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PONTO	DE	SITUAÇÃO:	ATIVIDADES	E	CONTAS	2014-2015		

	
INTRODUÇÃO	
	
Neste	 documento	 procede-se	 a	 uma	 identificação	 sumária	 das	 atividades	 desenvolvidas	 no	
período	 de	 outubro	 de	 2014	 a	 outubro	 de	 2015,	 espaço	 de	 tempo	 que	 corresponde	 ao	
exercício	de	funções	desta	Equipa	de	Coordenação,	bem	como	à	prestação	de	contas	relativas	
a	esse	mesmo	período.	
	
I	-	Membros	
O	Fórum	conta	atualmente	com	114	membros	dos	quais	111	são	membros	individuais	e	34	
coletivos.	
	
144	membros	

• 111	individuais	(37	efetivos)	
• 33	coletivos	(19	efetivos)	

Adesões	novas	neste	exercício	
20	novos	membros:	

• 18	individuais	
• 2	coletivos	(APDES	e	Biovilla)	

II	-	Atividades	concretizadas	
	

1. Encontros		

Foram	realizados	três	encontros	nacionais:	
• Porto	–	oficina	temática	“Arquitetura	e	Urbanismos	Participados”	-	contou	com	a	

presença	de	36	pessoas;	
• S.	Brás	de	Alportel	–	“Territórios	de	Baixa	Densidade”	–	contou	com	a	presença	de	30	

pessoas.	
• Moura	–	“Economia	da	Partilha”		

	
2. Contributo	dos	Membros	

Publicação	no	site	de	textos	da	autoria	dos	membros:	
• “A	Inovação	no	Desenvolvimento	Territorial”	(João	Ferrão,	intervenção	feita	nas	1.ªs	

Conferências	de	Aljustrel,	4	e	5	de	Abril	de	2014);	
• “Para	 Comunidades	 Mais	 Participativas	 -	 Experiências	 de	 Desenvolvimento	 Local	

Sustentado	 em	 Portugal	 -	 Políticas	 Públicas	 e	 Território	 ”	 (Projeto	 Cidadania	 &	
Território	Desenvolvimento	Local	Sustentado);	

• O	 Futuro	 da	 Gestão	 do	 Poder	 Local	 -	 Elementos	 para	 uma	 Reforma	 do	 Poder	
Local	(António	Covas,	Ciclo	de	Conferências	"Horizontes	do	Futuro",	Câmara	Municipal	
de	Loulé,	Fevereiro	de	2015);	
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• Políticas	 Territoriais	 Eficazes	 e	 Participadas	(João	 Ferrão,	 intervenção	 no	 Seminário	
Intermédio	do	projeto	Cidadania	&	Território:	Desenvolvimento	Local	Sustentado,	CES	
Lisboa,	17	de	Dezembro	de	2014).	
	

3. Google	Groups		

Acolhendo	 uma	 sugestão	 feita	 no	 7.º	 Encontro,	 que	 teve	 lugar	 em	Vila	 Real,	 procedeu-se	 à	
sistematização	da	 informação	partilhada	através	do	googlegroups,	 sistematização	essa	que	é	
atualizada	e	enviada,	em	regra,	semanalmente.		
	
Assim,	via	GoogleGroups,	foram	trocados,	desde	o	momento	da	sua	criação,	2.850	e-mails.	
Desde	 julho	 de	 2014,	 data	 em	 que	 teve	 início	 o	 processo	 de	 registo	 e	 organização	 da	
informação	partilhada,	 foram	 feitas	 cerca	de	333	partilhas	de	eventos,	bibliografia,	projetos,	
legislação,	avisos	de	concursos,	etc.		
	
Partilhas		
Os	números	que	a	seguir	se	identificam	dizem	respeito	às	partilhas	feitas,	contabilizadas	desde	
julho	de	2014,	data	em	que	se	iniciou	o	processo	de	registo	até	21.10.2015	
	

• Eventos	–	175	eventos	partilhados	
• Referências	bibliográficas,	artigos,	Relatórios,	etc.	-	113	
• 	Projetos	–	12	(desde	janeiro	de	2015)	
• Avisos	de	concursos	–	19	
• Legislação	–	25	diplomas	legais	
• Alguns	pedidos	de	colaboração	e	de	participação	em	projetos	em	que	os	membros	dos	

grupo	se	encontravam	envolvidos	(votações,	resposta	a	questionários,	pedidos	de	
bibliografia	e/ou	informação	sobre	determinadas	temáticas,	etc.)	

3.	Ações	de	visibilidade	externa	
	

• Colaboração	na	conceção	de	uma	das	versões	do	Mapa	Cognitivo	dos	Territórios	de	
Baixa	Densidade	que	foi	apresentado	no	âmbito	do	Fórum	GovInt	

• Publicação	de	uma	notícia	no	Boletim	da	Federação	“Minha	Terra”;	
• Publicação	no	Jornal	de	Notícias	do	dia	21janeiro	2014,	de	uma	notícia,	da	autoria	de	

José	Alberto	Rio	Fernandes,	relativa	ao	Encontro	realizado	no	Porto,;	
• Reunião	 na	 Câmara	 Municipal	 de	 Vila	 de	 Rei	 que	 contou	 com	 a	 Presença	 do	

Presidente	e	Vice-Presidente	da	Câmara,	do	Presidente	da	Assembleia	Municipal;	
• Um	 elemento	 da	 Equipa	 de	 Coordenação	 integrou	 o	 Conselho	 Científico	 &	

Cooperação	das	Conferências	de	Aljustrel	realizadas	em	maio	de	2015.	
	

4. Outras	atividades	
• Concurso	para	a	conceção	do	Logotipo	que	contou	com	a	participação	de	formandos	

do	 curso	 de	 Multimédia	 do	 CINEL	 e	 de	 uma	 Técnica	 da	 Taipa,	 tendo	 a	 escolha	 do	
logótipo	sido	feita	através	de	um	processo	de	votação	via	Google	group.	
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III	-	Projetos	
	
No	 âmbito	 da	 dinâmica	 do	 C&T	 nasceram	 dois	 projetos	 que	 resultaram	 de	 candidaturas	
apresentadas	ao	Programa	de	Cidadania	Ativa/Fundação	Calouste	Gulbenkian	e	EEA	Grants	e	
que	 foram	 promovidas	 pela	 RUMO	 em	 parceria	 com	 a	 Terras	 Dentro;	 ACERT	 e	 Rotas	 do	
Guadiana	e	pela	Associação	 In	Loco	em	parceria	com	as	Câmaras	Municipais	de	Odemira,	do	
Porto,	do	Funchal	e	de	Cascais.	
	
Ao	longo	deste	ano	o	C&T	foi	acompanhado	a	atividade	desenvolvida		
	
IV	-	O	que	ficou	por	fazer?	
	

• Atualização	do	site	(membros	e	inserção	do	logo);	
• Dinamização	do	Facebook;	
• Inquérito	aos	membros	do	Fórum	para	identificar	as	suas	expetativas	e	interesses;	
• Carta	ao	Primeiro-Ministro;	
• Criação	das	Bibliotecas	(virtual	no	site	e	real	em	espaço	cedido	pelo	CIDAC);	
• Encontro	 Nacional	 de	 divulgação	 de	 iniciativas	 locais:	 pequenas	 ações	

imediatas/grandes	mudanças	a	prazo)	
• Concretização	 da	 ação	 sobre	 a	 problemática	 dos	 territórios	 de	 baixa	 densidade	 a	

realizar	no	Pinhal	Interior	Sul	(PIS).	

V	–	Breves	Reflexões	Finais	
	
Esta	 rede	 tem,	 do	 nosso	 ponto	 de	 vista,	 um	 enorme	 potencial	 porque	 junta	 pessoas	 e	
organizações	 muito	 diversas:	 académicos,	 investigadores,	 autarcas,	 técnicos	 e	 dirigentes	 de	
serviços	públicos,	associações	de	base	local.		
Nestes	 dois	 anos	 de	 existência,	 tem	 vindo	 a	 afirmar-se	 essencialmente	 como	um	espaço	 de	
partilhas	e	de	momentos	de	 reflexão	em	 torno	das	oficinas	 temáticas,	mas	precisa	ainda	de	
ganhar	espaço	de	maior	visibilidade	e	reforçar	a	sua	coesão	interna.	
Consideramos	também	que	seria	importante	proceder	a	uma	caraterização	dos	seus	membros,	
por	perfil	de	competências	e	áreas	de	interesse,	de	modo	a	permitir	um	melhor	conhecimento	
das	suas	potencialidades.	
	
Como	pontos	fortes	destacamos:	

• O	conhecimento	mútuo,	a	entreajuda	e	a	partilha	de	experiência	e	conhecimentos;	
• O	envolvimento	direto	e	indireto	dos	membros	do	Fórum	noutros	projetos,	parcerias	e	

dinâmicas	e	que,	por	essa	via,	podem	conferir	alguma	visibilidade	ao	C&T	 (ex.	DLBC;	
Fórum	CovInt;	Grupo	dos	Territórios	Vulneráveis;	PIS);	

Como	aspetos	menos	conseguidos,	destacamos:	
• Dificuldade	em	se	operacionalizarem	algumas	das	propostas	e	sugestões	emanadas	no	

seio	do	grupo;	
• 	A	necessidade	de	se	conseguir	 reforçar	a	coesão	 interna	através	da	mobilização	dos	

seus	membros.	
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CONTAS	2014-2015	
	
As	contas	apresentadas	correspondem	ao	período	compreendido	entre	outubro	de	2014	e	
outubro	de	2015.	
	
RECEITAS	
As	 receitas	 do	 Fórum	 C&T	 são	 provenientes	 do	 pagamento	 das	 contribuições	 dos	 seus	
membros	que,	voluntariamente,	o	fazem	e	do	recebimento	de	juros	relativos	a	um	depósito	a	
prazo.	 A	 receita	 obtida	 por	 esta	 via	 tem	uma	 expressão	muito	 residual	 no	 quadro	 total	 das	
receitas.			
	
• Joia	

					Aderiram	à	rede	20	novos	membros	e	efetivaram	a	sua	inscrição	13.	
	
• Contribuições	Anuais	

						Neste	 exercício	 foi	 possível	 arrecadar	 690,00€	 de	 contribuições	 e	 joias	 relativas	 a	 42	
membros.	Alguns	destes	membros	procederam	ao	pagamento	de	contribuições	relativas	a	
mais	do	que	um	ano.	

	
• Novos	Membros	

Desde	Novembro	de	2014	até	Outubro	de	2015,	integraram	o	Fórum	20	novos	membros,	
dos	quais	18	a	título	individual	e	2	em	representação	de	entidades	coletivas.	
Deste	conjunto	de	novos	membros,	5	efetivaram	a	sua	participação.	
Do	 conjunto	 dos	 membros	 mais	 antigos,	 foram	 9	 os	 que	 decidiram	 passara	 membros	
efetivos.	
	
Assim,	 o	 C&T	 conta,	 atualmente,	 com	 um	 total	 de	 144	 membros,	 dos	 quais	 56	 são	
membros	efetivos,	isto	é,	procedem	ao	pagamento	das	contribuições.	

	
• Contribuições	 em	 atraso	 Do	 conjunto	 dos	 56	 membros	 efetivos,	 há	 contribuições	 em	

atraso	 no	 valor	 de	 625,00€	 (26	 prestações	 relativas	 aos	 membros	 individuais	 e	 de	 14	
prestações	relativas	aos	membros	coletivos.	Acrescem	5	joias	que	não	foram	pagas	apesar	
de	 terem	 sido	 pagas	 contribuições).	 Deste	 montante	 importa	 referir	 que	 315,00€	
correspondem	a	contribuições	relativas	a	2015	que	ainda	não	foram	pagas.		
	

• Juros	
	A	06.02.2015,	 foi	 feito	um	depósito	a	prazo	pelo	período	de	1	ano	no	valor	de	250,00€	
com	uma	taxa	de	juro	mensal	de	1,5%.	Foram	recebidos	de	juros	2,17€	J	
	
Em	 julho	 de	 2015	 foi	 aberta	 uma	 conta	 programada	 de	 rendimento	 mensal	 (conta	
poupança	a	5	anos)	com	entregas	mensais	de	10,00€	com	uma	taxa	de	juro	de	0,8€	pagos	
de	6	em	6	meses.	Ainda	não	foram	pagos	os	juros.	
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	DESPESAS	
	
As	despesas	o	C&T,	ao	longo	deste	ano,	resumiram-se	ao	pagamento	de	papel	de	cenário	para	
os	 Encontros,	 ao	 pagamento	das	 despesas	 referentes	 à	 organização	do	 I	 Fórum	de	 Finanças	
Éticas	e	às	despesas	de	gestão	e	manutenção	contas.	
	
No	 quadro	 seguinte	 procede-se	 à	 descrição	 das	 despesas	 e	 receitas	 do	 C&T	 no	 período	 de	
outubro	2014	a	outubro	de	2015.	
	

*Foi	feito,	a	06.02.2015,	um	depósito	a	prazo	pelo	período	de	1	ano	no	valor	de	250,00€	com	uma	taxa	
de	juro	mensal	de	1,5%.	
**Foi	aberta	em	julho	de	2015	uma	conta	programada	rendimento	mensal	(conta	poupança	a	5	anos)	
com	entregas	mensais	de	10,00€	com	uma	taxa	de	juro	de	0,8€	pagos	de	6	em	6	meses.	
	
As	contas	do	Fórum,	apresentam,	na	presente	data,	um	saldo	de	1.384,52€	(mil	trezentos	e	
oitenta	e	quatro	euros	e	cinquenta	e	dois	cêntimos).	
	
Moura,	24	de	outubro	de	2016	
	
A	Equipa	de	Coordenação	
Susana	Sousa	
Jorge	Nunes	
Hermínia	Gonçalves	
Conceição	Matos	
Telma	Guerreiro	

CONTAS	Out.	2014	a	Out.	2015	 SALDO	
Saldo	(transição	da	anterior	Equipa	de	Coordenação	 795,26	

RECEITAS	 DESPESAS	 	
Joia	 12	*	5,00€	 60,00€	 Papel	de	cenário	e	canetas	 17,99€	 	
Contribuiçõe
s	

42*	15,00€	 630,00€		 Fecho	de	Contas	do	Fórum	FES	-	
C&T	como	entidade	copromotora	

55,82	€	 	

Juros	
(depósito	a	
prazo)	

0,31€*9	 2,17€	 Imposto	sobre	rendimentos	(juros)		 0,72€	
	

	

	 	 	 Gestão	de	Conta	 26,94€	
	

	

	 	 	 Imposto	selo	/	gestão	da	conta	-		 1,44€	 	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	

TOTAL	RECEITAS	 692,17€	 TOTAL	DESPESAS	 102,91€	
	

Total	com	saldo	da	anterior	EdC	 1487,	43€	
SALDO	FINAL	 1.384,52€	

OUTROS	
Depósito	a	prazo*	 250,00		 A	06.02.2015,	 foi	efetuado	um	depósito	a	prazo	pelo	período	de	1	

ano,	no	valor	de	250,00€,	com	uma	taxa	de	juro	mensal	de	1,5%.	
Conta	poupança	(entregas	mensais	de	
10,00€)	

Foi	 aberta,	 em	 julho	 de	 2015,	 uma	 conta	 programada	 de	
rendimento	 mensal	 (conta	 poupança	 a	 5	 anos),	 com	 entregas	
mensais	de	10,00€,	com	uma	taxa	de	juro	de	0,8€	pagos	de	6	em	6	
meses.	


