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Esta Aventura partiu da constatação do afastamento de cidadãos e cidadãs da gestão dos assuntos 

públicos, e de um défice de práticas de cooperação entre cidadania e instituições, tendo em vista o bem 

comum. Por outro lado, partiu também da valorização de algumas potencialidades do território, como seja 

um tecido associativo muito expressivo.  

 

OBJETIVOS 

 

 Promover um maior grau de consciência e de práticas de cidadania; 

 Envolver todas as cidadãs e cidadãos com as instituições da comunidade;  

 Contribuir para reduzir desigualdades;  

 Fortalecer relações inclusivas, solidárias e intergeracionais;   

 Construir desenvolvimento com base na participação democrática. 

 

 

METODOLOGIA DE INTERVENÇÃO  

 GRUPOS DE ENCONTRO 

A Aventura assentou numa metodologia de criação e animação de grupos de 

encontro de crianças, jovens, famílias e seniores conducentes ao fomento de 

práticas democráticas, solidárias e de participação na vida da comunidade.  

 

 FÓRUM DA CIDADANIA  

Espaço de encontro e articulação entre os grupos de encontro e autarcas e outras 

pessoas com responsabilidades públicas ou comunitárias. Espaço privilegiado de 

participação, de partilha e debate de análises, ideias e propostas que reforçam o 

tecido social do concelho de Gouveia. 

 

TEMAS 

 Cidadania, Boa Governação, Participação Cívica, Democracia 

Representativa e Participativa  

 Desenvolvimento Local e Desenvolvimento Sustentável  

 Tolerância e Compreensão Intercultural, Racismo, Xenofobia, 

Linguagem do ódio/intolerância, Intolerância contra a etnia cigana 

 Homofobia, Igualdade de Género, Violência contra as Mulheres e Assédio Sexual 

Entre em contacto connosco, saiba mais e subscreva o boletim mensal através dos seguintes canais: 

www.facebook.com/aventuramundocidadania | http://www.cidadaniagouveia.pt/ 
 
O projeto “Uma Aventura no Mundo da Cidadania” aconteceu no concelho de Gouveia entre março de 2014 e fevereiro de 2016, 
pela mão do Grupo Aprender em Festa (GAF), em parceria com a Câmara Municipal de Gouveia e a Reencontro – Associação 
Social, Educativa e Cultural (Vila Nova de Tazem), com o financiamento do Programa Cidadania Ativa (EEA Grants/Mecanismo 
Financeiro do Espaço Económico Europeu (EEE): Noruega, Islândia e Liechtenstein) gerido pela Fundação Calouste Gulbenkian. 
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RESULTADOS - UMA AVENTURA EM NÚMEROS 

  23 Grupos de Encontro que reúnem mais de 300 participantes 

 7 Fóruns da Cidadania que somaram 280 participantes 

 > de 37 propostas que envolveram a participação ativa de cidadãs e cidadãos 

 26 parcerias locais e nacionais 

 > de 15 temas de Direitos Humanos abordados  

 1 plataforma digital  

 1 jogo lúdico-pedagógico 
 

OUTROS RESULTADOS 

 

 Pessoas mais conscientes do seu poder, mais capazes de exigir serem 

parte da construção do futuro dos seus territórios, mais ativas nas suas 

terras, mais solidárias e defensoras de uma cultura de respeito pelos direitos 

humanos. 

 Compromisso de, pelo menos parte destas pessoas, continuarem as 

dinâmicas de encontro dos seus grupos, e destes com os autarcas nos 

Fóruns. 

   

 Criadas as condições para a participação de pessoas que, de outra 

maneira, não teriam acesso a espaços de diálogo e negociação com o poder 

local: crianças, pessoas idosas institucionalizadas, como outras pessoas 

muitas vezes ausentes do espaço público.  

 Pessoas mais capazes de expressar opiniões próprias e divergentes e 

capazes de ouvir as/os outras/os. 

 

 Mais canais de diálogo entre os responsáveis pelas políticas locais e a 

cidadania, que resultaram de dinâmicas de colaboração, positivas e 

construtivas.  

 Mais laços entre cidadãs/ãos e autarcas, mas também dentro da 

comunidade, colocando gerações em diálogo.  

 

 Ligações entre diferentes freguesias do concelho e destas com outros 

pontos do país. Parece-nos que as/os participantes conhecem hoje melhor o 

seu concelho, as suas comunidades e estão mais aptas/os a trabalhar em 

conjunto.  

 
“participação é conquista para significar que é processo, no sentido legítimo do 

termo: infindável, em constante vir-a-ser, sempre se fazendo” (Pedro Demo) 


