
C&T                                            Fórum Cidadania & Território 

 

5º Encontro Nacional 
Santa Comba Dão, 11 de janeiro de 2014 

 

Memória do Encontro 

Presentes: Ana Firmino; Antónia Silvestre, Graça Rojão e Rosa Carreira (CooLabora); Artur 
Cristóvão; Augusto Sousa e Jorge Nunes (Rumo); Beatriz da Silva; Clara Lourenço, Isabel Gaivão 
e João Cordovil (ADC Moura); David e Filomena Machado (Rota do Guadiana); Fátima Curado, 
Fernanda Vaz, Paula Gonçalves e Vera Simões (Activar); Fernando Gomes; Helena Mire Dores; 
Hermínia Gonçalves; Isabel Rodrigo; João Aidos; João Ferrão; Jorge Lucas e Paulo Silva 
(Lousitânea); Jorge Malheiros; Jorge Miranda (Etnoideia); Jorge Wemans; José Centeio; José 
João Rodrigues (Casa do Sal); José Manuel Luís, José L. Pereira e Maria da Conceição Morais 
(Conselho Diretivo dos Baldios de Almofala); Liliana Trempilho [Câmara Municipal de Góis]; 
Luciane L. dos Santos; Luís Chaves; Luísa T. Pereira e Stéphane Laurent (CIDAC); Manuel 
Lourenço (Grupo de Transição da Covilhã); Maria Adelina Silva e Marta Lage [Câmara Municipal 
de S. Comba Dão]; Maria Leonor Fonseca; Maria Manuela Dinis [Agrupamento de Escolas de S. 
Comba Dão]; Nelson Dias (In Loco); Patrícia Paixão (PRIP); Paulo Peixoto; Pedro Alves [Câmara 
Municipal de Águeda]; Regina Lopes (ADICES); Rui Henriques; Samuel Machado; Susana Sousa.  

Ausentes que deram a conhecer a sua não participação: Álvaro Cidrais, Andreia Martins 
(Associação Solidariedade Sem Fronteiras), Célia Quintas, Fátima Belo e Fátima Proença 
(ACEP), Florence Melen (Trilho), Helder Guerreiro, Jorge Gonçalves, José Guerra e Ricardo Silva 
(ADTR), José Carlos Albino, Manuel Trindade, Marco Domingues (Ecogerminar), Maria Joana 
Veloso, Paula Reis, Raul Marques, Sara Albino, Telma Guerreiro (Taipa), Teresa Pouzada, Ursula 
Caser, Vanessa Sousa.  

 
Agenda proposta 

9.30h – Boas vindas e apresentações 

10.00h – Inspiração e balanço (inclui a apresentação do site, do processo de participação 
no Fórum da Sociedade Civil e a apresentação do Projecto apresentado ao Programa 
Cidadania Ativa) 

11.00h – Pausa 

11.20h – Plano de Ação para 2014 / Grupos de Trabalho 

12.20h – Plano de Ação para 2014 / plenário 

13.15h – Almoço 

14.45h – Oficina sobre moedas sociais 

14.45h – Funcionamento dos Grupos de trabalho 

17.20h – Encerramento do 5.º encontro e avaliação  

 

Contrariamente ao agendado, o encontro iniciou-se apenas perto das 10.15h. O atraso no início 
dos trabalhos, a duração do 1.º ponto da agenda e o diferente estado de consolidação dos 
trabalhos entre os diferentes grupos, levou a que o plenário de construção do Plano de Ação para 
2014 passasse do final da manhã para o final da tarde, dando mais tempo ao funcionamento dos 
Grupos de Trabalho. 

 



Apresentação das e dos participantes 

A apresentação d@s participantes fez-se a partir de um grande mapa de Portugal continental 
fixado na parede da sala, no qual todos/as foram convidados a colocar um post-it, de acordo com 
a sua proveniência, com a indicação do seu nome e, caso se aplicasse, do nome da organização 
que representavam (ver imagem em baixo). Depois, seguindo o eixo norte-sul, cada um/a se 
apresentou brevissimamente. 

O efeito visual do mapa foi esclarecedor, verificando-se uma concentração de participantes na 
região centro, em simultâneo com pessoas mais dispersas, vindas de todas as outras partes do 
país. 

 

 

 

 



Boas-vindas 

O acolhimento na Escola Secundária foi feito a três, intervindo Jorge Miranda, da Etnoideia, 
Leonel Gouveia, Presidente da Câmara Municipal de Santa Comba Dão, recentemente eleito, e 
Regina Lopes, da ADICES - Associação de Desenvolvimento Local.  

Este espaço de boas-vindas permitiu conhecer: 

a) por via do Jorge Miranda, o trabalho da Etnoideia e o seu percurso, sendo destacado 
que é uma empresa que desenvolve intervenção nas áreas: i) do Desenvolvimento Social e 
Empreendedorismo, ii) do Desenvolvimento Rural, iii) da Multimédia e Orquestra, visando 
“criar emprego e riqueza na região”; 

b) por via de Leonel Gouveia, o concelho de Santa Comba Dão, tendo sido destacados 
alguns dados de caracterização: 12.000 habitantes, 6 freguesias, centralidade da sede do 
concelho face a Coimbra, Viseu e Aveiro, passagem de 3 rios importantes e barragem da 
Aguieira). O Presidente da Câmara referiu ainda os problemas resultantes da crise atual e 
mencionou os eixos de valorização do território: turismo e termalismo. Terminou dizendo 
“precisamos de pessoas com ideias”; 

c) por via de Regina Lopes, as preocupações daquele território em termos da programação 
dos fundos comunitários, destacando as dificuldades e riscos de quem intervém a nível dos 
territórios e a importância do processo de programação dos fundos comunitários e das 
opções de políticas públicas. “Espero que eventos como este possam ter um efeito em 
termos do exercício de influência política”.   

 

Abertura 

A Equipa de Coordenação abriu o plenário com uma breve apresentação do Encontro e do C&T. 
Estavam na sala, na altura, 46 pessoas, uma parte das quais participantes, pela primeira vez, em 
trabalhos do fórum.  

Depois de 3 Encontros nacionais em Lisboa, o C&T reuniu-se em Alcáçovas (outubro de 2013) e 
em Santa Comba Dão. O que proporcionou, neste caso, uma maior presença de atores locais do 
centro do país e uma possibilidade de dar a conhecer o C&T a novas pessoas e organizações. O 
leque de atores vai-se assim progressivamente alargando, sobretudo a partir do 3º Encontro.  

O objetivo principal do 5º Encontro é a construção coletiva de um Plano de Ação para 2014, a 
partir das propostas apresentadas por cada Grupo de Trabalho (GT). Estes Grupos formaram-se 
em Alcáçovas e por isso este é o primeiro momento em que voltam a reunir-se presencialmente. 
São 7 os GT: (1) Circuitos curtos; (2) Economia local; (3) Lobby e sustentabilidades do MDTL; (4) 
Metodologias participativas; (5) Moedas sociais; (6) Programação 2014-2020; (7) Comunicação. 

De acordo com a agenda proposta, de manhã, o plenário abordaria três questões que se 
destacaram desde Alcáçovas: a participação do C&T no processo do Fórum da Sociedade Civil, o 
site do C&T e a candidatura de um conjunto de organizações participantes do C&T ao Programa 
Cidadania Ativa (gerido pela Fundação Calouste Gulbenkian). Após a pausa, reunir-se-iam os GT, 
que voltariam ao plenário para elaborar o Plano de Ação para 2014 (PA 2014). A seguir ao almoço 
partilhado (na sede da Etnoideia) teria lugar a oficina sobre moedas sociais e os GT que o 
julgassem necessário poderiam voltar a reunir, em simultâneo. 

Celebrando-se exatamente 12 meses que o C&T tinha reunido pela primeira vez, a EdC desafiou  
os/as presentes a aproveitarem a pausa da manhã para escreverem em post-it as suas opiniões 
relativamente à seguinte questão: “partilhe o que mais o/a marcou (positiva ou negativamente) 
durante o último ano do C&T” (ver ponto mais à frente). 

O fórum é uma rede, um processo de construção e de convivência coletivo, com diferentes 
sensibilidades e naturais tensões. Durante este ano1 formalizaram a sua adesão 27 pessoas e 16 
entidades, incluindo uma cooperativa dos Açores. O googlegroups, o principal instrumento de 

                                                 
1 Desde o Encontro verificou-se a formalização de novas adesões – a informação atualizada pode ser 

consultada no site http://cidadaniaterritorio.wix.com/cidadaniaeterritorio. 

http://cidadaniaterritorio.wix.com/cidadaniaeterritorio


comunicação do C&T, contava com 109 participantes na data do encontro (em Alcáçovas eram 
83). 

 

Balanço desde Alcáçovas 

1.  Participação do C&T no processo do Fórum da Sociedade Civil (FSC) 

Jorge Wemans, que representou o C&T nas últimas reuniões de preparação do FSC (a realizar a 
20/21 de fevereiro de 2014), apresentou, sem entrar em detalhes, o processo, relembrando o 
porquê do fórum C&T ter decidido retirar-se do processo, depois de uma consulta aos membros e 
de explicações que ele próprio deu, telefonicamente, a quem o solicitou. Neste contexto, destacou 
duas questões que considerou importantes para o futuro: 

- “sociedade civil”: o que é? O que entendemos no C&T por “sociedade civil”? 
- articulações de redes da sociedade civil: como? Queremos avançar, no futuro, para uma 
convergência de redes, de acordo com as nossas prioridades de intervenção e com os recursos 
de que dispomos? 

Não havendo tempo para debater o assunto, ele ficou sobre a mesa e foi reiterada a 
disponibilidade do Jorge Wemans para esclarecer, nas pausas do Encontro, quem quisesse saber 
mais sobre este processo em concreto. 

 

Apresentação do site do fórum C&T -  www.cidadaniaeterritorio.wix.com/cidadaniaeterritorio.com  

Nelson Dias apresentou o site do C&T, frisando as seguintes características: 

- é uma estrutura evolutiva, onde se pode ir incluindo o que for sendo identificado como relevante 
- é uma página que poderá ser articulada com o facebook 
- é uma versão gratuita, mas que poderá evoluir para uma versão paga (de valor quase simbólico), 
com mais funcionalidades 
- é um site bastante estático, mas que poderá ser mais útil se o formos conseguido atualizar com 
maior regularidade e se as agendas dos membros forem aí partilhadas. 

Neste momento o site permite: 

- a comunicação com a EdC através do endereço eletrónico do C&T 
- apresentar o pedido de inscrição como membro 
- a disponibilização de diversos documentos, quer externos ao C&T, quer internos, nomeadamente 
os produzidos pelos GT, as Sínteses e Memórias dos Encontros nacionais, os Planos de Ação 
anuais, os documentos temáticos, etc. 
 
Após algumas intervenções dos presentes, o site foi validado e ficou acordado que: 

- na página que menciona os membros coletivos, se faria uma ligação para os sites dessas 
entidades 
- se sugeriria aos membros coletivos que fizessem, nos seus próprios sites, uma ligação para o 
site do C&T 
- se avaliaria a utilidade e viabilidade de utilização de um infomail. 

 

Apresentação da candidatura ao Programa Cidadania Ativa (apresentação em anexo)2  

Em nome da estrutura do projeto que foi denominado “Cidadania & Território: Desenvolvimento 
Local Sustentado”, Augusto Sousa, da Rumo, enquanto coordenador executivo e Jorge Nuno, 
coordenador técnico, apresentaram a candidatura, que já passou à 2ª fase e deve ser 
formalmente aprovada dentro de 2 ou 3 semanas:3 

                                                 
2 A informação referente à candidatura, foi antecipadamente enviada ao C&T como documento de apoio 

para o próprio Encontro 
3 Foi entretanto aprovada, no dia 17 de janeiro de 2014 

http://www.cidadaniaeterritorio.wix.com/cidadaniaeterritorio.com


- a candidatura é fruto de uma parceria entre as organizações Rumo (coordenadora),  ACERT, 
Rota do Guadiana e Terras Dentro e terá uma duração de 24 meses 

- o projeto, ao mesmo tempo que responde às metas do Programa Cidadania Ativa, foi pensado 
como podendo articular com os objetivos e o plano de trabalho do C&T, nomeadamente no que diz 
respeito às atividades previstas de seminários e de identificação e trabalho sobre “práticas 
significativas”, assim como à possibilidade de se ampliar o número de “territórios de 
experimentação” (à partida, estão considerados 2). 

O projecto mereceu várias felicitações por parte dos presentes, tendo sido reconhecida a sua 
mais-valia para o desenvolvimento do próprio fórum. 

Foi sublinhado, durante a troca de impressões que se seguiu, a importância das organizações da 
sociedade civil (OSC) se darem a conhecer no espaço mediático, já que estudos recentes 
comprovam a sua subalternização por parte de autarcas, empresas e púbico em geral.  

Ficou acordado que os GT deveriam considerar, na respetiva planificação, eventuais articulações 
e contributos para o projeto e que estas seriam melhor visualizadas durante a construção coletiva 
do Plano de Ação do C&T para 2014. 

 

O que mais o/a marcou (positiva ou negativamente) durante o último ano do C&T 

Utilizando a metodologia de balanço adotada na reunião, as e os participantes destacaram: 

Aspetos positivos: rede; documento sobre a programação 2014-2020 “O território no centro das 
políticas”; criação de grupos de trabalho; criação de rotinas de intercâmbio entre pessoas e 
organizações que não se conheciam ou que não dialogavam regularmente; troca de experiências 
entre membros; ritmo e motivação dos encontros; construção progressiva conjugando motivações 
com recursos diferentes; participar numa iniciativa livre dos grilhões da burocracia; expectativa de 
integrar um grupo com ideias refrescantes; conhecer e poder trocar ideias com pessoas 
fascinantes e que podem ensinar muito sobre assuntos interessantes; alargamento do fórum; 
energia e motivação de quem se envolve no trabalho em torno do DL; esperança de partilha; 
novos amigos; Carta de Princípios e Carta de funcionamento; valorização pessoal e oportunidade 
de intervenção; construir um outro mundo. 

Aspetos negativos: a condução coletiva da vida e opções do C&T revelou-se imensamente difícil; 
os vícios trazidos de anteriores experiências que podem minar o ambiente que verdadeiramente 
se pretende; uma abordagem muito tradicionalista e cristalizada do DL transmitida pelas 
ADL/ODL. 

 

Grupos de Trabalho 

Reuniram-se 5 dos 7 GT, na medida em que não compareceu a maioria dos participantes no GT 
“Lobby e sustentabilidades do MDTL” (os que estavam presentes participaram noutros GT) e os 
elementos do GT “Comunicação” também optaram por se integrar noutros Grupos durante o 
Encontro, considerando que seria mais fácil definir uma estratégia de comunicação após a 
definição do PA 2014. 

Os resultados dos trabalhos dos Grupos (versões já revistas pelos respetivos membros após o 
Encontro, conforme acordado) encontram-se disponíveis no site através dos seguintes endereços: 

- Circuitos Curtos  

http://cidadaniaterritorio.wix.com/cidadaniaeterritorio#!circuitos-curtos/cyk1 

- Metodologias Participativas 

http://cidadaniaterritorio.wix.com/cidadaniaeterritorio#!metodologias-participativas/c1tqf 

- Programação 2014-2020  

http://cidadaniaterritorio.wix.com/cidadaniaeterritorio#!programao-2014-2020/cv0p  

- Moedas Sociais  

http://cidadaniaterritorio.wix.com/cidadaniaeterritorio#!circuitos-curtos/cyk1
http://cidadaniaterritorio.wix.com/cidadaniaeterritorio#!metodologias-participativas/c1tqf
http://cidadaniaterritorio.wix.com/cidadaniaeterritorio#!programao-2014-2020/cv0p


http://cidadaniaterritorio.wix.com/cidadaniaeterritorio#!moedas-sociais/c23lz  

- Economia Local  

http://cidadaniaterritorio.wix.com/cidadaniaeterritorio#!economia-local/c1t56  

- Sustentabilidades e Lobby 
http://cidadaniaterritorio.wix.com/cidadaniaeterritorio#!sustentabilidade/c4nn  

 

 

Almoço de aniversário 

O almoço partilhado teve lugar na sede (em reabilitação) da Etnoideia e contou com a atuação de 
um grupo de jovens do Conservatório de Música de Santa Comba Dão. Foi um bom momento de 
convívio que acabou com o soprar da 1ª vela da vida do C&T, o PARABÉNS a VOCÊ e 
degustação do bolo de aniversário. 

 

Oficina sobre moedas sociais 

Verificando-se que os GT queriam terminar as suas discussões da parte da tarde, todos os seus 
elementos participaram na abertura da oficina (a cargo de José Centeio), receberam um texto de 
enquadramento da temática preparado para o efeito e ouviram as duas intervenções (Luciane 
Lucas e Samuel Machado), voltando a maioria, a seguir, para o debate nos Grupos. 

Pelo menos 8 pessoas deslocaram-se expressamente para participar na oficina (Jaime Oliveira, 
Daniela Herculano e Elsa Corga, da Câmara Municipal de Águeda e Cristiana Pires, Diana Dias, 
Giancarlo Pace, Mafalda Loureiro e Rúben do Movimento ECOSOL-Porto). Alguns membros dos 
GT também decidiram optar por ficar na oficina. 

 

Construção do Plano de Ação do C&T para 2014 

No plenário final, cada GT apresentou as suas propostas para o PA 2014. Com a informação que 
ia sendo partilhada, foi-se construindo um calendário orientador do conjunto das atividades. Na 
ausência de elementos do GT “Lobby e sustentabilidades do MDTL”, a EdC referiu uma das 
questões constantes no documento de trabalho enviado pelo Grupo nas vésperas do Encontro, 
nomeadamente a que se prende com a formalização do Fórum.  

Tendo presente o conjunto das propostas apresentadas, verificou-se que em muitos GT se 
mencionava a realização de inquéritos, questionários e levantamento de práticas dirigidos 
fundamentalmente ao mesmo universo – o do C&T. Também se desenharam algumas possíveis 
articulações entre iniciativas propostas pelos GT e atividades previstas na candidatura ao 
Programa Cidadania Ativa. 

Neste contexto, e após algumas intervenções dos presentes, foi solicitado que: 

- a EdC devolvesse ao fórum uma versão afinada do PA 2014, tendo em conta: i) a melhor 
articulação com o projeto a aprovar no quadro do Programa Cidadania Ativa; ii) a consideração 
das propostas do Grupo de Trabalho “Lobby e sustentabilidades do MDTL”; iii) uma 
calendarização das iniciativas potenciadoras da maior participação possível de todos os e as 
participantes do C&T e iv) a proposta de compatibilização dos instrumentos previstos para recolha 
de informação junto dos elementos do C&T, por forma a evitar que os participantes e outras 
entidades a envolver tivessem de responder a muitas grelhas diferentes 
- as e os coordenadoras/es dos GT enviassem rapidamente à EdC as propostas apresentadas no 
plenário final, de modo a que pudessem facilitar a afinação do PA 2014 e ser disponibilizadas no 
site. 

Foi ainda referida a possibilidade de algumas organizações poderem articular as iniciativas 
propostas com a sua própria programação.  

 

http://cidadaniaterritorio.wix.com/cidadaniaeterritorio#!moedas-sociais/c23lz
http://cidadaniaterritorio.wix.com/cidadaniaeterritorio#!economia-local/c1t56
http://cidadaniaterritorio.wix.com/cidadaniaeterritorio#!sustentabilidade/c4nn


Próximos Encontros nacionais 

A este propósito, foram tecidas algumas considerações sobre estas duas vertentes dos Encontros 
- GT + plenários e componente temática: 

- é positivo existir sempre uma dinâmica de encontro que tenha Grupos de Trabalho e plenário, 
sendo que o conteúdo das sessões plenárias poderá ser variável, umas vezes mais temática 
(como a da oficina das moedas sociais), outras vezes mais de partilha das conclusões dos GT 
- algumas das oficinas previstas no PA2014 poderão constituir a dinâmica de plenário dos 
Encontros 
- pelo menos uma vez por ano deveria dedicar-se algum tempo ao balanço anual. 

Os dois próximos Encontros devem realizar-se em maio e outubro, respetivamente, dependendo 
as datas e os locais precisos da sua possível articulação com algumas das atividades pensadas. 
Foi proposto que o 6º Encontro se realizasse em Vila Real e o 7º Encontro no Algarve. A data 
do 6.º encontro ficou de ser avaliada com o Artur Cristóvão e comunicada posteriormente ao C&T. 

 

Encerramento do Encontro 

No final da sessão, a EdC assumiu o compromisso de mandar a todos/as os/as participantes uma 
folha de avaliação do Encontro, cujas respostas são muito importantes para a preparação de 
futuros Encontros e iniciativas. 

 

 

17 de fevereiro de 2014 


