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INFORMAÇÃO AOS MEMBROS  1  
 julho 2013 
 
 
 
CANDIDATURA(S) AO PROGRAMA CIDADANIA ATIVA 
  
Na sequência das decisões do nosso 3º Encontro, foi explorada a possibilidade de apresentação de uma 
candidatura ao Programa Cidadania Ativa, gerido pela Fundação Gulbenkian, que pudesse contribuir para 
a missão e objetivos do Fórum. 

Deste processo resultou a parceria entre a RUMO (entidade promotora), a Terras Dentro, a Rota do 
Guadiana e a ACERT, que apresentou uma candidatura ao domínio A do programa visando i) Criar, 
implementar e animar plataforma interinstitucional de discussão e reflexão do desenvolvimento territorial 
sustentável; ii) Promover a abordagem económica, social, cultural e ambiental integrada: disseminação de 
boas práticas de base territorial, a nível nacional; iii) Animar ciclos de debates/reflexão que contribuam 
para o diálogo e cooperação entre ONG, setor lucrativo e autoridades públicas, no quadro dos processos 
de execução de políticas públicas. 

Sabemos, por contactos informais, que outras organizações membro do Fórum terão apresentado 
candidaturas em diversos domínios do programa e com objetivos diversos e/ou complementares. No 
nosso 4º Encontro nacional, a 21 de Setembro – prevendo-se que, nessa altura, esteja concluída a seleção 
das candidaturas que transitam para uma 2ª fase, no caso de grandes projectos – contamos estar em 
condições de analisar e explorar as formas de articulação e complementaridade possíveis e desejáveis 
entre a candidatura referida tal como os restantes projetos e a programação de actividades do Fórum a 
definir no Encontro. 

Até lá – e caso assim o entendam – poderão fazer-nos chegar informação sobre as eventuais candidaturas 
de que são promotores ou parceiros, afim de podermos sistematizar as hipóteses de convergência. 

 

 

CONTRIBUTOS DO FÓRUM C&T para a reflexão e debate público em curso quanto ao processo 
de programação de fundos comunitários (2014-2020) 
 
A primeira iniciativa pública do Fórum C&T foi o documento “O Território no Centro das Politicas 
Públicas de Desenvolvimento e de Coesão”. Subscrito por um número significativo de entidades 
coletivas e pessoas singulares, o documento foi entregue presencialmente, no passado dia 17 de 
Junho, a dirigentes do IFDR – Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional, do Observatório do 
QREN e do Gabinete de Planeamento e Politicas (do MAMAOT), tendo também sido enviado, numa 
primeira fase, ao Conselho Diretivo do IGFSE – Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu e aos 
Presidentes das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional. Numa segunda fase foi enviado, 
para conhecimento, às seguintes entidades: ANMP - Associação Nacional de Municípios Portugueses, 
ANAFRE – Associação Nacional de Freguesias, Conselho Económico e Social (Presidente e Comissão 
Permanente: CGTP, UGT, CIP, CAP, CCP e CTP), Governos Regionais dos Açores e da Madeira, Comissões 
Parlamentares do Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local e  da Agricultura e Mar, e também 
ao presidente e membros da Cooperativa António Sérgio para a Economia Social (CNIS, CONFAGRI, 
CONFECCOP, ANIMAR, União das Misericórdias e União das Mutualidades) e Caritas. 
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Em resposta à nossa solicitação, foi já agendada, para o próximo dia 25 de Julho, uma reunião com o 
presidente do Conselho Económico e Social. 
  
Paralelamente, foi já realizada uma reunião com a direção da Federação Minha Terra que acolheu muito 
favoravelmente o documento; no entanto, a eventual subscrição, por parte da Federação, ficará 
dependente de decisão da nova direção cuja eleição ocorreu a 11 de Julho. Aguarda-se agendamento de 
reunião solicitada à direção da ANIMAR. 
 
A subscrição alargada do documento encerrará a 20 de Julho. 
 
Queremos acreditar que esta tomada de posição terá contribuído para o reconhecimento do Fórum C&T 
e, também, nos abre perspetivas de trabalho futuro, de participação cívica e de reflexão conjunta em 
torno da Cidadania e do Território. 

 

 

COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA DO FÓRUM 
 
Estamos a desenvolver esforços para, até ao final do corrente mês de Julho, ter o site do Fórum 
online. Logo que tal ocorra dar-vos-emos notícias.  

Este será, de forma privilegiada, o meio de divulgação/apresentação do Fórum no universo da 
World Wide Web.  

Chamamos a vossa atenção para os meios de comunicação disponíveis, com características e 
destinatários diferentes: 

a) O googlegroups (cidadaniaeterritorio@googlegroups.com) é um endereço de e-mail que 
se dirige a um grupo alargado de pessoas e organizações (membros ou não do Fórum) que 
manifestaram a sua vontade em acompanhar o C&T e partilhar conhecimento, 
experiências e reflexões sobre Cidadania e/ou Território. É o meio privilegiado para 
partilhar reflexões, divulgar textos ou eventos relacionados e suscitar debates que 
poderão resultar em comunidades de prática. 

b) O endereço de e-mail (cidadaniaeterritório@gmail.com) é um endereço eletrónico ao 
qual têm acesso os atuais membros da Equipa de Ligação e, futuramente, os elementos da 
Equipa de Coordenação. Para este endereço devem ser enviadas todas as comunicações 
relativas a aspectos organizativos do Fórum (tais como formalização de adesões, pedidos 
de esclarecimento, etc,) e, eventualmente, outras questões que considerem que devam 
ser tratadas ou divulgadas apenas no universo restrito dos membros efetivos do Fórum, 
pedindo a sua divulgação junto dos membros. É uma ferramenta de comunicação e 
informação gerida pela Equipa de Ligação/Equipa de Coordenação. 

Numa fase posterior, poderemos ver formas de comunicação de cada membro com os 
restantes sem recorrer à “intermediação” da Equipa de Ligação/Equipa de Coordenação   
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4º ENCONTRO DO FÓRUM C&T 
 
Relembramos e alertamos, para que possam gerir as respetivas agendas com antecedência, que o 
4º Encontro (plenário de membros) está marcado para o dia 21 de Setembro, em Alcáçovas 
(Associação Terras Dentro). Oportunamente vos iremos pedir contributos para a Ordem de 
Trabalhos, sendo que alguns pontos decorrem já dos Encontros anteriores 

Parece-nos interessante poder organizar as deslocações por grupos/zonas. Talvez não seja preciso 
todos levarmos o nosso carro ou irmos por transportes diversos … Oportunamente iremos 
solicitar a confirmação de presença no Encontro e indicação se dispõem de transporte próprio ou 
não e número de lugares disponíveis. Poderemos, assim, avaliar a possibilidade de transporte 
coletivo. Em alternativa, poderão, desde já, organizar grupos entre os membros com os quais 
tenham maior proximidade. 

Em prol da Cidadania e no respeito pelo Território! 

 

A equipa de ligação 

Graça Rojão 
Helena Mire Dores 
João Cordovil 
José Carlos Albino 
Luísa Teotónio Pereira 

 


