
CENTRO DE CONVERGÊNCIA 
Sonhar uma aldeia sustentável 

OBJECTIVOS 

O desenvolvimento sustentável da 

Aldeia das Amoreiras; 

A promoção da arte como motor do 

desenvolvimento comunitário; 

A promoção da exploração 

sustentável dos recursos naturais; 

A dinamização da ponte entre a 

aldeia e a cidade, entre os aldeões e 

os visitantes, entre a aldeia e o 

mundo, focando esta ponte na 

criação de oportunidades para 

ambos os lados. 

VISÃO E PRINCÍPIOS 

A visão do Centro de 

Convergência é encontrar 

alternativas sustentáveis e 

criativas para o desenvolvimento 

rural, eficazes no combate à 

desertificação física e ao 

despovoamento, apoiando e 

valorizando a comunidade local, 

fomentando a deslocação de 

pessoas da urbe para o campo e 

facilitando a comunicação entre 

os dois meios.  

Rege-se pelos princípios da(s) 

sustentabilidade(s) social, ecológica 

e económica. 

O Centro de Convergência é a proposta de uma estratégia inédita no 

sentido da dinamização e desenvolvimento de meios rurais, um projecto-

piloto agregando diferentes disciplinas que se complementam e interagem 

entre as ciências sociais e de ambiente, a cultura e a arte.  

A ALDEIA DAS AMOREIRAS 

A Aldeia das Amoreiras fica no Baixo Alentejo, 

concelho de Odemira, freguesia de São 

Martinho das Amoreiras.  É uma aldeia isolada,   

onde em 1990 habitavam cerca de 600 pessoas, em 2001 cerca de 

400 e na actualidade moram cerca de 160.   

PROJECTOS E ACTIVIDADES 

“BD a Fresco ousou colorir 

paredes de uma aldeia 

alentejana. Ousou despegar a 

banda desenhada do papel e 

mostrá-la em grande formato. 

Ousou repegar a técnica 

tradicional e duradoura da 

pintura mural a fresco.” 
Um dos projectos mais 

estruturantes do Centro de 

Convergência é o projecto Aldeia 

das Amoreiras Sustentável que 

tem como objectivo envolver a 

população da Aldeia das Amoreiras 

para em conjunto gerir o seu 

território e criar uma aldeia 

sustentável à imagem da sua 

aldeia de sonho. 

Como organização de envio de 

voluntários certificada pelo Serviço 

Voluntário Europeu, oferece 

oportunidades de voluntariado 

sobretudo nas suas áreas de acção: 

o ambiente, a equidade e a 

sustentabilidade social, a cidadania 

participativa e auto-determinada. 

Ana Catarina Gonçalves, Maio 2012 
Seminário de Integração Profissional III, Licenciatura em Ciências da Educação  

Uma organização que é como um lago: fluida, as suas margens 

definem-se e redefinem-se na intersepção entre o ambiente externo e 

as forças que lhe vêm de dentro. Um lago que cresce e decresce com as 

estações do ano, se alimenta nos tempos de chuva abundante mas 

continua lá para alimentar de água a paisagem seca de verão. Água que 

é vida e transporte do passado para o futuro. Água que impulsiona a 

diversidade e cresce com ela. 
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