: www.wteamup.pt/
E-Mail: wteamup@wteamup.pt

Links: Relatórios Iniciativa Bairros Críticos (http://habitacao.cm-lisboa.pt/?no=405000100969,012)
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Iniciativa Bairros Críticos  
Estudo da Cor

Designação: Iniciativa Bairros Críticos - Estudo da Cor.

Área-Temática: Metodologias Participativas.

Entidade Promotora: IHRU.

Outras Entidades envolvidas: Câmara Municipal da Moita; Junta de Freguesia do Vale da Amoreira; Laboratório da Cor da 
FAUTL.

Caracterização da prática: 

Desenvolvimento de um processo de estudo da cor (pela FAUTL) para o bairro das Descobertas e ex. bairro do Fundo de Fo-
mento no Vale da Amoreira (inspirado na experiência que essa equipa teve no bairro de Alagoas, em Peso da Régua). Procu-
rou-se assegurar que as comunidades têm uma palavra a dizer numa opção tão “pessoal” quanto seja a da pintura exterior da 
casa em que vivem e assim garantir um maior sentimento de pertença das comunidades aos locais. Permitiu explicar de forma 
acessível a intervenção que será realizada e recolher contributos de melhoria de quem vive no edificado onde será realizada a 
intervenção. Permitiu ainda criar espaços de negociação em questões mais “sensíveis” decorrentes de apropriações não regu-
lamentadas do espaço e garantiu um maior cuidado com o edificado por parte da comunidade após a intervenção.

O laboratório da cor desenvolveu algumas propostas de cor para o edificado, e com base em software específico projetou-as 
no edificado. A elaboração destas propostas foi antecedida de visitas ao território por parte da equipa, como forma de melhor 
apreenderem as preexistências e as vivências das comunidades que a proposta de intervenção pela cor teria de integrar. Poste-
riormente, foram realizadas sessões com a comunidade onde foram explicadas e selecionadas as propostas. Estas opções são 
integradas no caderno de encargos da obra e a Faculdade acompanha todo o desenrolar da obra.

Fonte: Susana Sousa

Contactos:
IHRU - Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana
Av. Columbano Bordalo Pinheiro, n.º 5, 1099-019 Lisboa
Site: http://www.ihru.pt
Telefone: 21 723 15 00
Fax: 21 726 07 29
E-Mail: ihru@ihru.pt

Links: Relatórios Iniciativa Bairros Críticos (http://habitacao.cm-lisboa.pt/?no=405000100969,012)
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Vamos a isto!

Designação: Vamos a isto!

Área-Temática: Metodologias Participativas.

Entidade Promotora: Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Entidade Executora: Etnoideia.

Outras Entidades envolvidas: ISCTE/UNIAUDAX.

Caracterização da prática: 

O projeto teve como objetivos a identificação de líderes e empreendedores, a formação e capacitação para a ação e a organi-
zação de grupos de ação local: criação de respostas de emprego, autoemprego e ocupacionais/voluntariado voltadas para a 
satisfação de necessidades sociais de proximidade e vizinhança. 

A iniciativa “Vamos a Isto!” deu expressão ao programa PES - O Programa de Promoção de Empreendedores Sociais da Santa 
Casa da Misericórdia de Lisboa (um conjunto de respostas sociais de base local visando a promoção da inclusão social e profis-
sional das pessoas que se encontrem em situação de desfavorecimento perante o mercado de trabalho). Funcionou em bairros 
sociais e zonas críticas de Lisboa (envolveu todos os bairros sociais das freguesias da Ajuda, Alcântara, Penha de França, Beato 
e São João).

Contemplou as seguintes iniciativas:

FASE 1 - Ações preparatórias de reconhecimento, prospeção e adaptação do projeto a cada território-alvo (freguesia e bairros).

FASE 2 - Mobilização e Processo Participativo:

Etapa 1. Informação - Difusão: Conceção de materiais de comunicação.

Etapa 2. Informação - Difusão: Ações de Informação-motivação. Ações de informação – motivação, presenciais e itinerantes 
nos diversos territórios, com distribuição de folhetos, atendimento técnico e receção de Inscrições durante 2 semanas. Sessões 
de esclarecimento com metodologias ativas e participativas (workshops) destinadas a residentes, comerciantes, familiares de 
residentes com ligações pendulares aos bairros.

Workshop Tipo 1 (População mista de vários pontos da Freguesia):

-  Preparação prévia (cruzamento com diagnósticos, estudos existentes e projetos em curso) com Junta de Freguesia e SCML;

-  Inclui receção prévia com questionário individual;

-  Inclui coffee-break para curto espaço de socialização e observação relacional de indivíduos sinalizados com perfis de lide-
rança.

Conteúdo do workshop:

-  Informação do Programa, Objetivos, Ações e apoios previstos;

-  Identificação de Problemas e Oportunidades na Freguesia;

-  Identificação de indivíduos com perfis de liderança;

-  Motivação e encaminhamento para a formação.

Workshop Tipo 2 (Bairros com projetos integrados e parcerias consolidadas)

-  Preparação prévia (cruzamento com diagnósticos, estudos existentes e projetos em curso) com Junta de Freguesia, SCML e 
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Organizações da parceria local;

-  Inclui receção prévia com questionário individual;

-  Inclui coffee-break para curto espaço de socialização e observação relacional de indivíduos sinalizados com perfis de lide-
rança.

Conteúdo do workshop:

-  Informação do Programa, Objetivos, Ações e apoios previstos;

-  Identificação de Problemas e Oportunidades;

-  Linhas de Atuação centrada no bairro, a desenvolver através de projetos de empreendedorismo social liderados pelos pró-
prios;

-  Identificação de indivíduos com perfis de liderança;

-  Motivação e encaminhamento para a formação;

-  Formação de grupos de ação (grupos informais que trabalharão conjuntamente nas fases de formação e empreendedoris-
mo, em cooperação, “peer-to-peer” e “learn-by-doing”.

Workshop Tipo 3 (Bairros a descoberto de projetos integrados e parcerias consolidadas)

-  Preparação prévia (cruzamento com diagnósticos, estudos existentes e projetos em curso) com Junta de Freguesia, SCML e 
Organizações-chave locais;

-  Inclui receção prévia com questionário individual;

-  Inclui almoço-volante e 2 coffee-break para espaços de socialização e observação relacional de indivíduos sinalizados com 
perfis de liderança.

Objetivos do workshop:

-  Informação do Programa, Objetivos, Ações e apoios previstos;

-  Diagnóstico participativo do bairro;

-  Identificação de Problemas e Oportunidades;

-  Linhas de atuação centrada no bairro, a desenvolver através de projetos de empreendedorismo social liderados pelos pró-
prios;

-  Identificação de indivíduos com perfis de liderança;

-  Motivação e encaminhamento para a formação;

-  Formação de grupos de ação (grupos informais que trabalharão conjuntamente nas fazes de formação e empreendedoris-
mo, em cooperação, “peer-to-peer” e “learn-by-doing”.

Conteúdo-alinhamento do workshop

1 Auto perceção e posicionamento individual (quebra gelo, interação, construção de grupo de trabalho);

2 Problematização e ordenamento (estruturação em cachos de problemas);

3 Localização (ancoragem ao território da auto perceção de problemas e oportunidades);

4 Problematização e ordenamento (estruturação em cachos de problemas);

5 Salas-Problema – Escolha aleatória (Trabalho de grupo com facilitador);

6 Salas-Problema – Escolha Individual (Trabalho de grupo com facilitador);

7 Apresentação e discussão conjunta (em plenário com facilitador e relator de cada sala);

8 Plano de Ação Draft (Compilação abreviada e estruturação em eixos).

Etapa 3 - Seleção, diagnóstico e encaminhamento

Os indivíduos resultantes dos workshops com motivação e proatividade mínima para alterar a sua situação socioprofissional 
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serão objeto de uma seleção, diagnóstico e encaminhamento adequado. Cerca de 60% com perfil para processos de procura 
ativa de Emprego, Formação, Apoios Sociais ou outras soluções de assistência.

Os restantes 40% foram objeto de motivação e encaminhamento para empreender processos de liderança comunitária e em-
preendedorismo social ou de negócio, reforçando a sua atitude proactiva e vontade em melhoras as suas capacidades para a 
ação.

Este processo de seleção foi determinante na identificação a sinalização final de indivíduos com perfil de liderança e empreen-
dedor, daqui resultando a composição do grupo de formação e capacitação.

Para o efeito deu-se a realização individual de:

- Entrevistas individuais 
- Elaboração de processos individuais
- Encaminhamento
- Balanço de competências individual (encaminhamentos para Formação Liderança)

Encaminhamento 1 - Emprego, Formação, Apoios Sociais, Outros 

Nesta fase, paralelamente à formação dos selecionados, proceder-se-á ao encaminhamento de todos os casos sinalizados 
para emprego, formação e apoios sociais até que entrem nos respetivos acolhimentos.

Encaminhamento 2 - Formação comum em Liderança e Empreendedorismo Social

A formação é dinâmica e interativa, centrando a aquisição de competências na motivação para a ação, deduzida a partir da 
identificação de necessidades e aspirações nas fases anteriores e baseada na implementação paralela, aprender fazendo e 
aprendizagem interpares.

É a última fase de identificação de líderes e o início da sua capacitação para a ação. Daqui resultarão dois encaminhamentos: 

1.  Formação/Coaching Empreendedorismo de negócio;

2.  Formação/Coaching e Implementação conjunta Liderança e Empreendedorismo Social.

Os indivíduos que seguiram, no ano seguinte, a via 2 acima apresentada foram organizados em grupos de ação constituídos 
pelos próprios através de agregação temática e área territorial de residência/ação e iniciaram o seu projeto efetivo na fase 
final desta formação.

Fonte: Etnoideia.

Contactos:
Etnoideia
Escritório: Rua Alexandre Herculano, 52-B - Escritório 8, 2605-015 Belas
Sede: Solar do Morgadio, Rua Principal, 21 - Rojão Pequeno, 3440-226 Santa Comba Dão
Telefone: 21 432 4358 / 96 397 9018
E-Mail: geral@etnoideia.pt
Site: www.etnoideia.pt

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade Género Boa Governação Metodologia Participativa

X X X X
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Famílias de Acolhimento Temporário 
de Animais Domésticos

Designação: Famílias de Acolhimento Temporário de Animais Domésticos.

Área-Temática: Metodologias Participativas.

Entidade Promotora: Instinto - Associação Protetora de Animais da Covilhã.

Outras Entidades envolvidas:

-  CooLabora (espaço para reuniões); 

-  Encadernação Cassapo (espaço para armazenamento de rações, medicamentos e todo o tipo de donativos que são recebi-
dos);

-  Centro Veterinário da Covilhã; Clínica Veterinária da Covilhã; Medical Vet Fundão; Mais Vida – Guarda e Vet Granja Medical-
vet, no estabelecimento de acordos para o tratamento médico dos animais.

Caracterização da prática: 

A Instinto foi criada em Julho de 2012 por um grupo de 15 pessoas que sentiam que havia muito a fazer na Covilhã pelo bem-es-
tar animal e que se sentiam preparadas para abraçar esta hercúlea tarefa.

Sem instalações mas com voluntários muito ativos, depressa se mostrou necessário dar resposta aos inúmeros casos de animais 
a precisar de acolhimento. Criou-se então uma rede de famílias de acolhimento temporário (FATs) que se estende a todo o país 
mas que se concentra principalmente na Covilhã. Estas famílias são essenciais para o funcionamento da associação pois graças 
principalmente a elas, em 2 anos, conseguiu-se promover a adoção responsável de mais de 250 animais e retirar da rua ou de 
situações de maus-tratos mais de 300.

Às FATs cabe cuidar dos animais enquanto estão para adoção, mostrar disponibilidade para os acompanhar ao veterinário, 
para os apresentar a pretendentes a adotantes e ainda informar a Instinto de todos os aspetos que se mostrem importantes 
para a monitorização da situação do animal pelo seu voluntário responsável.

A Instinto tem, além das FATs, um núcleo de voluntários com cerca de 17 pessoas (vai variando com a entrada e saída de ele-
mentos) que todas as semanas reúne para dividir tarefas, decidir aspetos do funcionamento da associação e assumir respon-
sabilidades pois cada um destes voluntários é responsável por vários animais o que implica manter-se em contacto com as FATs 
respetivas e dar-lhes todo o apoio que possam necessitar. Mas os voluntários têm ainda a função de participar em campanhas 
de recolhas de alimentos, de participar nos passeios de cães, nas campanhas de sensibilização para a causa animal e no res-
gate e acompanhamento de animais abandonados ou maltratados.

Elementos muito importantes são também os padrinhos e madrinhas dos animais ao cuidado da Instinto sendo o seu contributo 
essencialmente em donativos.

Relativamente a esta iniciativa, importa destacar os seguintes elementos de inovação:

-  Envolvimento da sociedade civil na causa animal permitindo às pessoas sentir os efeitos da sua ação de forma muito efetiva;

-  Processo de tomada de decisão dos assuntos referentes ao funcionamento da associação partilhado entre todos os volun-
tários ativos e não centralizado nos órgãos sociais da associação contribuindo assim para um maior envolvimento e capa-
citação de todos;

-  Eficiência e eficácia da associação pois sem o envolvimento de qualquer remuneração dos serviços, em 2 anos, 300 animais 
foram retirados da rua;

-  O envolvimento de tantas pessoas tem como efeito dar visibilidade à importância que esta causa vem assumindo;

-  O envolvimento de estudantes da UBI que chegam todos os anos à Covilhã é uma forma de os integrar na comunidade e de 
criarem uma imagem positiva na mesma.

Fonte: Instinto - Associação Protetora de Animais da Covilhã
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Contactos:
Instinto - Associação Protetora de Animais da Covilhã
E-mail geral: instinto.apac@gmail.com
E-mail para adoções: instinto.adocoes@gmail.com
E-mail para apadrinhamentos: apadrinhamentos.instinto@gmail.com
Telemóvel: 962 063 858
Site: http://associacaoinstinto.wordpress.com

Links: Como Ajudar (http://associacaoinstinto.wordpress.com/como-ajudar/)

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade Género Boa Governação Metodologia Participativa

X X X X X
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Universidade da Terceira Idade  
do Barreiro

Designação: Universidade da Terceira Idade do Barreiro.

Área-Temática: Metodologias Participativas.

Entidade Promotora: Câmara Municipal do Barreiro.

Outras entidades envolvidas: Agrupamentos de escolas e associações concelhias.

Caracterização da prática: 

O QUE É? 

A Universidade da Terceira Idade do Barreiro (UTIB) é um projeto da responsabilidade da Câmara Municipal do Barreiro, de 
natureza gratuita, que assenta numa lógica de voluntariado, proporcionando a partilha de saberes e o exercício de uma cida-
dania ativa.

O QUE FAZ? 

A UTIB carateriza-se por um conjunto de atividades de índole social, cultural, formativa e de desenvolvimento social, pessoal 
de convívio e lazer. A componente cultural é uma forte aposta neste projeto que se consubstancia, para além de outras áreas, 
através das disciplinas de Teatro, Dança, Artes Visuais e Canto. Todas estas atividades têm uma forte projeção a nível concelhio, 
representando o concelho em várias iniciativas culturais realizadas em diversos locais do país.

A QUEM SE DESTINA? 

Destina-se a uma população com mais de 50 anos, em situação de inatividade, promovendo uma estreita ligação à comunida-
de, contribuindo para o fortalecimento da memória coletiva e desenvolvimento cultural.

QUE RESULTADOS FORAM ATINGIDOS?

A UTIB é um projeto de sucesso, em permanente construção, com acentuada dimensão social. Iniciou-se em 2002, verificando-
-se ao longo dos anos uma crescente adesão, contando atualmente com 735 seniores em atividade regular, 40 formadores e 
45 disciplinas. 

Fonte: Câmara Municipal do Barreiro.

Contactos:
Universidade da Terceira Idade do Barreiro
Edifício Américo Marinho, Parque da Cidade, 2830-149 Barreiro
Telefone: 212 078 914
Email: geral@cm-barreiro.pt
Site: www.cm-barreiro.pt

Link: Vídeo Tuna UTIB (https://www.youtube.com/watch?v=whj4jWqWLDw)

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade Género Boa Governação Metodologia Participativa

X X X
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Programa Mentores para  
Imigrantes

Designação: Programa Mentores para Imigrantes

Área-Temática: Metodologias Participativas.

Entidade Promotora: ACM, I.P. – Alto Comissariado para as Migrações

Caracterização da prática: 

O que é?

O Programa Mentores para Imigrantes é uma medida de política pública para a integração dos/as imigrantes na sociedade 
portuguesa desenvolvido pelo Alto Comissariado para as Migrações, (ACM, IP) que tem como objetivos o envolvimento da so-
ciedade portuguesa (nomeadamente, voluntários/as) no processo de acolhimento e integração dos/as imigrantes, a criação 
de espaços de encontro e experiências de partilha (através da mentoria) para a sensibilização para a riqueza da diversidade 
e promoção do diálogo intercultural. 

Tal como noticiado aqui e aqui, o Programa Mentores para Imigrantes – resulta de uma experiência-piloto de parceria entre 
este Alto-Comissariado e o Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania Empresarial (GRACE) – está, agora, numa fase de dissemi-
nação e alargamento dos parceiros para uma implementação e alargamento a  nível nacional. 

A plataforma ficará disponível para inscrição aqui a partir de meados de Outubro, após a mobilização das entidades, nomea-
damente os municípios, a nível nacional. 

Na prática, o Programa só funciona com base no interesse, motivação e envolvimento dos/as voluntários/as (cujos testemunhos 
estão disponíveis aqui) e para dar resposta às necessidades apresentadas pelos/as imigrantes, com vista à construção de uma 
sociedade mais coesa onde todos/as tenham lugar 

Para que serve?

-  Através do voluntariado, promove experiências de troca, entreajuda e apoio entre cidadãos/ãs portugueses/as e imigrantes. 

-  Permite o conhecimento mútuo, em que as diferenças se esbatem na resolução das mesmas dificuldades, preocupações e 
desafios do dia-a-dia.

-  Os/As imigrantes mentorados/as dispõem de uma oportunidade de resolver alguma necessidade ou apoio para concretizar 
um sonho.

-  Os/As mentores/as voluntários/as podem, a partir desta experiência, desenvolver mais as suas competências pessoais, 
abertura à diversidade e oportunidade de exercer a sua cidadania participativa.

-  Por seu lado, as entidades associadas veem nesta experiência uma oportunidade de enriquecimento pessoal dos seus/suas 
colaboradores/as também e, logo, no ambiente e na cultura organizacional. 

O que pretende atingir?

-  Proporcionar apoio, acompanhamento, orientação para a resolução de dificuldades ou preocupações dos/as imigrantes 
com vista à sua integração.

-  Promover a igualdade de oportunidades e sensibilizar para a riqueza da diversidade.

-  Promover o voluntariado, a cidadania participativa e a troca positiva de experiências.

-  Contribuir para o enriquecimento pessoal, social e organizacional das pessoas e entidades envolvidas. 

Fonte: ACM, IP – Alto Comissariado para as Migrações
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Contactos:
ACM – Alto Comissariado para as Migrações
Rua Álvaro Coutinho n.º 14
1150 – 025 Lisboa
Telefone: 218 106 100
Email: mentores@acm.gov.pt 
Site: http://www.acidi.gov.pt/es-imigrante/servicos/programa-mentores-para-imigrantes 

Outras informações: http://mentores.acm.gov.pt/ 

Dúvidas, questões, comentários: mentores@acm.gov.pt 

Link: Vídeo de apresentação com testemunhos de voluntários (https://www.youtube.com/watch?v=oWpFELhexMU&list=UUm-
-vE3N4lahS3KZ2l5W8-aQ”)

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade Género Boa Governação Metodologia Participativa

X X X X
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CLIP

Designação: CLIP.

Área-Temática: Metodologias Participativas.

Entidade Promotora: O CLIP é composto por várias organizações de diferentes naturezas desde Associações, ONG’s, Empresas, 
Grupos Informais, Fundações, entre outros. Baseia-se na ideia de trabalho conjunto entre os três setores para a concretização 
da Missão. Tentamos basear a nossa ação numa lógica de partilha, de dádiva, e de troca, valorizando o que cada setor e sócio 
têm para oferecer para a Missão do CLIP e para o conjunto dos sócios.

Entidades participantes: Comunidade Cristã da Alta de Lisboa; Associação de Moradores do Bairro das Calvanas; Associação 
de Moradores do Bairro da Cruz Vermelha do Lumiar; Associação de Pais e E.E. do Agrupamento de Escolas do Alto do Lumiar; 
Associação de Residentes do Alto do Lumiar; Associação de Valorização Ambiental da Alta de Lisboa; Câmara Municipal de 
Lisboa; Grupo Entre Nós; Associação Espaço Mundo; Fatnumber, Lda; Grupo Desportivo e Recreativo Tunelense; GEBALIS, E. 
M.; GRACE - Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania Empresarial; ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa; Instituto de Solida-
riedade e Cooperação Universitária; Condomínio Jardins de São Bartolomeu; AKF - Programa K’CIDADE; Grupo Ler em Alta; 
Associação PAR - Respostas Sociais; Universidade Católica Portuguesa – Lisboa; Voluntários dos Voluntários; AUDAX; Bairros 
- Associação de Desenvolvimento Local; Crescer na Maior - Associação de Intervenção Comunitária; Leigos para o Desenvolvi-
mento; Associação Viver Telheiras - Centro de Convergência de Telheiras; Associação Diálogo e Acção.

Caracterização da prática: 

Somos um conjunto de 41 entidades – públicas, empresas e da sociedade civil – que se constituíram numa associação que tem 
como missão fortalecer de forma participada a ação de pessoas individuais ou coletivas que promovam o desenvolvimento 
local. A iniciativa tem um foco territorial na Alta de Lisboa, mas tem potencial de abrangência alargado a toda a cidade e con-
celhos limítrofes.

Acreditamos na cooperação entre os três setores (empresarial, público e economia social) para o desenvolvimento equilibrado 
de uma sociedade justa. Mais, acreditamos que uma lógica cooperativa, de troca, e de economia da dádiva poderá não apenas 
servir os interesses de cada uma das organizações dos diferentes setores, mas também contribuir para a melhoria das respostas 
dadas e da qualidade de vida da comunidade.

Com uma estratégia de baixo investimento (recursos já existentes nas pessoas e nas organizações mas habitualmente não 
valorizados e contabilizados) para um elevado retorno (multiplicação dos resultados das organizações por via do reforço de 
capacidades e recursos), o CLIP promove diferentes atividades: cedência de equipamentos e espaço (para pessoas, grupos e 
organizações); mobilização e partilha territorial de recursos (informação, equipamentos, humanos, financeiros); protocolos de 
compras com empresas (redução de custos e troca de serviços), bolsa de voluntariado (de cidadania e empresarial); formação 
e informação (foco nas organizações de economia social).

O que queremos

-  Ser uma plataforma de trabalho, focada no desenvolvimento continuado do território e de quem o promove;

-  Ter uma estrutura leve de recursos humanos qualificados ao nível da capacitação e desenvolvimento comunitário;

-  Assentar na relação lado a lado com as pessoas, a comunidade e as organizações locais (formais ou informais) e na coope-
ração entre elas; 

-  Ser um catalisador de energia e iniciativa local e exterior (com especial participação do setor empresarial) na dinamização 
e desenvolvimento local;

-  Ser um espaço de confluência de interesses, partilha de recursos, montagem de parcerias.

O que fazemos

Com vista a concretizar a nossa missão de fortalecimento da ação de entidades dedicadas à promoção do desenvolvimento 
local, atuamos através de quatro áreas de trabalho distintas:
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-  Espaço e equipamentos

-  Mobilização de recursos

-  Ações em parceria

-  Formação e informação

O CLIP situa-se na Rua Luís Piçarra, 12A na Alta de Lisboa e tem diversos espaços e recursos cujo objetivo é ir ao encontro das 
diferentes necessidades que organizações da sociedade civil (redes, associações ou grupos informais), empresas e entidades 
públicas têm no desenvolvimento das suas ações, nomeadamente: 1 sala de formação e de reuniões, 2 gabinetes de trabalho, 
cacifos individuais e um cyber café.

Formação

Pretendemos informar, divulgar e desenvolver ações e iniciativas, com o objetivo de apoiar as organizações da sociedade civil 
na preparação dos seus trabalhos, dos seus anos fiscais, acesso a informação de interesse e melhoria da sua implementação no 
terreno, através de Sessões de Esclarecimento e trabalho de Co-work. Para isso desenvolvemos as seguintes Ações:

- Plano de Formação adaptado;

- Newsletter com informações relevantes (Para Sócios inclui a divulgação de linhas de financiamento);

- Sessões de Esclarecimento e Co-Work.

Algumas das formações já realizadas incluíram temas como:

- Ética e Corrupção no 3º Sector;

- Relação com Associados;

- Negócios Sociais;

- Candidatura a Linhas de Financiamento;

- Angariação de Fundos para Organizações Sociais;

Informação

O CLIP pretende fornecer aos seus sócios informação que seja pertinente para a sua atuação enquanto agentes de Desen-
volvimento Local. Para isso criou uma Newsletter dedicada exclusivamente a financiamentos e linhas de apoio, assim como 
Workshops de Apresentação de Linhas de Financiamento (ex.: Fundação Montepio, Medidas IEFP).

Protocolos de Compras

Protocolo de Compras é uma iniciativa do CLIP para dar resposta às necessidades das várias organizações associadas, de pro-
mover de forma eficiente a aquisição coletiva de aquisição de bens e serviços, e a redução de custos deste setor. Estes protoco-
los, formalizados com vários fornecedores parceiros visa por um lado a melhoria das condições de compra de bens e serviços 
junto dos sócios e por outro a permitir aos fornecedores perspetivas de negócios mais atrativas.

A colaboração com o CLIP representa igualmente, uma forma de exercício da responsabilidade social dos fornecedores, que 
estarão a apoiar diretamente um projeto coletivo, inovador e com uma escala representativa de desenvolvimento local, nomea-
damente através da prática de preços mais apelativos para a entidade desta natureza.

Partilha de Recursos

Com o objetivo de facilitar e promover uma utilização mais eficiente de bens e serviços locais com valor e utilidade social, o CLIP 
criou uma plataforma inovadora para partilha de recursos com os seus sócios.

A partilha de recursos é operacionalizada através de uma plataforma online baseada num sistema de moeda local de troca 
criada para o efeito. A cada recurso é atribuída uma valorização em clip´s, a nossa moeda social virtual, de valor equivalente 
ao Euro.
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Os recursos disponíveis para troca são materiais e imateriais, compreendendo assim instrumentos e equipamentos de natureza 
variada, e também recursos humanos, de competências e de conhecimento. Pretendemos proporcionar aos sócios do CLIP a 
oportunidade de não só acederem a recursos que vão ao encontro das suas necessidades, mas também de promover a partilha 
e o cruzamento de experiências e competências entre pessoas e associações, com vista a um enriquecimento mútuo e dinami-
zador do desenvolvimento local.

Mobilização de Recursos

Procurando fortalecer as organizações que trabalham em prol do desenvolvimento local, desenvolvemos ações e atividades 
que promovem uma gestão eficiente dos recursos disponíveis, com foco na poupança e num maior acesso a novos recursos. 
Ações desenvolvidas no âmbito da mobilização de recursos:

-  Newsletter de financiamentos, que oferece aos sócios do Clip informação relevante sobre oportunidades de apoio financeiro 
para o desenvolvimento das suas missões;

-  Workshops informativos sobre linhas de financiamento para a Economia Social, com apoio dos nossos parceiros;

-  Apoio técnico a candidaturas a apoios financeiros;

-  Protocolos de compras.

Ações em Parceria

Para além de apostarmos no fortalecimento da ação das entidades individuais e coletivas que operam diretamente no território 
e com a sociedade, atuamos também em parceria com entidades dos três sectores (público, empresarial e social) para a imple-
mentação de projetos e atividades que promovam o desenvolvimento local.

O “Urban Market Alta de Lisboa”, uma iniciativa promovida pela AVAaL, ARAL e CLIP, com o apoio dos parceiros formais (UNIAU-
DAX) e informais (Escola do Comércio de Lisboa e Condomínio Jardins de S. Bartolomeu), conta com a colaboração do CLIP na 
área da micro formação de empreendedores.

A par dos mercados de produtos hortícolas, artigos em 2ª mão, artesanato e design, que se desenvolvem periodicamente no 
Parque Oeste, com o objetivo de dinamizar e envolver diversos segmentos da comunidade, o Urban Market oferece também o 
Programa de Apoio ao Feirante (PAF). Esta é uma oportunidade de formação na área do Empreendedorismo, através da qual 
se pretende capacitar os feirantes com novas ferramentas para aumentar as vendas e a confiança no seu negócio. O PAF é ga-
rantido por formadores e mentores do Audax – Centro de Empreendedorismo do ISCTE-IUL, que detêm uma larga experiência 
no apoio a micro empreendedores, e orientado e acompanhado pelo CLIP.

Biblioteca

A pensar nos nossos Sócios, reunimos um conjunto de livros e publicações de outras naturezas, que incluem temas como: Asso-
ciativismo / Cooperativismo; Desenvolvimento Local; Empreendedorismo; Economia Social; Gestão de organizações sem fins 
lucrativos; Inovação Social; Participação e ‘Empoderamento’ e Trabalho em parceria e em rede.

Esta biblioteca especializada está disponível para consulta por todos os interessados. Apareça ou contacte-nos através do email 
cliprd.geral@gmail.com!

Fonte: CLIP.

Contactos:
CLIP
Rua Luís Piçarra, 12 A, 1750 Lisboa
Telefone: 21.7530859
Email: cliprd.geral@gmail.com
Site: www.cliprd.wordpress.com
Link: Facebook (http://www.facebook.com/CLIPRD)

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade Género Boa Governação Metodologia Participativa

X X X X X X
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TimeCase – Memória em Ação

Designação: TimeCase – Memória em Ação.

Área-Temática: Metodologias Participativas.

Entidades Promotoras: 

ACERT
Universidade de Belas Artes de Bucareste – Roménia
Castrum Peregrini – Amesterdão Holanda
Instituto Goethe – Paris França
Museu Nacional do Teatro, Música e Cinema – Vilnius Lituânia
Universidade Metropolitana de Londres – Inglaterra
Palácio Spinelli para a Arte e o Restauro – Florença Itália
Agência Sueca de Exposições – Suécia

Caracterização da prática: 

A criação da memória cultural de um grupo ou comunidade é um processo contínuo, onde novas visões sobre o passado podem 
ter lugar. 

O TimeCase - Memória em Ação é uma rede de organizações, grupos e indivíduos interessados em artes participativas e na 
memória cultural do século 20. Promove o levantamento de práticas eficazes, conhecimentos e ferramentas para potenciar as 
práticas participativas.

TimeCase - Memória em ação incide sobre as seguintes áreas:

-  O passado esquecido e escondido de muitos países europeus - vítimas ou perpetradores durante regimes ditatoriais, os 
tempos coloniais e pós-coloniais, o tratamento das minorias, etc.

-  O domínio ou hegemonia cultural da maioria em sociedades cada vez mais multiculturais.

-  O fosso cada vez maior entre ricos e pobres, instruídos e não instruídos, privilegiados e não privilegiados, que está a levar ao 
aumento da alienação dentro de nossas sociedades.

Temos a intenção de recolher, analisar e compartilhar estudos de caso de prática participativa eficaz em todo o setor, desde 
trabalhos individuais até projetos coletivos de desenvolvimento comunitário.

Propomo-nos fazer isso:

-  Conduzindo uma análise comparativa com base na prática de abordagens educativas / criativas inovadoras relacionados 
com a história do século XX;

-  Estabelecendo novos padrões para ambientes de aprendizagem aberta e abordagens participativas no sector do patrimó-
nio cultural;

-  Desenvolvendo novas abordagens participativas através da formação interpares;

-  Explorando os resultados do projeto e desenvolvendo uma estrutura de apoio sustentável para grupos-alvo;

-  Construindo a sustentabilidade do projeto através da criação de uma comunidade de entusiastas das artes participativas e 
uma rede de pesquisa relacionada;

Fonte: TimeCase.
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Contactos:
TimeCase Memory in Action / Goethe-Institut Paris
Telefone: +33 (0)1 44 43 92 46
Email: eva.korb@paris.goethe.org
Site: http://www.timecase.org/

Link: Toolkit for participatory practices (http://issuu.com/riksutstallningar/docs/timecase_toolkit_digital_ver-
sion/1?e=3020210/8499975)

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade Género Boa Governação Metodologia Participativa

X X X



CIRCUITOS CURTOS
Os circuitos “curtos” de comercialização permitem diminuir o número de intermediários entre o produtor e o 
consumidor. O circuito mais curto é aquele em que o produtor entrega diretamente o seu produto ao con-
sumidor (venda direta). Os circuitos curtos agroalimentares representam um canal de venda alternativo e 
complementar de comercialização das produções hortofrutícolas e agropecuárias, com impacte ambiental 
através da redução de consumos no transporte de produtos agrícolas. Além disso, constituem-se como uma 
importante ferramenta de desenvolvimento local e animação territorial, através da mobilização das comuni-
dades em torno de áreas como a agricultura, transformação agroalimentar, segurança alimentar, ambiente 
ou biodiversidade. (Federação Minha Terra).
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PROVE

Designação: PROVE

Área-Temática: Circuitos Curtos

Entidade Promotora: ADREPES - Associação para o Desenvolvimento Rural da Península de Setúbal.

Prática identificada por: Alentejo XXI – Associação de Desenvolvimento Integrado do Meio Rural e Ader-Sousa, Associação de 
Desenvolvimento Rural das Terras do Sousa.

Caracterização da prática: 

O projeto pretende implementar uma aproximação entre quem produz e quem consome numa lógica direta e sem recurso a 
cadeias de intermediação.

O “PROVE – Promover e Vender” é uma metodologia que pretende contribuir para o escoamento de produtos locais, fomentan-
do as relações de proximidade entre quem produz e quem consome, estabelecendo circuitos curtos de comercialização entre 
pequenos produtores agrícolas e consumidores, com recurso às TIC.

A metodologia foi concebida, desenvolvida e inicialmente disseminada com o apoio da Iniciativa Comunitária (IC) Equal. Ao 
longo de 5 anos, a IC Equal permitiu criar uma abordagem metodológica inovadora, que potencia a economia de proximidade 
mais solidária e equilibrada, que estimula o empreendedorismo em meio rural e a autonomia dos produtores agrícolas.

O processo de comercialização teve início em 2006, nos concelhos de Palmela e Sesimbra, tendo sido posteriormente disse-
minado, com enorme sucesso, de Norte a Sul de Portugal através de Grupos de Ação Local, produtores e consumidores, mas 
também de autarquias, organizações de agricultores e diversos parceiros locais.

Neste momento, o PROVE desenvolve-se no âmbito da cooperação interterritorial do Subprograma 3 do PRODER- Programa 
de Desenvolvimento Rural do Continente e conta com a participação de 16 Grupos de Ação Local, tendo o apoio da Federação 
Minha Terra - Federação Portuguesa de Associações de Desenvolvimento Local.

Os cabazes PROVE são preparados para o consumidor urbano, especificamente famílias, que fazem uma refeição por dia em 
casa. São compostos exclusivamente por produtos da época, produzidos localmente.

É imprescindível que todos os produtos que fazem parte do cabaz sejam produzidos com técnicas amigas do ambiente, res-
peitando as boas práticas agrícolas.

O consumidor terá a possibilidade de experimentar um conjunto de produtos variados, através da aquisição de cabazes de 
frutas e legumes selecionados e de elevada qualidade.

Os produtos que constituem cada cabaz serão negociados com cada consumidor, para isso, basta aceder à lista de produtos 
disponíveis que se encontra no site (http://www.prove.com.pt/), e assinalar aqueles que nunca pretende vir a receber, enviando 
de seguida por e-mail ou entregar diretamente nos locais de entrega dos produtos.

Durante a entrega dos cabazes o consumidor terá ao seu dispor um conjunto de produtores que podem fornecer informações 
sobre práticas agrícolas utilizadas nas suas culturas; receitas e tradições locais; conhecer os produtos da época e os seus ciclos 
de produção.

Talvez fique com curiosidade de fazer uma visita com a sua família, às explorações onde são produzidos os produtos que con-
some.

Queremos que PROVE porque é preciso:

- Aproximar produtores e consumidores;

- Renovar as relações de compromisso, solidariedade e ética entre quem produz e quem consome;

- Incentivar os pequenos produtores a utilizar técnicas amigas do ambiente;
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- Apostar em novas formas de comercialização, ajudando os pequenos produtores a escoar os seus produtos;

- Melhorar a qualidade dos produtos;

- Promover o desenvolvimento dos territórios rurais.

Fonte: PROVE.

Contactos:
PROVE
Telefone: 212 337 930
Email: prove@prove.com.pt
Site: www.prove.com.pt/

ADREPES - Associação para o Desenvolvimento Rural da Península de Setúbal
Estrada Nacional 379, Espaço Fortuna Artes e Ofícios, 2950-807 Quinta do Anjo, Palmela
E-Mail: adrepes@adrepes.pt
Site: www.adrepes.pt

Alentejo XXI – Associação de Desenvolvimento Integrado do Meio Rural
Rua da Misericórdia, 10 7800-285 BEJA
E-Mail: axxi.geral@mail.telepac.pt
Site: www.alentejoxxi.pt

Ader-Sousa, Associação de Desenvolvimento Rural das Terras do Sousa.
Rua Rebelo de Carvalho, 433, 4610-212 Felgueiras
E-Mail: adersousa@adersousa.pt
Site: http://www.adersousa.pt

Links: 
- Vídeo PROVE (https://www.youtube.com/watch?v=Gl7gRxcUD_A)
- PROVE, Ader-Sousa (http://www.adersousa.pt/prove_-_promover_e_vender-1.html)

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade Género Boa Governação Metodologia Participativa

X X X X
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ReCiProCo

Designação: ReCiProCo (Relações de Cidadania entre Produtores e Consumidores).

Área-Temática: Circuitos Curtos.

Entidade Promotora: TAIPA, CRL - Cooperativa de Responsabilidade Limitada.

Outras Entidades envolvidas: ADREPES, INDE e ProRegiões.

Caracterização da prática: 

O conceito RECÍPROCO (RElações de CIdadania entre PROdutores e COnsumidores) inspira-se numa prática que teve início no 
Japão, generalizando-se a outros países, tais como Alemanha e Suíça, nos anos 70, EUA nos anos 80 e Reino Unido, nos anos 
90. Em 2004 existiam 1000 casos no Japão (Teikei), 1700 nos EUA, através da Community Sustainable Agriculture (CSA), 100 no 
Reino Unido, através da Community Sustainable Agriculture (CSA) e 150 em França, através da Association pour le Maintain d’une 
Agriculture Paysanne en France (AMAP).

Este conceito tem por base a criação de contratos locais diretos entre agricultores e consumidores das vilas e cidades próximas, 
acrescentando a esta ideia uma dimensão territorial, coletiva e social e tem tido um impacto bastante positivo, do ponto de vista 
social (com o estabelecimento de laços entre agricultores e consumidores), ambiental (com o desenvolvimento de uma agricul-
tura sustentável, a redução dos transportes e do consumo de embalagens e a produção de outros desperdícios), de saúde (com 
o aumento do consumo de produtos frescos e de qualidade, com a administração reduzida de produtos de síntese), económico 
(com o aumento da segurança financeira para os agricultores, comercialização de produtos de qualidade a um preço acessível), 
patrimonial (com a revalorização das variedades locais) e pedagógico (com a sensibilização das populações para as questões 
do desenvolvimento rural).

O RE.CI.PRO.CO baseia-se na existência de contratos diretos entre agricultores e consumidores, de vilas e cidades próximas das 
zonas rurais, acrescentando a esta prática de aquisição de produtos alimentares uma dimensão, social, coletiva e territorial. 
Na verdade, para que os respetivos contratos possam responder aos objetivos definidos, devem ter por base um compromisso 
RE.CI.PRO.CO entre produtores e consumidores, aquando da compra dos produtos aos agricultores. Este compromisso implica 
a celebração de contratos, com uma duração mínima de 6 meses, embora esta duração possa ser variável e com a possibilida-
de de serem repetidos no tempo, entre os agricultores e os consumidores. Os primeiros comprometem-se a fornecer produtos 
de qualidade e cumprir os objetivos estabelecidos entre as partes e os segundos aceitam compartilhar as responsabilidades 
assumidas pelos agricultores ao nível do respeito e manutenção da paisagem rural, da produção de determinadas variedades 
regionais ou da prática da agricultura biológica, entre outros. Esta relação de compromisso traduz-se na responsabilização 
mútua pelas condicionantes e riscos de produção, assim como pelo esforço na melhoria e garantia de qualidade dos alimentos 
que consumimos, contribuindo para a preservação do ambiente.

Nos mercados locais encontram-se, cada vez mais, produtos alimentares provenientes de regiões distantes e vendidos a 
preços competitivos, num processo diretamente ligado à globalização dos mercados e ao avanço das técnicas de conser-
vação de produtos. Os produtos alimentares percorrem, hoje em dia, uma média de 1500 km antes de chegarem ao consum-
idor e esta tendência, que se tem vindo a acentuar, tem consequências negativas para o tecido económico das regiões rurais, 
para a qualidade dos produtos vendidos e para a própria saúde dos consumidores. É também contraditório com o acordo 
de Quioto que prevê uma redução de emissão de gás carbónico a nível mundial. Para os produtos alimentares da agricultura 
intensiva que, percorreram longas distâncias até chegar ao prato dos consumidores, a emissão de gás carbónico é superior 
100 vezes mais a produtos locais de uma agricultura sustentável. Por outro lado, sendo a comercialização cada vez mais con-
trolada pelos intermediários, que exercem uma forte pressão sobre as receitas dos agricultores, não se evidencia a necessária 
e prudente redução dos preços da alimentação aos consumidores (RECÍPROCO - Guia Conceptual e Metodológico Relação de 
Cidadania entre Produtor e Consumidor Rede Portuguesa Leader +).

Procurando quebrar esta lógica, cidadãos de diversas origens, desenvolveram novas formas de organização e consumo, que 
passam pela reconstrução de uma relação social mais próxima entre agricultores e consumidores. Para o efeito, constituíram-se 
parcerias locais e solidárias entre agricultores e consumidores, baseadas no compromisso mútuo, numa comercialização justa, 
e na partilha dos riscos e das vantagens.

Este conceito foi introduzido em Portugal, em 2002, com a experiência piloto realizada na zona do Poceirão, tendo por base o 
quadro do projeto URGENTE (financiado pelo Interreg IIIB, implementado pela INDE, Intercooperação e Desenvolvimento) e em 
Odemira no âmbito da ação 8 do Agris, pela TAIPA – Organização Cooperativa para o Desenvolvimento Integrado do Concelho 
de Odemira (2003) que desenvolveu a iniciativa Cabaz da Horta através do Projeto Multifuncionalidade Rural - 266.
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Acreditamos que a metodologia de relações – RECIPROCO - é uma das formas de contrariar a tendência para o consumo 
de produtos massificados, a falta de ética alimentar, o desaparecimento das pequenas explorações e o abandono do meio 
rural, por isso é nosso entender que municípios, associações, agricultores, consumidores e educadores, devem juntar-se a este 
movimento que diz respeito a todos para um desenvolvimento sustentável dos nossos territórios.” Apresentamos de seguida as 
iniciativas “Cabaz da Horta” e “Cabaz do Mar” criadas no âmbito da metodologia RECIPROCO.

Fonte: Manual “Horta Reciproco no Pré-Escolar”.

Contactos:
TAIPA, CRL - Cooperativa de Responsabilidade Limitada
Travessa do Botequim, Nº6 – Apartado Nº9, 7631-909 ODEMIRA – PORTUGAL
Telefone: 283 320 020 / Fax: 283 320 029
Email: taipa@taipa-desenvolvimento.pt
Site: www.taipa-desenvolvimento.pt

Links: Guia RECIPROCO (http://taipa-desenvolvimento.pt/projectos/Guia_RECIPROCO.pdf)
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X X X X X
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Cabaz da Horta (Reciproco)

Designação: Cabaz do Mar.

Área-Temática: Circuitos Curtos.

Entidade Promotora: Taipa, CRL.

Caracterização da prática: 

A experiência da TAIPA, designada “Cabaz da Horta”, foi desenvolvida em quatro freguesias do interior do concelho de Odemira 
(Pereiras – Gare, Sabóia, S. Clara - A – Velha e Luzianes), integrada na estratégia de Desenvolvimento Rural da TAIPA, CRL, em 
particular numa Acão do Projeto “Multifuncionalidade Rural”, financiado pela Medida AGRIS, Acão 8 – Dinamização do desen-
volvimento Rural e Agrícola.

O “Cabaz da Horta” é composto por produtos hortícolas e frutícolas da época, acondicionados num cesto de vime feito por arte-
sãos locais para esse fim. No cesto está assinalada a proveniência dos produtos e o nome do consumidor identificado antecipa-
damente, sendo a sua composição da responsabilidade dos produtores e tendo em conta as suas produções. Com este sistema 
estabeleceu-se uma relação direta produtor/consumidor e uma nova perspetiva de extensão rural, feita pelos consumidores.

A fase mais melindrosa do projeto foi a integração dos diferentes produtores no projeto, fase fundamental pois sem o sucesso 
da qual o projeto estaria vazio de sentido. Nesta fase utilizaram-se algumas metodologias de abordagem aos produtores por 
forma, por um lado, a monitorizar a capacidade comparativa de envolvimento das diferentes abordagens e, por outro, a utilizar 
um leque, o mais alargado possível, de abordagens, para garantir uma maior probabilidade de sucesso desta fase.

Da mesma forma que se realizaram reuniões com os agricultores, também se realizaram reuniões com os consumidores, com 
algum a regularidade, embora sem periodicidade definida. Nestas reuniões foram discutidos vários temas, tais como: o local de 
distribuição do “Cabaz da Horta”, que seria num espaço próprio para este efeito o Mercado Municipal de Odemira, cedido pelo 
Município de Odemira; a existência de contratos individualizados, assinados entre os consumidores e o respetivo grupo informal 
de agricultores, que obriga a uma maior responsabilização, de ambas as partes, seja agricultor ou consumidor; o pagamento 
das taras dos cestos a efetuar por cada consumidor; as propostas de atividades entre agricultores e consumidores e, preenchi-
mento de inquéritos de forma a avaliar quer qualitativamente, quer quantitativamente os produtos agrícolas que fazem parte 
do “Cabaz da Horta”.

Com o lançamento das notícias do “Cabaz da Horta”, os consumidores recebem no seu cabaz, informações sobre os produtos, 
os agricultores, atividades, receitas culinárias, etc. Os consumidores enumeraram uma série de vantagens em consumir o ca-
baz, tais como: a qualidade dos produtos locais, o contacto direto com os agricultores, a indisponibilidade profissional para se 
deslocarem às compras, o desagrado por fazer compras, a surpresa quanto ao conteúdo do cabaz e a curiosidade por aquilo 
que o enriquece.

Fonte: Taipa Crl.

Contactos: 
TAIPA, CRL - Cooperativa de Responsabilidade Limitada
Travessa do Botequim, Nº6 – Apartado Nº9, 7631-909 ODEMIRA – PORTUGAL
Telefone: 283 320 020 / Fax: 283 320 029
Email: taipa@taipa-desenvolvimento.pt
Site: www.taipa-desenvolvimento.pt

Link: Facebook (https://www.facebook.com/cabazdahorta.odemira)
Site (www.cabazdomar.pt)
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Cabaz do Mar (Reciproco)

Designação: Cabaz do Mar.

Área-Temática: Circuitos Curtos.

Entidade Promotora: Taipa, CRL.

Outras Entidades envolvidas: Associação Cultural e de Desenvolvimento de Pescadores e Moradores da Azenha do Mar; Juntas 
de Freguesia de S. Teotónio, Vila Nova de Milfontes; Município de Odemira; Doca Pesca.

Caracterização da prática: 

O Cabaz do Mar é um projeto pioneiro em Portugal, que pretende contribuir para a valorização do pescado, para a promoção 
da identidade das comunidades piscatórias, fomentando as relações de proximidade entre quem pesca e quem consome, es-
tabelecendo um circuito curto de comercialização. 

O Cabaz do Mar leva pescado fresco da nossa costa, leva o saber e a alma dos pescadores, leva os sabores do nosso mar. 

É vendido a um preço justo para todas e todos. Justo para quem pesca, justo para quem consome. 

O consumidor do Cabaz do Mar tem a oportunidade de usufruir deste valor e contribuir para a sua sustentabilidade. A compra 
em lota é feita com base em valores justos (calculados com médias de venda em lota ao longo dos últimos anos) para o pesca-
dor. O peixe é amanhado, acondicionado e entregue diretamente ao consumidor.

Fonte: Taipa Crl.

Contactos: 
TAIPA, CRL - Cooperativa de Responsabilidade Limitada
Travessa do Botequim, Nº6 – Apartado Nº9, 7631-909 ODEMIRA – PORTUGAL
Telefone: 283 320 020 / Fax: 283 320 029
Email: taipa@taipa-desenvolvimento.pt
Site: www.taipa-desenvolvimento.pt

Link: Facebook (https://www.facebook.com/CabazdoMar)
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Da Quinta para o Prato

Designação: Da Quinta para o Prato.

Área-Temática: Circuitos Curtos.

Entidade Promotora: ADREPES - Associação para o Desenvolvimento Rural da Península de Setúbal.

Outras Entidades envolvidas: 

- GAL du Pays du Mans – França;
- Câmara Municipal de Palmela; 
- Centro Social de Palmela; 
- Cooperativa Agrícola União Novense; 
- Instituto Politécnico de Setúbal; 
- Instituto Superior de Agronomia; 
- Restaurante Champanheria.
Com o desenvolvimento do projeto, a parceria integrou produtores hortofrutícolas, restaurantes, infantários e IPSS.

Caracterização da prática: 

A ADREPES, em parceria com o GAL du Pays du Mans - França, desenvolveu um projeto de cooperação transnacional que teve 
como principal objetivo a valorização dos territórios periurbanos, através da promoção da agricultura e da implementação de 
circuitos de comercialização de produtos locais de qualidade.

O projeto financiado pela cooperação LEADER desenvolveu uma metodologia assente em cadeias de distribuição curtas, que 
promove o fornecimento direto de produtos locais para a confeção de refeições em restaurantes e refeitórios.

Um circuito curto consiste na venda direta do produtor ao consumidor ou na venda indireta desde que haja apenas um inter-
mediário entre o produtor e o consumidor. Embora o conceito de circuito curto não tenha a ver com a distância entre o produtor 
e o consumidor, este modo de comercialização explora a proximidade geográfica, promovendo assim, por um lado, o escoa-
mento da produção agrícola local e o aumento do rendimento económico dos agricultores, e por outro, a aquisição de produtos 
agrícolas do território com qualidade e frescura. Outras vantagens podem também ser salientadas, nomeadamente o menor 
impacto ambiental resultante do transporte dos produtos com distâncias mais curtas e a manutenção da paisagem rural na 
periferia das zonas urbanas provocada pela continuação da atividade agrícola.

Fonte: ADREPES - Associação para o Desenvolvimento Rural da Península de Setúbal

Contactos: 
ADREPES - Associação para o Desenvolvimento Rural da Península de Setúbal
Espaço Fortuna - Artes & Ofícios, Estrada Nacional 379, Quinta do Anjo, 2950-807, Palmela
Telefone: + 351 212 337 930 / +351 914 399 523
E-Mail: adrepes@adrepes.pt
Site: www.adrepes.pt
Para Mais informações: geral@daquintaparaoprato.pt
Para encomendas: encomendas@daquintaparaoprato.pt
Links: Site Da Quinta Para o Prato (http://www.daquintaparaoprato.pt)
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Cabaz da Horta

Designação: Cabaz da Horta.

Área-Temática: Circuitos Curtos.

Entidade Promotora: Cabaz da Horta.

Caracterização da prática: 

O Cabaz da Horta é uma empresa de entrega ao domicílio de produtos agrícolas, provenientes de pequenas quintas da região 
de Setúbal e Palmela. O nosso objetivo é levar até si o tradicional sabor dos alimentos, frescos e colhidos na horta no próprio 
dia. Os cabazes têm uma certa variedade de legumes e frutas, da época, e são pensados de modo a conter produtos para a 
confeção de sopas, saladas frescas e refeições com legumes.

Como Funciona: Os nossos produtos são recolhidos todas as 3ª,4ª e 5ª-feiras durante a manhã e entregues na sua casa, no 
próprio dia, entre as 17h e as 21h, de modo a garantir a maior frescura dos alimentos. As encomendas podem ser feitas até as 
24h de Domingo. O pagamento é feito no ato da entrega.

As entregas estão limitadas a cidade de Setúbal, Azeitão, Pinhal Novo e Aires por enquanto.

Há possibilidade de alterar a constituição do seu cabaz:

-  Trocando um ou mais produtos hortícolas ou frutícolas;

-  Acrescentando produtos hortícolas ou frutícolas por cada kg pagará mais 1,5€ e por cada unidade 1€)

Dispomos ainda de alguns produtos extra cabaz que poderão ser encomendados e pagos à parte.

Fonte: Cabaz da Horta.

Contactos:
Cabaz da Horta
Rua Cabaz da Horta, 2910 Setúbal
Telefone: 939 210 466
Email: cabazdahorta@portugalmail.pt
Site: http://cabazdahorta.blogspot.pt

Link: 
Facebook (https://www.facebook.com/pages/Cabaz-da-Horta/)
Loja Online no Facebook (http://www.facebook.com/pages/Cabaz-da-Horta/146975348791155?sk=app_184367687735)

Sustentabilidade 
Económica

Sustentabilidade 
Ambiental

Sustentabilidade 
Social

Sustentabilidade 
Cultural

Igualdade 
Género

Boa Gover-
nação

Metodologia 
Participativa

X X X X



265

A Bela Rama

Designação: A Bela Rama.

Área-Temática: Circuitos Curtos.

Entidade Promotora: A Bela Rama.

Caracterização da prática: 

Somos um grupo de eco consumidores a viver em Lisboa.

Queremos uma alimentação agre ecológica e queremos partilhar responsabilidade com os produtores na sua construção. 
Escolhemos frutas, hortícolas e outros produtos locais e da época, numa relação próxima com os seus produtores. Reduzimos 
assim o nosso consumo de produtos tóxicos, industrializados e processados.

O que nos nutre? Sabemos a importância da qualidade dos alimentos para a nossa saúde e para a saúde dos ecossistemas em 
que vivemos. A agroecologia é a melhor forma de nos nutrir.

Tal como já acontece com os produtos convencionais, a agroecologia corre o risco de depender das poucas grandes empresas 
de distribuição de produtos alimentares. Estas não têm compromisso com a agroecologia e com a justiça das relações sociais e 
económicas. Queremos, por isso, circuitos de produção, distribuição e consumo que sejam locais e de proximidade.

Somos um coletivo auto-organizado e autofinanciado. Partilhamos da forma mais igualitária e participada possível o trabalho 
necessário para o encontro entre produtores e consumidores e a chegada dos produtos agre ecológicos às nossas casas.

Queremos com a nossa existência dizer a outras pessoas e grupos que estes valores e esta forma de nos organizarmos valem a 
pena. Queremos também continuar sintonizados com o que de melhor se faz e se experimenta em agroecologia e eco consumo. 
Por isso queremos também organizar atividades para dar a conhecer a alimentação agre ecológica e a auto-organização de 
eco consumidores e produtores.

Junta-te a nós!

Fazer parte da bela rama:

Se queres receber regularmente um cabaz de produtos biológicos e participar num grupo de consumo agre ecológico, trazendo 
a tua energia e tempo, junta-te a nós!

Os cabazes semanais da quinta de S. José são o nosso abastecimento coletivo mais regular. Todas as semanas cada membro 
recebe um cabaz com 8 a 9 produtos hortícolas, frutícolas e ervas aromáticas. A composição dos cabazes é proposta pelos 
produtores, havendo possibilidade de trocar e/ou acrescentar produtos de acordo com a disponibilidade da quinta, da qual 
também nos informam.

A proposta de cabaz é enviada aos membros à 4ªfeira e devemos fazer encomendas até à 6ª feira seguinte.

A entrega é feita na 3ª feira seguinte, no MOB Espaço Associativo, que gentilmente nos recebe na Rua dos Anjos, 12, das 9h30 
às 10h30, e das 18h às 19h.

A entrada no grupo é feita através do pagamento de um depósito no valor de um cabaz grande. Este depósito será entregue se 
e quando a pessoa quiser sair do grupo. Em cada entrega a pessoa paga o cabaz que recebe.

Se queres fazer parte da bela rama e passar a encomendar o cabaz escreve-nos para abelarama@gmail.com

A quinta de S. José

A quinta de S. José fica em Palmela e é cuidada há 4 anos pelo “Quiosque da Natureza” dinamizado pelo Vasco e pela Liliana, 
em modo de produção biológica. A bela rama recebe os seus produtos em cabazes semanais desde 2012.
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A quinta está aberta a visitas e outras atividades do grupo, o que foi e é essencial para a relação de mútuo apoio e cumplicidade 
entre consumidores e produtores que temos vindo a construir.

Fonte: A Bela Rama.

Contactos:
A Bela Rama
Telefone: 965079527
Email: abelarama@gmail.com
Site: http://abelarama.wordpress.com

Link: Facebook (https://www.facebook.com/abela.rama.1)
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Associação para a Manutenção da 
Agricultura de Proximidade

Designação: Associação para a Manutenção da Agricultura de Proximidade

Área-Temática: Circuitos Curtos.

Entidade Promotora: Associação para a Manutenção da Agricultura de Proximidade.

Caracterização da prática: 

Uma AMAP, (atualmente uma associação informal de pessoas), constitui-se pela formação de um grupo de consumidores que 
ativa e diretamente apoia um ou mais agricultor(es)/produtor(es) assegurando o escoamento da produção de uma época.

Na verdade os produtos biológicos podem ser mais baratos e mais acessíveis, mas para isso é necessário recriar a relação entre 
produtor e consumidor.

A AMAP oferece por isso um sistema de distribuição mais económico, mais direto e simples que permite ao produtor se concen-
trar no seu papel mais importante: Produzir para as pessoas.

Distribuição: No Café-Bar-Galeria Duas de Letra todos os sábados entre as 15h30 e as 17h00 distribuem-se produtos de Agri-
cultura Biológica baseados no conceito AMAP (Associação para a Manutenção da Agricultura de Proximidade).

Atualmente o grupo de consumidores da AMAP Duas de Letra apoia diretamente dois pequenos projetos. O Projeto Raízes (pro-
dutores de hortícolas) e o Moinho (produtores de pão), sendo que o grupo pretende ainda encontrar produtores para a AMAP 
de fruta, azeite e mel.

Pão

O pão do moinho é confecionado em Silvalde, Concelho de Espinho, num antigo Moinho de água e cozido num forno a lenha 
com farinha de agricultura biológica e amassado à mão. O Moinho pretende favorecer a produção artesanal, privilegiando 
ingredientes locais e biológicos. Pretende-se assim apoiar a economia local ao mesmo tempo que toda a distribuição é feita de 
forma direta.

Hortícolas

A Raízes nasce em 2005 de uma iniciativa privada, para a produção e distribuição de hortícolas e frutas produzidas no Modo de 
Produção Biológica. Sedeada em Vila Nova de Gaia, com 2 hectares de produção própria de hortícolas, a Raízes promove um 
conceito de produção local para consumo local, estabelecendo assim uma ligação direta entre consumidor e produtor.

Quais os princípios?

O produtor associado à AMAP terá de oferecer as seguintes condições:

- Proximidade;
- Produtos de Agricultura Biológica;
- Ser pequeno produtor.

Resumindo: A AMAP apoia pequenos produtores que pratiquem e ofereçam produtos de Agricultura Biológica num contexto de 
proximidade com o grupo de consumidores.
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Como funciona?

- Fornecimento semanal;
- Compromisso de 24 semanas durantes as épocas de Outono/Inverno e/ou Primavera/Verão.
Fonte: Associação para a Manutenção da Agricultura de Proximidade.

Contactos:
Associação para a Manutenção da Agricultura de Proximidade
Passeio de São Lázaro, 48, 4000-508, Porto
Email: contacto@amap.pt
Site: http://www.amap.pt/

Link: Facebook (https://www.facebook.com/amap.pt)
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MOEDAS SOCIAIS
A Moeda Social é emitida por entidades privadas não sendo necessariamente lastrada (suportada por uma 
reserva de valor), e destina-se a circular num âmbito muito restrito de uma área, substituindo ou comple-
mentando a moeda legal oficial. Visa essencialmente o desenvolvimento socioeconómico da comunidade, 
atuando ou de uma forma mais virada para o desenvolvimento económico ou acentuando uma componente 
solidária. O seu objetivo centra-se no desenvolvimento socioeconómico local. Injetando capital circulante ou 
facilitando trocas de produtos e serviços, atuando numa área populacional ou visando especificamente um 
segmento local da população, a Moeda Social é essencialmente um instrumento económico e social e não um 
instrumento financeiro. A título de exemplo refira-se que práticas significativas nesta área podem ser feiras e 
mercados de trocas solidárias, bancos do tempo, LETs, lojas solidárias, etc.

(Notafilia, Moedas Comunitárias de Portugal)
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Troca a Tod@s

Designação: Troca a Tod@s.

Área-Temática: Moedas Sociais.

Entidade Promotora: CooLabora, crl.

Outras Entidades envolvidas: Teatro das Beiras, Grupo Covilhã em Transição, Universidade da Beira Interior.

Caracterização da prática: 

O projeto parte da identificação dos seguintes problemas:

- Os circuitos de comercialização existentes têm fraco impacte na dinamização da economia local, já que a maioria dos pro-
dutos à venda não são produzidos localmente;

-  Os níveis de desemprego são muito elevados (superiores à média nacional);

-  Há muitas pessoas com dificuldade de acesso a bens de consumo por escassez de recursos.

Assume como objetivo pensar e construir soluções de consumo solidárias que possam contribuir para dinamizar a economia 
local e valorizar os saberes das pessoas, permitindo-lhes em simultâneo responder a necessidades de consumo concretas.

Envolve os seguintes participantes:

-  Pessoas desempregadas detentoras de saberes debilmente valorizados pelo mercado;

-  Microempresárias com os seus negócios formalizados ou não;

-  Pessoas Interessadas em aceder a sistemas de consumo menos massificados e mais solidários.

O grupo reúne mensalmente desde Janeiro de 2014, inicialmente sob o lema “dar a volta à vida” e agora com a designação 
Troca a Tod@s. No início participavam sobretudo pessoas desempregas envolvidas nos 2 grupos de entreajuda na procura de 
emprego (GEPE) e no grupo de mulheres empreendedoras (resultante de uma ação de formação). O grupo foi-se alargando e 
hoje envolve também pessoas insatisfeitas com os modelos de consumo dominantes e interessadas em construir soluções alter-
nativas e solidárias. Neste momento tem 35 participantes ativos.

Foi construída uma matriz de produtos e serviços para potenciar as trocas entre membros fora do contexto das feiras; criou-se 
um grupo fechado no facebook e está a ser preparada uma plataforma informática para facilitar as transações.

O Troca a Tod@s realiza uma feira trimestral onde as pessoas podem trocar entre si produtos ou serviços sem recurso ao dinhei-
ro corrente. As trocas podem ser feitas de modo direto ou com a mediação do Tear, a moeda social do grupo, cuja designação 
se prende de forma muito íntima com a história têxtil da cidade. 

Nas feiras é instalado o Banco Solidário do Tear, que visa permitir a todas as pessoas, nomeadamente a quem visita a feira, tro-
car euros por moedas sociais, com os quais podem adquirir produtos. Como o objetivo é estimular as compras e não a acumu-
lação, quem receber moedas sociais e quiser fazer o câmbio reverso por euros, poderá faze-lo com uma penalização simbólica 
de 5%, já que o objetivo é estimular a troca entre tod@s.

As feiras são trimestrais e para além de um espaço de troca são um espaço de festa e de convívio, com atividades de animação 
para todas as idades. Estas atividades são pensadas na lógica oficinal e dinamizadas por organizações da cidade. Há oficinas 
de danças europeias, teatro participativo, pintura, instrumentos musicais, etc.

Todo o processo é construído com os/as participantes, que se envolveram de modo muito ativo. 

Cada encontro mensal do grupo e cada feira trimestral tem um momento de fortalecimento das relações entre membros, com 
algumas dinâmicas de quebra-gelo; discussão sobre o tema do consumo; planificação dos próximos passos e avaliação.

O grupo de trocas pode ser facilmente replicado noutros contextos e revela-se um instrumento muito interessante para o acesso 
a bens e serviços; para testar ideias de negócio e para (re)criar redes de sociabilidade. Todo o processo está registado/docu-
mentado, o que pode facilitar a sua replicação.
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Um dos desafios iniciais que se revelou promissor, foi a articulação entre a participação direta das pessoas e o envolvimento de 
um leque alargado de entidades. O grupo de entidades envolvidas no processo de animação e organização da feira não parou 
de crescer e neste momento implica cerca de uma dezena de entidades. 

O Troca-a-Tod@s tem como pontos fortes compatibilizar uma vertente lúdica (as dinâmicas de grupo) que reforçam os laços 
entre membros; uma vertente de capacitação (a discussão de temas e visionamento de vídeos sobre os impactos das decisões 
de consumo e sobre as moedas sociais); e uma vertente económica de criação de possibilidades de acesso a bens e serviços.

Fonte: CooLabora, crl.

Contactos:
CooLabora, CRL.
Quinta das Rosas, Lt. 6, r/c esq., 6200-551 Covilhã PT
Telefone: 275335427
E-Mail: coolabora@gmail.com
Site: www.coolabora.pt

Links: Facebook (https://www.facebook.com/groups/troca.todos/)
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Banco de Tempo do Lumiar

Designação: Banco de Tempo do Lumiar.

Área-Temática: Moedas Sociais.

Entidade Promotora: Associação Caminhando Para Um Todo.

Outras Entidades envolvidas: Junta de Freguesia do Lumiar, PROALV, Graal, Centro S. Pedro Claver, ISEC, Escola Secundária do 
Lumiar, Clube dos Ferroviários de Portugal, K’Cidade e ADFA.

Caracterização da prática: 

O conceito de Banco de Tempo surgiu nos Estados Unidos com Edgar Cahn, em 1980. E assim começou um movimento que tem 
causado fortes efeitos de aproximação entre as pessoas nas comunidades, e ajudado a criar laços de solidariedade.

O Banco de Tempo do Lumiar (BTL) surgiu em 2004 a partir da constituição de uma associação sócio económica sem fins lu-
crativos, denominada Associação Caminhando para um Todo. Esta associação permitiu dar corpo jurídico ao BTL e a partir daí 
seguiu-se a assinatura de parceria com a Junta de Freguesia do Lumiar e com o Graal.

O BTL é uma rede social onde se trocam serviços, saberes, competências, tendo como moeda de pagamento o TEMPO. Procura 
descobrir talentos interiores, muitas vezes escondidos, trazendo-os à superfície, porque todos temos algo a dar e a receber. São 
as pessoas que, ao se inscreverem e se tornarem membros, dizem o que querem dar, assim como receber. 

Ao longo destes 6 anos e meio fomos constatando que havia necessidade de abrir também um BTL Júnior para inserirmos al-
gumas crianças que gostariam de se inscrever no desenho. A partir do desenho outros serviços começaram a ser partilhados 
pelos jovens como entreajuda na escola, companhia para andarem de bicicleta, jogos, desporto etc. Depois de muito pensar 
chegámos á conclusão que esta seria mais uma forma de contribuirmos para a educação dos jovens que, ao trocarem serviços 
e saberes tendo como forma de pagamento o tempo, vamos fomentar a aprendizagem e a interiorização de dois conceitos tão 
preciosos nos tempos que correm que são a criatividade e a responsabilidade.

Durante estes anos foram surgindo pessoas à procura de trabalho, e outros a quererem implementar e publicitar as suas peque-
nas empresas, negócios, trabalhos etc. Por que não criar o BTL Business que pretende ajudar a implementação e publicitação 
das trocas de serviços entre empresas tendo como forma de pagamento o tempo? E assim surgiu o BTL Business.

O BTL Arte consiste na criação de uma plataforma de divulgação e dinamização de trabalhos artísticos, de várias técnicas exe-
cutados pelos membros do BTL. Através da nossa rede de contactos e dos nossos parceiros pretendemos num futuro próximo 
alargar esta nova atividade com a realização de exposições e feiras.

Todos os serviços têm o mesmo valor, a contabilização é feita pelo tempo que demoram a executar.

Fonte: Associação Caminhando Para Um Todo.

Contactos:
Associação Caminhando Para Um Todo
R DE FERNANDO LOPES GRAÇA 28 5º DTO., 28 5º DTO., 1600-067, LUMIAR LISBOA
Banco de Tempo do Lumiar
Espaço Cultura da Junta de Freguesia do Lumiar, 1750-293 Lumiar, Lisboa
Telefone: 21 758 1203
E-Mail: btlumiar@btlumiar.org / bancodetempodolumiar@gmail.com
Site: www.btlumiar.org/
Links: Facebook (https://www.facebook.com/pages/Banco-De-Tempo-Lumiar/249413365073704)
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NAPO

Designação: NAPO.

Área-Temática: Moedas Sociais.

Entidade Promotora: Município de Nápoles.

Outras Entidades envolvidas: Estabelecimentos comerciais.

Caracterização da prática: 

A Câmara de Nápoles lançou com sucesso uma moeda complementar ao euro, o NAPO, para combater a crise e fomentar o 
consumo, que permite pagar 10% das compras em restaurantes e lojas da cidade e está livre de impostos.

Não se trata de uma moeda virtual, como noutras iniciativas, mas uma nota com denominações de um, dois, cinco e dez NAPOS, 
decorados com imagens de diferentes paisagens típicas napolitanas e com validade até 2016.

Os NAPOS permitem pagar 10% das compras nas lojas ou nos restaurantes que aderirem, sendo que um NAPO equivale a um 
euro, mas não está sujeito a impostos.

Existem várias moedas complementares deste tipo, mas o NAPO é a primeira lançada na Europa por um organismo oficial, 
uma autarquia, que, apesar de lhe chamar moeda, refere também que é um “talão de desconto” e assegura que não pretende 
substituir o euro.

A câmara lançou a moeda com a ajuda do slogan “A Europa tem o euro e Nápoles o NAPO”.

Desde a sua introdução, em finais de Dezembro do ano passado, em Nápoles cada vez se ouve mais a frase “Aceitam NAPOS?”.

Nápoles, como todo o sul de Itália, está a sofrer com maior gravidade a crise, com um desemprego que se situa nos 18% – a 
média italiana está nos 11,7% –, um desemprego jovem de 45% e com uma diminuição do consumo de 16%, que fez retroceder a 
cidade em 15 anos, assegurou o presidente da associação comercial napolitana, Pietro Russo.

O projeto prevê a distribuição de um valor equivalente a 70 milhões de euros, dos quais já foram distribuídos 10 milhões entre 
cidadãos e turistas.

“A ideia surgiu para dar um impulso à área urbana de Nápoles, que está desertificada comercialmente devido à construção de 
grandes centros comerciais nos arredores”, explicou à EFE o promotor do projeto, Antonio Prigiobbo.

Até agora, a iniciativa prevê entregar cem NAPOS a cada família que entregue uma fatura paga da água, mas poderá aumen-
tar para 250 se, no futuro, demonstrarem que realizaram algum gesto bom para a comunidade, como voluntariado ou recolha 
seletiva de lixo, um dos grandes problemas da cidade.

A autarquia premeia ainda os turistas que visitam a cidade, dando-lhes 20 NAPOS por cada noite que pernoitem nos hotéis, até 
um total de 200 euros, e também distribuí NAPOS aos turistas que chegam nos cruzeiros.

Até agora aderiram à iniciativa cerca de 150 lojas, depois de assinarem um regulamento que as obriga, entre outras coisas, a 
não aumentar os preços. Os donos de negócios podem utilizar os NAPOS de várias maneiras, pois podem dá-los em troco a 
clientes que quiserem ou gastá-los noutras lojas.

A ideia é que em 2016, quando acaba a iniciativa, os comerciantes devolvam as notas à câmara, que, em troca, lhes entregará 
mobiliário urbano para embelezar as zonas onde estão situadas as suas lojas.

Fonte: Promover os Estudos e as Práticas de Economia Social e de Capital Social no Ensino Superior.

Links: Artigo sobre o NAPO (http://blog.yorksj.ac.uk/economiasocial/2013/05/13/129/)
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