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Introdução 

Comprometidos com o Programa Cidadãos Ativ@s financiado pelo Active 

Citizans Fund /EEA Grants através da Fundação Calouste Gulbenkian 

e da Fundação Bissaya Barreto, procurámos, num primeiro tempo, 

recriar as equipas para realização do projeto Literacia para a 

Democracia no sentido da reapropriação do projeto pelos membros 

responsáveis de cada uma delas. Tratando-se de grupos com uma longa 

experiência e atividade de intervenção social em diversos domínios e 

comunidades foi necessário fazer interagir este projeto na atividade de 

intervenção social que já desenvolviam e mais, que tinham expectativas 

de vir a realizar. Foi necessário um aprofundado e sério trabalho de 

compreensão mútua quer da equipa chapéu (APCEP) quer das equipas 

locais (ALEM, iCreate, Barafunda, Letras Prá Vida, CQ Paço de Arcos) 

quer mesmo no interior das equipas uma vez que estávamos em 

presença de grupos com outras atividades diversas para além do projeto 

comum.  

Assim, procurámos dar conta da dinâmica e cultura das organizações 

responsáveis pela implementação do projeto, da sua missão de 

intervenção social e duma outra dimensão transversal, gerada durante 

o desenvolvimento do projeto LpD … uma descrição, uma reflexão sobre 

metodologias colaborativas, sistematização de experiências, relatos de 

iniciativas que se foram produzindo em Espaços de Educação em 

Cidadania, aprimorando a participação cidadã (antes, durante e após os 

tempos de pandemia).  

No I CAPÍTULO projetam-se futuros, declarações visionárias de como a 

educação se deverá apresentar em 2050, que precisamos semear no 

presente, no agora, no já. Agora que, como de pode depreender no II 

CAPÍTULO, avança no Espaço Barafunda, onde as palavras se fundem 

em “mãos com cabeça” e mais A.L.E.M, no III CAPÍTULO, pelos 

caminhos de cultura cigana. No IV Capítulo, na visão dos próprios 

participantes, são reportadas vivências das abordagens coletivas, são 

práticas integradoras sob o chapéu da literacia para a democracia. O V 

CAPÍTULO, Cuidar da Terra, cuidar de nós! Documenta um dos 

encontros … em Roda de Conversa a distância, momentos onde se pode 

dizer que criámos "Espaço de formação”. No VI CAPÍTULO, no seu jeito 

de inquietar, procurar, aprender, partilhar, divulgar, a Lucília Sagado 

deixa-nos contributos de pesquisa sobre conceitos para muitos nós 

recentes. 
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I - Educação para a sobrevivência futura.  

Educação de novo imaginada  

e configurada  

em função da sobrevivência futura do planeta. 
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APRENDER PARA SE TORNAR PARTE DO MUNDO: 

 Educação para a sobrevivência futura   

“Learning to Become with the World: Education for future survival”. 

Education Research and Foresight, Working Papers, nº 28. 

Novembro 2020. Este documento foi encomendado pela UNESCO 

para apoiar o trabalho da Comissão Internacional sobre os Futuros 

da Educação. 

 

Construindo paz nas mentes de homens e mulheres 

 

 

(Excertos selecionados e traduzidos por Alberto Melo, Associação 

Portuguesa para a Cultura e Educação Permanente, dezembro 2020)  

Perante as inúmeras ameaças existenciais que criámos para nós 

próprios, este documento apela a que a educação seja de novo 

imaginada e configurada em função da sobrevivência futura do planeta. 

Com esse fim em vista, propõe 7 declarações visionárias de como a 

educação se deverá apresentar em 2050 e posteriormente. Estas 

declarações assentam em 3 premissas. A primeira: a sustentabilidade 

humana e planetária é uma e a mesma coisa. A segunda: qualquer 

tentativa para alcançar futuros sustentáveis, que continuem a separar 

os humanos do resto do mundo, são delirantes e fúteis. E a terceira: a 
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educação deve desempenhar um papel crucial na reconfiguração total 

do lugar que ocupamos e da intervenção (“agency”) que levamos a cabo 

no seio deste mundo interdependente. Tudo isto exige uma mudança 

completa de paradigma: do aprender sobre o mundo para agir sobre ele 

até ao aprender a fim de se tornar parte do mundo que nos rodeia. A 

nossa sobrevivência futura depende da nossa capacidade de realizar tal 

mudança. Estamos a sofrer as consequências trágicas do nosso 

falhanço em imaginar modos alternativos de viver com a Terra. Apesar 

de alguns esforços para promover a educação como chave para alcançar 

uma vida sustentável, as escolas e os sistemas de ensino superior 

continuam a dar prioridade ao fornecimento de mão-de-obra para o 

crescimento económico, em detrimento da sustentabilidade ambiental. 

Os dualismos cartesianos que estruturam os nossos currículos e 

pedagogias são determinantes para perpetuar a ilusão de que estamos 

de algum modo separados do mundo e podemos actuar sobre ele com 

impunidade. O facto de o mundo ter hoje o número mais elevado de 

pessoas “educadas” da sua história e, contudo, estar mais próximo que 

nunca do colapso ecológico é um gritante aviso de que uma educação 

do tipo “mais do mesmo” não faz senão agravar os nossos problemas. É 

o momento de nos preparamos para os desafios e de reconfigurar 

fundamentalmente o papel da educação e da escolaridade a fim de 

imaginar e aprender, de novo e radicalmente, o nosso lugar e a nossa 

intervenção no mundo.  

 

AS 7 DECLARAÇÕES VISIONÁRIAS PARA A EDUCAÇÃO EM 2050  

 

1. Em 2050, reavaliámos e reconfigurámos as relações entre 

educação e humanismo. Conservamos agora a melhor 

característica da precedente missão humanista da educação – 

promover a justiça – mas alargámo-la para lá de um 

enquadramento exclusivamente humano e social.  

 

O novo mandato da educação é a promoção da justiça ecológica, 

ensinando as artes de viver de forma respeitosa e responsável num 

planeta danificado. Desconfiando das maneiras humano-cêntricas de 

pensar e de agir, resistimos agora activamente à premissa do 

excepcionalismo humano e recusamos a proposta perigosa do domínio 

humano sobre a Terra. A educação humanista tinha sido cooptada por 

uma obsessão míope com o crescimento económico perpétuo… Ao 

repetir e perpetuar preocupações ilusórias da posição central e 

excepcional dos seres humanos, a educação tornara-se parte do 

problema e não da solução. Em 2050, conseguimos eliminar o 
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estrangulamento euro-ocidental e humano-cêntrico da educação… e 

procurámos alternativas ecologicamente sintonizadas que reconhecem a 

intervenção e interdependência colectiva de todos os seres, entidades e 

forças existentes na Terra. Também reconhecemos que muito se pode 

aprender com as ontologias relacionais baseadas na terra, até porque as 

vias indígenas de conhecer e de estar em relação recíproca com a Terra 

e todas as suas criaturas fornecem um modelo ancestral para uma vida 

sustentável. Através da aprendizagem e do ensino, os princípios da 

pluriversalidade – incluindo a multiplicidade de vias de conhecer e de 

ser, a sabedoria das ontologias indígenas e a animacidade de mundos 

para além do humano – conseguimos expandir a nossa noção de 

justiça. Em consequência, a prática da educação encontra-se agora 

infinitamente mais inclusiva.  

 

2. Em 2050, reconhecemos inteiramente que os seres humanos 

se encontram incorporados em ecossistemas e que nós somos 

seres ecológicos e não apenas sociais. Dissolvemos as 

fronteiras entre ciências “naturais” e “sociais” e todos os 

currículos e as pedagogias estão firmemente enraizados numa 

consciência ecológica.  

Somos partes integrantes, inseparáveis, das mesmas ecologias. Levou 

muito tempo até abandonarmos a dupla ilusão de que os ecossistemas 

existem para nos servir e sustentar e de que nós os podemos “gerir” 

para esse fim. A contínua muralha disciplinar entre ciências sociais e 

naturais foi durante muito tempo um persistente obstáculo ao 

reconhecimento do nosso ser ecológico. O falhanço em atingir os 

Objectivos de Desenvolvimento Sustentável em 2030 forçou a uma 

reavaliação crítica dos dualismos implícitos que continuavam a entravar 

a realização de objectivos humanos e ambientais, que eram não apenas 

interconectados mas inextricavelmente entrelaçados. Graças à 

percepção, definitiva e dura, de que o destino dos humanos está 

inextricavelmente ligado ao de todos os outros seres, elementos e forças, 

nesta Terra viva, aceitámos finalmente que viver e aprender é uma 

faceta do ser ecológico. Tendo dissolvido as fronteiras disciplinares 

entre ciências “naturais” e “humanas”, praticamos agora a educação 

com uma consciência ecológica global.  

 

3. Em 2050, deixámos de utilizar a educação como veículo para 

promulgar a “excepção humana”. Estamos a ensinar que a 

intervenção (“agency”) é relacional, colectivamente 

distribuída e mais-que-humana.  
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Foi útil relembrarmo-nos que, apesar do seu domínio sistemático sobre 

a educação oficial, a excepção humana e o individualismo (neo)liberal 

não foram nunca universalmente adoptados. São anátema para 

cosmologias indígenas e africanas… e incompatíveis com a tradição 

filosófica asiática. iniciámos a gigantesca tarefa de reconfigurar 

radicalmente os nossos currículos e pedagogias, em função de noções 

de intervenção (“agency”) colectivas, relacionais e mais-que-humanas. 

Em vez de confiarmos no engenho e tecnologia humanos como remédio 

final para os problemas ecológicos, estamos agora a aprender como 

ocupar o nosso devido lugar como um dos muitos actores, fazedores e 

modeladores da vida na Terra.  

 

4. Em 2050, eliminámos os referentes de educação centrados no 

desenvolvimento humano. Em vez de fomentar o 

individualismo, estamos agora a promover tendências 

colectivas e relações humanas e mais-que-humanas conviviais 

e reparadoras.  

 

 

Podemos agora observar que os referentes de desenvolvimento humano 

que dominaram a educação no século XX e primeiras décadas do século 

XXI faziam parte de um projecto imperialista muito mais vasto de 

“modernizar o mundo” em conformidade com as noções teleológicas 

ocidentais de progresso e desenvolvimento. Podemos ver claramente que 

as noções normativas ocidentais de “avanço” foram usadas como 

padrões universais em função dos quais se media o déficit de pessoas, 

culturas e países “em desenvolvimento”. A psicologia do 

desenvolvimento tornara-se o discurso dominante e produzira uma 

compreensão universalizada da “criança” assim como um conjunto 

normativo de etapas do desenvolvimento infantil. Dentro deste discurso 

totalizador, a “criança individual” era vista na sua progressão através 

destas etapas, separadas e abstraídas do mundo. As diferentes 

pedagogias reforçaram e suportaram a criança aprendente individual a 

tornar-se autónoma, auto-reguladora, racional e interventiva (“agentic”). 

Tornou-se óbvio que a educação não estava a preparar os jovens 

aprendentes para os futuros ecológicos precários que tinham de 

enfrentar e que era necessário algo de radicalmente diferente dos 

referentes de desenvolvimento humano do século XX, desactualizados e 

individualistas. Foram os próprios estudantes que assinalaram . A 

partir de 2018, um movimento crescente de estudantes liceais levou 

milhões paras ruas em todos os pontos do globo, denunciando o 

crescimento económico e o desenvolvimento sem fim como uma 

catástrofe ecológica e exigindo que os governos e os dirigentes nacionais 
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tomassem medidas urgentes relativamente às mudanças climáticas. … 

Apelavam para uma educação radicalmente diferente que garantisse a 

sua sobrevivência futura. Por insistência dos estudantes, temos agora 

uma separação permanente entre educação e as lógicas gémeas do 

crescimento económico e do desenvolvimento humano infinitos… 

Reconfigurámos a educação em torno dos princípios de interdependência 

e interconexão, o que torna tudo e toda a gente parte integrante da 

comunidade ecológica da Terra. A cultura individualista do “eu mesmo” 

(self”) é hoje uma coisa do passado. As tendências colectivas estão na 

ordem do dia. As nossas práticas educacionais caracterizam-se agora 

pela abertura ao “Outro”, quer sejam outros seres humanos ou espécies, 

territórios, antepassados, cyborgs e máquinas.  

 

5. Em 2050, reconhecemos que vivemos e aprendemos num 

dado mundo. As nossas pedagogias já não situam o mundo 

“ali fora”, como um objecto sobre o qual se aprende. 

Aprender a tornar-se parte do mundo é uma prática 

consolidada e uma colaboração pedagógica mais-que-

humana.  

A nova Carta de ensinar e aprender as artes de viver responsavelmente e 

respeitosamente numa Terra danificada exigiu-nos o questionamento do 

fosso binário mais fundamental: sujeito / objecto. Avançamos agora com 

uma consciência ecológica que recoloca firmemente todos os seres 

humanos como elementos ecológicos internos (“insiders”), já e sempre 

incorporados dentro de ecossistemas. Educadores, numa vasta gama de 

sectores (educação comparativa, inteligência artificial, ensino superior e 

outros) também se confrontaram com a tarefa de reformular a 

aprendizagem para além do fosso sujeito/objecto. Focando as relações e 

contactos do dia-adia como sendo inerentemente pedagógicos, 

reconhecendo que não são só os seres humanos que ensinam e aprendem 

e mobilizando a curiosidade humana para aprender o que já está a 

acontecer no mundo, conseguimos por fim efectuar a mudança de apenas 

aprender sobre o mundo para passar a aprender com ele. 

 

6. Em 2050, a missão da educação tem um mandato 

cosmopolítico, o que a transportou para além das 

reivindicações universalistas e antropocêntricas das 

perspectivas humanistas, humanitárias e dos direitos 

humanos.  

Os educadores adoptaram agora e totalmente os princípios da 

cosmopolítica e reconhecem a pluriversalidade ou a coexistência de 

muitos mundos diferentes. Seguir os princípios da cosmopolítica permitiu-
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nos adoptar uma definição mais vasta do que significa “pertencer”, uma 

definição que abarca todos e tudo, quer viventes quer não, e contém 

portanto mundos mais-que-humanos. Esta educação exige um tipo de 

pensamento transversal, questionando a “excepção humana” mas 

aceitando a nossa responsabilidade quanto ao papel que 

desempenhamos no relacionamento com as outras criaturas… Assim, o 

espaço educativo tornou-se uma parte crucial do “pluriverso em 

construção”. Em 2050, a prática da cosmopolítica atravessa a educação, 

a cultura e a política.  

 

7. Em 2050, a finalidade da educação para a sobrevivência 

futura levou-nos a dar prioridade a uma ética de 

recuperação colectiva relativamente a esta Terra 

danificada.  

 

Conseguimos agora imaginar de novo e reconfigurar completamente a 

educação em torno da sobrevivência futura do nosso planeta, 

recolocámos a prática da educação em mundos comuns, porque já não 

diferenciamos entre o social e o ambiental e já não enquadramos a 

pedagogia como actividade exclusivamente humana. Motivados pelo 

compromisso de atingir a justiça intergeracional e multiespécies, nesta 

Terra danificada, mudámos a finalidade da educação de uma Carta 

humanitária para uma Carta de justiça ecológica. Coerentes com estas 

mudanças, adoptámos um tipo de ética inteiramente novo, que é 

colectivo, mais-que-humano e recuperador. Abandonando as fantasias 

grandiosas em que os humanos salvam o ambiente, conseguimos agora 

colocar o enfoque num objectivo muito mais modesto, o de cuidar de 

forma colaborativa o florescimento mútuo de todos – humanos e mais que 

humanos – recuperando em conjunto os nossos mundos comuns, mesmo 

se conseguirmos apenas uma recuperação parcial. Aprendemos 

finalmente a lição: para se atingir justiça ecológica temos de cuidar das 

nossas relações com os outros e em todas as suas especificidades. 
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II - No Espaço Barafunda. 

 

“Vamos em busca e avançamos em “Barafunda” por novas estórias, outros 

enredos (cenários) onde as palavras requerem mãos e pés e corpo e suor e 

calor, frio, sol, chuva, e terra, solo, ervas, arbustos, árvores, sujo, limpo, morte, 

regeneração, semente que alenta e alimenta corpo e (…) boa disposição.” IR1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Isabel Rufino 
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1 - As ideias por detrás dos desafios.  

Falar de “contextos educativos” pressupõe a existência de contextos que 

não o são, não são “educativos”. Na verdade, isso não acontece – todos 

os contextos são educativos. 

 Podemos estar ou não em acordo com os modos ou modelos educativos 

e até os considerarmos “deseducativos” a partir de um conjunto de 

atributos e/ou valores e, ainda, consoante a maior ou menor adesão a 

eles. Na verdade, falar de contextos educativos é falar do estado de uma 

dada sociedade/comunidade, dos múltiplos fatores de integração e/ou 

desintegração dos seus membros (enquanto atores construtores de si 

com os demais), cidadãos e cidadãs ativas, ou não, e de pleno direito, 

em igualdade de oportunidades e deveres na vida em sociedade. É neste 

vislumbre, por uma sociedade integradora, que se apelam a 

“metodologias de inovação pedagógica” e a “mudanças educativas” em 

todas as fases de desenvolvimento do ser humano – na educação 

permanente e ao longo da vida (dos zero aos 100 anos). No processo 

integrador das pessoas, atendendo ao atual estado da sociedade (local, 

nacional e global) a importância atribuída ao “trabalho”- “emprego” (por 

conta própria ou por conta de outrem) tem peso acrescido, na medida 

em que vivemos a “sociedade do trabalho-emprego” e do seu inverso 

“desemprego” – situação que propicia, estrangula ou dificulta o acesso à 

remuneração suscetível de favorecer a obtenção dos recursos 

necessários à subsistência - possibilita ou dificulta contextos de 

“qualidade de vida”. Por sua vez, a constante mudança técnica e 

“Ativar a Participação das Comunidades em Contexto Educativo - 

com Barafunda AJCSS”  
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tecnológica altera os modos e modelos de trabalho-emprego e com estes, 

a procura de mudanças por novas formas de acesso aos conhecimentos 

e competências necessárias à empregabilidade e, consequente, o apelo 

constante a “novos” modos e modelos educativos, formativos, de 

instrução e de integração. É neste contexto que se apela à 

“participação” das “comunidades”, da “sociedade civil”, nos processos de 

“educação-formação”, por novos “contextos educativos”, onde 

interferem, entre outros as “organizações” da “economia social”. 

Assinalar estes termos (como conceitos fundamentais) foca a sua 

importância na emergência de organizações sem fins lucrativos que com 

estes agentes mobilizam a sua missão de promover o “desenvolvimento 

local” - através da vontade e risco de “empreender”, de “pesquisar”, 

“inovar” e “valorizar” os recursos das comunidades, recriando-se 

constantemente por um novo olhar do que está perto, como catapulta 

para ver mais e mais longe.  

2. Desafios presentes com a Barafunda AJCSS Na vasta abrangência 

dos conceitos atrás evidenciados, nas múltiplas descodificações 

associadas, projeta-se e reformula-se (no tempo e com o tempo) as 

vivências das pessoas e das organizações (pensar, ser, estar, programar, 

mobilizar recursos - humanos, financeiros, etc.- e executar), como é o 

caso da “Barafunda AJCSS". 2. Conhecer o início desta organização 

torna-se essencial para a compreensão dos elementos que constituem a 

sua visão, missão e objetivos estratégicos, na medida em que esta tem 

evoluído (em mais de 30 anos de existência), orientada para a satisfação 

das necessidades locais - dos seus públicos, associados e associadas, 

conforme objetivos estatutários. Orientada numa lógica operacional, 

compromete-se na resposta às necessidades que as crianças, os/as 

jovens e suas famílias manifestam na interação e gestão dos tempos de 

trabalho, de lazer, entre outras ações de aprender. No trabalho com 

crianças (dos 6 aos 12 anos) promove o ATL – Atividades de Tempos 

Livres, em acordo com a Segurança Social distrital. Apoia pessoas 

jovens e adultas no acesso livre a atividades da Barafunda, 
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nomeadamente com o “Ponto Aprender”, no espaço da sede - “quintal 

Barafunda”- onde promove oficinas de artesanato, artes, reciclagem, de 

atividades agrícolas-permacultura, alimentares (da horta à mesa) - 

pesquisa e confeção de receitas saudáveis e amigas do ambiente, entre 

outras.  

3. Na prossecução das atividades, articula-se com as escolas da região e 

na maior proximidade com o Agrupamento de Escolas da Benedita 

(estudantes, corpo docente e auxiliar), com quem estabelece parcerias 

que possibilitam articular conteúdos teóricos das disciplinas 

curriculares à sua aplicação, com o manuseamento das mãos para 

incentivar modos de ser e estar, por uma vida saudável e integradora. 

Apelidadas de “mãos com cabeça”. 

 4. As ações promovem-se fundamentadas em situações plausíveis de 

executar (ideias, problemas), a progredir através de oficinas e encontros 

de debate (reuniões, conferencias, etc.). A par deste trabalho com 

crianças, jovens e pessoas adultas em acesso livre, estabelece ligação 

com as famílias, por via destes e ainda através do Centro Qualifica (CQ), 

possibilitando em muitas dinâmicas o encontro intergeracional (um 

objetivo de atuação). Com o Centro Qualifica, para além do 

Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC) de 

nível básico e secundário, faz-se o trabalho prévio de informação e 

orientação personalizada, ajustado a cada pessoa, atendendo à sua 

situação sociolaboral, motivacional e nível de escolaridade - 

operacionalização e diagnóstico a estabelecer objetivos face às 

necessidades, interesses e as ofertas formativas disponíveis no mercado 

e/ou a disponibilizar. Neste sentido, as parcerias (públicas e privadas – 

escolas, associações, empresas, autarquias, etc.) de âmbito regional e 

nacional são fundamentais, fazendo-se acompanhar do contacto com 

entidades formadoras externas, para aferir formações disponíveis e 

vagas para inscrição de candidatos/as - assegura-se uma etapa de 

partida de modo a que cada candidato/a construa o seu Projeto 

Individual de Carreira (PIC), desde a pessoa que necessita de aprender a 
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ler e a escrever até à situação de licenciados/as, encaminhados e 

encaminhadas para formações, formação profissional ou TESP – nível 5 

– Cursos Técnicos Superiores Profissionais. A articulação com entidades 

parceiras processa-se nos contactos para estabelecer diagnósticos das 

necessidades, a divulgação de formações, a inscrição de candidatos/as, 

o envio de documentação e o Projeto Individual de Encaminhamento 

(PIE). 16 17 O acompanhamento dos/as candidatos/as quando já em 

processo (RVCC – Escolar ou Profissional) tem por base a elaboração de 

um portefólio reflexivo de aprendizagem, sustentado na história de vida 

da pessoa. Trata-se de um processo de orientação que passa pelo 

acompanhamento dos trabalhos feitos em sessões de formação e fora 

destas, a elaboração de sessões de trabalho em reconhecimento na 

colaboração com formadores e formadoras de Sociedade Tecnologia e 

Ciência (STC), Cultura Língua e Comunicação (CLC), Cidadania e 

Profissionalidade (CP), Matemática para a Vida (MV), Cidadania e 

Empregabilidade (CE), Linguagem e Comunicação (LC) e Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC), para além destas as sessões de 

Segurança e Saúde no Trabalho (SST), acompanhados de outros 

contactos presenciais e/ou a distância com as pessoas adultas para 

esclarecimento e orientações de desenvolvimento do seu Portefólio 

Reflexivo de Aprendizagem - PRA. O Centro Qualifica Barafunda 

processa a certificação escolar de nível básico (4º, 6º, 9º anos) e 

secundário (12º ano). Ao nível profissional, o processo RVCC abarca 

saídas que valorizam o trabalho com crianças e jovens, geriatria e 

secretariado/administrativo. Nas certificações profissionais de nível 2, 

temos: o/a cuidador/a de crianças e jovens (i), o/a assistente 

administrativo (ii), o/a agente de geriatria (iii), assistente familiar e de 

apoio à comunidade (iv). Nas certificações profissionais de nível 4 

temos: o/a técnico/a de secretariado (i), o/a técnico/a administrativo 

(ii) o/a técnico/a de ação educativa (iii), o/a técnico/a de juventude (iv), 

o/a animador sociocultural (v), o/a técnico/a de apoio à família e de 

apoio à comunidade (vi). Por esta via, o trabalho da Barafunda articula-

se com o tecido empresarial da região favorecendo a qualificação das 
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pessoas ativas e o reconhecimento valorizado dos seus 

saberes/competências. Esta criação de externalidades favoráveis ao 

tecido empresarial (independentemente dos setores de atividade), no 

apoio às empresas e às famílias, são possibilitadas pela visão do Estado 

interessado no real “desenvolvimento local” – dinâmicas que dão corpo a 

um importante movimento que renuncia à separação entre o económico 

e o social, aquele que possibilita as pessoas serem atores em lugar de 

espetadores e/ou meros consumidores e consumidoras. Estes 

movimentos associativos, como é o caso da Barafunda AJCSS, 

possibilitam a empregabilidade qualificante das novas gerações – 

integradas e integradoras – tomando o território5 em prol de si mesmos 

e com estes a capacidade de associar fatores endógenos (assentes na 

iniciativa e recursos humanos próprios) e exógenos (aptidão para a 

atração de investimento e iniciativa exógena). Por esta via, o território 

(cada lugar, freguesia e região) assume-se como “ESCOLA” - espaço 

educativo-formativo/aprendente. Espaço este que se alarga na vertente 

europeia, na medida em que se interliga nas relações de troca (pessoas 

e recursos) como é o caso das atividades de Erasmus, em crescente 

estímulo com o envolvimento da Barafunda em programas europeus. “ 

Isabel Rufino Professora, diretora-coordenadora do Centro Qualifica Barafunda, 

investigadora associada no Instituto Universitário de Lisboa (CIES- ISCTE-IUL), 

doutorada em Sociologia do Trabalho das Organizações e do Emprego, ISCTE 2005, 

mestrado em 1996 e licenciada em 1981. 

 

In Caderno Temático Ativar a Participação das Comunidades em Contexto 

Educativo, págs. 13 -17,  

AUTORES/AS Ana Raimundo; Adelino Calado; Isabel Rufino; Jorge Ascenção; Luís Gonçalves; 

CooLabora; ASPEA; ICE; Agrupamento de Escolas do Fundão; Agrupamento de Escolas Marinha 

Grande Poente; Escola Secundária Antero de Quental, Açores; Agrupamento de Escolas de 

Mortágua; Agrupamento de Escolas de Miranda do Corvo - EBI/JI Prof. Dr. Ferrer Correia, 

EDITORA Animar - Coletânea Gestão Associativa e Desenvolvimento Local, DATA DE EDIÇÃO 

Fevereiro, 2021. 
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Isabel Rufino2 

Introdução 

Na procura da racionalidade a moldar a transformação da 

sociedade, persiste a valorização do trabalho que demarca as sociedades 

na sua mudança, com o peso dos estudos deste a incidir na sua rarefação 

– o não trabalho (RUFINO, 2016). Na insurreição face ao desemprego (com 

a pobreza e demais formas discriminatórias associadas), arrojam-se 

movimentos sociais, ações multiformes na busca do equilíbrio 

desequilibrado e exacerbado em tempos de crise e pandemia. Persistem 

interrogações sobre a permanência das questões sociais desintegradoras 

das pessoas e as modalidades de governação necessárias à mudança pela 

qualidade da vida humana à escala global. Enquanto se ensaiam práticas 

pela governação dos recursos da causa publica, através de organizações 

privadas sem fins lucrativos e de utilidade publica, a análise temporal 

mostra a persistência das dicotomias - “bom” e “mau tempo” - que arroja 

ventos da mudança em direção incerta, a par da procura de inovação 

social para abolição das barreiras criadas no encontro/confronto dos 

humanos consigo mesmos e com o planeta – paira (ainda) a persistência 

de desencontros, conforme Malatesta (1892)i : 

Sopra um vento de revolta em todos os lugares. A revolta é aqui a 

expressão de uma ideia, lá o resultado de uma necessidade; com 

mais frequência ela é a consequência de uma mistura de 

necessidades e de ideias que se engendram e se reforçam umas às 

outras. Ela se desencadeia contra a causa dos males ou a ataca de 

modo indireto, ela é consciente e instintiva, humana ou brutal, 

generosa ou muito egoísta, mas de qualquer modo, é a cada dia 

maior e se amplia incessantemente (…). 

 É na busca de equilibrar o desequilíbrio (no sentir, intuir e obrar 

para prevenir) que se vivenciam práticas associativas “autogestionárias” 

com jovens pela sua empregabilidade em trabalhos com as comunidades. 

Nesta linha, descreve-se o trabalho da associação “Barafunda” na sua 

 
2 Investigadora associada no Instituto Universitário de Lisboa (CIES- ISCTE-IUL), professora, diretora de 

Centro Qualifica Barafunda, doutorada em Sociologia do Trabalho das Organizações e do Emprego, ISCTE 

2005, mestrado em 1996 e licenciada em 1981. 

Há ordem oculta – contextos 

empoderadores” 

… um espaço de educação com 

cidadania. 
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procura de criar identidades empoderadoras e mobilizadoras das pessoas 

pelo acesso a recursos do conhecimento, enquanto se anotam forças e 

debilidades no (des)envolvimento. Neste processo de governo pelos 

próprios governados, ao poderem ser simultaneamente membros dos 

órgãos diretivos (que administram) e as pessoas que trabalham na 

organização (que executam), reforçam-se ventos e tempos de cocriação 

que liberta. 

Para o efeito, falar de “Barafunda AJCSS”3 é falar de um território 

- Benedita4. Neste retratar de uma organização contextualizada nas suas 

relações de trabalho/produção, é imperativo flutuar no tempo que molda 

processos e procedimentos – envolvimento e distanciação dos atores 

(individuais e coletivos – regionais, nacionais e supranacionais). 

Recuamos à década de 1960 a contextualizar a “Experiência de 

Desenvolvimento Comunitário” com intervenção nesta freguesia, vindo a 

moldar o posterior o modo e modelo de “desenvolvimento local-

endógeno”5 - Ponto 1: Contextualização – A Benedita e a Barafunda. De 

seguida, abordamos as origens desta organização (com 31 anos), 

reportando à data da sua legalização estatutária, ano 1989 - Ponto 2: O 

passado é história com as estórias da Barafunda. Por último, o trabalho 

no presente e as ligações na rede de parcerias locais, nacionais e 

europeias - Ponto 3: Que ciência do conhecimento aplicado? 

 

1. Contextualização – A Benedita e a Barafundaii   

A Freguesia da Benedita cresceu entre a Serra e a Igreja 6 . 

Fortemente marcada pela fome e pobreza até à década de 1960, partilha 

no seu isolamento um forte “fervor religioso” e elevada taxa de natalidade, 

originando a proliferação de famílias extensas. Regulados entre as 

conceções de pecado e a remissão dos pecados pelo trabalho, 

estruturava-se uma “disciplina familiar rigorosa” assente na figura 

 
3 Barafunda AJCSS (Associação Juvenil de Cultura e Solidariedade Social) – é uma associação privada 

sem fins lucrativos que atua (nos seus fins altruísticos) no âmbito sociocultural, recreativo e do 

desenvolvimento local. Possui o estatuto adicional de Entidade Formadora acreditada e de IPSS 

(Instituição Particular de Solidariedade Social) agindo em rede de parcerias no desenvolvimento cultural 

e socioeconómico do território - as pessoas a mobilizarem o envolvimento individual e coletivo. 
4 Freguesia do concelho de Alcobaça, localizado no Oeste de Portugal. 
5 Um modelo de desenvolvimento que, na sua conceção e estruturação teórica, não depende da dimensão 

do espaço em análise. No entanto, desde as suas origens, os princípios base para um desenvolvimento 

endógeno “agropolitan” das sociedades (rurais do mundo periférico), segundo FRIEDMANN e WEAVER 

(1979, p.195), obedecem a certas lógicas das relações estruturais, a ter em conta: as condições básicas; o 

território (rural); a expansão da produção; e o papel do Estado. O sucesso depende das condições de partida, 

num processo onde tudo é contingencial e estratégico, constituído na base das especificidades de cada 

sociedade (nacional ou local), atendendo à sua unicidade mediante a preservação de identidades locais. 
6 Com poucos registos na História, alegórica e fisicamente, estes são os dois grandes marcos visíveis no 

plano da geografia física e cultural. 
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paternal, chefe de família “pobre, mas honrado” 7 . Nos anos 1950 

promove-se uma dinâmica coletiva pela construção da Igreja, motivada 

pelo pároco da época. Em 1955 - chega e rede elétrica8.  Predominava a 

agricultura e a existência de um elevado número de artesãos (ano 1958: 

sapateiros - 616, cutileiros - 76, entre 973 “trabalhadores”9, num total de 

5.176 habitantes). Agrupados em pequenos núcleos ou em oficinas 

manuais de pequena dimensão (geralmente em situação de ilegalidade), 

os sapateiros fabricavam calçado de “tipo grosseiro” que vendiam 

diretamente no mercado. Estes sapateiros eram simultaneamente 

agricultores, o que levava à escassez de mão de obra nos períodos de 

verão10. Com o predomínio do calçado, da carpintaria e da cutelaria, a 

indústria ocupava sobretudo mão de obra masculina. A mão de obra 

feminina dedicava-se à agricultura e trabalhos domésticos11.  

 É neste quadro sociocultural e económico (1950-1960), marcado 

pelo trabalho intensivo na terra pouco fértil e em pequenas atividades 

artesanais no fabrico de calçado e cutelaria, que se inicia uma 

mobilização endógena que iria substituir o atavismo e o fatalismo 

originado por um “espírito de renovação”12, na coincidência com o estudo 

“A Região Oeste da Serra de Aire e Candeeiros” (CARDOSO, 1962) -  um 

 
7 Seguindo à “risca” o modelo cultural e socioeducativo que os manuais escolares da época veiculavam. A 

ditadura do Estado Novo completava-se e sustentava-se na ditadura no seio da família, assente na figura 

masculina do homem pai “sapiente” ou, na ausência deste, do filho mais velho. Como ilustração deste 

contexto, temos o relato de um empresário da Benedita,  proprietário de uma fábrica de calçado com mais 

de 25 trabalhadores (a primeira empresa de calçado certificada em Portugal), que afirma: “ainda me lembro 

daquela imagem do livro da 3ª classe que apresentava a figura do sapateiro com as calças cheias de 

fundilhos e remendadas, amarrecado e vergado enquanto cosia o sapato, com muitos filhos e a quem todas 

as desgraças aconteciam; metia-se no vinho e até a mulher o enganava. Essa história marcou-me muito 

porque o meu pai era sapateiro, assim como o meu avô. Sempre fomos uma classe desprestigiada!” 

(RUFINO, 2016). 
8 Comparativamente, no Oeste (unidade territorial estatística de nível III – NUTS III, de que faz parte, na 

sua pertença ao concelho de Alcobaça) a chegada da eletricidade ocorre em 1923 no Bombarral e 1930 em 

Peniche. A região Oeste ocupa uma parte do distrito de Lisboa e a parte sul do distrito de Leiria (área de 

2486 km²,  população de 362 523 habitantes), constituída por 12 concelhos (censos de 2011). 
9 Trabalho regular por conta de outrem. 
10 Época em que estes deixavam as oficinas para se dedicarem às tarefas agrícolas (Rebelo, 1965). Esta 

dualidade produtiva – trabalho agrícola e artesanal – resulta sobretudo da existência a de um solo pouco 

qualificado para a agricultura (solos rochosos, calcários, permeáveis) e da consequente necessidade de 

aquisição de novos meios de subsistência. Tem-se conhecimento (via oral) da existência no início do século, 

da atividade industrial (artesanal) assente na pessoa do empresário produtor, vendedor que, oscilando entre 

períodos de produção e comercialização, garantia as vendas (cutelaria e calçado) comercializadas por 

regiões do Ribatejo e Alentejo. Nos anos 1960 mantém-se este modelo de produção e comercialização pelo 

mesmo agente; os feirantes que percorrem as feiras e os viajantes que percorrem grande parte do país 

(FERREIRA, 1966). 
11 Sendo este espaço um local de recrutamento de empregadas domésticas (servir) para áreas urbanas 

próximas (170 empregadas deslocadas em 1960), (REBELO, 1965). 
12 Assente na “destruição criadora” - destruir a velha Igreja e construir uma nova que “albergasse todos os 

fiéis”, foi um ponto de partida, o móbil que possibilitou redimensionar e reorientar a autoimagem e 

autoconfiança coletiva. Para congregar em comunidade a Freguesia dispersa pelos lugares em agressividade permanente entre 

si, o pároco desencadeou uma dinamização global em torno dos objetivos de construção da nova igreja, a fim de estabelecer redes de 

ligação positivas – 1º congregar a Freguesia, 2º estimular a competição existente reorientada para a prossecução de objetivos de 

interesse coletivo. A Igreja foi inaugurada em 1955 (RUFINO, 2016). 
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caminho “aberto” à experiência de desenvolvimento comunitário13.  Esta 

equipa (1960 a 1964), vai operar no sentido de promover uma intervenção 

estruturante14:  

Ajudar, mas de que maneira? Poder transformar os ateliers em 

grandes fábricas. Aprender a tratar de pomares. Substituir uma 

raça de animais por outras (…). Ter dinheiro é muito agradável, 

mas não chega (…) há necessidade de aprender a trabalhar com 

uma administração que já existe (…) os representantes da terra, 

do distrito e da administração central (…). Dar a conhecer 

maneiras para realizar ideias que já existem e até criar outras, 

responder a necessidade que nem se lembraram (…). Serão os 

Senhores a trabalhar (…). Desenvolvimento comunitário é a 

colaboração da equipa para aproveitarem todas as possibilidades 

que têm para realizar o desenvolvimento (…)iii. 

Na resultante da intervenção, seguem alguns marcos históricos do 

processo de desenvolvimento posterior onde a Benedita apresenta a sua 

história diferenciada pelos recursos naturais e a ação humana 

empreendedora, a beneficiar das influências exógenas obtidas nas 

experiências/trocas de aprendizagem com os mercados (económicos e de 

conhecimento) internos e externos. Reportando a 1964, dá-se a 

mobilização para a fundação do Instituto N. Senhora da Encarnação15, 

com o nível de escolaridade equivalente ao 9º ano16. Os estatutos desta 

organização de “pais” são bastante inovadores para a época – passo a 

citar:  

A  sociedade tem por objetivo a prática do auxilio mútuo e 

designadamente: a) assegurar aos associados e seus familiares o 

ensino técnico profissional, liceal, admissão a Institutos 

Comerciais, Industriais e Universidades; b) Organizar iniciativas 

de extensão cultural, designadamente as que contribuem para a 

expansão do “desenvolvimento Comunitário”; c) aquisição de 

material escolar que fornecerá aos seus associados; d) Fornecer 

refeições aos beneficiários. 

Em 1985 – novos estatutos, onde o conceito “desenvolvimento 

comunitário” sai, entram termos como “comercializar publicações e 

 
13 Em 1960 dá-se a adesão de Portugal à EFTA (Associação Europeia do Comercio Livre  ) a possibilitar 

abertura da economia ao comércio internacional, entrada de tecnologias mais avançadas, maior 

concorrência dos setores direcionados para a exportação. 
14 Equipa multidisciplinar coordenada pela economista Manuela Silva - constituída por uma socióloga, um 

licenciado em direito, dois arquitetos, uma assistente social, um engenheiro agrónomo, dois economistas, 

um médico e uma enfermeira. A equipa foi patrocinada pela Fundação Calouste Gulbenkian, Junta da 

Colonização Interna, Federação das Caixas de Previdência, Santa Casa da Misericórdia, Gabinete de 

Investigação Económico, e o Instituto Maternal (LEMOS, 1966). 
15  Nome da padroeira da paroquia da freguesia, imagem do séc. XV, mostra a virgem com o seio 

visivelmente exposto para dar mama ao “menino Jesus”. 
16 O ensino liceal e técnico profissional – formação feminina e formação de serralheiros. A escolaridade 

equivalente ao 12º só tem início após a revolução de 1974. 
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material escolar” - enfoque no ensino (externato) na linha das diretrizes 

do Ministério da Educação. Acrescenta-se a possibilidade de expansão 

“um ou mais estabelecimentos de ensino” e de eventuais estudos (…). 

 Neste percorrer do tempo, há a destacar a importância de alguns 

atores individuais17, líderes à distância, com atividade profissional em 

Lisboa nos serviços do Estado e da Igreja Católica e que mantinham o 

“espírito da experiência de desenvolvimento comunitário” enquanto 

preservam a sua ligação ao território - fazendo parte dos órgãos diretivos 

Instituto Nossa Senhora da Encarnação. Sintetizando alguns marcos 

socioeconómicos entre 1970 a 2020, temos: 

- O início da industrialização é intensificado nos anos 1970, com a 

união de artesãos em sociedades industriais e dá-se criação da 

Cooperativa Agrícola com o fabrico de rações para animais 18 , num 

alargamento da bacia de emprego às freguesias circundantes. 

- Nos anos 1980, assiste-se à fragmentação de empresas sociedades e 

à criação de novas unidades industriais em nome individual e/ou 

sociedades de natureza familiar. 

- Após 1990, a crise dos setores tradicionais, sobretudo do calçado e 

da marroquinaria origina a falência de algumas empresas, cuja mão de 

obra é absorvida noutras, com a intensificação do comércio grossista, 

assente sobretudo na importação.  

- No final século XX, até ao presente, as mobilizações de caráter 

“coletivo” retomam alguma significância com a mobilização de dinâmicas 

associativas que perspetivam a implementação de atividades que 

reativem o sistema empresarial, com a mobilização de meios suscetíveis 

de criar externalidades favoráveis às empresas.  

- Nos anos 2000, o individualismo empresarial começa a ser 

questionado por agentes locais, à medida que cresce o desemprego de 

jovens quadros licenciados e/ou o desajustamento entre a formação 

obtida e o emprego conseguido. Estes, assumem posturas públicas de 

apelos à pressão sobre os serviços públicos a que alguns19 chamam de 

manifestação contemporânea do espírito de cidadania. No 2000 

laboravam 212 empresas do setor secundário, 229 setor terciário e 24 

 
17  Naturais do território que tiveram acesso a maior nível de escolaridade (na altura a decorrer 

predominantemente através da Igreja católica em “seminários” com internamento). Estes preservam a 

relação de confiança e proximidade sociocultural com os demais atores locais mobilizando recursos, ideias 

e ideias de sustentabilidade e de comunidade (a destacar: José Serrazina - cónego e Acácio Catarino - 

Consultor Social, quadro do Instituto de Emprego e Formação Profissional). 
18 Com distribuição dos lucros ao fim do ano, consoante o volume de compras por associado, o que reduz 

os custos das rações para animais e outros consumíveis ligados à agropecuária. Há igualdade de 

procedimentos para o associado de alto e baixo consumo, ainda funcionar com igual procedimento em 

2020. 
19  Riboulon & Fournier (2003, p.182). Neste período a Benedita é a mais significativa Freguesia do 

Concelho de Alcobaça - tem mais população e mais indústria (calçado, marroquinaria, cutelaria e 

serralharia). 
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setor primário a empregarem 3163, 1914 e 162 trabalhadores, 

respetivamente – total 5249 ativos empregados. Decorre a mobilização 

pela criação da Área de localização Empresarial20.  É criado o Centro 

Novas Oportunidades Barafunda (2006-2012) e sua continuação como 

Centro Qualifica da Associação Barafunda21 (2017- 2020). 

 

Ponto 2 – O passado é história, com as estórias da Barafunda 

É no contexto socioeconómico do final da década de 1980, num 

contínuo de opções nas dinâmicas dos atores, na procura de melhor 

viver, que se equacionam as mudanças nas quais se insere a constituição 

da Barafunda AJCSS. Esta Associação Juvenil de Cultura e Solidariedade 

Social tem a sua origem no Externato Cooperativo, quando uma 

professora (sociologia e teatro) procura criar recursos para trabalhar com 

alunos, em trabalhos de pesquisa em sociologia e ensaios/representações 

de teatro, a ligar às vivências dos alunos e das famílias. 

A entrada de Portugal na CEE (Comunidade Económica Europeia) 

em 1986, havia criado algumas oportunidades aos grupos juvenis para 

candidaturas a projetos socioculturais através do Instituto Português da 

juventude. Todavia, era necessária uma instituição de enquadramento. 

A professora avança conjuntamente com os alunos na candidatura que, 

ao ser aprovada, direciona as verbas para a direção da escola. 

Posteriormente, a libertação das verbas para usufruto dos trabalhos com 

os jovens acarreta algumas dificuldades no jogo das relações internas da 

escola. Face a esta adversidade, a opção por criar uma entidade jurídica 

capaz de por si só fazer as candidaturas leva à constituição da Barafunda 

(nome criado pelos jovens em brainstorming) com a participação de duas 

professoras e, os restantes membros, alunos do ensino secundário. 

Se no início as atividades eram direcionadas sobretudo para o 

teatro (ensaios de peças e formação), rapidamente passa a desenvolver 

pequenas atividades de ocupação de tempos livres dos jovens e das 

crianças nos períodos de interrupção letiva, envolvendo os associados 

nos seus gostos, saberes e apetências com a criação de pequenos projetos 

locais. Iniciavam-se respostas às necessidades das famílias na ocupação 

construtiva dos filhos, num modo de aprendizagem não formal. 

Simultaneamente, novos projetos procuram equacionar razões e 

interações que demonstrem ganhos no uso da lógica da programação, da 

ciência (argumentação, refutação e verificação) adicionada a práticas de 

trabalho e lazer com os jovens - por um novo modo de educação-formação 

 
20 Espaços infraestruturados para a localização de empresas, de modo a ordenar a indústria dispersa pelo 

território, aglomerada com as habitações. Este financiamento europeu atribuído em 2019, ainda está em 

fase de concurso/adjudicação das obras - a proposta inicial foi desencadeada há mais de 15 anos. 
21 Ambos dedicados à formação/qualificação de adultos, com recurso ao Reconhecimento, Validação e 

Certificação de Competências – RVCC. 
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(crianças, jovens e adultos). Colocava-se, assim, um desafio permanente 

aos serviços do Estado, com recurso aos meios disponibilizados por este, 

através das medidas desenvolvimentistas e a procurar interagir com as 

escolas, com as associações/cooperativas e demais organizações do 

território, de modo a criar redes informacionais de longo alcance,  aquilo 

a que a autora veio a apelidar de uma “escola paralela e concomitante à 

escola” 22.  Na década de 1990 os mais de 300 associados eram sobretudo 

jovens estudantes que à medida que ingressavam na vida profissional 

e/ou no ensino superior iam tecendo novas propostas para os trabalhos 

com a Barafunda, deixando o trabalho voluntário e/ou temporário para 

passar a possibilitar empregabilidades, se assim se pretendesse. 

Associados ou não, os jovens no decorrer e término dos cursos 

procuram a Barafunda para fazer estágio (escolar e/ou profissional). 

Durante o estágio desafia-se a pessoa estagiária a criar o seu próprio 

emprego, na ligação a respostas às necessidades diagnosticadas - com 

ancoragem nas estruturas e interações que a associação disponibiliza 

(informal, formal e legalmente). Procede-se à criação do emprego através 

da promoção de projetos formalizados dentro dos concursos disponíveis 

no quadro das propostas do Estado português na ligação com os fundos 

europeus. Aqui, o grande problema reside na efemeridade das medidas e 

dos projetos que dificilmente resistem às mudanças nos anos de eleições, 

consoante os governos (Na alternância: PSD - Partido Social Democrata 

ou PS - Partido Socialista) e, ainda, às mudanças dos Quadros 

Comunitários de Apoio (União Europeia - EU), que sempre originam a 

interrupção dos fundos na passagem entre Quadros Comunitários 

(consoante objetivos e políticas a prosseguir).   

A gestão da entidade por projetos assenta, por um lado, nos 

diferentes olhares e interesses dos associados mais empenhados nos 

trabalhos da entidade e, por outro, nas medidas disponíveis e aprovadas 

entre as várias propostas formuladas às candidaturas.  A fundamentar 

as candidaturas está necessariamente o diagnóstico das necessidades, 

na ligação com a práticas de investigação dos associados nas redes com 

o ensino superior, com particular ênfase para o CIES-ISCTE-IUL, onde 

teses de mestrado e doutoramento, focadas na região Oeste, se 

apresentam como tendo o quadro teórico-empírico-conceptual 

fundamental ao desenrolar das propostas.  

No ano 2011 a Barafunda emprega 30 pessoas, das quais 90% são 

jovens licenciados com uma média de idades de 29 anos. No ano 2012 

emprega seis pessoas e em 2014, em plena crise, mantém uma 

trabalhadora ao serviço (com descontos para a segurança social) e todo o 

 
22 Rufino, 2010 e 2011; Veloso & Rufino, 2012. 
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restante trabalho é executado em regime de voluntariado. Situação que 

volta a ser invertida no ano 2017. Em 2020, emprega nos seus quadros 

internos sete pessoas (6 mulheres e um homem) e contratualiza trabalho 

independente com mais 20 profissionais (formadores) consoante as 

necessidades de resposta aos inscritos no Centro Qualifica23.  

Passando ao breve historial (síntese dos principais projetos), entre 

1982 e 1989 um grupo de jovens estudantes do ensino secundário 

desenvolvia pequenos trabalhos ligados ao teatro (representação de 

peças) e à promoção de cursos de representação dramática. Em 1989, 

com a legalização da Associação, inicia atividades com grupos mais 

desfavorecidos (social e economicamente), assente num “projeto de 

prevenção primária das toxicodependências”, tendo como parceiros o 

Externato Cooperativo (Benedita) e o Instituto de Reinserção Social 

(Caldas da Rainha). Após o despoletar de uma vasta gama de atividades 

com crianças, jovens e adultos, promovendo semanas juvenis e inúmeros 

cursos de formação, vem a ser reconhecida (1997) como IPSS (Instituição 

Particular de Solidariedade Social) e inscrita no RNAJ – Registo das 

Associações Juvenis do IPJ (Instituto Português da Juventude).  Passou 

a ser acreditada pelo IQF (Instituto para a Qualidade na Formação) – 

atual DGERT (Direção Geral do Emprego e das Relações do Trabalho), 

como entidade formadora, no âmbito da Academia de Trabalho e 

Formação - Barafunda, tendo-se tornado, em 1998, uma Associação de 

Utilidade Pública. Em 2000, a Associação Barafunda foi premiada pela 

Agência Nacional de Educação e Formação de Adultos24, pelo trabalho 

junto da Comunidade Cigana de Alcobaça.  

Nos anos 2002 a 2005, promoveu o projeto “Criação” no âmbito do 

“Plano Municipal de Prevenção Primária das Toxicodependências” do IDT 

(Instituto da Droga e Toxicodependência). De 2006 a 2012 desenvolve 

atividades com o “Projeto Percursos Alternativos” 25 , do “Programa 

Escolhas”, dedicado a criar dinâmicas com jovens e famílias mais 

desfavorecidas, com vista ao seu sucesso escolar, a educação e integração 

social, envolvendo-os em atividades abertas: espaços de acesso livre com 

uso de computadores “Espaço CID” e trabalhos com a horta “Erva 

Daninha” e “Campo Aventura”, entre outros. Ainda neste período, para a 

 
23 No total das 1430 pessoas em processo (escolar e profissional – dados de maio de 2020), temos:  131 

inscritos, 24 em acolhimento, 219 em diagnóstico, 109 em orientação, 25 encaminhados para processo 

RVCC, 543 encaminhados, 228 em reconhecimento, 89 certificados, 5 desistentes, 26 transferidos e 29 

anulados.  
24 ANEFA - no Concurso Nacional S@ber +, pelo trabalho desenvolvido no âmbito do “Projeto Fénix”. 
25 Apontava nos seus objetivos: “Prevenir e combater a frequência de ambientes de risco pelas crianças e 

jovens e a adoção de comportamentos desviantes e dos perfis de consumo associados, e facilitar o 

empowerment cívico e dinâmicas de participação social por via do envolvimento dos destinatários 

(incluindo famílias) em atividades ocupacionais inovadoras, saudáveis e seguras, alternativas aos espaços 

e modelo de socialização juvenil disponíveis e no mercado, em tudo contrários à firmação dos valores do 

trabalho e conhecimento”. 
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população ativa (empregada e desempregada), promove o Centro Novas 

Oportunidades - RVCC. Entre 2012 e2014, promove com a associação 

empresarial local o projeto “Fábrica do Empresário”. De 2017 a 2020, 

retoma o RVCC com o Centro Qualifica Barafunda. 

No manual da organização em vigor (avaliação externa, 2011) 

descreve-se a entidade: 

“Possui uma estrutura voltada para aquilo que o cliente pretende 

(…), todos os departamentos são interdependentes, havendo um 

enorme trabalho e espírito de equipa. Aposta numa gestão 

descentralizada, delegando e concedendo autonomia aos 

colaboradores para decidirem. Sem dúvida é uma organização 

extremamente aberta e independente, valorizando as opiniões e 

decisões dos colaboradores, sendo por isso bastante arrojada e 

extrovertida, refletindo-se na personalização do serviço prestado, 

concretizando na satisfação total do cliente”.   

Aponta a sua missão: 

“Promover o desenvolvimento cultural, social e económico do 

território, com as pessoas no envolvimento individual e coletivo. 

Contribuir para o desenvolvimento e aumento da competitividade 

das pessoas (…). Intervir com a competência e experiência para a 

satisfação dos clientes, da equipa e de todos aqueles com quem 

colaboramos. Aperfeiçoar e atualizar continuamente o (nosso) 

trabalho para apoiar os desafios das pessoas e contribuir para a 

criação de vantagens competitivas”.  

Clarifica a sua visão:  

“Agir para ser a referência na cultura, apostando na excelência do 

desenvolvimento local, através do empreendedorismo, inovação e 

valorização da sociedade, criando um compromisso mútuo com a 

comunidade. Contribuir para o desenvolvimento das PME”.  

Nos objetivos estratégicos propõe-se:  

“Desenvolver atividades de apoio a crianças e jovens, à sua arte e 

criatividade, visando a sua inserção; promover a informação, 

formação, educação e cultura dos públicos desfavorecidos, 

apostando na igualdade de oportunidades; participar ativamente 

em iniciativas de desenvolvimento local”.  

Estruturada em duas áreas de intervenção: Academia de Trabalho 

e Formação (ATF) (i) que reúne dois núcleos - as “Atividades Formativas” 

e o “Diagnóstico das Necessidades” da população, em articulação com 

centros de investigação (nacionais e estrangeiros) 26 , divulgados iv  na 

 
26A Barafunda integrou (2011), enquanto estudo de caso, o compêndio de empresas sociais que contribuem 

para a integração e inserção no mercado de trabalho, no âmbito do projeto Urban N.o.s.e. do programa 

URBACT II, com o objetivo de definir uma rede europeia de incubadoras de empresas sociais.  
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comunicação social regional e através publicações de artigos e livros27, 

entre outros; o “Centro Lúdico”  (ii) onde desenvolve “Atividades de 

Tempos Livres” (ATL)  e o projeto “Literacia para a Democracia” com 

crianças, jovens e adultos em encontro intergeracional. Neste último, com 

o “Ponto Aprender”, entrecruzam-se saberes com as várias oficinas que 

vão da informática, aos ensaios com a horta em permacultura, à leitura 

de contos e poesia, à costura (…), mutáveis consoante a chegada de 

propostas na passagem de saberes recolhidos na comunidade e, 

sobretudo, no conhecimento obtido através dos registos nos portefólios 

do RVCC, onde se relatam as aprendizagens/saberes ao escreverem as 

histórias de vida.  

Dentro do historial de desenvolvimento desta entidade, tem 

particular significância a emergência do  Centro Novas Oportunidades - 

RVCC, criado  200628, na sua missão de reconhecer, validar e certificar 

as competências adquiridas pelos/as adultos/as ao longo da sua vida, 

com particular ênfase na atividade profissional (modos e práticas de 

trabalho, lazer), conferindo-lhes um certificado com uma equivalência 

escolar de nível básico (4º, 6º, 9º ano) ou secundário (12º ano). Para além 

de conferir competências de nível básico e secundário, também certifica 

profissionalmente (RVCC PRO) de nível II e IV. Este visa reconhecer, 

validar e certificar as competências que os adultos adquirem com a 

experiência de trabalho, ao longo da vida e permitir a atribuição de um 

certificado de formação profissional - assegurando que um profissional 

detém as capacidades necessárias ao exercício da sua profissão, o que 

aumenta a empregabilidade destes ativos e incentiva a formação ao longo 

da vida pela valorização das aprendizagens realizadas. Procura-se a 

capacitação dos destinatários a agir pelo seu empoderamento cívico, a 

prevenir e combater a frequência de ambientes de risco associados à 

iliteracia no campo da saúde (desde a educação alimentar saudável e 

amiga do ambiente, aos riscos dos consumos de álcool e outras drogas). 

Combater e prevenir a infoexclusão através do desenvolvimento de 

atividades em ordem à igualdade de oportunidades no acesso às 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), contribuindo para a 

inclusão escolar, cultural e profissional dos destinatários (crianças, 

jovens e familiares). É neste movimento de encontro com as margens que 

a Barafunda é uma “Escola” que em concomitância e independente desta 

se molda moldando (…).  

 

 
27 Exemplos: “Cidadania Global que Compromissos?”, “Empresarialidade e Empregabilidade dos Sistemas 

Produtivos Locais” e “Qualidade à Criança e ao Jovem: a Redução dos Riscos”. 
28 Despacho conjunto nº 449/2006 – Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social e o Ministérios da 

Educação procedem à criação de centros de reconhecimento validação e certificação de competências 

(Centro RVCC) promovidos por entidades previamente acreditadas. 
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Ponto 3 – Que ciência do conhecimento aplicado? 

Somos filhos da madrugada| Pelas praias do mar nos vamos| À 

procura de quem nos traga| Verde oliva de flor no ramo| 

Navegamos de vaga em vaga (…) 

À procura da manhã clara| Lá de cima de uma montanha| 

Acendemos uma fogueira (…)| Companheira da madrugada (…)29 

A utopia que comanda o sonho e o sonho que comanda o real 

(Barafunda), também é o quadro teórico que ladeia a busca com a ciência, 

o conhecimento científico suscetível de questionar e projetar modos e 

modelos de equilíbrio do humano consigo mesmo, entre pares e na rede 

de interações com o planeta – terra vida. A prática vivenciada, a 

observação direta (mais ou menos participante), orienta para 

pressupostos que direcionam os trabalhos de investigação da autora, 

desde a escolha das temáticas, às orientações sociológicas por uma visão 

“pós-modernista” 30 das vivências, incentivando as tendências para 

abordagens de caris multidisciplinar - focada na sociologia do 

desenvolvimento, a economia do desenvolvimento, a economia política e 

a geografia. Sem querer aprofundar o debate em torno da ciência, esta é 

tida (nos movimentos desta organização) como uma forma, entre outras, 

de conhecimento, sendo considerada como um instrumento no jogo das 

relações de poder, para além do método, dada a sua supremacia assente 

na capacidade de a experiência científica possibilitar projetar/prospetivar 

e criar a ação e comportamento dos humanos. Este conjunto de 

considerandos remete-nos, sem dúvida, para um outro tipo de problema 

que se prende com o sentido da ciência e para a demarcação entre ciência 

e não ciência, sobretudo quando se trabalha ao nível de microcosmos, do 

local – o que não é universal31. 

Na viragem do ano 2000, a coincidir com a adesão de Portugal ao 

euro (moeda única europeia), inicia-se a Barafunda a empreender com o 

tecido empresarial, a coincidir com o processo de estudo da 

empresarialidade da região Oeste, onde a Benedita faz parte do objeto de 

pesquisa por ser a freguesia mais industrial da região. Particularmente 

focada nas empresas industriais, agrícolas e piscatórias do Oeste 

Português, a pesquisa disponibiliza dados que fundamentam as 

 
29 José/Zeca Afonso 1926 a1987, letra da música “Filhos da madrugada”. 
30 A relação entre tradição, cultura tradicional e desenvolvimento assume formas diferenciadas face à ordem 

externa e a “harmonia” da sociedade, reforçando-se o aspeto coletivo da ordem social com efeitos na 

formação de atitudes valorizadoras da preservação do ambiente natural face a impactos socioeconómicos 

(Inglehart,1991, entre outros). 
31 Silva (1988, p. 22) - refere o indutivismo Durkheimiano na origem da circularidade em que ocorrem 

muitas das suas apresentações e da grande incapacidade positivista de produzir teorias “regionais” capazes 

de dar conta de regularidades estatísticas observáveis. 
31 Tese de doutoramento, investigação financiada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), Praxis 

XXI / BD e do FSE – Fundo Social Europeu no âmbito do III Quadro Comunitário de Apoio (tese defendida 

em 2005). 
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propostas de ação nestes territórios e que arrastam consigo jovens 

quadros licenciados. Trabalham-se dados estatísticos que possibilitam 

diferenciar a região nas suas partes concelhias, na base da identidade 

produtiva a que se associa a geografia física (solos, mar e serra) e os 

saberes da tradição (agricultura, pesca e indústria), o estudo de caso tem 

enfoque em três concelhos, em conformidade com a dominância dos seus 

setores de atividade – Alcobaça-Benedita pela indústria, Bombarral pela 

agricultura e Peniche devido à pesca32. Foram aplicados questionários a 

associações empresariais, às empresas e aos empresários da pesca, da 

agricultura e da indústria, com vista a identificar os fatores da 

empresarialidade. 

 No término da pesquisa, com as conclusões propostas, 

extrapolam-se projeções de atuação, apontadas como necessárias face à 

mudança de modo a sustentar o desenvolvimento dos territórios. 

Entendeu-se que a real publicação seria a resultante da experimentação 

das propostas então enunciadas. A experiência de vida da autora como 

empresária estimulou para o estudo da empresarialidade e a resultante 

desse estudo aponta o retorno à empresarialidade com a vertente da 

economia social, num campo suscetível de estimular o setor industrial e 

serviços correlacionados pelo desenvolvimento regional.  

Nos últimos 15 anos, como observadora participante na mudança, 

a investigadora parte para a mobilização da ação. Movimenta-se com a já 

criada Barafunda, associação de apoio ao desenvolvimento local 

(juvenil/IPSS/de formação) e na pesquisa em rede com centros de 

investigação e associações empresariais, alarga um trabalho pela 

empregabilidade de jovens quadros licenciados, incentivando o recurso a 

apoios comunitários (UE), mediante candidaturas nas vertentes 

formativas (formal e não formal) e demais medidas de apoio ao emprego 

(conforme atrás referido). 

Neste trabalho de criar serviços de apoio à envolvente empresarial, 

com/pela empregabilidade, os riscos e a coragem partilhada com os/as 

jovens, em estratégias de desenvolvimento local, requerem o 

envolvimento de empréstimos da Banca a juros altíssimos, conforme 

tabelas do mercado (2006 a 2013)33, sem qualquer contrapartida pelo 

facto de se tratar de entidades sem fins lucrativos e a prestarem serviços 

públicos na promoção do trabalho-emprego. Em finais de 2011-2012 e 

prosseguindo por 2013 e 2014, terminam os projetos financiados pelo 

 
32 Tese de doutoramento, investigação financiada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), Praxis 

XXI / BD e do FSE – Fundo Social Europeu no âmbito do III Quadro Comunitário de Apoio (tese defendida 

em 2005). 
33 Os empréstimos visão satisfazer os atrasos das verbas para pagamento de salários e em inúmeras situações 

são os próprios trabalhadores (associados) que antecipam empréstimos de modo a poderem receber 

atempadamente e, deste modo, se poderem fazer pedidos de reembolso. 
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Estado português e fundos comunitários – a morte dos Centros Novas 

Oportunidades e consequentemente o culminar do desemprego dos 

jovens quadros licenciados que exerciam funções na formação formal e 

não formal, entre outras atividades de conceção e marketing pelo 

desenvolvimento empresarial da região. Os projetos possibilitaram 

(possibilitam no criar e na intenção/projeção de fazer) o 

acompanhamento de empresas e de pessoas (enquanto estas avançam 

na auto e heteroaprendizagem) na continuidade dos processos de 

produção-trabalho com os atores do Oeste, numa visão territorial de 

gestão dos recursos em plano de opções e intenções abertas, ligadas em 

redes reguladas por conveniências, necessidades e oportunidades. 

As atividades propunham-se na visão “apta” para enfrentar 

proativamente propostas de morte e de reinvenção de programas de apoio 

ao desenvolvimento, que as medidas dos quadros comunitários 

propiciam. Estimulou-se a ação em diagnóstico e a intervenção, criando 

modalidades territorializadas de interligação de organizações públicas e 

privadas, com e sem fins lucrativos. Neste movimento, assente nas 

dinâmicas de mobilização dos atores locais e a posterior “paralisação” ou 

período de hibernação, no “reformular” das teorias face à “crise” 

(descrédito e/ou pressão/dominação de interesses), assiste-se (2014) ao 

débil anunciado de propostas de desenvolvimento local com as DLBC-

“Desenvolvimento Local de Base Comunitária”34, e emerge a necessidade 

de retomar o que está feito, o que está próximo e presente nas 

organizações para se reconfigurarem caminhos e propostas 

desenvolvimentistas em democracia.  

Em 2015, o balanço dos trabalhos desencadeados nos dez anos 

anteriores – a investigação-ação a partir do concelho de Alcobaça-

Benedita-Barafunda, vai coincidir com o relatório do “Projeto Fábrica do 

Empresário”v, uma resultante dos trabalhos anteriores com a Barafunda. 

Neste, a constatação de que falência das empresas não corresponde 

necessariamente à sua morte, dada a emergência de nova ou novas 

empresas no mesmo ramo (em plena crise), ainda que de menor dimensão 

e em outras instalações e/ou com deslocalizações para outros países 

(sobretudo PALOP - Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa) - 

geralmente com muitos dos mesmos trabalhadores, os mesmos 

equipamentos e os mesmos destinos da produção, os mesmos clientes 

(nacionais e internacionais) e equivalente volume de negócios - reorientou 

as propostas desenvolvimentistas para novos programas de formação e 

informação dos atores (individuais e coletivos) podendo-se trabalhar à 

distância (via internet), com os que partem e os que ficam. Falamos de 

 
34 Processo de implementação do Desenvolvimento Local de Base Comunitária, conforme o artigo 66.º do 

Decreto-lei n.º 137/ 2014, de 12 de setembro, e o ponto 3 do Acordo de Parceria 2014-2020, adotado pela 

Comissão Europeia em 30 de julho de 2014. 



30 
 

atores mobilizadores de si na potenciação de recursos, de redes formais 

e não formais pelo empreendimento com a mobilização dos antigos 

quadros técnicos da Barafunda a retomarem de novo contrato de 

trabalho com a entidade.  

Talvez esta modalidade de intervenção-ação seja uma outra forma 

de ir ao encontro de FREIRE, quando refere (2015) vi , a proposta de 

trabalhar a contra-análise:  

“O investigador, após ter concluído a sua análise do objeto 

estudado, com base nos mesmos dados, procurar logicamente o 

inverso das conclusões alcançadas, ou, pelo menos, algo bem 

diferente da tese defendida. Ou então, se se busca verificar uma 

hipótese, procurar com o mesmo esforço, rigor e lógica, chegar à 

sua não-verificação: ou verificá-la, se o resultado inicial tiver sido 

o inverso. Só se esta contra-análise (ou contraprova) fosse positiva 

(ou seja, se o inverso ou o diverso não fosse, de facto, também 

demonstrável; ou se a hipótese não fosse, ao mesmo tempo, 

verificável e não-verificável), é que poderíamos considerar validadas 

as conclusões formuladas.” 

À distância no tempo, a presente descrição possibilita a perceção 

da variedade de práticas, pessoas e de pensamentos multiformes e 

criativos. Estes afirmam a constante na abordagem de problemas 

concretos, seguindo a ordem ditada pelos contextos e circunstâncias, 

num movimento de libertar pessoas e organizações. Ainda, imersa em 

programas de formação e na sustentabilidade de organizações pelo 

desenvolvimento do Oeste, parece fácil anotar erros de processo e ainda 

manter a reserva no olhar do local/regional, do que está próximo, como 

campo da arte de mobilização dos atores pelo desenvolvimento 

sustentável – aquele que  valoriza a igualdade social capaz de orientar a 

sabedoria por novos saberes em democracia – e continuar a trabalhar 

com os números do real e prosseguir ao lado dos que assim procuram. 

Dir-se-ia que a principal lacuna será não perceber, ou não querer 

perceber, que o “tempo” é a mente das pessoas (no seu construto global-

holístico-sistémico) num mundo de dominados e dominadores e que o 

“espaço” obedece aos cruzamentos de forças dos tempos. Mantém-se a 

premissa (em interrogação): viver a (des)envolver é intentar pensar-

racionalizar, intuir e programar a agir com o local, focando ir além do 

tempo a fundir dicotomias.  

Concluindo, em forma de síntese, e indagando a contribuição da 

Barafunda para a “inovação social”, SCHACHTER35 afirma que esta “tem 

a ver com o seu nascimento e evolução”, na medida em que:                                                 

 
35 Mónica Edwards-SCHACHTER (maio 2020), é investigadora, consultora e formadora em inovação 

social, empreendedorismo e educação para a sustentabilidade, com projetos em Espanha (docente de Design 

Thinking em Programa de especialização STEAM, na Universidade de Burgos) e internacionais - ‘Social 

Business Initiative (SBI) follow up: Cooperation between social economy enterprises and traditional 
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“Objetivo: Primeiro, este baseia-se num objetivo de profunda vocação 

social, para satisfazer as necessidades das pessoas num contexto 

específico motivado pela ideia de criar valor para as pessoas e para a 

comunidade. Assenta na ideia de formar uma comunidade verdadeira, 

que significa ajudar as pessoas a descobrir seu potencial e desenvolver 

suas capacidades, também adquirir novas habilidades e melhorar a sua 

capacidade de se relacionar com o seu meio ambiente. O núcleo é sempre 

a educação e a aprendizagem, juntamente com a formação de habilidades 

mais específicas a serem desempenhadas no campo do trabalho, 

satisfazendo as necessidades das pessoas e a sua aprendizagem ao longo 

da vida. Trata-se de uma visão sistémica, que desde o início se concentra 

em promover maior bem-estar social, económico e cultural para a 

população mais pobre, mas que atende também às mesmas necessidades 

das empresas com o objetivo mais amplo de desenvolver o território. Para 

Bento XVI é o território o seu povo, e nesse sentido a Barafunda avança 

com uma visão que combina idealismo com pragmatismo, conhecimento 

e criatividade das pessoas e aspirações de uma vila com a contribuição 

da ciência da economia, da sociologia e educacional.  

O nome Barafunda, de acordo com o dicionário, significa "falta de ordem; 

mistura desordenada de pessoas e coisas". É sinónimo de "caos" criativo 

que está na base da construção da cultura. No entanto, não é por acaso 

que suas origens estão ligadas a um projeto artístico dramático, drama 

de vida e potencial criativo. Barafunda é sinónimo de criatividade, 

inovação e empreendedorismo ao serviço de Benedita e da região. As 

inovações sociais em geral são caracterizadas pela sua capacidade de 

transformar a realidade, através do empoderamento das pessoas e da 

mudança nas inter-relações sociais. Isso implica um processo no tempo, 

uma visão associada à ação permanente.  No caso de Barafunda, eles 

começam a amadurecer informalmente e amadurecem criados por outras 

organizações e por redes com a comunidade local e outras comunidades 

maiores, regionais, nacionais e internacionais. 

Barafunda contribui para a criação de valor a partir de uma perspetiva 

sistémica e transformadora da sustentabilidade, atendendo a todas as 

suas dimensões, sociais, económicas, ecológicas e culturais”. 

Perante o que foi descrito, na procura de resposta atempada a todos 

os parceiros envolvidos na afetação dos recursos (pessoas e 

organizações), no modo de governação e de produção coexiste a divisão 

do trabalho, face à especialização e tecnicidade do trabalho, a partir da 

“dimensão horizontal”36 (“funcional”, consoante o projeto em que cada 

membro se integra com a respetiva imputação de custos) e, por outro 

lado, a “dimensão vertical” (hierárquica – órgãos diretivos de que se pode 

 
enterprises', financiado por EASME/COSME (2017/2019) y Social innovation futures: beyond policy 

panacea and conceptual ambiguity, financiado por EU-spri (European Forum for studies of policies for 

research and innovation). 

 
36 Na Linha de Mintzberg (1996, p.91-103) 
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fazer parte, ou não, nunca podendo votar causas pessoais na condição 

de trabalhador da entidade) cuja especialização separa a administração 

do trabalho efetivo afeto a cada projeto. A primeira facilita a 

estandardização pela repetição do trabalho com resultados mais 

uniformes e eficientes, facilitadores da atenção do trabalhador/técnico e 

da aprendizagem. Na segunda, a governação, o trabalho é definido em 

termos de atividade segmentada (integrada e integradora no todo da 

organização), cujo controlo do trabalhador sobre a atividade (decisões, 

objetivos e padrões de informação) aumenta com o alargamento vertical, 

obedecendo a critérios contratualizados com as entidades que tutelam 

(financiam) cada projeto.  O Trabalho pode ser executado no 

encadeamento sucessivo de várias tarefas ou, uma a uma, com alteração 

periódica do tipo de trabalho e em multifunções. Cada trabalho comporta 

várias dimensões (desde a conceção, a preparação, a execução, mas 

também de controlo, marketing, etc.) o que possibilita à pessoa um maior 

controlo do seu próprio trabalho enquanto implica a interação com os 

demais. Nas vantagens, temos o incremento da motivação para o 

envolvimento de todos na discussão por propostas capazes criar desafios 

com a promoção, a execução dos projetos, gestão económica e financeira 

dos recursos e, ainda, de criação de mecanismos suscetíveis de 

compensar as perdas decorrentes do elevado nível de especialização e/ou 

a sobrecarga de trabalhos. Enquanto isso, atenuam-se problemas de 

comunicação e de coordenação na medida em que a organização, o 

comando, a coordenação e o controlo são assumidos em rede pelos 

mesmos agentes em auto e hétero gestão. 

No balanço dos desafios, das possibilidades e previsibilidades tudo 

se afirma em aberto: “O que for, quando for, é que será o que é”37. 
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CIÊNCIA DO BEM ESTAR 

PERMACULTURA – PASSOS E ETAPAS DE PROCESSO 

Agricultura regenerativa na sua vertente prática, no enfoque do papel 
de cada um/a nas pequenas hortas - pessoais ou coletivas. Formas de 
mobilizar para criar experiências e troca de experiências na agricultura 

biológica para consumo pessoal e partilha entre vizinhos e amigos - 
jardins comestíveis (...). 

 

Porque “a vida é ciência da horta à mesa”, em torno de palavras 

chave desenvolve-se dinâmicas a focar aprendizagens (aplicar energia e 

informação): 

• Alimentação saudável 

• Ementas fáceis, saudáveis e saborosas 

• Tradicional 

• Moderno 

• Permacultura 

• Agricultura biológica  

• Família saudável  

1. Observação e análise  dos espaços ao ar livre da escola, da 
Barafunda AJCSS – as árvores do recreio, as árvores da horta, a 
queda das folhas, dos troncos e galhos de árvores. Os trabalhos de 

limpeza e seleção dos materiais orgânicos e a manutenção dos 
espaços -partilha, amizade. 

2. A interrogação e seu registo (Caderno de campo): Porque caem as 
folhas e os troncos? O que é feito destas quando são 
varridas/recolhidas? Quais os nomes das árvores e plantas? Que 

frutos dão? Quais são árvores autóctones? Como falar com as 
árvores, natureza? O que fazer com “este lixo”? etc. 

3. Recolha de troncos de arvore, galhos e folhas secas e seu 
armazenamento ao ar livre nos espaços da horta. 

4. Recolha de amostras dos diferentes tipos de solo do espaço da 

escola, da Barafunda (solos do espaço da horta e do restante 
recinto) - alunos/as orientados/as por professores/as de Ciências 

Naturais e/ou monitores do ATL Barafunda. 
5. Elaboração das propostas de enriquecimento do solo da horta 

com recurso aos trabalhos das aulas (CN e clubes da horta), com 

Ciência do bem-estar - sustentar a sustentabilidade. 

Resumo das práticas em oficinas na Barafunda. 
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uso dos manuais e recurso à internet – o conceito de “solo fértil”, 

habitats. 
6. Aquisição de” húmus” nos recintos da escola e Barafunda e 

junto de produtores regionais-encarregados de educação e 
preparação da sua utilização. 

7. Aquisição de estufa para germinação de sementes. 

8. Seleção de sementes ligação com as famílias através das CN, 
professores e monitores ATL. 

9. Pesquisa e estudo sobre a agricultura no concelho de Alcobaça 

desde os monges de Cister (História e Geografia de Portugal – HGP) 
e recolha de poesia ligada à horta (Português, Cidadania e 

Biblioteca). 
10. Formação em “poda” de árvores para professores/as e alunos/as, 

formadores/as, monitores/as de ATL. 

11. Estudo das etapas para criação de canteiros em modo de 
permacultura. Os doze princípios da permacultura:  

1- Observar e interagir 

 2-Capturar e armazenar energia 

3- Obter rendimento 

4- Aplicar autorregulação e aceitar retroação 

5-Usar e valorizar serviços e recursos renováveis 

6-Não produzir resíduos 

7-Desenhar os padrões aos detalhes 

8-Integrar mais que segregar 

9-Usar soluções pequenas e lentas 

10-Usar e valorizar a diversidade 

11-Usar limites e valorizar o marginal 

12-Usar e responder à mudança com criatividade 

 

12. Recolha de matéria orgânica galhos, troncos de árvores e folhas 

secas para aplicar no canteiro em permacultura 
13. Recolha de cartão para proteger o solo da penetração da luz solar 

(impedir a fotossíntese e, assim, impedir a germinação de plantas 

infestantes) 
14. Criação de montes/espaços para cultivo em permacultura (zona 

de inovação experimental – espaço 1) e fertilização de solo com 
estrume curtido (zona de agricultura tradicional-espaço 2), ambos 
campos de produção biológica. 

15. Preparação do solo – o canteiro em permacultura:1 - colocar o 
cartão, 2 - Distribuir os galhos-troncos de árvore secos, 3 - 

Acrescentar húmus- estrume curtido, 4 - revestir com palha 
seca envelhecida ou folhas secas (Nota: Cobertura de canteiro 
com erva seca – impedir a transpiração e o crescimento de 

infestantes porque  impede a fotossíntese) 
16. Criação de rega gota a gota (curso de formação) 
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17.  Disseminação da informação em contactos personalizados com 

assistentes operacionais, monitores/as, professores/as e 
alunos/as sobre “porque não o uso de herbicidas” 

18. Os resultados da Produção – colheita e consumo. 
 

Toda a matéria (seres vivos e não vivos) é formada por 

pequeníssimas  
partículas chamadas átomos, cada átomo, em qualquer matéria 

(viva ou inerte)  

é formado por partículas subatómicas (protões, eletrões, quarks e 
bosões), 

 o que torna  cada ser (vivo ou matéria não viva)  diferente é 
a organização e a  

quantidade de impulsos de energia e de informação destes 4 

componentes -  
Tudo é energia e  linguagem matemática. 

informação em diferentes formas de organização 
e  quantidades. 

 

 

 

Sustentar a sustentabilidade – debates e práticas (intergerações) 

 

Charcos temporários, um habitat em regressão.  
 

 Os charcos são massas de água parada com uma área e hidro 
período variável. Ao apresentarem alternância entre fase seca e inundada 
destacam-se como ecótonos de transição entre a água e terra, sendo 

colonizados por diversas espécies únicas. Superstição associada ao 
paludismo e pela desejável posição geográfica tornaram estes habitats 

alvos de perseguição desde o início do século passado sendo atualmente 
poucos os que resistiram. Cabe-nos a nós intervir ao catalogar os poucos 
charcos que restam e construir novas áreas favoráveis para servirem 

como "pontes azuis" de dispersão de anfíbios, insetos e aves e outros dos 
seus inquilinos. 
 

Os rios 

“Os rios sempre desempenharam um papel fundamental no 
desenvolvimento das sociedades, motivando o aparecimento de novas 

atividades humanas. Os rios são a principal fonte de água potável para 
as populações humanas. Mas os rios, juntamente com as zonas 
húmidas, também são fundamentais para a fauna, é neles que 

encontram alimento, abrigo, etc. O equilíbrio dos ecossistemas é 
imprescindível para o bem-estar do ser humano, mas também para 
todos os outros seres com os quais partilhamos todos os recursos.  
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OS INVERTEBRADOS COMO BIOINDICADORES DA SAÚDE DE UM 

RIO. 

Um bioindicador, é qualquer organismo que possa ser empregue como 
indicador da qualidade um ecossistema. Os organismos aquáticos, 

principalmente invertebrados, são os que melhor respondem às 
mudanças das condições ambientais. Ambientes fortemente degradados 
apresentam poucas espécies. Os macroinvertebrados aquáticos, 

também designados por macrofauna bêntica, macrobenthos e 
macrofauna de fundo, são organismos que vivem no benthos pelo 

menos durante uma parte do ciclo de vida. Os principais grupos 
taxonómicos que vivem no meio aquático são os Anelídeos, Moluscos, 
Crustáceos e Insetos.  

 
Existe um grande nº de espécies e apresentam uma grande variedade 

de formas e ciclos de vida, que ao contrário de outros organismos 
aquáticos, contemplam uma fase aérea. Paralelamente, constituem um 
importante elo no processamento da matéria orgânica de origem vegetal 

(algas, macrófitos, folhas, troncos, etc.) tendo uma função de reciclagem 
de nutrientes nos ecossistemas aquáticos. São ainda a principal fonte 

de alimento da maioria das espécies piscícolas”  
 
(Vidal-Abarca Gutierrez et al., 1994, Hauer & Resh, 1996).  

 

Aprender a fazer, fazendo um "trator de galinhas" 

PROGRAMA: 

• Medições da localização/circulação do trator de galinhas 
• Cálculos de áreas e medidas dos materiais necessários 

• Orçamentação-Cálculo de custos e/ou materiais a reciclar 
• Execução -manuseamento de materiais, corte e aderência 

Destinatários – todas as idades 

 

Pegadas do Digital - Reciclar e Reutilizar PC 

Instalar e configurar dispositivos internos e externos no computador; 

Identificar as avarias mais frequentes na conexão dos dispositivos; 

Instalação do Sistema Operativo (Windows); Instalação do Office; 

Instalação dos principais utilitários: Anti-virus; Adobe Reader; Winrar; 

entre outros. 

 

Alimentação e saúde 

• Princípios de uma alimentação à base de plantas  

• Alimentos fundamentais numa alimentação saudável  

• Saber identificar os perigos da alimentação  

• Aprender a ler os rótulos (declaração nutricional)  
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• Importância do exercício físico  

• Bem estar físico e mental – Sistema de QiQong dos 8 
brocados - Baduanjin 

 

Princípios de uma alimentação à base de plantas:  

• Vegetarianismo vs Veganismo  

• Dieta Mediterrânica  

• Crenças e mitos alimentação (Quais os suplementos fundamentais 
e/ou recomendados) 

 Cereais Integrais  

• Frutos secos e sementes  

• Ervas aromáticas e especiarias  

• Bebidas  

• Melhores alimentos de acordo com o tipo de  doenças 
(pulmonares, digestivas, cancros ,etc) (Grela de registo produtos 
ingeridos diariamente  durante a semana – pequeno almoço, lanche 
da  manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, ceia,  outros) 

• Quais os principais venenos da alimentação:  Açúcar, Sal, Aditivos 
(corantes e conservantes) e  Produtos Processados; Álcool, 
Tabagismo  

• Saber ler os rótulos, saber identificar origem, produto  biológico 
(Declaração nutricional)  

• Calorias, proteínas, fibras, lípidos (…) 
Como confecionar os alimentos:  

• Quais os melhores métodos e os mais saudáveis  (a vapor, 
refogado (com ou sem azeite?)  

• Quais os melhores materiais para os utensílios  de cozinha 
(alumínio, cerâmica ou outros?)  

• Outros óleos: óleo de linhaça, óleo de coco, etc. 

 • Exemplos de receitas saudáveis. 
•A despensa e a saúde (trabalho a distância).  Grela de registo dos 

alimentos em casa (grelha de registo). 
SAÚDE CORPORAL  

• Análise casos – diagnósticos individuais (consultas) e proposta de 
tratamento.   

• Abordar sobre o registo diário alimentar de cada pessoa e o que 
mudou ou não desde o inicio da formação e/ou mudanças a 
introduzir. 

SAÚDE CORPORAL  
Saúde e energia corporal - Qi-qong:  

• Introdução  

   • Sistema Baduanjin – Os 8 Brocados 

 

 
TRABALHOS em COURO e PELES 

- CRIAR,  RECICLAR,  REUTILIZAR  SER FELIZ 
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Introduzir e apresentar o Trabalho em Couro e Peles - Marroquinaria 

Artesanal de forma lúdica, prática e simples. Reutilizar peles, couro ou 

tecidos de forma criativa, com fins utilitários, artísticos ou ambos. 

Trabalhar a destreza manual a estimular a criatividade. Despertar para 
a reutilização com a preservação do meio ambiente através da reciclagem 

de desperdícios da indústria da marroquinaria e do calçado. 

 Seleção das matérias primas 

• Criação ou escolha de moldes 
• Desenho das peças 
• Corte das peças, com utilização de tesouras 

• Montagem das várias peças através de colagem 
• Arrumação e limpeza do espaço de criação 

 Finalização das peças 

• Costuras  

• Decoração e fecho, mola e alças ou pegas 
• Colocação de marca ou assinatura 
•  

Costura - "do velho se faz Novo" - máquina e manual 
 
Espaço de criatividade e lazer, propondo soluções criativas de 

reaproveitamento de materiais têxteis e com um caráter divergente da 
formação académica, adquirida nas diferentes disciplinas curriculares, 

mas com recurso a saberes das mesmas (matemática, ciências naturais, 
educação visual,…). Tem como objetivos específicos adquirir técnicas 
básicas para o manuseamento e utilização de instrumentos e 

equipamento de costura, permitindo o desenvolvimento de competências 
e confiança no uso das mesmas; permitir aos participantes desenvolver 

ou adquirir conhecimentos sobre materiais e instrumentos usados ao 
nível dos têxteis; reconhecer o prazer e a utilidade do reaproveitamento e 
reciclagem de materiais; utilizar a matemática num contexto informal e 

de uso quotidiano; estimular a criatividade; desenvolver a motricidade 
fina. 
Princípios e práticas elementares de costura manual e à máquina: 

• Preparação e montagem da oficina (matérias primas, acessórios e 
equipamentos/utensílios)  

• Recolha de materiais 
• Seleção de materiais 
• Criação de moldes - propostas 

• Inicio ao corte – manuseamentos de instrumentos de corte 
(tesouras e/ou outro) 

• Manuseamento de agulhas 

• Inicio à costura manual e de máquina (2 grupos) 
• Regras de segurança no manuseamento da máquina de costura 

• Arrumação e manutenção final do espaço 
• Apresentação/discussão do projeto a desenvolver na sessão; 
• Execução do molde do projeto; 

• Seleção e corte dos retalhos; 
• Realização do projeto: alinhavar, coser na máquina e acabamentos. 
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• Apresentação/discussão do projeto a desenvolver na sessão; 

• Preparação de uma exposição dos trabalhos 
• Disseminação - Exposição e mostra aberta a visitantes (datas da 

exposição a definir e posterior levantamento dos trabalhos) 

 

TEATRO – A SUSTENTABILIDADE COMO PALCO 

Num objeto criativo que se deseja também artístico, estão conceitos 

fundamentais da cidadania, tais como a sustentabilidade, tolerância, 
reconhecimento e a permanente reflexão crítica sobre o Ser enquanto 
indivíduo no mundo global e o próprio mundo.  A sustentabilidade 

apresenta-se não só pela proposta de reaproveitamento dos recursos para 
a dinamização da formação, mas também pela inerência conceito na 
proposta de dramaturgia para a realização do objeto final, quer ao nível 

de objetos cénicos, cenários e temáticas abordadas. O reconhecimento e 
a tolerância firmam-se na possibilidade de ação e relação dos formandos 

entre si, conceitos sem os quais a atividade artística não pode viver e 
sobretudo sobreviver. A reflexão crítica essa traz cada um em si, mesmo 
que disso não se aperceba procura-se estimular esse maravilhoso 

mecanismo que permite a evolução e a vida da comunidade. 
 

Em suma, esta formação em teatro e performance tem em si mais do que 
uma componente técnica, poder-se-á afirmar que essa toma um plano 
secundário, não deixando de ser importante, mas que será sobretudo um 

veículo para que todos os que dela participem e aqueles que dela 
usufruam por meio da apresentação pública final se reconheçam como 
agentes ativos para a criação e manutenção de uma “casa comum” mais 

integra, mais saudável e mais humana. 
Objetivos 

 
 

• Aplicar técnicas de desenvolvimento do espírito criativo, a criação 

performativa e a imaginação. 
• Aplicar técnicas de desenvolvimento de competências de cooperação 

e a sociabilização. 

• Aplicar técnicas de representação. 
• Utilizar o corpo como elemento expressivo no contexto da linguagem 

cénica em contexto de teatro e de performance. 
• Aplicar técnicas de relacionamento com o outro como forma de 

comunicação. 

• Criar e praticar movimentos expressivos em contexto de teatro e de 
performance. 

• Criação e apresentação pública de um objecto artístico com base nos 
conceitos abordados na formação. 

Conteúdos 

• Estudo das atividades de expressão corporais, individuais e em 
grupo, que ampliem as capacidades expressivas de movimentos. 
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• Abordagem histórica ao teatro e à performance. 

• Prática e reflexão sobre as diferentes formas de estimulação do 
movimento expressivo: 

• Motivações interiores - memória, sensação, imaginação, 
pensamento e emoção. 

• Narrativas corporais. 

• Palavras de ação e intenção. 
• Texto teatral como estímulo do movimento. 
• Objetos, música, situações cénicas. 
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“30 de julho, terça-feira 

Noções de permacultura. 

Não fazia a mínima ideia nem conhecia esta forma de cultura. 

Permacultura, que significa cultura permanente, é um sistema com um 

design em círculo centrado num ecossistema natural e foi estudado de 

forma a responder à crescente degradação do ambiente. Os princípios são 

ecológicos e podem ser realizados por todos no sentido de ter um futuro 

sustentável. 

38Consiste em três éticas: 

1- cuidar da terra  

2- cuidar das pessoas 

3- partilhar os excedentes 

 

 Os 12 princípios da permacultura: 

1. Observar e interagir 
2. Capturar e armazenar energia 
3. Obter rendimento 
4. Aplicar autorregulação e aceitar retroação 
5. Usar e valorizar serviços e recursos renováveis 
6. Não produzir resíduos  
7. Desenhar os padrões aos detalhes 

 
 

8. Integrar mais que segregar 
9. Usar soluções pequenas e lentas 
10. Usar e valorizar a diversidade 
11. Usar limites e valorizar o marginal 
12. Usar e responder à mudança com criatividade 
13.  

 
 

 
38 http://acientistaagricola.pt/permacultura-12-principios-fundamentais/ 

OFICINAS PERMACULTURA – TESTEMUNHOS – C.Q. Barafunda 

 

http://acientistaagricola.pt/permacultura-12-principios-fundamentais/
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Adorei esta aula e de ter a possibilidade de conhecer esta modalidade, ao 

qual achei bastante interessante. Vou tentar usar este método em casa.” 

Elisabete Lourenço | 47 anos | RVCC NS 

 

“A radialista, teve a oportunidade de assistir a uma pequena 

demonstração de rega gota a gota, no âmbito de uma oficina de 

permacultura, promovida pela Barafunda - Associação Juvenil de Cultura 

e Solidariedade Social. Nesta sessão verificou a montagem de um sistema 

de rega gota a gota com recurso a água da chuva, portanto sem químicos, 

composto por tanque de armazenamento, instalado em altura, de onde a 

água é transportada em tubos e sai por pequenos orifícios próximo das 

raízes das plantas, um sistema que é responsável por um menor gasto com 

água e maior eficiência de rega. 

A jornalista percebeu que este tipo de cultura permanente tem como 

princípios cuidar da terra e das pessoas e lidar com os excedentes da 

permacultura, partilhando com os outros. 
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Todos os elementos que compõem a permacultura devem ter mais que uma 

função, por exemplo uma árvore, para alem de dar furtos pode servir de ar 

condicionado natural, ou seja, durante o verão faz sombra o que 

proporciona frescura em dias de maior calor e no inverno com o cair das 

folhas, que em contacto com o solo servem de fertilizante. 

Neste tipo de cultura a reciclagem energética deve ser feita no local, por 

exemplo através do lixo orgânico, cascas de frutas e legumes podem ser 

compostados. Este composto é rico em nutrientes que melhoram o 

crescimento das plantas e árvores. 

Depois de montar o sistema de cultura permanente a manutenção não 

deverá ocupar muitas horas de trabalho, segundo apurou junto de uma 

das participantes na oficina que pratica permacultura. 

Aprendeu ainda que o sistema é montado de forma a que cada elemento 

que o compõe desempenhe o seu papel, respeitando a natureza, integrando 

e relacionando no sistema os elementos que colmatam as necessidades 

uns dos outros, sem esquecer a reutilização de cada elemento. 

Num contexto de crise social e económica, a permacultura poderá ser uma 

mais valia para fazer face aos desafios da atualidade, como por exemplo, 

o acesso à água e a contaminação dos solos, a desertificação de algumas 

aldeias e consequente perda de solos férteis e até o desemprego.” 

 

Sandra Fonseca | 36 anos | RVCC NS 

 
 

 “Em harmonia com a natureza- permacultura 

 

Realizei na Barafunda uma formação de Permacultura, onde acabei por 

complementar algum conhecimento que já tinha acerca deste tipo de 

agricultura. 

A permacultura - aprender a trabalhar biologicamente. Observar e 

interagir, capturar e armazenar energias, obter rendimento. 
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Aplicar autorregulação e aceitar retroação, usar e eolizar serviços, 

recursos renováveis. 

Não produzir resíduos, desenhar padrões e detalhes. 

Usar soluções pequenas e lentas, usar e valorizar a diversidade. 

 Usar limites e valorizar o quintal, usar e responder à mudança com 

criatividade. 

 

 

Falando um pouco do que aprendi da permacultura e como fazer. 

Primeiro utilizando caixa de cartão, para que as ervas daninhas não 

desenvolvam e para absorver a humidade. De seguida tudo que sejam 

folhas, galhos, também se aproveita, para que as raízes se desenvolvam 

e tenham mais espaço para circular. De seguida podemos pôr dois tipos 

de húmus, como terra preta ou estrume curtido. 

 

 

Depois de termos o terreno 

preparado é “pôr a andar” a nossa 

horta, plantando os nossos 

alimentos biológicos! 

FIGURA 3 - PREPARAÇÃO DO TERRENO 

FIGURA 4 - NOVAS OPINIÕES DE COMO FAZER A HORTA DA BARAFUNDA 

FIGURA 2 - PLANTAS AROMÁTICAS EM FORMA DE CARACOL. 
FIGURA 1 - REGA GOTA A GOTA 
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Para a rega da hortinha, precisa-se de um depósito, pois é fundamental 

para a rega gota a gota. Coloca-se no depósito uma torneira, com ou sem 

temporizador. Com temporizador acaba por 

controlar melhor a saída da água, ajustando o 

devido tempo, geralmente 15 minutos, de 12 em 

12 horas. 

Tem também que ter uma mangueira própria, 

que por norma traz uns buraquinhos, para que saia a gota de água, 

também se acrescenta um goteador para que a água saia da forma 

correta, no sítio certo. 

 

  

 

  

 

Além da torneira do depósito, temos outra que se chama torneira de 

segurança, para um trabalho mais seguro. 

Seguindo, temos também os tais goteadores que 

servem para regularização das arvores de pequeno 

e grande porte, ou seja servem para regularizar a 

quantidade de água que é diferente dependendo 

das plantas. 

Na permacultura, há uma atividade que é muito engraçada, que se 

chama os “tratores dos animais”. 

FIGURA 5 - ESPIRAL DE ERVAS AROMÁTICAS 

FIGURA 7 - AQUI ESTA A NOSSA MANGUEIRA, E OS 

NOSSOS FORMADORES A PÔR A GOTA A GOTA FIGURA 6 - APRENDIZAGEM COM OS NOSSOS 

FORMADORES 

FIGURA 8 - APRENDIZAGEM DA 

PERMACULTURA 
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Os nossos próprios animais são os tratores, 

porque quando os soltamos, eles lavram tudo, 

comem as ervas, por exemplo, as galinhas 

esgravatam o terreno todo e as cabras e as 

ovelhas limpam os terrenos. 

 

 

E FORAM ASSIM AS DUAS SESSÕES DE PERMACULTURA NA 

BARAFUNDA. 

EU SABIA UM POUCO, MAS APRENDI MAIS! 

ADOREI! OBRIGADA A TODOS OS FORMADORES!” 

 

Susana Andrade | 41 anos | RVCC NB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 9 - OS "TRATORES DOS ANIMAIS" 



48 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III – A.L.E.M. projetos  

 

 Caminhos pela cultura cigana 
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Caminho/DROM 

I - Génese do Projeto  

O Projeto Caminho/Drom agrega vários projetos que procuram responder 

às necessidades e expectativas de um grupo de mulheres de cultura 

cigana/ rom. 

O primeiro encontro deu-se através de um projeto de literacia 

familiar da nutrição e da leitura, inicialmente destinado a um grupo de 

crianças em grave risco de abandono escolar, oriundas do Casal Ventoso 

e realojadas na Quinta do Cabrinha. Neste bairro municipal de Lisboa, 

estava sedeada a Associação de Defesa dos Diabéticos (ADD) que cedeu 

um espaço à ALEM -Associação Literatura, Literacia e Mediação para o 

seu trabalho com as referidas crianças. Assim, o Projeto Literatura & 

Literacia, fundador da Associação, que usa a literatura para combater a 

iliteracia e o insucesso escolar, combinou-se com um projeto de 

promoção da saúde, tendo em conta a prevalência da diabetes, na 

população mundial. 

O projeto procurava induzir hábitos alimentares saudáveis, na linha da 

ADD, e ajudar a prevenir o insucesso escolar, através do reforço da 

competência leitora.  

Para grande surpresa dos voluntários da ALÉM, verificou-se uma recusa 

quase generalizada da sua oferta ... Aquele projeto não era significativo 

para os interesses daquela comunidade... As crianças queriam ver 

televisão e comer aperitivos. Sopa, nem pensar! Uma mãe até se mostrava 

preocupada com o colesterol elevado do filho de 10 anos...mas não 

conseguia mudar os comportamentos alimentares e sedentários do 

rapazinho... 

O sucesso escolar não parecia preocupar ninguém... 

Deste grupo restaram três mulheres das que responderam ao convite da 

ALEM, para a sessão de apresentação. Uma delas era cigana e passou a 

palavra a outras da mesma etnia. No final de 2012, havia já 15 mulheres 

inscritas, número-limite previsto no orçamento e o grupo de interessadas 

não parava de crescer. Foram então organizadas provas cegas para 

apurar quem sabia fazer bordados e rendas, como forma de seleção. 

Nas mãos de cada mulher, seguia para suas casas, uma vez por semana, 

um saco de livros e um cabaz de géneros, com as respetivas ementas e 

receitas, previamente explicadas. 

Não foi, portanto, a nossa Associação a procurar estas mulheres, mas 

foram elas que vieram ao nosso encontro, atraídas pelo Projeto Ao Sabor 

das Palavras e pela notícia de que o grupo fazia rendas e crochet.   
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Na vertente nutrição, oferecia um cabaz semanal para a confeção de uma 

refeição experimental, equilibrada, para toda a família, pensada pela 

Associação Portuguesa de Nutricionistas e divulgada, a nível nacional, 

pela Fundação Gulbenkian e pela SIC, sob a denominação  Comer bem é 

+ Barato. Cada refeição ficava por um euro, custo calculado pela DECO - 

Associação de Defesa do Consumidor - tendo a ALÉM usado este valor 

para prever o apoio necessário ao envolvimento de 15 famílias com 

crianças, num projeto que visava induzir, naquele bairro, uma 

alimentação saudável. 

Os géneros (mercearia, talho, peixaria, frutaria, hortícolas) eram 

subsidiados pela Associação D. Pedro V que pagava diretamente a 

pequenos fornecedores locais. Os livros de literatura infantojuvenil, 

destinados a leitura presencial e domiciliária, também eram pagos a uma 

livraria independente, sob proposta da ALÉM. Subjacente a esta atividade 

estava, como já referido, o Literatura & Literacia , no terreno desde 1997. 

Todos os encontros tri, bi e semanais (ao longo de dez anos, apenas 

interrompidos pela pandemia) se iniciavam à volta de uma mesa de 

pequeno-almoço, que fomentava a troca de ideias, preocupações e 

anseios. 

Assim, foram surgindo respostas aos problemas identificados na 

comunidade destas mulheres: desemprego, carências alimentares, 

relações tensas com a Escola, insucesso e abandono escolares, 

endividamento, casamento precoce, violência... Mas, também, sonhos e 

preferências: passeios, visitas de estudo, festas, presentes de Natal para 

as crianças, formação de uma família numerosa... (Em pleno 

confinamento, uma avó acolheu, na sua casa, três netos recém-nascidos 

e respetivas mães, para as ajudar nas tarefas da maternidade...) 

 

lI - Hecatombe Escolar 

Bastin (1966) referia-se à "hecatombe escolar" em relação ao número de 

alunos em insucesso, no sistema educativo belga. Paralelamente, a 

Sociologia da Educação verificava que o alvo deste insucesso eram as 

crianças distantes da cultura letrada veiculada pela Escola (Bourdieu & 

Passeron, 1970, Bernstein, 1975, Baudelot & Establet, 1989). 

Postas de parte as teorias dos dons e do handicap sociocultural 

(Benavente, 1990) , o insucesso escolar começa a ser explicado através 

da teoria socioinstitucional, isto é, através do inadequado funcionamento 

da Escola, relativamente a grupos identificados de alunos (Benavente, 

1990). Esta socióloga e investigadora propõe a "transformação da própria 

escola, nas suas estruturas, conteúdos e práticas, procurando adaptá-la 

às necessidades dos diversos públicos que as frequentam, eliminando 

subtis mecanismos de reprodução de diferenças e procurando caminhos 
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de facilitação das aprendizagens para todos os alunos" (Benavente, 

1990:7) 

Na verdade, apesar de decorridos mais de 30 anos sobre a formulação 

desta proposta de transformação da escola, muitas crianças de cultura 

cigana continuam vítimas da hecatombe que tem sido muito difícil de 

travar. A principal causa é o absentismo que atrasa ou impede as 

aprendizagens, mesmo quando os professores se envolvem na mudança 

de "estruturas, conteúdos e práticas". 

Esta é uma tarefa que tem de envolver outras instâncias como 

autarquias, serviço social, associações... e que tem dado frutos, quando 

os esforços se conjugam de forma sistemática. 

 

 

III-Baixos níveis de Literacia 

 

A referida investigadora, Ana Benavente, coordenou a equipa que fez uma 

pesquisa extensiva e monográfica sobre a literacia em Portugal. O estudo, 

publicado em 1996, pela Fundação Calouste Gulbenkian, com o apoio do 

Conselho Nacional de Educação, mostrou que os níveis de literacia da 

população portuguesa eram extremamente baixos, sendo mesmo criado 

o nível zero da literacia. A situação portuguesa, que abrangia até alunos 

universitários, tornou óbvia a necessidade de investir numa alteração do 

panorama que divergia clamorosamente da Europa.  Ana Benavente foi, 

então, convidada para o cargo de Secretária de Estado da Educação e 

este facto mobilizou muitos professores que acompanhavam os seus 

estudos e se rebelavam nas escolas. 

 

Foi o caso de uma equipa hoje ligada à ALÉM que se envolveu em 

respostas para resolver o problema da iliteracia no interior da própria 

Escola. 

 

Assim, surgiu o Projeto Literatura & Literacia-Um percurso do pré-escolar 

ao final do 2ºCiclo, como resposta a fatores endógenos ao insucesso 

escolar. A responsabilidade de ensinar a ler é incontornável para os 

professores. 

 

O Projeto foi candidato ao Concurso Inovar Educando, Educar Inovando, 

edição de 1997, tendo ficado em 1º lugar, a nível nacional. Era um projeto 

em rede que congregava escolas e professores de uma zona de Lisboa, no 

combate ao deficit da competência leitora dos alunos. Mais adiante será 

explicitada a estratégia e a sua fundamentação teórica. 

 

No grupo inicial do projeto, havia já um conjunto de crianças ciganas 

que, se não beneficiasse de uma intervenção intencional, viria a ser 

penalizado no seu percurso escolar ulterior. Ainda que sem casa, as suas 
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famílias viviam em habitações ocupadas ou arruinadas, e aproveitavam 

a proximidade de um jardim de infância para lhes garantir alimentação. 

Era um modo de suavizarem as condições precárias de sobrevivência. 

 

 Por razões históricas, as crianças ciganas não frequentavam a escola. 

Com efeito, a impossibilidade de permanecer no mesmo local, por muito 

tempo, não permitia o acesso às comodidades da vida sedentária, como 

ter uma casa, semear e colher, frequentar a escola ou ter vigilância de 

saúde. Tão pouco, fazer a gestão de uma economia mensal.  

 

Lucília Salgado (1993, 1988, 1986), que foi consultora deste projeto, 

comprovou, nos seus estudos, a correlação entre níveis de literacia e 

insucesso escolar. "A partir de atividades ditas de ocupação de tempos 

livres, realizadas à partida com objetivos de custódia (...), as crianças 

aprendiam conhecimentos, capacidades, muitas vezes técnicas, e 

desenvolviam novas atitudes e comportamentos".  

 

Esta vertente da atividade lúdica associada à leitura foi amplamente 

estudada por Christie (1997), Clay, (1997) Neto (1997) e Pessanha (2001) 

que referiram a necessidade de criar ambientes capazes de despertar a 

curiosidade da criança e tirar partido do seu interesse pelo jogo. 

 

Por sua vez, Viana (2002, 2000, 1998) Sim-Sim (2001, 1997, 1989), 

Martins (1996) e Morais (1997) investigaram a correlação entre o domínio 

da linguagem oral e a aprendizagem da escrita, pelo que a narração de 

contos e a repetição de poesia, sobretudo rimada, eram aconselhados por 

favorecerem o desenvolvimento da consciência fonológica. 

 

 

IV Literatura como antídoto para a iliteracia 

 

A ALÉM-Associação Literatura, Literacia e Mediação recorre aos usos 

literários da língua para criar laços afetivos das crianças com a leitura, 

fidelizado os leitores e tornando-os fluentes. 

Com esta estratégia, procura combater o insucesso, uma vez que a leitura 

é o cerne do currículo escolar. 

Com efeito, a Literatura- como lugar de produção dos sentidos 

inesgotáveis da língua- tenta responder às mais fundas necessidades da 

condição humana.  

Fátima Rodrigues, numa conferência do II Encontro Internacional O 

Desafio de Ler e Escrever, diz-nos: 



53 
 

Com meridiana clareza, o Projeto Literatura/Literacia tem vindo a 

afirmar, e a confirmar, de forma consistente, que a Literatura não 

é  algo a que se acede depois de se dominarem os usos 

correntes da  língua, não é algo de inacessível para  públicos 

infantis e juvenis, mesmo de meios socialmente carenciados e 

culturalmente iletrados, não é algo de marginal ou de decorativo 

na aprendizagem da língua materna. O Projeto 

Literatura/Literacia diz, pelo contrário, que a  Literatura é, sim, 

o coração do próprio ensino da língua materna, desde antes do 

seu início e em qualquer estádio da aprendizagem. Ela é a sua 

alma mater sempre, e é-o em particular para crianças e 

 adolescentes de meios socialmente desfavorecidos. Por 

outras palavras, este Projeto tem deixado impresso, no terreno 

concreto da prática, o princípio da inseparabilidade do ensino da 

língua e da literatura.  

Apoia-se num quadro teórico bem definido e estruturado, que 

convoca, entre outros, os domínios da Sociologia da Educação, da 

Psicologia do Desenvolvimento, da Teoria da Literatura, da 

Linguística Aplicada ao ensino e aprendizagem da língua 

materna, da Pedagogia da Leitura, da Escrita e do Imaginário. E, 

no entanto, sem se enredar nem nos enredar num emaranhado 

hermético de teorias (...),  

             Cf  (2001) "Literatura/Literacia ou da Inseparabilidade” 

do Actas do 2º  Encontro  Internacional O Desafio de Ler e 

escrever. Lisboa:  

 

Com efeito, o Plano de Ação do Projeto é suportado teoricamente pelos 

estudos de Emília Ferreiro (1988; 1986) e Ana Teberosky (1990;1986) 

sobre psicogénese da linguagem escrita que vieram demonstrar que as 

crianças fazem um longo trabalho de investigação, levantando hipóteses 

sobre o sentido das palavras que veem escritas, antes de saberem ler, no 

sentido literal. Assim sendo, importa que cada criança disponha de apoio 

na fase de literacia emergente. A família seria o primeiro destes suportes. 

No entanto, quando os pais não sabem ler, importa encontrar outros 

mediadores para esta tarefa. 

Gérad Chauveau e Elianne Rogovas (1993) confirmaram a importância 

deste apoio na leitura, para o progresso das crianças que viviam em 

bairros de lata à volta de Paris. O papel do mediador mostrou-se ainda 

mais decisivo que o próprio nível de instrução das famílias. 

Também João dos Santos (1984) nos lembra que os contos da tradição 

oral, se tiverem um bom e afetuoso narrador têm tudo para estimular o 

sonho, a fantasia e o saber da criança e do homem. 

Bruno Bettellheim (1975), Kiram Egan (1994) e Georges Jean (1990; 

1989, 1987, 1986) insistem na importância da leitura e narração de 
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contos às crianças. Este último autor alerta para a importância de “dar 

voz ao livro” e para a reintrodução da poesia, na pedagogia. 

A atividade é simples: disponibilizar às crianças livros de literatura 

infantojuvenil, com qualidade no texto e na ilustração, que elas levam 

para casa, para serem lidos em família. De volta ao Jardim de Infância 

ou à Escola, as leituras são partilhadas em assembleias. 

As educadoras e professores também leem para as crianças e convidam-

nas a recriar os textos noutras linguagens: plástica, dramática, musical... 

Frequentemente, recorrem a "objetos evocativos dos universos textuais" 

para apoiarem a memória na reconstituição de textos e para explicarem 

palavras desconhecidas. 

 

V- Da Escola para a Sociedade 

Em 1998, o Projeto foi convidado pelo Ministério da Educação para 

integrar o Programa Boa Esperança Boas Práticas, ligado à iniciativa 

Schooling For Tomorrow dos Ministros da Educação da OCDE. Este 

convite trouxe consigo mais meios para aquisição de livros e consequente 

alargamento da rede e o apoio de professores especializados em expressão 

plástica e dramática, para colaborarem com colegas do 1º Ciclo.  

Contratualizou, também, com a coordenação do Projeto um Encontro 

Internacional para fazer o ponto da situação em matéria de leitura. Foram 

convidados dois técnicos superiores do Plan Nacional de Lectura da 

Argentina que apresentaram o seu trabalho além Atlântico. Coube a 

Helena Cidade Moura fazer a apresentação dos convidados e enaltecer o 

humanismo daquele plano. 

Depois deste Encontro, iniciaram-se as diligências para mostrar ao 

Governo de então, que se fez representar nas sessões, e aos governantes 

que lhe sucederam, a importância de um Plano Nacional de Leitura para 

Portugal. Foi preciso esperar até 2006 para que a ideia ganhasse, enfim, 

projeção. 

Paralelamente, a equipa do Projeto preocupava-se com a possível 

desagregação de tantos esforços investidos na causa da leitura. Foi 

então que, sob a designação Ler a Par, o projeto recebeu, em 2002, o 

prémio Leitura Solidária dos Ministérios da Cultura e Solidariedade 

Social. Das paredes das escolas e das casas dos alunos, a 

responsabilidade da intervenção passava para a comunidade. 

Pela mão de Helena Cidade Moura, surgia Uma Casa para Todos, um 

pequeno laboratório de leitura e formação cívica, num bairro social 

particularmente heterogéneo. Para a intervenção na Casa para Todos foi 

convidada a equipa do Projeto Literacia & Literacia /Ler a Par, com a 

contratação de uma monitora sensível e muito competente e a aquisição 

de serviços de uma psicóloga, coadjuvadas por voluntários.  
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 Em pouco tempo, a pequena casa encheu-se de crianças e adolescentes 

oriundos de famílias africanas que deixavam as barracas junto ao 

Centro Cultural de Belém, de famílias ciganas ainda moradoras em 

barracas, ao redor dos prédios novos, e de antigas famílias desalojadas 

pelas obras da Ponte 25 de Abril. Uma mistura cultural muito 

complexa! 

Foi aqui que se multiplicaram os contactos com as crianças ciganas que 

mostravam um verdadeiro apego às atividades desenvolvidas na Casa 

Para Todos, acatando as suas regras, para poderem usufruir da oferta 

pedagógica. Assim funcionou o pequeno laboratório até ao seu 

encerramento em 2007, por razões de segurança, ditadas pela autarquia, 

uma vez que o prédio era do século XVIII e necessitava de obras de 

reabilitação. 

Para que não se perdesse a experiência e não se deixassem as crianças 

desiludidas, a equipa procurou refúgio na Escola de 1º Ciclo local, 

frequentada pelas mesmas crianças. Contudo, a diferença de atitudes 

era abissal. O grupo cordato conhecido dos monitores e voluntários da 

Casa para Todos ("casinha", como lhe chamavam afetuosamente) dava 

lugar a um bando de crianças desobedientes e irrequietas que desafiava 

e desesperava os professores. 

Foi assim que surgiu a colaboração de voluntários no interior da 

própria Escola, aos quais se juntaram, a partir de 2009, jovens do 

Serviço Voluntário Europeu. 

A equipa estava de novo dentro de uma Escola, com "quartel general" 

numa sala transformada em biblioteca, bem apetrechada de livros de 

literatura infantojuvenil devidamente catalogados, oferecidos pela 

Associação D. Pedro V e pela Fundação Calouste Gulbenkian. 

No entanto, de modo algum a equipa queria ficar prisioneira dos preceitos 

e preconceitos institucionais. Já se sabia que as crianças ciganas 

aceitavam cumprir regras, desde que as propostas fizessem sentido... e 

que o convívio fosse respeitoso. 

Foi isso mesmo que se fez, envolvendo um grupo de professores sénior e 

um grupo de jovens altamente qualificado. A par do trabalho escolar, a 

cargo dos professores, havia um trabalho de dinamização cultural 

através das artes, a cargo dos voluntários e técnicos das Atividades de 

Tempos Livres (ATL). Este trabalho mobilizava as crianças que, com 

gosto, se exprimiam através de desenhos, pinturas, dança, jogos, 

dramatizações, exposições de trabalhos... 

Sempre que havia abertura, os voluntários apoiavam os próprios 

professores, dentro das suas salas, procurando, contudo, evitar 

intromissões. 
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Ora esse equilíbrio era muito difícil, pois a Escola permanecia ainda 

bastante fechada sobre si própria. Tendo mudado as lideranças, a 

intervenção tornou-se quase impossível. 

Como surgira, entretanto, a oferta do uso de um espaço alternativo -o 

da Associação de Defesa dos Diabéticos- algumas atividades 

deslocaram-se para aí. 

Foi assim que se iniciou, em 2011, uma nova etapa, na Quinta do 

Cabrinha, em Alcântara. 

Depois deste flashback, estamos no ponto de partida: o início da 

caminhada que é o tema desta comunicação. 

        

 

VI Projecto Caminho/Drom 

Depois de explicados os fundamentos da nossa ação, vamos, então, 

apresentar, brevemente, aspetos significativos dos projetos referidos ou 

outros projetos criados com este grupo de mulheres, para melhorar a 

suas condições de vida ou a dos seus filhos, para prevenir o insucesso e 

o êxodo escolares. Na apresentação, no Congresso Literacias para o 

Século XXI, fizemo-lo através de fotografias que fomos comentando. Neste 

texto, usamos as palavras, embora se percam os gestos e olhares dos 

protagonistas. De facto, é de alegria, esperança e confiança de que 

falamos, quando evocamos esta comunidade: «Sentimos que tudo é 

nosso, quando vamos à (Quinta do) Cabrinha! É como uma família! Têm 

confiança em nós!» (Isabel,2021) 

i. Projeto Ao Sabor das Palavras- neste momento, 

desenvolvido com o apoio da Caritas Diocesana de Lisboa 

que, por intermédio da Paróquia da Outurela e da ALÉM, faz 

chegar às famílias ciganas tickets de refeição ou cartões de 

compras. Assim se procurou garantir o sustento, em tempos 

de pandemia, e perda dos já fracos rendimentos.  

Os pequenos-almoços partilhados, os trabalhos na oficina de bordados, 

as visitas de estudo, as sessões de alfabetização e o empréstimo 

domiciliário de livros foram suspensos pela obrigação de confinamento. 

Nos momentos de Encontro na Rua, para entrega dos referidos tickets ou 

dos cartões e receção dos talões de compras, destinados à monitorização 

do Projeto, relembraram-se os princípios de uma alimentação saudável. 

A Câmara Municipal de Oeiras apoiou também financeiramente este 

esforço, como já tinha apoiado os pequenos-almoços e a compra de títulos 

de transporte. 

Tais títulos representaram a emancipação destas mulheres que, por si 

próprias, puderam movimentar-se na cidade. 
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ii. Projeto Contos e Pontos- Foi desenvolvido com o objetivo da 

criação de autoemprego, tendo em conta as baixas ou nulas 

habilitações escolares e a resistência da sociedade 

maioritária à contratação de pessoas de cultura cigana. 

Enquanto bordam, as mulheres ouvem contos e poemas, exprimem a sua 

reação afetiva e estética aos textos lidos. O primeiro passo foi dado, em 

2014, pela Casa Museu Dr. Anastácio Gonçalves que abriu as portas a 

uma mostra de artes e gastronomia, convidando o grupo a expor os seus 

trabalhos, alguns dos quais inspirados em peças do acervo do Museu. 

Em parceria com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, a ALÉM 

promoveu duas ações de formação destinadas ao grupo: uma de gestão 

de pequenos negócios (2015) e outra de bordados (2017/18). 

iii. Projeto Sol a Sul- de venda de embalagens de flor de sal, 

denominadas Lágrimas de Portugal, e destinadas ao turismo. 

Um pequeno saco contendo o produto é envolto num lenço 

de cambraia, com duas lágrimas bordadas, em contorno. No 

interior de cada lágrima, as mulheres inscrevem pontos, 

livremente. 

Cada embalagem é acompanhada de um flyer contendo o poema Mar 

Português, de Fernando Pessoa, com traduções em espanhol, francês e 

inglês, por amável cortesia da Casa Fernando Pessoa. 

Os riscos de contaminação pelo Covid 19 obrigaram à suspensão da 

produção. Há, contudo, uma mulher que pede que lhe deem peças para 

bordar, combatendo, deste modo, a depressão causada pelo isolamento e 

por uma vida dificílima. 

 

Projetos que não avançaram: 

Os seguintes projetos não chegaram a concretizar-se por falta de 

financiamento. No entanto, o longo tempo de preparação que exigiram 

enriqueceu o reportório da Associação e contaminou outros projetos que 

vieram a receber apoio. 

Penélope- Projeto de literatura, a desenvolver em parceria com a Casa 

Independente. Foi candidato ao PARTIS 2014 mas não foi selecionado 

para apoio financeiro. Contudo deixou uma reflexão profunda, na ALÉM, 

sobre modos de dinamizar os usos literários da língua, na dinamização 

da coesão social. 

 

Direito(s) e Avesso(s) – Projeto de bordados, a ser coordenado pela 

artista plástica Maria de Morais. Foi candidato ao PARTIS 2015 e chegou 

à disputa final, tendo perdido nessa altura.  
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A ALÉM mantém a esperança de conseguir um mecenas que o viabilize, 

pois é um projeto que pode levar longe a imagem da cultura cigana e da 

competência deste grupo de mulheres bordadoras. Terminava com uma 

passagem de modelos organizada por um estilista francês. 

 

Estrelas Rom- Projeto de apresentação da cultura cigana, num 

miradouro de Lisboa, calcetado com estrelas de basalto. Concorreu ao 

apoio da EGEAC mas não foi selecionado. Compreendia uma 

dramatização do Auto das Ciganas, de Gil Vicente, apresentação de 

danças, música e gastronomia ciganas. Foi na sua preparação que a 

ALÉM conheceu  Mónica Roncon que foi, posteriormente parceira de 

intervenções. 

 

 

Escola Virtual de Condução- Projeto dirigido a adolescentes ciganos, em 

insucesso escolar. Consistia na recuperação de bicicletas pelos próprios 

e na aprendizagem do código da estrada , de forma virtual. Tinha três 

objetivos principais: treinar o cumprimento de regras, aproximar da 

leitura e da escrita e exercitar um trabalho manual. O projeto estava em 

curso, tendo os alunos tido oportunidade de observar e ajudar à descarga 

do veículo que transportou as bicicletas de Leiria até à escola.O espolio 

foi entregue a uma associação que também trabalha com a comunidade 

cigana. 

 

Bordar com Luz- Projeto dirigido a adolescentes ciganas, em risco de 

abandono escolar. Consistia na organização de uma oficina de bordados, 

na própria escola, em que a professora ensinaria a bordar com luz (fios 

luminosos, integrados no tecido) vestidos de noiva. Os vestidos seriam 

oferecidos às raparigas que completassem o 9º ano, antes de casarem. O 

projeto não chegou a iniciar-se por motivos adiante explicados.  

 

Clube de Culinária- Terminou no próprio dia em que começou, na 

cozinha da escola. Um grupo de alunos ciganos insistiu, durante muito 

tempo, com os voluntários da ALÉM, para participar no Clube de 

Culinária (La Galette) criado para uma turma de origem africana a 

aprender francês. 

As tarefas foram previamente atribuídas a cada aluno, mas, no último 

momento, um dos rapazes ciganos recusou-se a participar na lavagem do 

seu prato, alegando que não o fazia em casa.... Sendo lembrado das 

obrigações assumidas, tentou agredir a professora, comportamento que 

abriu um procedimento disciplinar por parte da direção da Escola. Este 

incidente levou ao encerramento do projeto e dos dois anteriores. 
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SEIVA- Projeto candidato ao apoio do Alto Comissariado para as 

Migrações. Consistia numa série de oficinas que visavam atrair os jovens 

ciganos para a integração na vida ativa. Esta iniciativa, de natureza 

cultural, articulava-se com um Serviço de Estudo para a Integração na 

Vida Ativa Não foi apoiado financeiramente, mas o conceito serviu de base 

ao Ciclo de Oficinas que decorreu no âmbito do projeto Literacia para a 

Democracia. Continha sessões sobre a herança cultural cigana e sobre os 

Desafios do Futuro para a referida comunidade. É desta data a 

aproximação à Escola do Brinquedo Tradicional Popular, que aguarda a 

oportunidade de ser posta em prática, com o apoio do Prof. Doutor João 

Amado.  

 

Caminho/Drom- Projeto candidato ao Programa Bairros Saudáveis do 

Ministério da Saúde e que não foi apoiado financeiramente. Contudo, 

algumas das atividades previstas integraram-se, harmoniosamente, no 

projeto Literacia para a Democracia e estão na base do projeto Drom , 

agora apresentado à Câmara Municipal de Oeiras(CMO). 

 

Projetos destinados aos filhos deste grupo de mulheres: 

iv. Sala Aberta - De apoio à transição do 1º para o 2º Ciclo do 

EB e a crianças com insucesso escolar repetido. 

Esta sala funcionava com a colaboração da funcionária e dos 

voluntários da ALÉM, parte dos quais estrangeiros, que 

promoviam atividades de natureza artística e ajudavam no 

estudo das lições. No 4º ano , o apoio era dado na escola do 

1º ciclo. A partir do 5º ano, na escola do 2º ciclo e na Casa 

para Todos e compreendia a elaboração de diários gráficos e 

oficinas de Cozinha Internacional. 

  

v. Literatura & Literacia/Ler a Par – Na Biblioteca 

expressamente criada pela equipa do projeto, na Escola do 

1º Ciclo. 

O Projeto promovia Viagens dos Livros (casa -escola- casa) e 

Viagens nos Livros, geralmente para apresentação dos países 

de origem dos jovens do Serviço Voluntario Europeu. 

Destacaram-se de todas as outras, a Viagem ao Egito, a 

Viagem a Itália e a Viagem a França, envolvendo múltiplas 

atividades dirigidas a todos os sentidos: visão, paladar, tato, 

olfato e ouvido... 

Na Quinta do Cabrinha também foi dinamizada uma 

Biblioteca de Proximidade que emprestava livros para leitura 

(ou simples observação) domiciliária. 
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vi. Ludoteca Catavento-Espaço que disponibilizava 

brinquedos, enriquecido com materiais que estimulavam os 

usos da escrita e da leitura: centro de saúde, mercado, casa 

de bonecas, oficina, biblioteca...  

Dispunha do apoio de uma monitora e de voluntários da 

ALÉM, atentos às solicitações das crianças. Tal como 

sucedeu com as Viagens nos Livros, a partir desta ludoteca 

foi construído todo um complexo projeto, em torno do Circo 

e do flamenco, assente nos interesses de uma criança cigana, 

de 10 anos, analfabeta. 

. 

 

vii.  Anikibebé: ANIKIBEBÉ- Projecto de Pedagogia das Amas  

 

O Projecto ANIKIBEBÉ de Pedagogia das Amas está ligado a 

um outro que data do ano 2000 e que nunca conseguiu 

apoios para se desenvolver: o projeto de criação de um 

Centro Virtual de Pedagogia das Amas que teria por objetivo 

a difusão, através das novas tecnologias, do património 

herdado para a educação dos bebés: rimas, lengalengas, 

canções de embalar e jogos rítmicos, contos repetitivos…-

sendo a consequência natural do trabalho realizado, desde 

1994, por uma equipa de educadoras de infância, 

professores e especialistas em diversas áreas, na ótica do 

desenvolvimento harmonioso da criança pequena, e da 

criação de mecanismos facilitadores da emergência de 

comportamentos de literacia.  

O Centro de Estudos e Recursos de Literatura e Literacia da 

ALÉM, que guarda a memória deste trabalho e o desenvolve, 

aprofundando o papel da literatura na aquisição do gosto 

e dos hábitos de leitura, incluiu, desde o início, no seu 

programa de investigação - acção, a recolha audiovisual dos 

contextos da “pedagogia das amas”, e a sua difusão através 

da rede web, tendo procurado incessantemente parcerias 

que viabilizassem uma ampla consecução dos objetivos 

deste estudo.  

 

A opção pelas novas tecnologias afigurou-se 

particularmente adequada a este tipo de conteúdos, dada a 

sua intrínseca natureza interativa.  

 

A tarefa de educar os bebés e crianças pequenas, 

originariamente desempenhada por mulheres distantes da 

cultura letrada, serviria, no formato virtual, às mulheres de 
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camadas escolarizadas, frequentemente alheadas da 

importância destas práticas pedagógicas imemoriais. 

 

Não se trata, portanto, apenas da preservação de uma 

memória ligada às sociedades rurais ameaçadas pelos 

avanços da ciência e da tecnologia, o que não seria um 

objetivo cultural menor; neste caso, tratava-se de garantir a 

sobrevivência de um património literário ancestral que pode 

influenciar, decisivamente, o desenvolvimento da linguagem 

e do pensamento dos bebés e das crianças muito novas, 

abrindo melhores perspetivas para o seu futuro. 

Como demonstrou o PISA 2000 (pp.157-158), o contacto 

assíduo com bens culturais constitui uma das chaves da 

competência leitora dos adolescentes e jovens.  

 

Fundamentação e antecedentes 

 

Adolfo Coelho (1883), lembrava-nos, há um século, que "os 

contos e rimas infantis parecem ser como o leite materno, 

que nenhuma preparação, por mais adiantada que esteja a 

ciência, poderá igualar". Sabe-se hoje quanto estas criações 

literárias, genericamente designadas por este autor como 

“pedagogia das amas”, são adequadas ao desenvolvimento 

do pensamento e linguagem dos bebés (Santos, 1987).  

Da fórmula constam, essencialmente, ritmo e 

melodia, determinados pela regularidade métrica e 

pela sonoridade das palavras, com relevo para a 

alternância de acentos fortes e fracos, para a rima e 

para as repetições. Constam ainda, gestos e mímica 

ligados intimamente à linha prosódica e também 

processos de carácter poético ou lúdico que 

alimentam a criatividade, com particular relevo para o 

nonsense. O seu modo de transmissão - de viva voz - 

pressupõe a proximidade, o prazer do contacto físico 

dos interlocutores e a permanente adequação 

comunicativa (Rolo, MC, 1994) 

Como refere Gomes Pedro (1985) é na etapa pré-natal que surge a 

oportunidade de uma pré-aprendizagem auditiva. O feto aprende, 

nesse período, a conhecer a voz da mãe, nas suas qualidades de 

timbre, inflexão, entoação e ritmo, não sendo por isso de estranhar 

a preferência do bebé, após o nascimento, pela voz da sua mãe. 

Cantar e falar ao bebé é um comportamento humano essencial, até 

porque a relação mãe-bebé é uma relação “radicada no contacto 

sonoro intrauterino do feto no ventre materno através das baladas 

amnióticas ao ritmo do coração. É neste espaço íntimo e funcional 
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da “noite uterina” que se esboçam a pulsação e os movimentos 

ondulantes de vaivém, que irão constituir, após o nascimento, o 

protótipo da canção de embalar” (Carvalho, 1994). 

 

As mais antigas referências conhecidas relativas a canções 

portuguesas de embalar - também chamadas de arrulhar, 

acalentar, ninar e nanar -datam do século XVI, constituindo dois 

grupos diferenciados: canções de acalentar (quando o bebé está ao 

colo) e canções de embalar (quando o bebé está no berço). As 

canções de embalar têm um carácter universal baseado numa 

estrutura musical simples, com características, de um modo geral, 

comuns: ritmo simples, repetição de frases curtas, intervalos 

predominantemente de terceira e quinta, extensão que não 

ultrapassa a oitava e um registo vocal grave. Outra das 

características frequentemente encontrada é a existência de frases 

alternantes de tensão/relaxação, muitas vezes concretizadas 

musicalmente através do rubato e do ritardando. 

 

As canções de embalar e as canções de uma maneira geral são 

uma espécie de catalisador na importante transição do mundo não 

verbal da criança ao mundo da comunicação verbal, permitindo 

uma integração suave dos ritmos e melodias da língua materna. 

As canções de embalar, as cantilenas, os jogos com palavras, as 

lengalengas cantadas às crianças, transmitem-lhe segurança, 

estabelecem laços de ternura. Também no texto das canções 

parece estar implícito o binómio tensão/alívio, representado pelo 

“papão” vs a lua, as estrelas, Deus, os próprios pais que evocam a 

proteção perante o medo do escuro ou mesmo de dormir.  

Atualmente, as pessoas e, em particular as mães (trabalhadoras e 

não só) deixaram de cantar aos seus filhos, ou porque a vida não 

lhes permite, ou porque simplesmente já não sabem cantar 

nenhuma canção. Segundo Maria de Lassalete Dias (2001) 

apurou, no estudo realizado na aldeia de S. João de Rei, parecem 

ser as avós, as únicas a transmitirem as tradições populares, a 

saberem ainda as canções de embalar, os jogos e rimas infantis, 

as canções dos campos e desfolhadas. As pessoas mais velhas 

foram unânimes ao testemunharem que “antigamente é que se 

cantava. Agora já ninguém sabe cantar, está tudo morto. Se hoje 

alguém canta até dizem: aquela não está boa da cabeça.” 

 

Com efeito, a modernização das sociedades, sob a influência 

massificadora dos media e a da própria escolarização, tem feito 

cair em desuso este capital de conhecimento transmitido de 

geração em geração, que Maria José Costa (1992) designa 
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continente poético esquecido. Trata-se, portanto, de uma deadline 

que urge registar na complexidade e complementaridade dos seus 

recursos expressivos, tendo em conta que envolve palavras, 

música e expressão corporal. Importa, depois, que chegue aos 

destinatários (especialmente mães, educadoras de infância e 

amas) de forma a que possam assumir o papel de elos na cadeia 

de transmissão, reproduzindo o todo com fidelidade. 

 

Ernesto Veiga de Oliveira (1985) refere-se a estas fórmulas como 

"manifestações da cultura tradicional das classes rurais e 

iletradas dos diferentes povos europeus". Hoje, porém, podemos 

ver neste património ancestral uma forma de educação literária 

do bebé que facilita a emergência de comportamentos de literacia, 

sobretudo quando precocemente ligada ao livro da designada 

“literatura para crianças” ou, na expressão consagrada 

internacionalmente, “literatura infantojuvenil”. 

 

Na verdade, do interesse pela palavra dita surgirá, rápida e 

naturalmente, a curiosidade pela palavra escrita, permitindo o 

longo percurso de observação dos sinais impressos, e de convívio 

com o livro, sem os quais será penosa a aprendizagem da técnica 

de decifração dos grafemas e muito difícil a criação de hábitos 

leitores. 

 

Os estudos pioneiros de Ana Teberosky e Emília Ferreiro (1987) 

em psicogénese da  

linguagem escrita, permitem-nos compreender que o trabalho 

feito pelas crianças, de análise e de construção de hipóteses sobre 

o sentido das palavras que veem escritas, se pode equiparar ao 

trabalho minucioso de um investigador, necessitando da 

presença de artefactos culturais escritos, no meio ambiente em 

que crescem. 

 

Ana Teberosky designa como “ambientes alfabetizadores” os 

ambientes familiares e escolares ideais “para a preparação das 

crianças para a aprendizagem escolar. E nesses ambientes pesam 

decisivamente a quantidade de livros e de leituras 

compartilhadas, em voz alta, e a qualidade destas leituras, 

capazes de estabelecer um “vínculo social e emocional”. 

 

O conhecimento destes dados levou vários países da Europa e da 

América do Norte e do Sul a investir em programas de literacia 

precoce, através dos quais oferecem às famílias livros da 

literatura para crianças e formação para o seu uso, procurando 

prevenir as dificuldades de leitura geradoras de insucesso escolar 

e de exclusão social. A experiência tem comprovado que quando 
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as rimas, jogos e contos são articulados com o uso de livros, na 

faixa etária 6/7 meses-3 anos, dão um contributo decisivo para a 

formação de leitores. 

 

Os estudos sobre a oralidade, nomeadamente sobre a literatura 

oral, que não têm grande tradição em Portugal, conhecem um 

desenvolvimento consistente em vários países e há cada vez mais 

centros de pesquisa sobre este assunto. Um deles, que se 

encontra sedeado na Universidade de Poitiers, tem ligações a 

diferentes países, incluindo o Brasil.  

 

Ao referir-se às dificuldades de aprendizagem da escrita, na 

década de 80, João dos Santos salientou a importância da 

interação do adulto no desenvolvimento da linguagem na 

primeira infância. E linguagem é, para este autor, 

“enquadramento afetivo” que engloba “atitude, expressão, 

mímica, gesto, palavra e relação” que coexistem, de forma 

poética, nesse capital de conhecimento transmitido de viva voz, 

de geração em geração. 

 

Há mais de uma década (1998), que a investigação de Fernanda 

Viana demonstrou a correlação entre o desenvolvimento da 

linguagem oral e a aprendizagem da leitura.  

 

Acresce que, como primeira educação literária, a pedagogia das 

amas, assentando em rimas e ritmos, facilita a memorização das 

palavras. Por isso mesmo, facilitará também a confirmação das 

hipóteses sobre o sentido do que a criança vê escrito. Com efeito, 

o conhecimento de rimas é um bom preditor da aprendizagem da 

leitura. 

 

A literatura, como “resposta às mais fundas necessidades da 

condição humana” e como “lugar da produção dos sentidos 

inesgotáveis da língua” dirige-se à emoção, sendo, portanto, 

facilitadora da aprendizagem da leitura.  

 

Esta ideia, central no pensamento do pedopsiquiatra João dos 

Santos, de que o desenvolvimento cognitivo tem um ponto de 

partida emocional, não tem cessado de ser comprovada pela 

investigação em neurologia, de que António Damásio é, hoje, 

referência incontornável. 

 

Nos nossos dias, portanto, construir uma pedagogia da leitura 

assente em pressupostos teóricos, impele-nos necessariamente 

para o contato com a designada literatura infantojuvenil, da qual 

os jogos e rimas constituem uma primeira etapa. 
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A literatura infantojuvenil “é a única que se dirige diretamente a 

crianças, a única que permite ao maior número de crianças 

descobrir uma leitura envolvente, o que é necessário para a 

passagem ao ato de leitura autónoma”. 

 

O Projeto reflete, também, o conhecimento desta correlação, 

estando previsto que os conteúdos web a disponibilizar no âmbito 

da Pedagogia das Amas, convoquem outros conteúdos ligados ao 

ensino/aprendizagem da leitura, designadamente, organização do 

espaço e do tempo em casa e na escola, para facilitar a 

emergência de comportamentos de literacia, etapas da 

aprendizagem da leitura, propostas de títulos de literatura 

infantojuvenil adequados às diferentes fases de desenvolvimento 

da criança ou do jovem, técnicas de narração oral, papel da 

poesia na educação da criança, sistemas de classificação de obras 

em pequenas bibliotecas, programas e programações para a área 

curricular de Língua Portuguesa, estudos e eventos ligados à 

literatura e à literacia…  

 

O Projeto Ankibebé foi apoiado pela Câmara Municipal de Oeiras, 

no ano de 2017, tendo funcionado na Sociedade Musical 

Simpatia e Gratidão, com a presença de bebés e crianças 

pequenas e de suas mães e avós.O sucesso desta experiência 

levou a ALÉM a integrar uma Oficina de Literacia Emergente, na 

formação prevista no Projeto Literacia para a Democracia de 

que adiante se falará. 

 

 

viii.  Projeto Literacia para a Democracia- Não nos alongaremos 

sobre este projeto, uma vez que este texto se destina a uma das 

suas publicações. Apenas dizer que o plano de ação contemplou 

várias oficinas destinadas aos vários setores da comunidade:  

 

Herança Cultural Cigana (total 24 horas) 

 

4 horas: História do Povo do Vento e das Estrelas, Miguel Horta, artista, 

formador 

Público-alvo: Adultos e jovens da comunidade cigana local 

 

4 horas: - Construir a Liberdade - A perseguição nazi e Aristides Sousa Mendes, 

o Semeador de Estrelas - Oficina de construção de Estrelas de Papel Tiago 

Robalo e Margarida Rolo 

Celebração da entrada do cônsul de Bordéus, no Panteão Nacional, através do 

lançamento de estrelas de papel, construídas pelas mãos de adultos e crianças 
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ciganas, em memória do gesto libertador contra o nazismo que vitimou muitos 

membros do povo cigano. 

  

8 horas: Oficina de Danças Ciganas - Mónica Roncon, investigadora em 

Cultura Cigana 

  

Publico -alvo -Jovens ciganas 

  

2 horas : Acessórios de Dança Espanhola 

  

2 horas : Danças ciganas da Rússia 

  

4 horas: Danças ciganas da Roménia 

                Danças ciganas dos Balcãs 

  

         8 horas: Circo-Lar- Ricardo Reis e outros membros da Sociedade Musical 

Simpatia e Gratidão, formados no Chapitô. Transmite o conhecimento da 

tradição cigana do circo 

 

        

Publico-Alvo-Crianças e adolescentes ciganos 

  

 

   

Desafios do Futuro (36 horas) 

   

8 horas: 

Desenvolvimento infantil e Literacia Emergente 

  

Anikibebé  (Jogos e Rimas infantis, canções de roda, histórias repetitivas ) A 

PAR  

  

  

Público -alvo- Jovens mães ciganas e filhos pequenos,c/ ajuda de avós 

  

  

8 horas: Pensar o Espaço Público, Chiara Ternullo, Arquitecta 

Público-alvo- Jovens e adultos habitantes do bairro 

  

 

8 horas: Questionar a Alimentação - Oficina de culinária– Clara Silva, 

Professora; Margarida Rolo , Designer de Comunicação; Maria José Valente, 

Médica de Unidade de Saúde Familiar, Fernanda Gonçalves , médica 

especialista em diabetes 

Público-alvo Raparigas e rapazes ciganos 
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8 horas: Expressões: Dar a escrita ao corpo– Margarida Pinto Coelho e Isabel 

Costa 

Público-alvo Mulheres maduras 

 

 4 horas: Diálogo entre culturas-Tiago Robalo, Investigador e Gestor Territorial 

do Projecto Literacia para a Democracia 

 

Público-alvo-Jovens do bairro 

 

  

ix. Projeto Drom- Tendo como base as tipologias de acção prevista no PRR , a 

ALEM acaba de apresentar à CMO um projeto , para 4 anos, que visa dar 

seguimento às Oficinas realizadas no Projeto Literacia para a Democracia. Este 

projeto retoma as atividades iniciadas na reta final do citado projeto e ira 

acrescentar-lhes outras, à medida dos interesses e necessidades, entretanto 

detetados. 

  

 Conceição Rolo,  
Vice-Presidente A.L.E.M., 

 28/02/2022 
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 III – Práticas integradoras. 

 

Sob o chapéu da literacia para a democracia.  
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O estabelecimento de parcerias revela-se como uma estratégia positiva 

deste Centro Qualifica para mobilização da população adulta.  

Em cada território são as Juntas de Freguesia, os Centros 

Comunitários, Sociais e Paroquiais, as Associações Locais que melhor 

conhecem a população residente e suas necessidades. Ao mantermos 

contacto permanente com estas entidades, aproximamo-nos de quem 

precisa e com apoio e acompanhamento cria-se um elo de confiança, 

que estimula a motivação e mantém as expectativas de projetos com 

futuro e bem-sucedidos. Executar um trabalho em rede e dialogante 

tem sido o foco e a determinação do nosso Centro.  

Na verdade, o Processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de 

Competências (PRVCC) é uma porta para a qualificação de 

competências e adquiridos experienciais em diferentes contextos, porém 

há ainda uma faixa de população adulta, entre nacionais e migrantes, 

com graves problemas de literacia e alfabetização. A população com 

baixa escolaridade traz novos desafios, para os quais o Centro Qualifica 

não tem, ainda, as respostas mais adequadas.  

Trata-se de um público que precisa de realizar um processo de literacia 

e de alfabetização, diferenciado, consoante as suas realidades: 

migrantes, sem conhecimento da língua portuguesa, migrantes que 

desconhecem a escrita e só dominam a oralidade dos dialetos e ou 

idioletos, nacionais que abandonaram a leitura e a escrita demasiado 

cedo e perderam o seu domínio, nacionais que nunca acederam à 

escola, nem ao mundo da leitura e da escrita, os que aprenderam de 

forma autodidata, e precisam de um melhoramento e 

consolidação...entre outros. Como posicionar este público, como 

organizar a formação complementar necessária? Que recursos 

humanos, materiais (referenciais) usar? Em resposta a estes desafios 

vamos procurando responder de variadas formas.  

Enquanto coordenadora do Centro Qualifica – aePA propus protocolos 

de parceria para o desenvolvimento de práticas sociais, relacionadas 

com a cidadania e a literacia com ONG, IPSS e Associações de 

desenvolvimento Local, os quais têm tido uma boa aceitação. 

  Experiências integradoras com o Centro Qualifica de Paço de Arcos 
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Neste sentido temos parcerias com a APCEP – Associação Portuguesa 

para a Cultura e Educação Permanente, a ALEM – Associação 

Literatura, Literacia e Mediação, A Desenhando Sonhos – Associação de 

Reformados, Pensionistas e Idosos, A ALFALIT e o Centro Comunitário 

do Alto da Loba e a Associação Pombal XXI. Participamos em projetos 

comuns, com algumas destas Associações, tais como os Projetos 

“Literacia no Bairro dos Navegadores” e o projeto “Literacia para a 

Democracia”.  

Com a Câmara Municipal de Oeiras estabelecemos 2 protocolos, que 

visam diferentes objetivos, um, o da qualificação e aprendizagem ao 

Longo da Vida dos colaboradores do Município, e o outro de certificação, 

de acordo com o artigo 20 da Portaria nº 232/2016 de 29 de agosto.  

Através dos projetos referidos sinalizámos adultos(as) com baixas 

qualificações, nas comunidades a que pertencem, realizam-se sessões 

de informação e divulgação, e convidam-se os adultos(as) em PRVCC ou 

em processos formativos (UFCD e cursos EFA) residentes nesses 

territórios e comunidades, a terem um papel interventivo de 

testemunho, junto desta população mais resistente e vulnerável. 

Apoiados pelos Centros Comunitários, Juntas de Freguesia, Centros 

Sociais e Paroquiais e IEFP num esforço de complementaridade, 

acolhemos e encaminhamos para as ofertas educativas e formativas 

mais ajustadas.  

Esta complementaridade tem sido operacionalizada sempre que a oferta 

educativa e formativa, a acessibilidade/ mobilidade de transportes e de 

equipamento informático estão inacessíveis nos territórios 

geograficamente mais próximos dos(as) adultos(as) e ou fora da 

capacidade de resposta do Centro Qualifica – aePA e da sua entidade 

promotora. 

Ao longo do ano 2021 concretizaram-se atividades do Projeto “Literacia 

no Bairro dos navegadores”, com Associações como a APCEP – cujo 

conhecimento e investigação na Área da Educação de Adultos(as) nos 

garante uma profícua colaboração. Sem se substituir aos nossos 

professores/ formadores os membros desta Associação, membros 

efetivos e voluntários, trabalham nos Bairros vulneráveis do concelho 

de Oeiras, onde reside a população, de baixas qualificações, migrante, 

mais desfavorecida socialmente e por isso mais resistente a iniciar um 

processo de qualificação. Aí desenvolvem e reforçam competências de 

literacia, pessoais, sociais, digitais e de aprendizagem. A equipa do 

Centro Qualifica desloca-se, sempre que necessário, a estes Bairros, em 
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particular, ao Bairro dos Navegadores, em Porto Salvo – Oeiras, para aí 

desenvolver processos de RVCC aos(às) adultos(as) com o perfil ajustado 

a esta modalidade de educação e formação de adultos(as). 

Também com a Associação Desenhando Sonhos implementaram-se 

projetos de parceria de caráter cultural que envolveram quer os(as) 

formandos(as) dos cursos EFA quer os(as) adultos(as) em PRVCC. Numa 

dinâmica intergeracional houve partilha de leituras, participação e troca 

de saberes em debates públicos. 

Igualmente com o Grupo de Teatro Intervalo criou-se uma parceria de 

colaboração, e aproximámos a arte Teatral do nosso público. Entre 

os(as) adultos(as) acompanhados pelo Centro Qualifica e os(as) 

adultos(as) acompanhados no projeto “Literacia no Bairro dos 

Navegadores” foram ao Teatro 50 pessoas, algumas delas pela primeira 

vez assistir a uma peça – A Revolta dos Brinquedos - peça infantil, que 

permitiu criar uma ligação estreita entre as várias gerações, pais e 

filhos, avós e netos, tios e primos. O nosso propósito é alargar este 

projeto a uma experiência de organizar um grupo de teatro, apoiado 

tecnicamente por elementos do Grupo de Teatro Intervalo, com objetivos 

de valorizar aptidões, adquirir conhecimentos, promover atitudes, 

sensibilizar para a arte e a estética. 

O Centro Qualifica – aePA promoveu, através de plataformas digitais, 

com as entidades parceiras e com o Plano Nacional de Leitura – Ler+ 

Qualifica, as seguintes atividades: Celebração do Dia da Poesia , em 

março de 2021 “Vida e Poesia, não, nunca se confinam!”, comemoração 

do 25 de Abril  de 2021, com a sessão “Poemas e Vozes de Abril”,  

comemoração do Dia Mundial da Língua Portuguesa em 5 de maio de 

2021, com a gravação  e difusão áudio “Contos e Lendas”, em junho 

2021, uma sessão presencial com transmissão a distância do evento 

“Reviver e Poetizar e nunca confinar, e em dezembro 2021 realizou-se, 

por imperativos da situação pandémica um “Zoom Natalício” em que a 

par de vários momentos de atuações em direto de cada participante, se 

fez em diferido, um balanço das atividades realizadas ao longo do ano. 

Entre os meses de setembro e dezembro de 2021 houve a possibilidade 

de realizar visitas de estudo – “A Noite dos Investigadores “, “ Festival 

Internacional da Ciência”, “Celebração do dia de S. Martinho em 

Oeiras”, para as quais são sempre chamados a participar os(as) 

adultos(as) em processo RVCC. A Comunidade Educativa organiza-se 

na realização de  workshops temáticos onde intervêm convidados, 

entidades externas e se convidam todos a participar, foi o caso do 
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“Workshop de Dança” e o da “Construção de um Painel de Estrelas”, 

com mensagens de Natal . 

Todas estas atividades envolveram cerca de 350 participantes, 

distribuídas por adultos(as) em processos RVCC, formandos(as) dos 

cursos EFA e Formações Modulares e também dos PLA -Cursos de 

Português, Língua de Acolhimento. Cerca de 50 participaram 

diretamente e dinamizaram várias ações a distância. A difusão a 

distância destes eventos atingiu um público alargado, distribuído por 

todo o país e além-mar. Estas atividades contribuem para uma forte 

ligação social e afetiva, entre todos, equipas técnicas pedagógicas, 

formandos(as) e adultos(as), o que torna os processos de qualificação 

motivadores, intensifica o gosto pela aprendizagem e fortalece o espírito 

de trabalho em equipa, introduz elementos novos – a aprendizagem não 

é feita num só momento, mas constrói-se ao Longo da Vida e faz-se em 

todos os momentos e lugares.   

A equipa acompanha regularmente as propostas de participação da 

EPALE – Plataforma eletrónica para a educação de adultos(as) na 

Europa, e mostra-se disponível para intervir e participar em eventos 

promovidos pela Rede de Centros Qualifica.  

A oferta educativa e formativa proposta pelo Centro Qualifica – aePA e 

autorizada pela DGEstE à entidade promotora do Centro Qualifica tem 

sido otimizada e desenvolvida com sucesso, a par das ações do Plano de 

Atividades. As sessões de formação complementar interna excedem as 

50h, previstas, em regime de voluntariado. 

Estas ações têm ajudado tanto no trabalho com a população de baixas 

qualificações como com a restante população de diferentes níveis de 

qualificação.  

Estas ações são divulgadas internamente e adequadas às necessidades 

de cada adulto, são igualmente partilhadas, nas redes sociais e nas 

entidades parceiras e os resultados alcançados são apresentados em 

sede de Conselho Pedagógico do Agrupamento de Escolas. 

Excertos integrantes do relatório de Autoavaliação 2021 /Centro Qualifica do 
Agrupamento de Escolas de Paço de Arcos/ Coordenadora Manuela Esteves. 
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As estratégias de cooperação futura entre as organizações da parceria 

garantes da continuidade da intervenção nos territórios LpD 

cimentaram-se na criação de projetos conjuntos. 

 

ENQUADRAMENTO DOS NOVOS PROJETOS  

 

 

Projeto “Somos! Espaço(s) de Aprendizagem. Literacia nos 
Navegadores II”  

Apresentado à Câmara Municipal de Oeiras, maio 2021. Promotor 

APCEP, parceiros: Centro Qualifica – Agrupamento de Escolas de Paço 
de Arcos e ALEM – Associação Literatura, Literacia e Mediação. 

 

Objetivos de: 

1- Tornar a literacia projeto de desenvolvimento local. 

2 - Desenvolver a competência literacia em diferentes grupos no interior 

do Bairro.  

2 – Criar um espaço de formação, de cultura, em educação permanente, 
devidamente organizado e equipado. 

3 – Articular com os vários grupos que intervém no Bairro dos 

Navegadores, adequando as suas respostas às necessidades 
identificadas. 

Enquadramento: 

Em resposta à solicitação que lhe foi dirigida, a Associação Portuguesa 

para a Cultura e Educação Permanente (APCEP), em parceria com o 

Centro Qualifica do Agrupamento de Escolas de Paço de Arcos (CQ-

AEPA) e com Associação Literatura, Literacia e Mediação (ALEM) tem 

vindo a intervir procedendo à identificação de problemas educativos no 

O envolvimento na construção de novos projetos. 
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Bairro dos Navegadores, em Porto Salvo – Oeiras. Deste modo, 

consideramos a necessidade de uma resposta sistémica e diferenciada, 

capaz de responder à globalidade dos problemas da sua população em 

espaços de formação e de cultura, em educação permanente.  

Durante a implementação do projeto Literacia nos Navegadores, desde 

novembro de 2019, e a partir do estudo de investigação-ação realizado 

(ver em anexo), sintetizamos as seguintes necessidades e 

potencialidades identificadas na população com quem trabalhamos, 

desencadeadoras da apresentação do atual projeto: 

1. Adultos com necessidade de iniciação na leitura e na escrita, com 

dificuldades a nível do desenvolvimento da consciência fonológica e 

lexical, nomeadamente em língua portuguesa.  

2. Adultos e jovens que precisarão de desenvolver a competência 

literacia, uma vez que, tendo embora prosseguido alguma escolaridade, 

não a adquiriram no seu processo educativo, acabando, a maior parte 

das vezes, por desistir da escola.  

3. Adultos a procurar atividades consideradas de educação não formal 

que fortaleçam a autonomia conducente a cursos de educação e 

formação de adultos (EFA), com o Centro Qualifica, IEFP e outros. 

4. Um grupo significativo de imigrantes, originário de países de língua 

oficial francesa, que vem sobretudo para aprender português e a 

cultura do país. Os seus níveis de literacia em língua francesa são 

muito diversificados. 

5. Crianças que precisarão de ter uma intervenção precoce antes de 

entrarem para a escola para a) se motivarem para as aprendizagens 

escolares e b) para desenvolverem a literacia emergente que permite 

desencadear comportamentos de literacia. 

6. Crianças e adolescentes em idade escolar onde práticas de leitura e 

escrita na família e na comunidade se introduzam funcionalmente, 

precavendo o insucesso e abandono escolares. 

7. Desenvolvimento de competências culturais e comunitárias dos 

jovens do bairro. Verifica-se que alguns jovens do bairro avançam nos 

estudos, estando alguns a frequentar ou a tentar entrar no Ensino 

Superior. 
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8. As Tertúlias e atividades lúdicas, quer a distância quer presenciais, 

têm contribuído para o desenvolvimento da literacia também a níveis 

mais elevados e enriquecido a partilha sociocultural dentro e fora do 

bairro. 

9. Identificámos a literacia digital como uma necessidade patente em 

todos os grupos, implicando a sua inclusão e desenvolvimento 

universais.   

10. Existem no Bairro muitos grupos de intervenção que desenvolvem 

atividades comunitárias no sentido que enunciamos. No entanto, as 

componentes expressas nos pontos acima referidos exigiriam formações 

específicas com os vários grupos em presença (no bairro), no sentido de 

orientarem ou enformarem as suas práticas com estas perspetivas. “ 

 

 

Projeto Caminho/Drom  

Promotor: ALEM – Associação Literatura, Literacia e Mediação e 

parceiros: APCEP – Associação Portuguesa para a Cultura e Educação 

Permanente, ASMSG _Associação Sociedade Musical Simpatia e 

Gratidão. Programa Bairros Saudáveis.  

Descrição:  

O projeto visa revigorar e alargar à comunidade do Bairro Municipal 

Páteo dos Cavaleiros / Carnaxide e Queijas / Oeiras o percurso de um 

grupo de mulheres da cultura cigana quem desde 2012, trabalha com a 

ALEM, no âmbito de: saúde, educação, ambiente, trabalho, habitação, 

cultura e justiça. Desde essa data, até ao confinamento, estes temas , 

que viriam a dar corpo à Estratégia Nacional de Integração da 

Comunidade Cigana (2013 _ 2022) , foram debatidos à volta da mesa do 

pequeno almoço, num espaço cedido pela Associação defesa dos 

Diabéticos . Seguia-se uma tertúlia, com leitura de poesia e de 

narrativas, que procurava exercer a sedução da literatura na promoção 

de competências sociais e de literacia, fundamentais para apoiar o 

envolvimento das famílias na vida escolar das crianças. Tal apoio ficou 

muito comprometido na cultura cigana, ágrafa e impedida de frequentar 

a Escola, pelo seu passado nómada. Assim, o projeto surge no 

seguimento de um conjunto de intervenções nos diferentes eixos e 
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prioridades, designadamente o conhecimento e valorização do seu longo 

e atribulado caminho histórico.    

 

Projeto “Faz o bem e não olhes a quem” 

Promotor: Associação de Moradores do Bairro dos Navegadores, Nasce e 

Renasce _ Associação, Paula Macedo e Elísio Campos, Associação 

Portuguesa para a Cultura e Educação Permanente, Clube Recreativo 

Leões de Porto Salvo.  (APCEP). Programa Bairros Saudáveis.  

Descrição 

Fruto da pandemia que veio agravar problemas já existentes e levantar 

outros, vários desafios de cariz sanitário, social, económico, cultural e 

ambiental são colocados à sociedade, sobretudo aos mais vulneráveis. A 

parceria que criámos quer ajudar as pessoas, de uma forma holística, a 

encarar e a adaptar-se à nova normalidade, a melhorar e transformar a 

médio e longo prazo a comunidade em que se inserem, abrangendo o 

seu potencial humano, promovendo o bem-estar e a estabilidade 

familiar. O território escolhido apresenta uma diversidade étnica e 

etária muito grande com características sociais, económicas e culturais 

de um bairro frágil: famílias numerosas a coabitar em espaços exíguos, 

grande número de jovens sem completar a escolaridade obrigatória e 

sem expetativas académicas, taxa de desemprego alta, um grande 

número de idosos que vive isolado, sem retaguarda familiar, alguns com 

dificuldades motoras. É também uma zona carente em serviços e 

acessibilidades. É urgente abrir caminhos! 

 

Projeto “Associativismo Ativo”  

Promotor APCEP, parceiros: Associação para a promoção da 

criatividade, desenvolvimento pessoal e reabilitação psicopedagógica 

(iCreate), Centro Qualifica – Agrupamento de Escolas de Paço de Arcos, 

A.L.E.M.- Associação Literatura, Literacia e Mediação, Barafunda - 

Associação Juvenil de Cultura e Solidariedade Social, Escola Superior 

de Educação de Coimbra - Instituto Politécnico de Coimbra, Bjerkaker 

LearningLab. Apresentado em novembro 2021. 

Justificação do projeto/diagnóstico  
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A partir da elaboração do diagnóstico e planos de ação/planos 

estratégicos para a APCEP, procuramos agora resolver alguns dos 

problemas identificados aproveitando as potencialidades 

(oportunidades) de implementação de projetos que se enquadram nos 

objetivos desta, para nós, nova medida do Programa Cidadãos ativos. 

Queremos potenciar as capacidades dos associados envolvidos na 

organização, nomeadamente: as pessoas e instituições envolvidas, com 

todas as suas competências, conhecimentos e contactos; a dinâmica 

criada, que potencia o trabalho em rede; a dedicação e militância à 

causa da educação permanente e de adultos. Buscamos, em parte, 

colmatar as condições financeiras, para a sustentabilidade e 

financiamento para concretização das ações, nomeadamente, a 

mobilização dos associados (ampla dispersão geográfica); o 

robustecimento de uma estrutura remunerada; o envolvimento de 

estagiários ou outros programas para alargar a base associativa; a 

atualização de planos de regulação interna e o estabelecimento de uma 

agenda a longo prazo que possibilite uma visão estratégica e integrada 

da ação; o estabelecimento de uma sede própria e o potenciar a imagem 

externa da APCEP facilitadora do reconhecimento do serviço público 

prestado. O estabelecimento de redes de trabalho e de contactos que 

realizamos há vários anos, muito especialmente o que viemos de criar 

com o projeto Literacia para a Democracia/ Programa Cidadãos Ativos, 

nossos parceiros no atual projeto, desafiam-nos agora para a imersão 

em novas formas de pensamento aumentando a diversidade de 

problemáticas capazes de serem resolvidas no quadro de uma educação 

permanente, objetivo central na nossa Associação. Procuramos assim 

mobilizar não apenas os nossos associados mais antigos com quem não 

se contatou no quadro da pandemia, como de potenciar os recursos dos 

novos associados da APCEP através do alargamento dos campos da 

educação permanente, da sua atualização a novas problemáticas e 

sobretudo, da mobilização de jovens para atividades associativas. Esta 

última vertente evidencia-se como um objetivo social mais alargado que 

decorre do projeto que findamos: formar para a cidadania através do 

envolvimento em projetos de natureza associativa na resposta a outros 

grupos sociais carenciados ou em situação de vulnerabilidade. Assim, o 

âmago do projeto centra-se na criação de redes de debates em que uma 

associação ou grupo informal falará das suas atividades respondendo a 

perguntas desafiadoras colocadas por elementos de outras associações, 

da promoção de ações formativas conjuntas no seio dos planos de ação 

dos parceiros, onde se inclui a participação da Bjerkaker LearningLab 

da Noruega, com envolvimento na internacionalização das organizações 
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e no desenvolvimento deste trabalho a co-produção e disseminação de 

documentos e materiais de soluções às várias questões colocadas pelo 

associativismo. Queremos intensificar processos mais modernos com 

que os jovens se identifiquem criando-se assim um clima de educação 

permanente em que haverá uma troca de saberes entre os grupos 

etários em presença, os meios sociais e culturas respetivas. Temos 

vindo a realizar algumas atividades, neste sentido, que nos parecem 

com sucesso.  

https://us02web.zoom.us/rec/play/aQnBzyMXPHQSxrxaHK_zsFwVPk0OeZy

pRg8reuPp62PlXiyYyQyXGRUD61XYCdYHtF2S1n7toxL11K- 

.AfSIBszU6F5aqYNX?continueMode=true&_x_zm_rtaid=hdmMiWUfR2OimuKI_

U5xEQ.1636492654439.3 

bdada90af9079a611c268eb927a005a&_x_zm_rhtaid=704 . 
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“Caros Amigos, 

Face ao anúncio da cerimónia da Panteonização de Aristides de Sousa 

Mendes, prevista para 19 de outubro 2021, a ALEM programou um 

conjunto de atividades, no âmbito dos projetos que vem desenvolvendo 

nos últimos anos. Por forma a conseguir um mais forte envolvimento 

dos jovens na causa dos Direitos Humanos, e na sequência do projeto 

Asas Verdes, desenvolvido em 2020/2021, surge este ano o Projeto 

MENSAGEM que, sustentado pelos mesmos valores que enformam o 

anterior, pretende alargar o seu âmbito a mais escolas e a experiências 

mais diversificadas.  

A abrir o ano, vai realizar-se um Encontro de Professores e outros 

Amigos, no sábado, 18 de setembro na escola D. Pedro V, para 

apresentação/discussão das propostas de trabalho com os alunos, nas 

escolas que queiram juntar-se a nós.   

 

 

ERA MEU OBJETIVO SALVAR TODA AQUELA GENTE, CUJA AFLIÇÃO 

ERA INDESCRITÍVEL 

Aristides de Sousa Mendes 

 

 

 

• INTRODUÇÃO 

 

2021 é o ano em que o nome de ARISTIDES de SOUSA MENDES irá 

ficar inscrito no Panteão Nacional. O país vai, finalmente, honrar a 

memória deste Justo entre as Nações, tão injustiçado entre os seus, até 

há relativamente pouco tempo. Fecha-se, assim, um círculo de 

reconhecimento pelo gesto heroico do Cônsul de Bordéus. 

 

2021 é, também, o ano dos 10 anos da ALEM – Associação 

Literatura, Literacia e Mediação, que concentra no seu seio muitos 

professores que trabalham, há longos anos, na divulgação do ato de 

Aristides de Sousa Mendes. Assim, desde a sua formação, a Associação 

Uma MENSAGEM da A.L.É.M.  

… em forma de projeto de trabalho  
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abraçou esta causa, tomando como sua a tarefa de levar o nome de 

Aristides aos mais jovens, nas escolas onde dá corpo aos seus projetos.  

 

 

 

• ABORDAGENS POSSÍVEIS À QUESTÃO DOS DIREITOS 

HUMANOS 

 

Na linha de trabalho da ALEM, viver os Direitos Humanos, através da 

visitação da obra literária, recriada pelos alunos noutras expressões, - 

plástica, dramática, musical, e tendo em conta, ainda. o direito de todos 

a viver num mundo justo, saudável e sustentável, inicia-se esta 

caminhada lembrando Sophia de Mello Breyner e tudo o que ela nos diz 

no poema A Forma Justa, um espelho perfeito das suas preocupações 

sociais, que a ALEM subscreve. 

 

Sei que seria possível construir o mundo justo  

As cidades poderiam ser claras e lavadas  

Pelo canto dos espaços e das fontes  

O céu o mar e a terra estão prontos  

A saciar a nossa fome do terrestre  

A terra onde estamos - se ninguém atraiçoasse - proporia  

Cada dia a cada um a liberdade e o reino  

- Na concha na flor no homem e no fruto  

Se nada adoecer a própria forma é justa  

E no todo se integra como palavra em verso  

Sei que seria possível construir a forma justa  

De uma cidade humana que fosse  

Fiel à perfeição do universo 

 

 

Com ela, e ainda outros ilustres da nossa cultura, que sempre deram 

relevo às virtudes de uma vida social em comunhão com a Natureza. 

Aqueles que pensaram e cuidaram da cidade, do lugar onde vivem, 

como se eles fossem a sua casa, a nossa Casa Comum, que nos haverá 

acolher em clima de paz e harmonia, propício ao bem-estar de toda a 

comunidade. 

 

Como figuras tutelares do trabalho a desenvolver na zona de Lisboa, 

para além de Aristides e Sophia, lembraremos outras grandes da 

Literatura, como a Marquesa de Alorna, que também se afirmou como 
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escritora; Matilde Rosa Araújo, escritora de literatura infantil e 

pedagoga; Natália Correia, poeta e deputada da nação e Ary dos Santos, 

duas outras vozes da liberdade. António Gedeão, cientista e poeta, bem 

como Maria de Sousa, cientista recentemente desaparecida, para quem 

escrever também foi sempre poesia. Ainda, a escritora Maria Teresa 

Horta e Jorge Sousa Braga, o médico escritor cuja poesia tanto encanta 

crianças e jovens. Carlos Paredes e Carlos do Carmo, intérpretes 

marcantes da música nacional, serão também personalidades a 

apresentar nas escolas, através dos instrumentos que usaram para 

contar as suas emoções, a guitarra e a voz. No campo das Artes 

Plásticas, a escolha da ALEM recaiu sobre a pintora que partiu de 

Lisboa à conquista do mundo, Maria Helena Vieira da Silva. Como 

representantes do Teatro, destacaremos Eunice Muñoz e Mário Viegas, 

dois artistas cuja intervenção pública merece o nosso carinho. 

 

Nota: Cada escola, mantendo-se fiel, embora, ao espírito que preside à proposta que se 

apresenta, escolherá as personalidades/espaços e acontecimentos mais significativos 

da região onde se insere, de acordo, também, com os interesses dos alunos. 

 

O DIREITO A LUTAR POR UMA VIDA SUSTENTÁVEL  

 

• ÁGUA 

 

Na envolvente do Jardim das Amoreiras, fica a Mãe d’Água, o 

depósito das águas do Aqueduto das Águas Livres, um espaço 

notável na história da cidade e do seu crescimento sustentável.  

A água, que chega a Lisboa trazida pelo Tejo, pelo oceano, por 

muitas outras fontes naturais e artificiais - riachos, ribeiras, 

chafarizes, fontes, lagos, é um bem precioso a celebrar, nos locais da 

cidade onde é possível desfrutar da sua frescura e beleza.  

Partamos, pois, à descoberta deste elemento natural, nos lugares 

onde vivemos.   

 

• ÁRVORE/ESPAÇOS VERDES 

 

Muitos se têm dedicado, ao longo dos tempos, a encontrar uma 

forma de união entre os homens e a Natureza, em especial, as 

árvores. É cada vez maior a atenção prestada à construção de 

espaços verdes que sirvam, tanto ao lazer, como à procura de 

condições propiciadoras de uma vida ambientalmente sustentável. 

Não é possível olhar para as cidades sem pensar na sua História.  

Em Lisboa teremos de referir o ministro Duarte Pacheco e Keil do 

Amaral, arquiteto prestigiado, que, nos anos quarenta do século XX, 
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numa clara visão de futuro, criaram o Parque Florestal de Monsanto, 

hoje considerado o pulmão da cidade. Dotado de uma biodiversidade 

assinalável, este espaço contribui, sem dúvida, para a melhoria da 

qualidade da vida urbana.  

Gonçalo Ribeiro Telles, o arquiteto paisagista que foi um dos grandes 

responsáveis pela modernização pensada e programada de Lisboa, ao 

trazer ideias verdes para o espaço urbano, antes tão cinzento e vazio. 

É sua a ideia do Corredor Verde de Lisboa, a ligar o Parque Eduardo 

VII a Monsanto. Neste tempo de Lisboa, Capital Verde Europeia, o 

seu pensamento está bem presente na conceção da cidade verde que 

se está a construir.  

 

Para lá das nossas fronteiras, lembraremos a ambientalista 

queniana Wangari Maathai, Prémio Nobel da Paz em 2004, pelo seu 

papel preponderante na defesa de causas ligadas ao desenvolvimento 

de uma sociedade sustentável. Atualmente, parece-nos importante 

referir o Ruanda, país africano cuja capital, Kigali, integra hoje a 

lista das vinte cidades mais limpas do mundo, graças a campanhas 

de mobilização da população para a questão do Ambiente. 

Estas personalidades podem ser invocadas nas escolas, através de 

campanhas do tipo: Vamos fazer da minha escola/meu 

bairro/minha cidade a/o mais limpa/o do mundo. 

 

PROPOSTA DE ATIVIDADES 

 

18 de setembro: ENCONTRO de PROFESSORES 

 

Escola Secundária D. Pedro V, Lisboa 

 

• Ordem de Trabalhos 

Apresentação da ALEM, dos seus colaboradores diretos e das 

propostas de trabalho, no âmbito do Projeto ASAS VERDES. 

 

• 9.30 – Receção dos participantes  

 

• 10h00 - ABERTURA 

 

• Direção do Agrupamento de Escolas das Laranjeiras 

• Direção da ALEM 

• António de Sousa Mendes, neto de Aristides, investigador e 

divulgador da sua obra, através de uma grande atividade no 

seio da sociedade civil, nacional e internacional, para 

sensibilização aos valores defendidos pelo cônsul de Bordéus 
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• 10h15 - Intervenções de especialistas enquadradas nos temas 

em debate 

 

Título da intervenção a indicar, Adelaide Rocha, Presidente do 

Conselho de Administração da Fundação ASM 

Avisos que nos chegam do Panteão Nacional – Aristides e outros 

heróis, José Manuel Cymbron, investigador 

Ambiente e cidadania por um planeta justo, José Alho, biólogo e 

ambientalista 

 

• 11h00 - Momento Musical 

 Aurora Gomes, violoncelo e Luís Santos, viola d’arco 

 

• 11h15 - Pausa para café 

 

• 11h40 – 10 anos da ALEM  

PPP de Apresentação de momentos significativos da sua atividade, 

comentados pelos atores envolvidos, - os professores das escolas e os 

voluntários da ALEM. 

 

• 12h30 - Almoço 

 

• 14h30 - OFICINAS 

 

Durante o 1º semestre, propõe-se a realização de atividades 

evocativas de Aristides de Sousa Mendes. Procurando o envolvimento 

necessário da população mais jovem no ato de reconhecimento a um 

homem de vida exemplar, a Panteonização, a 19 de outubro, será 

apresentadas propostas de atividades para os alunos, a serem 

replicadas nas diferentes escolas. 

 

• Interpretação poética 

Papagaios de papel: Simbologia / 

Iniciação à construção 

Poemas para leitura: Voz e Movimento 

      

 

• DATAS A ASSINALAR 

 

• 1º  e 2º PERÍODO  

 

• Visitas de Estudo para professores: 
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Itinerário de Sophia, Lisboa/ Estações de Metro que evocam os 

DH: 

Parque e Aeroporto – José Manuel Cymbron  

Palácio de S. Bento: Busto de Aristides, António de Sousa 

Mendes 

Locais onde ASM viveu e morreu, ou por onde passou, em 

Lisboa  

 

• 19 de outubro - PANTEÃO NACIONAL 

 

• 10 de dezembro - DIREITOS HUMANOS - exposição 

sobre o tema, ou outras iniciativas criadas pelas escolas 

(de 19 de outubro ao fim de janeiro).  

 

• 27 de janeiro - DIA DO HOLOCAUSTO 

• 30 de janeiro, DIA da PAZ e da NÃO VIOLÊNCIA NAS 

ESCOLAS 

• 21 de março: DIA DA FLORESTA, da ÁRVORE e da 

POESIA 

  

O mundo está numa encruzilhada, no que toca à questão ambiental e 

tem de tomar decisões significativas e inadiáveis. Na sequência do 

trabalho desenvolvido com os alunos, é prática da ALEM incentivar nas 

escolas a plantação de árvores – símbolos de vida, procurando que as 

espécies escolhidas tenham significado para os alunos. Costuma 

sugerir-se uma árvore da região, da cidade, da localidade que acolhe 

a escola, ou uma espécie emblemática, com uma simbologia 

específica, adequada às temáticas, ou às personalidades em estudo, 

como a oliveira e a gingko biloba. 

 

A partir de uma realidade terrível, que mostrou o pior da natureza 

humana, - a guerra, o desprezo pela vida, os genocídios -, sensibilizar 

para a necessidade de nunca esquecer, para que não se repita.  

Usando a linguagem do amor, da compaixão, da partilha, vendo e  

olhando atentamente para a beleza que nos cerca, observando, sentindo 

o belo que nos rodeia e aprendendo a usufruir desta circunstância, 

vamos,  com a nossa curiosidade e o nosso entusiasmo,  à descoberta 

dos recantos da Natureza que possam transmitir vivências de alegria, 

deslumbramento, encontro, união, paz, harmonia, luz, cor ... 

Descobertas inspiradoras que se concretizem em novas formas de 

registos criativos, tais como: 

• Produção de histórias 

• Poemas 
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• Registos gráficos em diferentes suportes  

• Canções 

Avaliação qualitativa no final do 1º semestre. 

 

3º PERÍODO 

 

• 22 de abril: DIA DA TERRA 

• 9 de maio – DIA DA EUROPA 

• 5 de Junho – DIA do AMBIENTE  

 

No âmbito da celebração do Dia da Europa, propõe-se a realização de 

um Encontro d(e)as escolas participantes no projeto, em local a 

designar. 

Espera-se que, durante o 3º período, as escolas celebrem as datas 

previstas, como o culminar do trabalho desenvolvido pela comunidade 

escolar ao longo do ano. 

 

• 17 de JUNHO, DIA da CONSCIÊNCIA/ 19 JULHO, 

ANIVERSÁRIO de ARISTIDES 

 

DE MÃOS DADAS 

Não serei o poeta de um mundo caduco. 

Também não cantarei o mundo futuro. 

Estou preso à vida e olho meus companheiros. 

Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. 

Entre eles, considero a enorme realidade. 

O presente é tão grande, não nos afastemos. 

Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. 

 

Não serei o cantor de uma mulher, de uma história, 

não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela, 

não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida, 

não fugirei para as ilhas nem serei raptado por serafins. 

O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens 

presentes, 

a vida presente. 

Carlos Drummond de Andrade 

 

 

Como o poeta, a ALEM poderá também dizer que está “presa à 

vida e olha os seus companheiros (...) O presente é tão grande, 

não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas”, porque é 
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preciso pensar “o tempo presente, o homem presente, a vida 

presente”, projetando-nos num futuro risonho. 

Esta é, pois a nossa MENSAGEM, em forma de projeto de 

trabalho. 

 

Enquanto houver estrada para andar... 

Jorge Palma “ 

 

 13/09/2021, M.Leonor Tavares, Clara silva, Arlete Franco 
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A APCEP é o único membro ordinário e um dos seis membros, em 

Portugal, da Associação Europeia para a Educação de Adultos / 

European Association for the Education of Adults (EAEA). Esta 

Associação assume-se como “a voz da educação de adultos não formal 

na Europa” e é constituída por uma rede com 142 organizações de 44 

países. Tem como missão a promoção do acesso e participação em 

educação de adultos não formal, particularmente de grupos sub-

representados. A EAEA desenvolve um trabalho de advocacia política 

pela educação de adultos integrada na educação e aprendizagem ao 

longo da vida, a nível Europeu, desenvolve práticas através de projetos, 

publicações e formação, disponibiliza informação e vários serviços aos 

membros, para além de promover a cooperação internacional.  

 
Em 2019, a EAEA lança o Manifesto para a Aprendizagem de Adultos no 

séc. XXI _ O poder e a alegria de aprender – onde apela a um esforço 

conjunto, de todos os países europeus, para desenvolver uma sociedade 

do conhecimento que possa lidar com os desafios do nosso tempo. 

Nele, a EAEA e os seus membros defendem um 

forte compromisso com a Europa e com os 

valores europeus. Acreditamos que o 

intercâmbio cultural e a cooperação são chaves 

para uma Europa de respeito mútuo, 

participação e coesão. Muitas organizações de 

educação de adultos resultaram de movimentos 

emancipatórios (trabalhadores, mulheres, 

organizações religiosas, etc.) e a educação de 

adultos fornece ainda conhecimento e saberes 

específicos, para além de um espaço de 

desenvolvimento da democracia e cidadania. A 

cidadania ativa, a democracia e participação 

adultos podem também fortalecer e regenerar a sociedade civil. A 

radicalização crescente na Europa mostrou que é preciso reforçar as 

atitudes democráticas, a tolerância e o respeito mútuo. Para esse efeito, 

Ações de produção e difusão de conhecimento com a 

EAEA - associação Europeia de Educação de Adultos  
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o diálogo intercultural e inter-religioso pode desempenhar um papel 

determinante. Além disso, a educação de adultos pode também trazer 

mais democracia e participação a nível nacional e regional e contribuir 

para a transparência e o desenvolvimento de uma sociedade civil mais 

viva, promovendo o pensamento crítico e o “empowerment”. O 

pensamento crítico está também no centro da compreensão do mundo 

digital, que exige um alto nível de literacia mediática. A educação de 

adultos fortalece e regenera a sociedade civil construindo 

responsabilidades e um sentimento de pertença à Europa e a uma 

tradição democrática. A democracia participativa só é possível através de 

uma ampla participação e contribuições significativas para a tomada de 

decisões e avaliação crítica sociopolítica por todas as partes interessadas. 

https://eaea.org/wp-
content/uploads/2019/04/eaea_manifesto_final_web_version_290319.p
df 

 

 
A refletir o trabalho desenvolvido: 

 
Da reunião de direção, via Internet, no dia 15 de dezembro de 2020: 

  

- O documento de iniciativa EAEA "Outreach and Access in Adult 

Learning: Access in Rural Areas" (que pode ser lido aqui: 

https://eaea.org/wpcontent/uploads/2020/11/EAEA-Outreach-and-

Access-background-paper.pdf) conta com um exemplo português “A 

Biblioteca Móvel de Proença-a-Nova da minha autoria.  

 

-O relatório nacional de 2020, sobre os recentes desenvolvimentos da 

Educação de Adultos (EA) no país (que podem ser consultados em: 

https://countryreport.eaea.org/) contou com o contributo português 

dado pela ESEC-IPC e pela APCEP.  

 

-A Conferência Anual da EAEA/2020 foi avaliada muito positivamente, 

tendo tido grande participação incluindo a do prof. Alberto 

Melo/APCEP. O facto de ter sido a distância possibilitou o acesso a 

pessoas que, se fosse presencial, não conseguiriam participar. Assim 

sendo, ficou decidido que, as próximas iniciativas, mesmo que podendo 

ser presenciais, irão incluir a transmissão e participação online.  

 

Nesta conferência, participei com o workshop "Establishing 

partnerships with local services to improve outreach and access", na 

qual deu como exemplos os Projetos Letras Prá Vida e Literacia para 

https://eaea.org/wp-
https://eaea.org/wp-
https://eaea.org/wpcontent/uploads/2020/11/EAEA-Outreach-and-Access-background-paper.pdf
https://eaea.org/wpcontent/uploads/2020/11/EAEA-Outreach-and-Access-background-paper.pdf
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a Democracia. As professoras Sílvia Parreiral e Manuela Paulo, deram 

também o seu contributo ativo para o workshop.  

 

A convite da EPATV, fui oradora na sessão: Upskilling Pathways in 

Portugal: Challenges and opportunities for the AE Sector, onde 

constatei que participaram várias pessoas portuguesas, nas 

conferências e workshops realizados, não só mas também da APCEP, de 

Centros Qualifica, etc.. Para isso, foi importante, para além do trabalho 

directo da EAEA, o papel de divulgação da APCEP, da ANQEP e da 

EPALE. Fica o desafio de que este papel seja, no futuro, reforçado.  

 

As sessões de formação oferecidas em 2020 e proposta a sua 

continuidade e aprofundamento, que, por enquanto, dadas as 

circunstâncias, terão de ser realizadas a distância.  

 

- A EAEA decidiu que, para 2021, o tema será a digitalização. Este 

tema tornou-se mais urgente e relevante para a educação de adultos 

nesta crise que vivemos. Na nossa perspetiva, a digitalização é apenas 

parte da solução, não a solução! Há muito a fazer para além da 

digitalização. Na discussão que o grupo de trabalho realizou 

destacaram-se algumas ideias como: a desigualdade no acesso à 

Internet, às ferramentas digitais e à literacia digital; à relação da 

digitalização com a democracia e a cidadania; assim como o papel do 

digital nas organizações que trabalham na EA e a formação dos 

profissionais; entre outras.  

 

- Quanto à CONFINTEA VII, foi mais uma vez sublinhada a importância 

do nosso envolvimento no processo de preparação nacional. Apesar dos 

meus esforços junto da Comissão Nacional da UNESCO, ainda não 

consegui respostas quanto aos desenvolvimentos portugueses.  

 

-Tendo em consideração a discussão realizada sobre o impacto da Covid 

19 na Educação de Adultos nos diversos países, ficou decidido reforçar 

o apoio aos membros para que ultrapassem as dificuldades. Destaco a 

preocupação, comum a todos os países, com as pessoas com baixos 

níveis de literacia.  

 

-Um dos problemas que se reconhece também é que o dinheiro é 

canalizado para o sistema formal de EA e o não formal está, mais uma 

vez, esquecido. No que diz respeito à Presidência Portuguesa da União 

Europeia e à responsabilidade que esta tem nos Planos de Recuperação, 

destaca-se a urgência e necessidade de uma maior influência da Europa 
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na Educação ao nível nacional, que valorize a Educação de Adultos e 

inclua a Educação de Adultos Não Formal. 

 

Da reunião de direção, via Internet, no dia 22 de abril de 2021  

- No que diz respeito aos desenvolvimentos políticos, na Informal 

Stakeholder Conference Slovenien Presidency, a EAEA sublinhou a 

necessidade de uma visão holística da ALE (Adult Learning and 

Education), pois a perspetiva apresentada é muito técnica. Teve o apoio 

da Lifelong Learning Platform. 

- Tive oportunidade de contribuir para o documento: Reaction to the 

Green Paper on Ageing (que pode ser lido aqui: https://eaea.org/wp-

content/uploads/2021/03/Reaction-to-Green-Paper-on-Ageing-

31_3_2021.pdf) .que sabemos, através da Age Platform 

(https://www.age-platform.eu/), que teve feedback positivo. Foram ainda 

elaborados outros importantes documentos como: EAEA Statement on 

the RRF  (https://eaea.org/wp-content/uploads/2021/03/EAEA-

statement_RRF_insist-on-ale-summary.pdf) e o EAEA Statement on ALE 

and Covid-19 (https://eaea.org/wp-content/uploads/2021/03/A-

pledge-for-more-Adult-Learning-and-Education-in-and-after-the-

Coronavirus-Pandemic.pdf).  

Importa sublinhar que, nos documentos que elaboramos, apesar de ser 

reforçar a importância da ALE nesta crise, a perspetiva vai para além 

dela, inclui também uma visão a longo prazo.   

- Terei oportunidade de participar, como oradora, na reunião do Lifelong 

Learning Interest Group, com membros do Parlamento Europeu e que 

terá como tema Wellbeing and Ageing: the Lifelong Learning Approach,  

https://zoom.us/meeting/register/tJItduuspjksE9bP7d7465CbLy6foZ-

l93Pn?fbclid=IwAR2pQPiRYziH7ZRHp7PezoFHG0ao26gbdCryYjgperYUN

NybfluoJKdMiKA). 

- Foi realizada uma discussão sobre o impacto da crise atual no nível de 

participação das pessoas adultas na Educação e Formação de Adultos e 

pediu-se que fossem recolhidos dados dos vários países para se 

compreender a real situação. Lanço o desafio à APCEP para se reunir 

esses dados relativos a Portugal. 

- As “Individual Learning Accounts” 

(https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-

say/initiatives/12876-Individual-Learning-Accounts-A-possibility-to-

empower-individuals-to-undertake-training) apresentam-se como um 

https://eaea.org/wp-content/uploads/2021/03/EAEA-statement_RRF_insist-on-ale-summary.pdf
https://eaea.org/wp-content/uploads/2021/03/EAEA-statement_RRF_insist-on-ale-summary.pdf
https://eaea.org/wp-content/uploads/2021/03/A-pledge-for-more-Adult-Learning-and-Education-in-and-after-the-Coronavirus-Pandemic.pdf
https://eaea.org/wp-content/uploads/2021/03/A-pledge-for-more-Adult-Learning-and-Education-in-and-after-the-Coronavirus-Pandemic.pdf
https://eaea.org/wp-content/uploads/2021/03/A-pledge-for-more-Adult-Learning-and-Education-in-and-after-the-Coronavirus-Pandemic.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12876-Individual-Learning-Accounts-A-possibility-to-empower-individuals-to-undertake-training
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12876-Individual-Learning-Accounts-A-possibility-to-empower-individuals-to-undertake-training
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12876-Individual-Learning-Accounts-A-possibility-to-empower-individuals-to-undertake-training
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instrumento que levanta muitas questões e, por isso, a EAEA vai 

promover um Webinar sobre o tema.  

- A EAEA vai também envolver-se na iniciativa Conference on the Future 

of Europe (https://futureu.europa.eu/?locale=en) e convidar os 

membros a participarem também. 

Foi lançada a campanha “We are ALE” /”Somos Aprendizagem e 

Educação de Adultos”, uma aliança promovida pelo ICAE e que convido 

a APCEP para subscrever a campanha: https://www.we-are-

ale.org/home/, assim como seguir a campanha nas redes sociais: 

https://www.facebook.com/weareALE;   

- No que diz respeito ao tema para 2022, tendo em consideração o Quinto 

Pilar  - Aprender para Transformar, será proposto o tema: 

“Aprendizagem Transformativa e Educação para a Cidadania”. Tendo 

sido áreas onde o nosso trabalho dos Projetos Letras Prá Vida e 

Literacia para a Democracia se integra, fico muito satisfeita por esta 

proposta.  

- A EAEA tem um novo projeto: REGALE 

(https://eaea.org/2021/04/23/increasing-regional-capacity-in-adult-

education-let-us-know-what-you-think/).  

- Outras informações - página de Internet da EAEA (https://eaea.org) 

 

Reflexões partilhadas por Dina Soeiro, membro da Direção da EAEA  

 

Durante a implementação do projeto LpD o trabalho produzido em 

webinares, assembleias gerais, workshops, conferências e outros 

momentos internacionais, no âmbito da EAEA, foi mediado por Dina 

Soeiro e pela Silvia Parreiral.   

 

 

 

 

 

 

https://futureu.europa.eu/?locale=en
https://www.we-are-ale.org/home/
https://www.we-are-ale.org/home/
https://www.facebook.com/weareALE
https://eaea.org/2021/04/23/increasing-regional-capacity-in-adult-education-let-us-know-what-you-think/
https://eaea.org/2021/04/23/increasing-regional-capacity-in-adult-education-let-us-know-what-you-think/
https://eaea.org/
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A iCreate é uma associação sem fins lucrativos cujos objetivos são de 

desenvolver atividades educativas de índole não formal, em formato 

presencial (ou online), e promover o envelhecimento ativo e saudável. 

Desta forma, concretizam-se práticas educativas para a cooperação e a 

solidariedade, a prevenção da saúde mental, a quebra da solidão e do 

isolamento social e o sentimento de pertença a uma comunidade. 

As diversas propostas de envelhecimento ativo e saudável envolvem 

ateliês, oficinas, viagens culturais, férias para seniores, o boletim do 

clube e os projetos de índole comunitário. Com estas atividades não 

formais visamos atingir diversos objetivos, nomeadamente i) a 

concretização de manualidades por uma formadora e participantes no 

ateliê que partilham saberes, para além das lógicas de aprendente e 

executor; ii) a criação de um ambiente informal em que se constroem 

projetos para a comunidade, se adquirem ou partilham interpretações de 

contos, aprendizagens tecnológicas ou se coopera para a sustentabilidade 

financeira da associação (Merchandising);   iii) a construção da cidadania 

participativa através de objetivos coletivos, centrados na concretização de 

projetos, na criação de laços de amizade, solidariedade e de cooperação 

social.  

As atividades do Clube dos Velhos Amigos 

Costura Criativa – ateliê de costura criativa no qual se realizam 

bordados de panos e mochilas em pano cru, constroem adereços 

contadores de histórias, entre outros adereços e artigos de costura, 

nomeadamente reutilização de roupa usada e participação em projetos 

comunitários. No ano de 2021 as participantes realizaram os projetos de 

tricotar “Girassóis” e elaborar a “Cortina de Flores” para o projeto 

comunitário “Trilhos”. No primeiro semestre de 2022 encontram-se a 

desenvolver um trabalho de pintura em tecido para a exposição 

“Talentos” no Centro Cultural de Poiares. 

 Mãos à Obra – ateliê de manualidades que visa a reutilização de objetos 

de decoração através da utilização de técnicas de pintura e colagem, bem 

como dar nova vida e utilização a móveis, garrafões, travessas, frascos, e 

participar em projetos comunitários. No ano de 2021 as participantes 

desenvolveram técnicas de pintura, macramé e outras experiências 

Bio iCreate 

O vírus da amizade! 
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artísticas para o projeto “Trilhos” que visou decorar quatro percursos 

pedestres de Vila Nova de Poiares, bem como para o projeto “Poiares a 

Criar” através da construção de enfeites de Natal. 

Lãs Solidárias - ateliê que visa construir produtos em tricot (mantas, 

xailes, gorros, cachecóis, sapatos de lã) para se proceder à sua entrega 

anual a instituições de solidariedade social.   

Lãs Criativas – ateliê cujo principal objetivo é fornecer material em tricot 

para venda na loja colaborativa – Circular e angariação de fundos para a 

associação. A primeira proposta deste ateliê foi a concretização de fitas 

em tricot para o cabelo. 

Os Livros do Clube – iniciativa mensal “Os livros do Clube”, já foram 

interpretadas, comentadas e debatidas obras de Vergílio Ferreira, Mário 

de Carvalho, Eça de Queirós e Sophia de Mello Breyner. 

Literacia Digital – oficina de aprendizagem das tecnologias da 

informação e comunicação na qual se transmitem conhecimentos 

relacionados com o manuseamento de programas de processamento de 

texto, conhecimentos básicos de literacia digital, tais como pesquisa, 

partilha e processamento de texto nas redes sociais, manuseamento de 

telemóveis, entre outros equipamentos tecnológicos. 

Mente Sã – oficina na qual as ferramentas de Estimulação Cognitiva, 

Musicoterapia e Gerontomotricidade servem de pretexto para a promoção 

da saúde mental. 

Boletim do Clube dos Velhos Amigos – O Boletim do Clube dos Velhos 

Amigos é publicado quadrimestralmente (Abril, Agosto e Dezembro). O 

Boletim tem um formato de 16 páginas e é um meio de divulgação das 

atividades do Clube dos Velhos Amigos. Os participantes são 

incentivados a colaborar nas reportagens do boletim através de textos e 

fotografias, com o objetivo de divulgarem as práticas de envelhecimento 

ativo e saudável da Associação. 

Atividades do projeto “Literacia para a Democracia” – Ao longo do 

projeto LpD foram realizadas diversas atividades com jovens estagiários 

da Escola Superior de Educação e da Faculdade de Psicologia da 

Universidade de Coimbra. No âmbito dos estágios os jovens interagiram 

com o público mais velho com atividades de dinâmicas de grupo e de 

práticas de Literacias desde informática a leitura, escrita, teatro e outras 

dinâmicas de inclusão social, seja na vertente presencial ou na online. 

Durante o projeto foram também realizados os Workshops “E do velho se 

fez novo” (reutilização de materiais para a construção de múltiplos 

adereços, nomeadamente enfeites de Natal para embelezamento do 
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concelho; “Mindfulness” (práticas de estar no momento presente e com 

foco na vida ativa); “Costura Criativa” (construção de elementos com a 

concretização de costura e bordados, bem como construção de um 

presépio de Natal para um equipamento de televisão reutilizado); “Danças 

do Mundo” (dança como forma de contacto com outras culturas e danças 

do mundo); “Alimentação Saudável” (práticas de cozinha com a utilização 

de produtos oriundos de agricultura biológica). 

Velhos Amigos na Ramboia – Viagens culturais para todo o país 

Ida a espetáculos de música, teatro e cinema em qualquer ponto do país. 

Até ao momento foram realizadas viagens culturais ao Politeama, Centro 

Artes da Figueira da Foz, Teatro Sá da Bandeira no Porto, Convento de 

São Francisco, Cinemas Nos (Alma) e Serralves. 

Atividades desenvolvidas durante os dois confinamentos devido à 

pandemia Covid-19 

Os ateliês e oficinas de manualidades, lavores, literacias, estimulação 

cognitiva, musicoterapia, gerontomotricidade, educação física, entre 

outras, foram gravadas em vídeo e/ou podcast e transformadas em 

propostas online. Para tal foi criada uma aplicação para o efeito (2020), 

esta aplicação poderá ser consultada em app.icreatepoiares.pt. 

Linha da amizade – esta iniciativa visou restabelecer o contacto com 

os/as sócios(as) através de chamadas em grupo via telefone, nas quais 

foram partilhados os sentires, a solidão e o distanciamento social entre 

amigos e famílias. 

Rota da Amizade – segunda edição de visitas de proximidade criada para 

o pós confinamento e visando restabelecer o contacto social e de 

proximidade com os/as sócios(as) do Clube que não frequentam 

habitualmente as atividades diárias. Tem como objetivo a partilha de 

sentires, bem como as atividades desenvolvidas no dia a dia, a 

estimulação cognitiva e a musicoterapia em casa dos sócios e sócias. 

Aplicação de educação informal à distância – a app da iCreate 

(app.icreatepoiares.pt) foi desenvolvida durante o ano de 2020 e inclui 

atividades online de índole diverso, desde manualidades (Mãos à obra e 

Costura Criativa), a literacia através de áudios com a gravação de obras 

ou exercícios de reflexão e escrita, alimentação saudável, ginástica para 

seniores, atividades para pais e filhos, meditação e mindfulness. 

Outros projetos da iCreate 

“Trilhos” – construção de vários objetos de decoração de quatro 

percursos pedestres do concelho de Vila Nova de Poiares (Ribeira de 
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Poiares, Serra do Carvalho, Viver o Alva e São Miguel), nomeadamente o 

revestimento de uma árvore em Macramé “Kilt”, folhas de Eva recortadas 

para elaboração de uma “Cortina de Flores”, troncos de árvores pintados 

para a instalação “Caminhar” e, por fim, o campo de “Girassóis”, 12 

girassóis construídos em crochet. Projeto concretizado nos ateliês de 

Costura e Mãos à Obra, 

“Adereços de Natal” – quarta edição de um projeto que visa decorar os 

espaços públicos do concelho com figuras alusivas ao natal e pensadas 

numa lógica de reaproveitamento de objetos e adereços. 

“Circular – Loja Colaborativa” – a economia a circular é o princípio de 

uma loja construída com uma rede de parceiras (e parceiros) cujo objetivo 

é o de fomentar relações de cooperação, construir redes comerciais e 

comercializar os produtos de microempresárias. Pretende-se igualmente 

desenvolver um olhar estético no âmbito do artesanato local para tal será 

realizada a auscultação de necessidades de aprendizagem, seja de 

Marketing Digital, Design de produto, entre outras, para que a criação de 

uma rede de cooperação local, regional e, quem sabe, internacional, 

auxilie as microempresárias a criarem oportunidades de autonomia 

económica. 

Gentes da N2 – Através da utilização da técnica de recolha de dados 

“Grupos Focais”, com o apoio do Manual de técnicas de investigação, 

coordenado por João Amado (2017), foram abordados tópicos 

relacionados com processos de envelhecimento e cidadania. Esta 

atividade tem também como finalidade revisitar processos de 

envelhecimento e de cidadania que se cruzam com os contextos sociais, 

económicos e políticos da comunidade e foram a base para a construção 

da exposição “Gentes da N2” a concretizar em abril de 2022. 

O Clube de Bem-Estar 

O Clube de Bem-estar tem como finalidade facultarmos propostas de 

promoção de saúde mental e física, através da aceitação dos processos 

de envelhecimento e tendo como referência as sugestões de Jon Kabat-

Zinn, Deepak Chopra, Milton Erickson e Tara Brach. 

As sessões de meditação semanal ocorrem às segundas-feiras, 10h30, 

bem como a disponibilização de podcasts de Mindfulness.  

Edições iCreate 

As edições iCreate funcionam na lógica de edição de autor e pretendem 

oferecer um serviço de design, paginação e impressão acessível a 

qualquer autor que vise publicar as suas obras. Até ao momento foram 

publicadas 5 obras, para o ano de 2022 estão agendadas 2 obras. 
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As edições iCreate não têm pretensão de se constituir como uma editora 

tradicional, mas apenas como uma opção de edição de baixo custo para 

um autor. 

Vera Carvalho 

21/02/2022 
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IV – Cuidar da Terra, cuidar de nós!  … em Roda de 

Conversa 

 

... podemos dizer que criámos um "Espaço de formação entre 
associações/núcleos “ 
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2ª Roda de Conversa: Cuidar da Terra, cuidar de nós!  

Em 03/07/2020 

Alinhamento:  

1 - Manuela Paulo (5 minutos) Apresentação 2ª Roda de Conversa  

A metodologia das Rodas é não formal e informal mesmo:  procuramos 

que todos digam a sua palavra (partilhem experiências, expetativas, 

boas práticas, receios). Procuramos o maior envolvimento e diversidade 

– não queremos ter um público alvo específico, queremos presentes 

todas as idades, cores, raças, religiões, género, misturar saberes 

académicos com os da cidadania ativa, com as experiências de vida 

(pessoais, profissionais), as de peritos em determinadas matérias … 

todas! Porquê … porque sabemos ser muito mais rico o saber 

construído em grupos heterogéneos, construído na inter-relação, co 

construído, surgem outros conhecimentos, entrelaçam-se ideias, 

hipóteses. Surgem projetos a pôr em prática com mais determinação, 

mais confiança!  

Sobre o alinhamento, a estrutura … o que vamos fazer aqui hoje … 

vamos ter:  

 2 – Três intervenções para reflexão, motivação para fazer girar o 

pensamento em: 

 

- A natureza é nossa ou nós somos natureza? 

- A vida é ciência: desde a horta até à mesa! 

- Mais Literacia da produção e do consumo ... 
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Cada intervenção, de aproximadamente 10 minutos, vai ser conduzida 

por  

- Teresa Cunha ( 10 minutos)  

- Inês Besugo ( 10 minutos )  

- Associação Barafunda/ Isabel Rufino/inclui vídeo (15 minutos)  

E desde já uma grande obrigada! de toda a equipa às oradoras … por 

terem aceite o nosso convite.  

Vou pedir depois uma breve apresentação não formal    -   Teresa 

Cunha pela Lucília Salgado, a Inês Besugo pelo Tiago Robalo, a 

Barafunda / Isabel Rufino pela Marisa Costa  

3 -  35 minutos De seguida vamos formar pequenos grupos de roda de 

conversa ( vai aparecer no vosso ecrã um convite para se deslocarem 

para uma sala … basta clicarem em cima ) e aqui cada um terá 

oportunidade de dizer a sua palavra, dar a sua opinião , refletir em 

conjunto sobre o que foi e o que vai sendo falado … Cada sala vai ter …  

Distribuição em 4 salas/grupos:  

A - Dinamizadora Fatinha Henriques / Relatora Vera Carvalho  

B – Dinamizadora Lucília Salgado / Relatora Maria João Teresa  

C – Dinamizador Tiago Robalo/ Relatora Silvia Parreiral  

D – Dinamizadora Margarida Rolo / Relator António Rufino  

 

4 – 20 minutos Depois Regressamos à sala comum e para todos 

ficarmos a par dos saberes e experiências partilhados em cada roda de 

conversa, os relatores de cada sala apresentarão um resumo ( peço 5 

minutos no máximo cada um dos 4 relatores) : 

 

5 - Um comentário final a encerrar _ Manuela Paulo   
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- Carla Patrão/ Dina Soeiro – a apoiar o Bate Papo – onde poderão 

colocar dúvidas, questões, comentários, contributos … o que for 

pertinente. 

Sejam todos bem-vindos à 2ª Roda de Conversa! Organizada pela 

maravilhosa equipa do projeto Literacia para a Democracia 

Esta 2ª Roda de Conversa é dedicada ao tema que recolheu o maior 

número de votos na votação online: Cuidar da Terra, cuidar de Nós!  

Deixem-me mostrar os resultados a bem da transparência que sempre 

queremos … 

 

Desconfinar na incerteza. O que será? 

O que me faz mesmo feliz? 

Só há uma raça: Humana – qual a minha carapaça? 

Competências digitais diversificadas precisam-se! 

Consumismo que me consome! 

Cuidar da Terra, cuidar de Nós!   

 

Fica prometido que nas próximas Rodas vamos ter como temas as 

outras escolhas, a 2, a 3 … e eventualmente fazer novas votações! 
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Intervenções das oradoras: 

Apresentação da Teresa Cunha pela Lucília Salgado:   

Para aqueles que não sabem o que é este projeto “Literacia para a 

democracia”, ele está muito relacionado com questões de cidadania, no 

âmbito do programa Cidadãos Ativ@s. Temos muitas associações e 

instituições a trabalharem em conjunto … a APCEP, a Barafunda, a 

iCreate, a ALEM , a ESEC e o projeto Letras P´ra Vida, os Centros 

Qualifica , as Câmaras …  

Para apresentar a Teresa há sempre aquelas coisas que se têm de dizer 

… depois do Magistério Primário fez uma licenciatura em Filosofia, 

depois fez uma pós-graduação em Desenvolvimento Pessoal e Social, fez 

um mestrado em Sociologia já a trabalhar nas questões de Timor e um 

doutoramento a trabalhar sobre as questões das Mulheres de 

Moçambique de Timor. É capaz de falar disto lá pelo meio da sua 

intervenção. Interessa-se muito pelas questões das Mulheres e 

sobretudo das Mulheres do Sul, quer dizer de África, sua terra natal, 

Moçambique, mais precisamente. É muito interessante “puxar-lhe pela 

língua” porque ela percebe como é que o sistema capitalista não 

funciona nestas comunidades e estas pessoas vivem e são felizes! É 

uma grande mensagem que eu estou à espera que a Teresa vá dizer… 

Mas há mais! Além disso conheci a Teresa na Lousã há 30 anos. Era 

animadora do primeiro projeto de combate ao insucesso escolar, um 
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grande projeto que era o PIPSE39  … há aqui pessoas da nossa idade 

que sabem o que era o PIPSE . Um projeto muito interessante em que a 

Teresa trabalhava muito com os professores sobre questões da 

cidadania e do desenvolvimento das crianças. Depois, foi tão 

interessante, que foi para a Escola Superior de Educação de Coimbra 

quando da Reforma educativa também para trabalhar sobre o 

Desenvolvimento Pessoal e Social.  E ficou por lá. Depois nós tínhamos 

um curso que era de animação Socioeducativa e a Teresa sabia fazer 

coisas que aqui o Tiago Robalo também faz muito bem! … aquelas 

dinâmicas que são as vitaminas, as dinâmicas de aquecimento, os jogos 

de cidadania. A cidadania não se aprende por discursos, mas muito 

nestes jogos, nestas atividades … e eu lembro-me bem da Teresa porque 

muito do que aprendi de cidadania foi a fazer com ela, nestes contextos. 

Entretanto ela pertencia a uma Associação que era “Ação Jovem para a 

Paz”, uma associação internacional, em que era responsável da 

delegação portuguesa. Depois … quando os jovens deixaram de ser 

menos jovens passou a chamar-se Associação Justiça e Paz. A partir dai 

a Teresa foi para o Centro de Estudos Sociais (Univesidade de Coimbra). 

Ainda antes … foi a história de Timor e da independência de Timor! A 

Teresa esteve lá e lembro-me perfeitamente de uma foto com ela a 

contar histórias às meninas e meninos de Timor, num sítio que estava a 

ser bombardeado e ela ia contando histórias para os meninos se 

envolverem nas histórias e não sentirem o bombardeamento que ia 

acontecendo (ver notícia … as meninas e os meninos de Timor, 15 anos 

após a libertação). Depois estudou Timor, andou por Timor e fez muita 

coisa sobre as Mulheres de Timor. Vai para Moçambique e descobre as 

Mulheres de Moçambique … mulheres que tinham um sistema de 

organização de vida, do trabalho, nos mercados de Maputo, e outros … 

algo que nós ficamos a pensar, como é possível? Estamos a invejar isto, 

isto é, noutro mundo? Não é neste! O que nos mostra que este mundo 

pesado que vivemos, com este comércio todo, pesado, com esta 

produção pesada, comendo, consumindo tudo o que queremos … este 

sistema não dá!  

Penso que é muito difícil contar alguma coisa da Teresa, para a saber 

mais acerca dela é mesmo necessário conhecê-la ouvindo-a … quando 

ela falar daqui a pouco. Obrigada Teresinha, obrigada a todos!  

 

 

 
39 O Programa Interministerial de Promoção do Sucesso Escolar (PIPSE) 
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Teresa Cunha: As Pandemias e a Vida /Um Diálogo Feminista Contra-a-

Corrente 

Em período de pandemia pelo novo Corona Vírus a mais insurgente das 

reflexões é afirmar que a economia nunca parou. Ao contrário, as 

economias que produzem a vida, incessantemente, estão a funcionar na 

sua máxima capacidade para proteger, alimentar, abrigar, curar, cuidar, 

produzir alimentos, limpar, apoiar e amar. As alternativas estão em 

marcha, ainda que silenciadas, desprezadas e fragilizadas por todas as 

desconfianças lançadas sobre elas, mas acintosamente, presentes nos 

nossos dias de confinamento ou de medo por aquilo que ainda não 

entendemos e de como nos afectará no futuro. A palavra de ordem é: 

nada pode ficar como dantes 

 

Introdução 

A escala global do fenómeno da infecção pelo novo Corona Vírus, a 

rapidez da sua disseminação e a terrível visibilidade dos seus impactos 

são razões suficientes para que este assunto se torne para nós, 

feministas, em um processo de reflexão profunda, que vá para além de 

uma visão meramente sanitária.  

Para começar, gostaria de afirmar que essa pandemia, entre outras 

coisas de que tratarei adiante, revela a trágica profundidade das 

desigualdades no mundo e, especialmente, a permanência das 

vulnerabilidades, das discriminações e das violências impostas às 

mulheres de todas as idades e de todos os cantos do planeta. Ainda, é 

claro, que nem todas as mulheres e as raparigas sofrem com a mesma 

intensidade, nem e/ou enfrentam em igualdade de condições as 

consequências da pandemia. Porém, é bom não esquecer que a 

experiência milenar das mulheres nos tem ensinado que não importa a 

crise, a calamidade ou a tragédia, nós somos sempre as mais atingidas, 

as menos protegidas e as que menos são ouvidas. Por isso, parece-me 

fundamental afirmar que a primeira coisa a fazer é provocar, alimentar e 

levar a cabo um diálogo feminista entre essa pandemia e a questão de 

género. Proponho, então, para além da razão estatística dos comunicados 

de imprensa e das ordens autoritárias dos estados, pensar, assim, pelas 

nossas próprias cabeças; isto é, desobedecer sempre que nos digam que 

o Corona Vírus é razão suficiente para cortar as nossas liberdades, os 

nossos direitos, aumentar o nosso trabalho não pago, intensificar as 

violências contra nós, impedir a nossa mobilização social e promover a 

militarização das nossas vidas. Esta reflexão é, essencialmente, um 
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manifesto pela vida. É, em si, uma luta que travamos por ela. Não 

queremos que seja confundida com mais um ato de guerra, pois por mais 

que seja santa, a guerra é a guerravii. 

 

Olho para esta realidade a partir do meu lugar de mulher, feminista e 

africana. Estas múltiplas condições com que me defino são conteúdos e 

não apenas detalhes biográficos. Nesse sentido, pretendo levar a cabo 

este diálogo feminista em dois momentos. O primeiro dedico-me a reflectir 

sobre algumas questões de ordem mais abrangente e que têm que ver 

com o sistema capitalista neoliberal dominante em que vivemos e como 

ele tem vindo a criar as condições para a emergência de uma tempestade 

perfeita que se materializa na enorme velocidade com que se disseminam 

a violência, a desigualdade e todas as outras doenças que ele mesmo 

produz. Faço-o a partir de duas ideias principais: a contradição entre o 

capital e a vida; e a contradição entre o capital e a natureza. Na segunda 

parte, procuro pensar sobre os trabalhos do cuidado para reforçar as 

duas ideias centrais do meu argumento: (1) qualquer alternativa 

contemporânea saudável e justa tem que colocar o cuidado no seu centro; 

(2) são as mulheres e as raparigas de todo o mundo que alimentam, 

sustentam e produzem a vida. E isso é a economia mais real de todas e o 

trabalho mais produtivo de todos. 

 

Ao longo de todo o texto vou referenciando as diversas fontes em que 

baseio este diálogo feminista contra-a-corrente sanitarista e cheia de 

metáforas bélicas. Entendo que, nesse contexto, as notas de rodapé são 

pedagógicas e podem ser úteis para, quem me lê saber onde pode ir 

buscar mais informações, complementar as que já tem ou, simplesmente, 

ter acesso ao que lhe permitirá contradizer-me. Diálogos feministas 

fazem-se assim, do meu ponto de vista:; com transparência, abertura e 

um grande sentido de responsabilidade comum. Com essa pandemia 

percebemos que para além de todas as diferenças entre nós, em especial 

as que nos dizemos e nos sentimos mulheres, há muitas coisas que nos 

atingem de modos similares e isso deve-nos chamar à criação de redes, 

de mais solidariedades e de mais autoridades partilhadas.  

Continua … 

está inserida no capítulo Sentires expressos – 4 “As Pandemias e a Vida - 

Um Diálogo Feminista Contra-a-Corrente” BROCHURA 1 LpD 
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Apresentação da Inês Besugo pelo Tiago Robalo:  

A Inês Besugo, que tenho como amiga e é um enorme prazer conhecer 

há vários anos, quase 15 acho eu. É formada em Engenharia das 

Energias e do Ambiente na Faculdade de Ciências da Universidade de 

Lisboa. Logo aí já mostrava o seu interesse pela natureza e pelo 

ambiente. Trabalha em permacultura há mais de 13 anos e acho que a 

primeira vez que ouvi falar de permacultura foi num grupo em que a 

Inês estava presente. Parte deste grupo, juntamente com a Inês, 

formaram uma Cooperativa que se chama BioVila. Uma Cooperativa 

que tenta mostrar a toda a gente, através de formação, através de várias 

iniciativas, que a sustentabilidade pode estar à mão de semear. 

Espreitem a BioVila, localizada dentro da Serra da Arrábida, em 

Palmela. Ela não está a ocupar nem a destruir a Serra, bem por outro 

lado, está a tentar preservar e conciliar a vivência do ser humano com 

aquela Serra tão rica e com a natureza. A Inês tem várias atividades, 

sempre ligadas ao ambiente, mas também a parte social. São vários os 

projetos que me chamam a atenção, em especial o projeto EcoEscolas, 

que promove, divulga e incentiva a consciência ambiental nas escolas.  
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- Inês Besugo  

Obrigada pelo convite!   

Vou tentar ser sucinta porque realmente este é um tema que me dá um 

gozo tremendo e ando nesta labuta, pela partilha deste conhecimento e 

tentar ajudar a uma regeneração desta sociedade. Desde sempre e 

desde o meu curso sei que se queremos realmente mudar o mundo, 

temos de nos mudar a nós próprios e tentar perceber como atuar. 

Quanto mais estudava mais percebia que muitas soluções já existem, 

simplesmente não estão a ser postas em prática. Tenho de dar o 

exemplo da BioVila, a BioVila é uma Cooperativa para o 

desenvolvimento sustentável, em 55 hectares do Parque Natural da 

Arrábida, num vale, que eu chamo de Vale Encantado. Nele mostramos 

como o mundo poderá ser! Nós queremos que as pessoas nos visitem e 

experienciem uma nova possibilidade, que já não é tão nova assim. 

O que é a vida? A vida é um processo contínuo de relacionamentos! 

Criámos a  BioVila com pessoas de diferentes backgrounds, um gestor, 

uma economista – que nesta sociedade capitalista faz todo o sentido ter 

– um físico, dois biólogos, eu na parte da engenharia, também temos 

um contabilista, um filósofo. Temos várias vertentes, várias perspetivas, 

nós realmente cruzamos várias perspetivas que nos fazem uma 

perspetiva global e melhor. A sinergia de várias formas trás o resultado 

real de um ecótono resiliente.  

O Tiago falou de permacultura, eu sou defensora da permacultura e 

para quem não conhece, no mundo académico a permacultura não está 

integrada. Para termos um futuro, temos de olhar e aprender com o 

passado. Permacultura começou como agricultura permanente, 

neste momento é cultura permanente!  Para cuidarmos da Terra e 

conseguirmos ter um futuro vindouro temos de ir buscar o 

conhecimento ancestral juntar com o novo conhecimento científico e aí 

encontrar as melhores respostas. 

A permacultura tem três épicas que sempre utilizei. Os princípios 

básicos: 1 – Cuidar das pessoas (ser educado, comunicar, interligar) 2 – 

cuidar da Terra (não estragar o nosso ambiente, não deitar as coisas 

fora, respeitar a Terra) 3 – Cuidar do futuro, antigamente esta épica era 

Partilha de excedentes (partilha justa, limites ao consumo, 

decrescimento populacional) mas hoje em dia é Cuidar do futuro porque 

realmente para haver futuro temos de cumprir uma palete de cuidados.  
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Eu sou uma positiva! Para além da BioVida já formei várias 

associações, o Atelier 3 para o desenvolvimento humano, que 

acreditamos só se dá através da criatividade. Pretendemos novas 

respostas, as pessoas serem positivas e encontrarem novas soluções 

porque já esgotámos as soluções “mais batidas”, as mais habituais. 

Para alem da criatividade, a sustentabilidade, a sustentabilidade 

ambiental, o respeito pela Terra. 

O que é que nós somos? Nós somos natureza! O grande erro humano é 

a partir do momento em que achamos que controlamos a natureza e 

esquecemos a nossa ligação, então … então aparecem estas pandemias, 

desaparece a ligação entre nós, entre os seres. A sinergia é o que trás o 

sistema resiliente e a resiliência é, neste momento, aquilo que me faz 

sentido. Para seres resiliente tens de ter uma fé, uma crença que 

estamos a mudar… Para sermos resilientes não temos de saber todas as 

soluções do mundo … temos sim de saber como fazer a interligação. Por 

isso no Atelier 3, a associação que formámos, utilizamos muito a 

componente de storytelling. Achei piada ter falado do Ubunto, o Ubunto 

também é sobre como comunicar. O storytelling pessoal é muito de 

como comunicar, como eu posso compreender a história do outro e 

comunicar a minha história. Quando nós interligamos as histórias 

conseguimos construir uma história comum e é esse ponto que quero 

mudar e trazer para este mundo.   

Trabalho muito com crianças e jovens, e outras pessoas que nos 

procuram, na BioVila e em outros projetos. Independentemente deste 

mundo “estar um pouco ao contrário” há almas iluminadas … cada vez 

que dou uma palestra, cada vez que dou um workshop, algo em mim, 

no coração, traz-me uma certa esperança e fé! Nós também somos 

aquilo em que nós acreditamos! Neste momento temos de andar e 

caminhar, aquilo em que acreditamos, aquilo que queremos ser.  

Sobre “A vida é ciência: desde a horta até à mesa!” … bem a 

proximidade traz saúde, a proximidade local, a proximidade ambiental e 

somos aquilo que comemos. Quando pensamos em proximidade … em 

vivo no meu determinado local, no tempo, eu sou natureza, eu tenho 

capacidade de interligar. Tirei um curso de herbalismo … a natureza 

dá-nos aquilo que precisamos na altura certa. As laranjas aparecem 

exatamente na altura em que precisamos de nos preparar para o 

inverno, para as constipações. Quando nós estamos interligados com a 

natureza, em proximidade, com aquilo que nós consumimos, com o que 

comemos, então deixamos de estar dependentes daqueles agentes da 

sociedade que são um peso! Eu não preciso de ter tudo na minha horta.  
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Atualmente deixei de utilizar o conceito de horta, eu tenho um “jardim 

comestível”! Todas as relações, o meu jardim, é tentar que todas as 

plantas, elas têm várias funções e interligam-se. São relações 

alopáticas, em que umas defendem das pragas, outras fornecem azoto, 

outras protegem da nortada, outras dão sombra … Quando desenhei o 

meu jardim foi no princípio de minimizar o gasto de energia, para haver 

um mínimo de desperdício, haver um mínimo de atrito. Quando 

olhamos para um bosque, para uma selva, hoje em dia já raros, não 

temos de fazer nada! Durante anos e anos todo o ciclo se regenera, todo 

o ciclo se recria. Esse milagre acontece a qualquer momento. Eu , como 

física, como pessoa  das ciências , sou de engenharia, para mim é o 

sistema perfeito ! Há toda uma interligação e nós como seres humanos, 

o mundo antropocénico temos muito a aprender! E voltar-se a lembrar 

do conhecimento dos indígenas, o conhecimento ancestral que nos diz 

isso. Quando olhamos para as lengalengas antigas dos nossos avós 

olhamos agora com uma perspetiva nova, mas apenas com justificações 

um pouco mais concretas e científicas.  

Em relação há Literacia de produção e do consumo… 

Sou contra as monoculturas, os desertos de uma única espécie donde 

estamos continuamente a retirar os mesmos nutrientes. São as 

primeiras infraestruturas humanas que se conseguem ver do espaço.  

Quando falamos de literacia da produção e do consumo falamos da 

transparência dos processos de produção, de transformação e de 

processos sociais.  

Estou a começar uma vida em Almoçageme e aqui em Sintra existem 

vários projetos de permacultura e várias pessoas onde já existe esta 

consciência. Aqui existe a mercearia do velho, com mais de 50 anos, 

onde se arrumam ao lado do Raid mata os bichos os detergentes 

ecológicos, ao lado dos vegetais locais, a manga do Brasil e o abacate do 

Perú, os produtos locais e os biológicos ao lado dos industriais. Para 

mim isto dá-me esperança, o consumidor, o cliente é que fez a oferta. 

Esse é o nosso poder. 

O que é buffer zone em permacultura, no designer de permacultura? É 

quando se juntam o máximo de espécies, existem as pioneiras e … 

quando existe mudança de ecossistemas, naquela linha em que por 

exemplo existe uma linha aquática com uma linha terrestre, na 

transição é onde existe maior número de espécies, é onde elas se 

interligam. Então a buffer zone é a zona mais rica e uma zona de 

mudança … e acho que neste momento estamos num buffer zone, a 
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buffer zone da sociedade em que existe todo um levantar de fascismos, 

um levantar de coisas que achava já estariam ultrapassadas, no meu 

senso, se calhar não tão comum … neste momento a mudança que faz 

com que as pessoas que tenham medo da mudança se revoltem. Eu 

gosto de acreditar que os outros que estão a crescer e que cada vez 

somos mais, a extinction rebellion  , como é que aquela rapariga, Greta 

Thunberg, conseguiu falar das alterações climáticas, o que anos e anos 

os cientistas não conseguiram …  acho que as escolas e a esperança 

nas gerações estão a léguas daquilo que nós esperámos ser. Gosto de 

acreditar que estamos num momento de mudança, caminhamos e 

temos de continuar a caminhar naquilo que acreditamos, caminhar 

naquilo que falamos.   

E aqui termino a partilha daquilo em que acredito 

 

- Associação Barafunda/ Isabel Rufino/inclui vídeo  

 

 

 

Marisa Costa apresenta a Dra. Isabel Rufino  

A Dra. Isabel é a Diretora da Associação Barafunda, é Coordenadora do 

Centro Qualifica, um dos nossos polos de ação. É também professora e 

socióloga, doutorada em sociologia do trabalho, das organizações e do 

emprego e tem uma especialização de investigação na área de 

desenvolvimento local. É a gestora territorial do projeto Literacia para a 

Democracia no núcleo da Benedita. Após a sua intervenção vamos ver 

um pequeno vídeo sobre algumas das nossas dinâmicas, que acontecem 

aqui na Barafunda, a maioria devido à sua iniciativa!  
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Intervenção Isabel Rufino  

 Sobre este tema, vou relatar (resumidamente) algumas situações - como 

quem conta histórias. Ontem assistia a uma sessão RVCC profissional 

para reconhecimento validação e certificação de competências (RVCC) 

profissionais na área de apoio à infância, com o Centro Qualifica da 

Barafunda, e a formadora falava das "atividades livres" e das 

"atividades orientadas" no pré-escolar. Aí percebi, recorrendo à minha 

experiência pessoal, relembrando a educação dos filhos quando estes 

iam para o pré-escolar e se via no dia a dia o crescer/desenvolver da 

criança quando entrava neste ambiente, devido às atividades que nele 

desenvolvia. Quando os filhos iam para o primeiro ciclo a criatividade e o 

gosto pelas atividades desvanecia. Sobretudo esbatia-se o gosto e 

apetência pela criatividade no desenho livre, entre outros trabalhos de 

brincar à descoberta por si próprio. Sentia-se que aí algo começava a 

atrofiar (o mais estranho é que a experiência se repete com o segundo 

filho 11 anos depois). 

A Barafunda (AJCSS) é de facto uma entidade que trabalha para 

favorecer estas atividades livres com as pessoas - crianças, jovens e 

adultos. É o caso do Centro 

Qualifica que visa 

reconhecer, validar e 

certificar as competências 

que foram adquiridas de 

forma autónoma em 

atividades “livres” nos 

processos de trabalho, lazer 

e que criam competências, 

saberes, conhecimentos, capacidades múltiplas e, sobretudo, 

capacidades que empoderam, dão poder, autonomia. Nas escolas os 

jovens são sobretudo "consumidores" de teorias, de determinados 

conteúdos das disciplinas e pouco se (des)envolvem pelo seu real 

potencial. Daí que a Barafunda no seu trabalho com crianças (no ATL-

Atividades de Tempos Livres) e jovens (com o projeto Literacia para a 

Democracia – “mãos com cabeça”) se propõe criar ação praticada, livre e 
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aberta, plural com todos/as. É dentro deste jogo, na sua rede de 

parceiros, que começou a trabalhar com os/as alunos/as a permacultura, 

a falar/pesquisar sobre agricultura regenerativa, em que os/as 

professores/as e assistentes operacionais  colaboram ativamente, assim 

como se envolvem com os trabalhos do Eco escolas, o projeto Elidido 

Pinho e o clube de ciência – a “vida é ciência da horta à mesa”. No 

primeiro ano o cuidado foi criar a horta biológica, cuidar da vida do solo 

da horta (impedir o uso de fertilizantes químicos, glifosato - herbicidas) - 

trabalhar a partir da teoria da hierarquia ecológica para aplicar/estudar 

o processo de regeneração na horta (com o agrupamento de escolas da 

Benedita e a Barafunda). No 2º ano, foi perceber como a alimentação 

saudável é amiga do ambiente, se cria na horta e favorece a partilha na 

escola e com outras organizações da comunidade, neste caso com a 

Barafunda. Assim, surgiu o movimento dos "Ecochefes de cozinha". Aqui 

os/as alunos/as saem dos muros da escola (sentido físico e figurado), 

deixando de ser meros espetadores/consumidores de teorias - pretende-

se passem a ser atores construtores de vida - a fazer olhando, sentindo, 

saboreando, fazendo (...). 

 

 

Há mais de 30 anos, quando era professora de sociologia no secundário, 

neste mesmo território, interrogava e interrogava-me sobre o que iria 

acontecer ao tecido industrial da Benedita quando o que se trabalhava 

na escola eram teorias desligadas da realidade empresarial, fossem elas 

teorias sociológica ou outras e não propriamente pesquisas que 

impliquem a reflexão e conscientização dos processos e procedimentos 

face aos trabalhos plausíveis, disponíveis e a disponibilizar e ou a 

sustentar – abordar as interrogações em curso na consciência coletiva 

sobre como manter ou reconverter o tecido empresarial local. 

É aqui, face a este sentir que emerge a Barafunda, criada pelos alunos 

na altura (há 39 anos) com a professora e que visava procurar caminhos 
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para criar alternativas, respostas e interrogações geradoras de reflexão 

criadora de caminhos abertos e sustentáveis. Este é o jogo da relação 

entre a associação Barafunda e o sistema de educação, um jogo na 

procura de ver onde estão os projetos que podem financiar e apoiar este 

tipo de trabalhos geradores de novas formas de saber e onde o teorizado 

possa ser aplicado e replicado.  

Sobre os trabalhos que fazemos com a agricultura biológica-permacultura, 

não há muito a dizer sobre o que fazemos, pois limitamo-nos a brincar 

trabalhando e a trabalhar brincando. As crianças e jovens trazem 

sementes e semeiam, levam sementes, trocam sementes consoante as 

famílias possuem ou não, apanham folhas secas, galhos de arvores 

secos, restos de plantas que colocam a enriquecer o solo - aprendem a 

fazer um canteiro em permacultura fazendo o canteiro. 

Neste processo em ação, desenvolve-se nos participantes o gosto e 

respeito pela natureza, a relação com vida e morte e regeneração, os 

ciclos da natureza, as estações do ano, as capacidades de risco, 

resiliência, programação e execução - em brincadeira de “brincar a sério”.  

 

Voltando à questão da “atividade livre”, vemos que também aqui ela 

depende do que rodeia a criança, jovem ou adulto – o espaço terra que 

utilizam na consciência de que não o “possuem”, o solo e o seu 

enriquecimentos orgânico, água a utilizar e a programar o 

armazenamento desta, a colheita da água das chuvas, o seu uso na rega 

gota a gota. Trata-se sempre de liberdade regulada pelas relações com os 

outros, a natureza, para o empoderamento (cidadania) - balizada por 

mecanismos de segurança e proteção na medida em que é orientada com 

formadores e monitores. 
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O Filme fala por si, pois mostra os trabalhos numa síntese da experiência 

local (Benedita) na sustentabilidade do planeta – ação do local para com 

o global. 

 

 

 

 

 

 

Isabel Rufino 

(Professora, Socióloga do Trabalho e das Organizações) 

 

Aqui estão os links do vídeo: 

No Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=M7T3QQ0TByo 

No 

Facebook: https://www.facebook.com/barafunda.ajcss/videos/929727

927503150/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M7T3QQ0TByo
https://www.facebook.com/barafunda.ajcss/videos/929727927503150/
https://www.facebook.com/barafunda.ajcss/videos/929727927503150/
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Projetos  

- Intervenção de Maria José Villa Lobos: sala A, em Roda de 

Conversa. 

Também sou socióloga, mas na área das histórias de vida (trabalho 

muito com esta metodologias). Fiz um doutoramento sobre as Tabernas, 

no Alentejo. Sou professora no Centro Qualifica de Paço de Arcos/ 

Oeiras, vim a convite da professora Manuela Esteves.  

Gosto muito destes temas que estou a experienciar a nível pessoal 

também e como professora. As linhas da sustentabilidade, da 

criatividade, de não seguir simplesmente … Eu sempre usei , mesmo 

antes de “estar na moda”, as chamadas pedagogias ativas , já os meus 

adultos , meus é força de expressão, faziam Assembleias da Republica 

onde criavam os seus partidos, e colocavam as suas ideias. Não 

formatava as crianças , quando dava aulas a miúdos, agora trabalho 

com adultos. Aprendo muito com os adultos, com todas as pessoas 

aliás, tenham estudos ou não tenham estudos … é um trabalho nos 

dois sentidos.  

A nível pessoal estou a criar uma empresa, digamos assim, que tem 

grande componente de parcerias. Tem muito a ver com a 

sustentabilidade, com a horta e com o ligar as pessoas da aldeia mais 

próxima, os idosos, os reformados e não só! Vou pô-los a tomar conta 
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da Horta! É uma forma indireta de ajudar as famílias. É uma parceria 

que poderá dar muitos frutos pois vou ligar-me ao turismo. Quero fazer 

um turismo virado para a comunidade. Quero usar os saberes das 

pessoas para fazerem workshops para os que nos vêm visitar.  

Na minha vertente pessoal, sou muito pouco rotulável, e não limitada a 

saberes fechados. Sinto-me muito bem com vocês, sinto-me numa roda 

com uma fogueira ao meio. Sinto-me em casa. Quis partilhar este 

projeto para levar a cabo com as pessoas que moram ao pé de mim. A 

professora Manuela falou-me desta Roda de conversa e tenho estado a 

gostar muito! Obrigada!  

_ Intervenção de Isa Fonseca, técnica de ORVC/EFA (sala A) 

A natureza não é nossa! Nós fazemos parte da Natureza. Devemos 

funcionar, e eu acho que não funcionamos, como um todo! É irmos de 

encontro à perspetiva sistémica e holística que não funciona de todo 

atualmente, muito devido ao sistema capitalista em que nós vivemos.   

Se é possível fazer alguma mudança? Claro que sim! As mudanças 

dependem sobretudo de cada um de nós, individual e coletivamente. 

Isoladamente não conseguimos mudar muito, mas em grupo podemos 

fazer a diferença.  

_ Intervenção de Maria Serralheiro (sala A) 

O António Rufino convidou-me para estar aqui e estou contente de ver 

muita gente a caminho da transição para um mundo melhor! 

É como a filosofia UBUNTO diz “eu sou porque pertenço” e nós temos de 

descobrir a nossa pertença uns com os outros, com a natureza e 

também conhecermo-nos a nós mesmo. Saber quem somos e o que 

estamos aqui a fazer e o que podemos mudar, transformar.   

Eu própria fui professora durante muitos anos e agora trabalho em 

arquivo. Pessoalmente decidi, com um grupo de amigos, que queremos 

viver de maneira diferente, de uma maneira partilhada, partilhar 

recursos e isso quer dizer que podemos melhor encarar o futuro … já 

estou assim com estes cabelinhos brancos. Queremos fazer uma gestão 

de casas partilhadas , um sistema que a nova lei da habitação já 

consagra e que é a habitação colaborativa. Agora cruzei-me com um 

grupo que tem um projeto ainda mais ousado que é fazer uma 

EcoAldeia  Regenerativa! Parte daqueles conceitos que aqui foram 

falados , nós somos natureza, temos de aprender  a habitar sabiamente 



116 
 

o território , temos de gerar abundancia através da partilha, porque é 

possível ! Estou muito animada com este processo, vai ser um processo 

longo, também de conflito, mas estamos a aprender esse caminho. 

Gostei muito de ver aqui o filme da Barafunda. Realmente a escola 

também pode ser transformada por dentro. O modelo pode ser 

subvertido com iniciativas diferentes, não basta dizer apenas que a 

escola não está a cumprir aquilo que podia, mas os próprios professores 

são agentes de transformação dentro da escola. Gostei muito do “Mãos 

com cabeça!” O projeto está de parabéns! Também conheço a BioVila, 

foi lá que aprendi sobre permacultura. Atrás da Torre do Tombo, na 

Faculdade de Ciências, têm lá uma pequena amostra do que é um 

jardim de permacultura, gosto muito de lá passear e ir mostrar às 

colegas como tudo aquilo se liga, se cruza e colabora. E a natureza é 

isto, é ligação, é colaboração - um sistema colaborativo. Se olharmos 

para a natureza vemos como colaborando vamos mais longe e vivemos 

melhor. E não a competir uns com os outros. É esta a minha 

mensagem, Obrigada! 

 

Resumo dos assuntos tratados em cada sala de conversa: 

Sala A - Dinamizadora Fatinha Henriques / Relatora Vera Carvalho  

Nesta sala o debate foi muito rico e há aqui três dimens4oes que eu 

gostaria de salientar: 

- Primeiro eu, a natureza, a minha relação com ela;  

- A ligação de tudo isto ao sistema capitalista. As ligações com a escola, 

com a sociedade em geral que levam as pessoas a questionar como é 

que se pode educar para consumir menos, para sermos menos 

compactuantes com o sistema e com esta sedução permanente e apelo 

ao consumo que “nos entra pelos olhos dentro” , na TV, na rádio, nos 

supermercados, etc. E aquela perspetiva, que alguém falou, que muitas 

vezes as pessoas mais pobres adquirem um telemóvel “topo de gama” ou 

outros objetos dispendiosos e em contrapartida passam fome.  

- No grupo foi muito premente a consciencialização crítica relativamente 

ao consumo. Um alerta que deveria nascer dentro da escola, que devia 

nascer como exercício de cidadania, de muita consciência, de cidadão 

ativo. Tudo isto é premente para produzirmos a nossa vida, a vida na 

Terra.  
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A relação que nós temos connosco foi um ponto muito interessante. Se 

nós aprendemos a viver com menos “coisas” também nos alerta para 

questões como: porque é que nós enchemos a nossa casa, a nossa vida 

de “coisas”? O que queremos estar a substituir em termos de relações 

com os outros, de relações efetivamente humanas, conscientes e 

consistentes e efetivas?  

Há alternativas? As alternativas envolvem vários parceiros. Os cidadãos, 

os projetos alternativos, como nos foi evidente no vídeo da Barafunda, o 

exemplo da BioVila, os diversos exemplos pessoais partilhados, a 

habitação colaborativa, os exemplos de Afica e da Ásia que a Teresa 

Cunha mostrou … portanto é possível mudar o sistema por dentro! Mas 

sejamos realistas pois envolve muito trabalho, muita consciência sobre 

o que mudar, estratégia colaborativa a envolver os cidadãos, o estado, 

as comunidades.  No fundo um agir global, nós somos natureza e 

precisamos de uma relação mais saudável entre todos nós!  

Obrigada pelo excelente momento que vivemos agora! 

Vera Carvalho 

 

Sala B – Dinamizadora Lucília Salgado / Relatora Maria João Teresa  

Somos natureza sem qualquer dúvida! Mas como temos tratado aquilo 

que somos? 

(Como dizia o Nuno) A cultura tem se sobreposto à natureza.  Como 

combater isso? Será que podemos usar a tecnologia ao serviço da 

natureza? Acreditamos que sim, pelas experiências que já foram 

partilhadas. 

As nossas vivências em tempos de confinamento, na chamada 

província, fizeram-nos descobrir o sabor de muitos alimentos. (A Lucília 

descobriu que o tomate tem sabor!). Compramos aos produtores locais, 

contribuindo para a economia local. Não precisamos das grandes 

superfícies, aquilo que necessitamos chega até nós e é o suficiente, sem 

desperdícios. Nesta pandemia foram “os pequenos”, os produtores locais 

e o pequeno comercio que se conseguiu manter, os take away, o levar os 

alimentos a casa das pessoas 

Cada um de nós pode contribuir com pequenos atos para a mudança de 

hábitos. A insistência do Nuno em comprar um refrigerante em garrafa 
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de vidro, em vez de plástico, levou a que determinado supermercado 

viesse a ter sempre em stock o refrigerante em garrafa de vidro. Se cada 

um de nós fizer a sua parte conseguimos uma grande mudança. 

Refletimos sobre o caminho que ainda temos de percorrer a respeito da 

produção local, da utilização dos recursos, da literacia para o consumo, 

da consciencialização ambiental. A educação ambiental é 

responsabilidade de cada um de nós individualmente e da sociedade no 

seu todo. 

A experiência/observação no meio rural leva-nos, ainda, a refletir que o 

contacto próximo com a terra não significa obrigatoriamente cuidar bem 

dela. Nos meios rurais assiste-se a pouca adesão à separação do lixo. 

Será despreocupação ou falta de informação? É necessário um trabalho 

de consciencialização ambiental, é fundamental demonstrar o impacto 

das nossas ações na terra. 

Nota final do Nuno: 

Não podemos ter um discurso paternalista sobre o planeta ao dizer 

“temos de salvar o planeta” – coitadinho do planeta, temos de o salvar. 

O planeta “está-se nas tintas” para que a espécie humana o salve ou 

deixe de o salvar. Nós vamos é extinguir a nossa espécie, o planeta vai 

continuar aí, gracioso e triunfante à espera que outras espécies venham 

e nós extinguimo-nos. A nossa espécie é que está em causa, temos de 

salvar as condições da nossa existência! No grupo refletimos que dentro 

do otimismo há pessimismo … mas extinguem-se tantas espécies todos 

os dias, nós somos apenas mais uma espécie entre todas as outras e 

não é nenhum drama para o planeta se a nossa espécie se extinguir…  

 Maria João Teresa  

 

 

C – Dinamizador Tiago Robalo/ Relatora Silvia Parreiral  

Grupo de discussão C – Dinamizador Tiago Robalo/ Relatora Sílvia 

Parreiral 

 

Reflexão, discussão (girar o pensamento) a partir das intervenções: 

Teresa Cunha, Inês Besugo e representante da Barafunda, tendo como 

temas: 
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- A natureza é nossa ou nós somos natureza? 

 

Temos de cuidar do Planeta? O Planeta precisa de nós? Vamos, mas é 

cuidar de nós porque o Planeta não precisa de nós. Nós é que 

precisamos dele e ficamos numa situação complicada porque nós é que 

corremos o risco de deixar de existir se não tirarmos partido equilibrado 

da natureza. 

 

Da discussão sobre a natureza, devemos ouvir os defensores acérrimos 

da natureza (ambientalistas e conservadores) ou o cidadão comum? 

Antes de mais deve-se ouvir quem lida com a terra e, por isso, está mais 

ligado à natureza e à floresta. Na verdade, são estas pessoas quem 

melhor conhece a forma como a natureza se manifesta e “sofre”. E são 

essas pessoas que, muitas vezes, também veem estrangulado o seu 

modo de vida e sustento, com todas as exigências que lhes são 

colocadas. 

 

Assim, concluímos que todos temos (ou devemos ter) consciência da 

responsabilidade de, no dia a dia, defender e preservar a natureza. Na 

discussão sobre a natureza, mais do que nunca, deverá haver: 1. lugar 

para o cidadão comum que deve ser ouvido e levado em conta; 2. um 

equilíbrio importante entre o senso comum (dos cidadãos comuns), que 

conhece a natureza pelo trabalho diário nela/ com ela, de subsistência 

“tradicional” ou mais evoluída, e os defensores acérrimos 

(ambientalistas, …) que se fecham nas suas convicções e estrangulam o 

modo de vida das pessoas. 

 

- A vida é ciência: desde a horta até à mesa! 

A ciência é necessária. É importante saber intervir bem, ter 

conhecimento para o equilíbrio entre a natureza e a presença de todos 

nós. 
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Nós, enquanto seres conscientes podemos intervir de forma positiva em 

prol da nossa sobrevivência e da sobrevivência da natureza, para que 

não corra riscos desnecessários. 

Na natureza nada é lixo, tudo se aproveita e tudo se transforma 

permitindo a sua permanência e sustentabilidade. Nós é que somos 

perigosos. 

Aqui o importante papel da escola e de contextos de educação não 

formal para passar o conhecimento a todos, independentemente da 

idade. Devemos ser mais conscientes e promover intervenções mais 

positivas. 

E a natureza dá-nos tudo o que precisamos para sermos saudáveis. 

 

- Mais Literacia da produção e do consumo ... 

 

Promover a educação para a produção e para um consumo consciente: 

1. combatendo o mau consumo e os maus hábitos. Lutando contra o 

consumo exacerbado. 

2. ultrapassando a ideia de que a natureza é para nos servirmos em 

busca do lucro. Devemos ter presente que há (ou deverá haver!) uma 

troca recíproca, a natureza dá-nos e nós devemos retribuir-lhe. Para 

isso devemos saber o que fazer, como fazer e o que lhe dar. 

3. sentindo a natureza e ensinar/ ajudar os outros a senti-la. A 

natureza comunica connosco, ela fala-nos e se a ouvirmos saberemos 

mais sobre ela. Desse modo saberemos como viver mais e melhor com 

ela (e não apenas nela). 

Silvia Parreiral 

 

D – Dinamizadora Margarida Rolo / Relator António Rufino 

Abordámos vários temas entre os quais o da permacultura, tínhamos 

connosco a Inês Besugo que incentivou esta temática.  
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Começámos por falar da situação pandémica que estamos a viver 

atualmente em que existe a necessidade de ter mais experiências rurais 

do que anteriormente, por exemplo, as experiências da horta, da 

vindima. Questões que ao longo do tempo têm vindo a perder-se porque 

as pessoas têm tendência a ir viver para as cidades. Nas cidades essas 

questões são pouco ou nada desenvolvidas. Na situação que vivemos 

atualmente as pessoas sentem necessidade de ter uma pequena horta, 

um pequeno espaço e na cidade não temos isso, por vezes vivemos em 

apartamentos com pouco sol o que também dificulta. 

Outras questões referiram-se à parte alimentar. As cidades dependem 

muito do meio rural e numa situação destas se as grandes cidades não 

têm sustentabilidade e autonomia para terem os seus produtos, se o 

meio rural falhar, as próprias cidades ficam “condenadas”. 

Há estimativas de que em 2050 cerca de 80% da população vai viver 

nas grandes cidades, ou seja, vamos depender dos 20% que são os 

outros que produzem. Um balanço desregulado. 

Conversamos também sobre a valorização da natureza e do ambiente.  

Inicialmente sentiu-se uma grande mudança, as pessoas estão a 

perceber que certas necessidades não são essenciais e focam-se nas 

necessidades básicas, ou seja, nos produtos de primeira necessidade. 

Uma vertente mais pessimista sente agora que, com o desconfinamento, 

essa consciência está rapidamente a desparecer. À medida que as 

coisas estão a voltar à normalidade as pessoas vão esquecendo e 

continuam com os mesmos hábitos consumistas. Há esse receio. 

Algumas pessoas entendem, mas a maioria só entende a obrigação no 

momento de pandemia. Assim que passa voltam aos mesmos costumes, 

desvalorizam a situação. 

Nas questões do ambiente falou-se em haver uma vertente política mais 

exacerbada na aposta em agricultura biológica em defesa do ambiente.  

Conversámos na cultura, na falta dela nestes tempos e no acesso à 

informação.  

Em termos dos partidos políticos falámos que nós próprios temos de ter 

mais ação e escolher melhor, dentro do panorama político, aqueles que 

apostam mais nestas vertentes. Atualmente há mais polarização, quem 

caminha para uma vertente ambiental e quem vai em caminho oposto, 

que não acredita na ciência, é difícil o equilíbrio. É preciso promover 

mais dinâmicas locais e regionais. Há muito terrenos abandonados, 
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falámos na importância do desmatamento e na questão dos terrenos 

serem utilizados para algo útil e não ficaram ao abandono. Outros 

terrenos, mais perto da cidade são utilizados para urbanização sem a 

preocupação do equilíbrio com a natureza.  

Vamos ter o apoio, vão disponibilizar 250M de euros para a agricultura 

biológica. A questão agora é perceber como é que vão ser utilizados, se 

vai ser útil ou não.  

No geral temos de atender à vertente dos políticos, mas também tem de 

haver uma vertente mais pessoal de aposta em nós próprios para 

promover a mudança. Nós próprios podemos, com atitudes simples, 

mudarmo-nos a nós e aos outros em nosso redor, fazendo com que as 

coisas vão mudando. Não podemos ficar à espera que venha uma 

entidade que decida tudo por nós e nós aceitamos … e continuamos a 

fazer os mesmos erros. Por exemplo, o Pingo Doce fez há pouco tempo 

uma campanha – Produtos Nacionais – como aposta nos produtos locais 

típicos. Mas depois vamos às compras ao Pingo Doce e a maioria dos 

produtos nacionais não estão à venda, por exemplo a fruta! As pessoas 

nem olham e acabam por comprar maçãs espanholas em vez de maças 

portuguesas. O consumidor tem de tomar ação e decidir bem, só 

consumir produtos portugueses ou produtos da região. As pessoas 

falam muito, mas quando chegam à ação não tomam atenção. É o 

consumidor que estimula o mercado.   

 António Rufino 
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V – Contributos de pesquisa: Lucília Salgado 

 

.. inquietar, procurar, aprender, partilhar, divulgar  
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O que é a permacultura?  
 
Criada por Bill Mollison e David Holmgren,a expressão permacultura 
teve origem do inglês “Permanent Agriculture” e foi criada no século XX 

por volta da década de 70.  
 

Com o passar do tempo, o termo permacultura começou a ser 
compreendido como “Cultura Permanente” uma vez que começou a 
agregar uma gama alargada de saberes provenientes de diversas áreas 

científicas, para planeamento e criação de ambientes humanos que 
garantam sustentabilidade e produção equilibrada e harmoniosa com a 
mãe Natureza. Atualmente, a permacultura é considerada uma ciência 

de âmbito social e ambiental que alia o conhecimento científico com o 
conhecimento tradicional e popular assegurando dessa forma a 

permanência do ser humano como espécie no planeta Terra.  
 

Éticas da permacultura  
 

A permacultura possui três éticas pela qual se rege e que são baseadas 
na observação da ecologia e da sua maneira sustentável de interação e 
produção bem como do comportamento e vida das populações 

tradicionais com a mãe Natureza, sempre trabalhando a favor da 
mesma. Todo o permacultor tem como principal função a criação de 

solo e armazenamento de água, que são o pilar da vida tal e qual como 
conhecemos.  
1-Cuidar da terra usar o solo de forma sustentável e não abusiva e 

desmedida.  
2-Cuidar das pessoas  

3-Partilhar os excedentes  
 
http://acientistaagricola.pt/permacultura-12-principios-fundamentais 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

http://acientistaagricola.pt/permacultura-12-principios-fundamentais
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Artigo Saldo Positivo: 
 
 

Fazer compostagem doméstica é outra forma de reciclar. 
É um processo simples, natural e economicamente sustentável. 

14-10-2019 
 

A sustentabilidade ambiental é, sem dúvida alguma, um dos principais 

desafios do século XXI. Além de ser um assunto premente nas agendas 

políticas um pouco por todo o mundo, há cada vez mais cidadãos a 

alterar comportamentos e a dar o seu contributo para reduzir a sua 

pegada ecológica. 

 

No que toca à separação de resíduos, a compostagem doméstica tem 

vindo a ganhar cada vez mais adeptos, não só por ser um processo 

ecologicamente sustentável, mas também por ser bastante económico. 

 

Queremos com isto dizer que, ao fazer compostagem caseira, não só 

reduz o volume do lixo que vai para aterro (produzindo gás metano), 

como evita a compra de adubos ou fertilizante para a sua horta, quintal, 

jardim, vasos e floreiras. Digamos que é o destino mais indicado para os 

resíduos domésticos. 

 

Compostagem doméstica: como funciona? 

Dá-se o nome de compostagem ao processo de transformação de 

resíduos orgânicos em composto. Este composto funciona como adubo 

ou fertilizante dos solos e, portanto, uma excelente alternativa aos 

fertilizantes químicos. 

Recorde-se que a compostagem não é um processo propriamente novo. 

Aliás, a uma pequena escala sempre foi utilizado pelos agricultores para 

enriquecer os solos, promovendo, por exemplo, o aumento da atividade 

microbiana e a capacidade de retenção de água - o que se traduz num 

aumento da fertilidade dos solos. 

Assim, se tem uma horta, um quintal, um jardim, a primeira coisa que 

precisa de saber é que este é um processo relativamente simples. Só 
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tem de juntar resíduos verdes a resíduos castanhos para obter um 

material orgânico com aspeto de terra. 

 

O que compostar: exemplos de resíduos verdes e castanhos 

Quando nos referimos a resíduos verdes fazemos referência, por 

exemplo, a folhas verdes, aparas de relva fresca, flores, ervas daninhas 

sem sementes, restos de vegetais e frutas, cascas de ovo esmagadas, 

borras de café, incluindo os filtros. 

Já quanto aos resíduos castanhos referimo-nos a folhas secas, relva 

cortada seca, resíduos de cortes e podas secos, aparas de madeira e 

serradura, cascas de batata, entre outros. 

Imagina a quantidade de lixo doméstico que diminuiria se separasse 

para compostagem alguns destes exemplos? 

O que não compostar 

Uma vez que o objetivo é promover a estrutura, porosidade e fertilidade 

dos solos há resíduos domésticos que não deve compostar. Alguns 

exemplos são: 

• Restos de carne, peixe e marisco 

• Laticínios 

• Cinzas de carvão 

• Beatas de cigarros 

• Medicamentos 

• Resíduos de plantas tratadas com produtos químicos 

• Excrementos de animais domésticos 

• Resíduos não biodegradáveis (plástico, vidro, metal, pilhas, tintas, 

têxteis, etc.) 

• Comida com gordura 

  

Como fazer um compostor? 

Para fazer um compostor, necessita apenas de construir uma caixa em 

madeira. Pode usar, simplesmente, quatro paletes de madeira para 

construir essa armação, sendo que uma das paletes deve ter dobradiças 
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para fazer de porta - de forma a que possa depositar resíduos e retirar o 

composto quando pronto. 

Depois disso, deve colocá-lo em cima da terra, para facilitar a drenagem 

da água e a entrada de microrganismos benéficos do solo. Em locais de 

clima seco, com temperaturas mais elevadas, coloque-o debaixo de uma 

árvore, para que a sombra evite o aquecimento excessivo do composto. 

Em locais onde a chuva é frequente, o compostor deverá ser coberto. 

No fundo do compostor deve colocar uma camada de ramos, para que 

se mantenha arejado. Depois disso, disponha os resíduos verdes e 

castanhos por camadas, aos quais pode juntar em menor quantidade, 

restos de pão, de papel ou tecido - que servem para eliminar o excesso 

de humidade no compostor. 

 

Cuidados a ter no processo de compostagem doméstica 

Os principais cuidados a ter no processo de compostagem são o 

controlo da humidade e o arejamento. 

Para controlar a humidade, esprema com a mão os resíduos que está a 

compostar. Se pingar, está demasiado húmido, o que significa que 

precisa de juntar mais resíduos castanhos. Se, por outro lado, perceber 

que está demasiado seco, então precisa de juntar verdes e água. 

Já quanto ao arejamento, certifique-se que mexe o composto pelo 

menos uma vez por semana. 

 

O tempo que demora a produzir o composto vai depender de como 

acompanha este processo. Quando pronto pode ser aplicado em vasos, 

floreiras, sementeiras, hortas, quintais e jardins. 

 

Programas de compostagem caseira e comunitária 

Numa esfera macro, o PERSU 2020+, Plano Estratégico para os 

Resíduos Urbanos, está a incentivar e impulsionar a criação de 

iniciativas e projetos para reforçar a recolha coletiva de biorresíduos e a 

prática de compostagem doméstica, entre um conjunto de ações 

estratégicas orientadas para a gestão de resíduos. 

https://apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=84&sub2ref=108&sub3ref=209
https://apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=84&sub2ref=108&sub3ref=209
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E para quem quer começar a compostar, já há projetos de compostagem 

caseira e comunitária que podem ajudar. O Projeto de Compostagem 

“Terra a Terra”, da LIPOR, Serviço Intermunicipalizado de Gestão de 

Resíduos do Grande Porto, tem como missão implementar e alargar a 

prática da compostagem caseira e comunitária em habitações, prédios 

ou instituições com jardins em Municípios Associados à LIPOR 

(Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, 

Valongo e Vila do Conde). 

A pensar nos cidadãos que vivem em apartamentos, a Valorsul 

desenvolveu um projeto inovador de compostagem comunitária. "Todos 

podem compostar" já distribuiu um compostor comunitário em cinco 

espaços verdes da área metropolitana de Lisboa, nomeadamente no 

Parque Central da Amadora; no Parque Integrado da Ribeirada, em 

Odivelas; no Parque Verde das Colinas do Cruzeiro, Odivelas; na Quinta 

Pedagógica dos Olivais, em Lisboa; e no Jardim do Ecobairro, em Vila 

Franca de Xira. 

 

A população residente na envolvente de cada um destes cinco locais 

pode depositar os seus resíduos orgânicos nestes compostores para 

serem transformados em fertilizante natural, sendo que, depois, tanto o 

município como os cidadãos podem tirar partido do composto que é 

produzido. 

 

E o seu Município, já tem um programa de compostagem comunitária? 

Se não, porque não apresenta uma proposta? 

 

https://www.cgd.pt/Site/Saldo-

Positivo/Sustentabilidade/Pages/programa-compostagem-

domestica.aspx   

 

 
 
 

 

https://www.lipor.pt/pt/educacao-ambiental/horta-da-formiga/compostagem-caseira/terra-a-terra/
https://www.lipor.pt/pt/educacao-ambiental/horta-da-formiga/compostagem-caseira/terra-a-terra/
http://www.valorsul.pt/pt/seccao/educacao-ambiental/prevencao-de-residuos/compostar-outra-forma-de-reciclar
http://www.valorsul.pt/pt/seccao/educacao-ambiental/prevencao-de-residuos/compostar-outra-forma-de-reciclar
https://www.cgd.pt/Site/Saldo-Positivo/Sustentabilidade/Pages/programa-compostagem-domestica.aspx
https://www.cgd.pt/Site/Saldo-Positivo/Sustentabilidade/Pages/programa-compostagem-domestica.aspx
https://www.cgd.pt/Site/Saldo-Positivo/Sustentabilidade/Pages/programa-compostagem-domestica.aspx
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- Notícia: ORGANIZAÇÃO PORTUGUESA ENTREGA 14 MIL LIVROS 

A TIMOR-LESTE. 
Publicado em Agosto 21, 2014 por O IILP 
 

“15 anos depois da libertação … ”  
 

 
 
 
A ONGD portuguesa Karingana Wa Karingana acaba de enviar à 

Secretaria de Estado da Descentralização Administrativa de Timor-Leste 
cerca de 14 mil livros em língua portuguesa que serão distribuídos 

pelas várias bibliotecas das futuras autarquias a serem criadas em 
Timor. 
 

A divulgação da língua portuguesa em países de expressão lusófona é 
uma das principais missões desta organização que nos últimos três 
anos já enviou mais de cem mil livros para o Ministério da Educação de 

Timor-Leste. 
 

Esta campanha de recolha de material pedagógico contempla ainda a 
entrega de projetores, telas de cinema, leitores de DVD´s e centenas de 
DVD´s em língua portuguesa que serão distribuídos em Díli, durante o 

próximo mês de Outubro, num projeto coordenado por Isabel Ruak, 
Primeira- Dama de Timor-Leste. 

 
A iniciativa contou com o apoio de diversas instituições portuguesas 
como a Universidade do Minho, a Guarda Nacional Republicana, a 

Associação Pró-Infância Santo António, as Escolas São João de Deus, 
bem como entidades empresariais como a NOS Lusomundo 
Audiovisuais, a HICON e a Duvideo Filmes, entre outros. 

 
Fonte: Local.PT 

 

https://iilp.wordpress.com/2014/08/21/organizacao-portuguesa-entrega-14-mil-livros-a-timor-leste/
https://iilp.wordpress.com/2014/08/21/organizacao-portuguesa-entrega-14-mil-livros-a-timor-leste/
https://iilp.wordpress.com/2014/08/21/organizacao-portuguesa-entrega-14-mil-livros-a-timor-leste/
https://iilp.wordpress.com/author/iidalinguaportuguesa/
https://iilp.files.wordpress.com/2014/08/crianc3a7as-timor.jpg

