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Introdução “Começa por fazer o necessário. Depois faz o possível. Quando deres 
por ti estarás a fazer o impossível.”

     Em 2013 decidimos embarcar na sistematização da experiência do Centro de Convergência, de forma participativa 
e criativa, promovendo a reflexão profunda em colectivo e com fundamentos científicos, resultando num objecto 
artístico acessível a um público alargado. A metodologia da sistematização pode ser consultada e replicada [capítulo 
“Metodologia da sistematização”].

     Um ano depois apresentamos 20 frases-chave que condensam as lições aprendidas. Estas lições resultam do 
debate colectivo que aconteceu durante a residência de reflexão de quatro dias (Aldeia das Amoreiras, Novembro 
2013), com a participação de colaboradores de diferentes épocas do projecto. Cada frase-chave foi ilustrada e assim 
enquadrada num ambiente gráfico que procura exprimir a aprendizagem de forma visual, além das palavras. Por 
fim, seleccionámos excertos dos diferentes trabalhos de investigação sobre o Centro de Convergência, de modo a 
completar com informação científica os resultados obtidos de forma participativa.

     Em Março de 2014 queremos partilhar aquilo que aprendemos com todas as pessoas interessadas, sonhando sobre 
mudanças ou activas no terreno, procurando e implementando novas formas de organização social, com princípios 
ecológicos de sustentabilidade e de resiliência.

Sara Serrão

     Em 2005 um grupo de jovens ambientalistas trocou a cidade pelo Alentejo rural, com vontade de aplicar o seu 
conhecimento e de contribuir de forma construtiva para uma sociedade sustentável e solidária. Juntos iniciaram 
o Centro de Convergência na Aldeia das Amoreiras, concelho de Odemira, enquanto “proposta de uma estratégia 
inédita no sentido da dinamização e desenvolvimento sustentável de meios rurais”, um “projecto piloto que agrega 
diferentes disciplinas e pessoas que se complementam e interagem entre as ciências sociais e de ambiente, a cultura e 
a arte.” (Flyer do Centro de Convergência, 2009)

     Oito anos depois 36 pessoas (entre os 23 e os 40 anos) contribuíram para o Centro de Convergência, dinamizando 
362 eventos nas áreas da ecologia, arte e cultura, participação e saúde e bem-estar, numa rede com dezenas de parceiros 
locais, nacionais e internacionais. Duas infra-estruturas públicas da Aldeia das Amoreiras foram abertas e mantidas, 
funcionando enquanto espaços multi-funcionais para eventos, convívio e apoio continuado à população. Sete filmes 
documentais foram realizados e 10 publicações foram apresentadas ao grande público, suscitando o interesse de 11 
teses de investigação e 15 reportagens dos média. Ao todo, o website do Centro de Convergência teve mais de 180mil 
visitas, enquanto o website AldeiaSustentavel.net teve 50mil, revelando-se um dos projectos carismáticos do Centro 
de Convergência [capítulo “É possível porque aconteceu”].

     Oito anos depois olhamos para trás, tendo como pano de fundo a nossa acção no combate à desertificação e na 
promoção da Adaptação às Alterações Climáticas [capítulo “O Centro de Convergência e as alterações climáticas”], 
e perguntamo-nos: O que aprendemos com a experiência do Centro de Convergência na Aldeia das Amoreiras entre 
2005 e 2013?
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Carta de apresentação
Centro de Convergência

Março 2007
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Linha do tempo 2005-2013
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É POSSÍVEL PORQUE ACONTECEU.
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CC em números ATÉ 30/06/2013 

da AA e arredores próximos, por via da sua ligação ao CC 

            
Indicadores                                                                Experiência Charnequinha (2005-2007)             Programação Centro Social (2008/ 2009)          Aldeia Sustentável (2010/2011)                                                              Nova Era (2012/ 2013)     
                
COLABORADORES                
Nº Colaboradores Convergentes                                    10                                                                               15                                                                           14                                                                                                        12      
                
Faixa etária dos colaboradores                                24 – 29 anos                                                 23 – 30 anos                                           28 – 31 anos                                                                                        25 - 40 anos     
                
Tempo médio de colaboração em trabalho para o CC Entre 3-12mêses/ Sara+André (8 anos)                  1,5 -12 m + Sara e André (8 anos) + Lucie (4 anos)    Entre 2 meses e 8 anos Entre 1,5mês e 8 anos
                
Nº Nacionalidades                                                                     3                                                        6                                                                     4                                                                                            4     
                
Nº Colaboradores externos                                                                20                                                   4                                                                    11                                                                                             12     
                
Aldeões que participaram de modo proactivo no CC      0                                                                                                     8                                                                            9                                                                                                         7           
       

Pessoas que saíram por motivos financeiros                                                                                                                               ?                                                                                       pouco conclusivo
                
Pessoas que saíram por motivo pessoal                              ?                                                     3  ?                                                                                    pouco conclusivo
                
Nº de Pessoas a viver na AA (adultos)                            0                                          12                                      12 11

Nº crianças                    0                                                                                                    3                                                                               6                                                                                                                        8     

Nº crianças inscritas na escola local     0        1                                                                               4        8
                
Nº pess que passaram a ser habitantes permanentes                              2 + 2 crianças                                         3 + 2 crianças                                       6 + 5 crianças                                                                                             11 + 11 crianças   

Nº crianças nascidas no Alentejo                                1                                                        1                                                             1 + 2 a caminho 3  a 5

É POSSÍVEL PORQUE ACONTECEU.

”É em fases de transição de para-
digma, neste caso do paradigma do 
desenvolvimento convencional para 
o desenvolvimento participativo, 
que ocorre o trabalho mais criativo 
e inovador.” (Santos, Flávia “Em 
busca de uma Participação efectiva, 
através da análise do Projecto Aldeia 
das Amoreiras Sustentável” trabalho 
curricular de mestrado, ISCTE-IUL 
2011)
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CC em números ATÉ 30/06/2013 

Indicadores                                                                Experiência Charnequinha (2005-2007)             Programação Centro Social (2008/ 2009)          Aldeia Sustentável (2010/2011)                                                              Nova Era (2012/ 2013)    

INFRASTRUTURAS                

Nº casas arrendadas                       4                                                                      5                                                                                                                               8               

Nº infrastruturas públicas recuperadas ou mantidas pelo CC  2                             4                                                                                      5                                                                                                           5      
                
PROJECTOS E EVENTOS 
               
                                                                    
Nº de eventos               34       113                                                                                                           119                                                                                                                           96
                
Tipos de eventos                

Ecologia: divulgação e formação                                                                 15                                               19                                                                35                                                                                                       22     

Arte e cultura: eventos e formação                                                 15                                                                                       79                                                                                   52                                                                                                      36     

Participação                                    0                                                                                       1                                                                               16                                                        0
 
Outras formações                                                                      1                                                  4                                                                        4                                                                                                        9     

Saúde e bem-estar                 0                                                                                                     2                                                                    7                                                                                                          16     

Divulgação CC                                                                        3                                               8                                                                                                5                                                                                                        13     
                
Nº participantes/ % aldeões                                                            por apurar                                      por apurar                                                         por apurar                                                                                         por apurar     

“Como argumenta Tsing (2005:4), 
‘culturas são sempre coprodutoras 
na interação que chamo ‘fricção’ 
(...) A interação complexa (e 
rica) entre os novos habitantes e 
os aldeões mostra configurações 
através das quais  encontros 
variados e desiguais podem levar 
a adaptação de cultura e poder. O 
local pode oferecer resistência às 
influencias globais criando fricções.’ 
A experiência da Aldeia mostra 
que as comunidades são capazes 
de criar soluções criativas para 
equilibrar as forças da globalização 
(neoliberal). “ (Marins, Adriana 
“A Iniciativa de Transição na 
Aldeia das Amoreiras: Uma Análise 
Antropológica do Fenomeno da 
Globalização”, dissertação de 
mestrado, Universidade de Durham 
2013) 

É POSSÍVEL PORQUE ACONTECEU.
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CC em números ATÉ 30/06/2013 É POSSÍVEL PORQUE ACONTECEU.

Indicadores                                                                Experiência Charnequinha (2005-2007)             Programação Centro Social (2008/ 2009)          Aldeia Sustentável (2010/2011)                                                              Nova Era (2012/ 2013)    

                
Tipos de serviços continuados de apoio à população                     5                                                                    11                                                                 14                                                                                                                13      
                
Nº parceiros locais (distrito Beja)                                     10                                            15                                                                          19                                                                                                                21      
                
Nº parceiros nacionais                                                                  2                                           4                                                                                        9                                                                                                                         9      
                
Nº parceiros internacionais                                                                      7                                     21                                                                      5                                                                                                                           18     
                
 TOTAL PARCEIROS      19              40                                                                                                      33                                                                                                                                                 48
                
Nº voluntários SVE (acolhimento)                                                  2                                                                       5                                                           1                                                                                                                              3     
                
Nº voluntários SVE (envio/ coordenação)     0                         16                                                                17                                                                                                                   25
 Nº voluntários SVE locais (concelho Odemira)   0            0                                                 1                                                                                                                          3
                
Nº estagiários IEFP                                                                                        2                                                                    3                                                              3                                                         0
                
Resultados Visíveis                                                                           11                                                             8                                                        2                                                            pouco conclusivo

Nº filmes documentais      1                                                                                                         0                                                                                                                        5                                                                                                                        1     

Nº publicações físicas                                                                         1                                          6                                                                            1                                                                                                                            2 

Artigos                                                                                                    2                                                 3                                                                                    1                                                                                                      1     
                
Nº trabalhos científicos                                                        1                                                         2                                                                          2                                                                                                                        6  
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Permacultura, aulas de português, aulas de Hiphop, computadores 
e internet, voluntariado internacional, vídeo documental

água solar; almoços selvagens (comer plantas silvestres); 
alimentação vegetariana; casas de banho secas;

Construção violas campaniças, uso de ervas silvestres, construção 
em terra, cortiça

 Ervas silvestres e cogumelos, construção em terra, poesia 
popular, música alentejana, jogos tradicionais, cozinha 
alentejana, artesanato

Blog, mailing list, site do gaia, panfletos, cartões de 
contacto, vídeos, media locais, boca-a-boca

CC em números ATÉ 30/06/2013 

Indicadores                                                                Experiência Charnequinha (2005-2007)             Programação Centro Social (2008/ 2009)          Aldeia Sustentável (2010/2011)                                                              Nova Era (2012/ 2013)    
                
              
Criação de Emprego                                                                               3                                                   4                                                                                    6                                                                                        7  pouco conclusivo
(Emprego que permitiu auto-suficiência)                                   Aulas Pt                                                                                                                                  inconclusivo                                        2
                
Inovação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

      

Saberes/práticas tradicionais recuperadas ou valorizadas              
                

Fontes de financiamento                                                               6                                                           5                                                                                 7                                                                                        4            
     
VISIBILIDADE                

Ferramentas usadas                                                               Blog, mailing list, site do gaia, boca-a-boca                       
                

Nº visitas ao site do centro de convergencia     919                       66740                                                                                                                                 114298                                                                                                181957

Nº visitas ao site do gaia na pagina da desertificação                 30000                                     60000                                      70000                                                                                          72215

Nº visitas ao site da aldeia sustentavel.net                0        0                                                                     50000                                                                                               50000

Nº pessoas na mailing list                                                             só total                                      só total                                                           só total                               827
                 
Tipo e nr de média envolvidos                                              Jornal nacional                  Televisão (SIC), rádio local (Castrense)medias locais varios            Jornal (Público, Diario do Alentejo, Costa-a-Costa (2); ), televisão RTP e SIC;Radio castrense, Radio Sines, Radio Mare Alta;      

Nr artigos/ reportagens publicados nos média                        1                                                          2                                                                        2                                                                                                 10

Consultas de Enfermagem; inscrição das pessoas 
da aldeia no orçamento participativo; Swale (Vala 
e Combro); Forno Solar; Compostor; Duche de 
combustagem; aquecimento; alfombra (mulch)

praticas agricolas na aldeia das amoreiras, caiar, 
histórias da aldeia, cantar dos reis

Blog, mailing list, site do gaia, site do aldeia sustentavel, 
panfletos, cartões de contacto, vídeos, media locais, medias 
nacionais, boca-a-boca

Blog, mailing list, site do gaia, site do aldeia 
sustentavel, panfletos, cartões de contacto, vídeos, 
media locais, medias nacionais, boca-a-boca

É POSSÍVEL PORQUE ACONTECEU.
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MANTER A HARMONIA NAS RELAÇÕES 
INTERPESSOAIS FOI UM DESAFIO POR 

NOS ENCONTRARMOS EM MEIO PEQUENO E 
RURAL, COM O MESMO GRUPO DE TRABALHO 

E CONVÍVIO.

“O coletivo precisa de uma gestão permanente de conflitos, deve haver alguém que tome conta da gestão 
emocional de um grupo. Parece-me que seria necessária uma reflexão profunda de como se comunica no meio 
rural, como comunicamos uns com os outros e com aqueles que têm referências muito diferentes das nossas.” 
Rita

É NECESSÁRIO REVELAR E INTEGRAR 
AS NECESSIDADES INDIVIDUAIS.

As pessoas e o CCAs pessoas e o CC
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É NECESSÁRIO DAR UM FOCO ESPECIAL AO PROCESSO DE GESTÃO 
EMOCIONAL E TRANSIÇÃO INTERIOR, DE MANEIRA QUE O TRABALHO 

EMOCIONAL SEJA IGUALMENTE PRIORITÁRIO AO TRABALHO 
PRODUTIVO.

“A participação deve ser vista 
não só como um meio mas 
principalmente como um fim.” 
(Santos, Flávia “Em busca de uma 
Participação efectiva, através da 
análise do Projecto Aldeia das 
Amoreiras Sustentável” trabalho 
curricular de mestrado, ISCTE-
IUL 2011)

As pessoas e o CC

“A transição é muito mais holistica. Eu entendo-a como ser humano que se encontra “em transição” 
para um novo paradigma, para a construção de um novo modelo de sociedade.” colaborador@ CC
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É ESSENCIAL CUIDAR DAS PESSOAS A TODOS OS NÍVEIS: 
  MOTIVAÇÃO E PROPÓSITO, RENDIMENTO E CASA, 

CULTURA E DESPORTO, AMOR E AMIZADE

As pessoas e o CCAs pessoas e o CC

VEMO-NOS COMO PORTADORES 
E TRANSMISSORES DE UMA      
IDEOLOGIA POSITIVA E PRÓ-
ACTIVA   DA VIDA NO CAMPO. “ O projeto teve ainda um impacto 

chave nas vidas daqueles que nele 
se envolveram, movidos quer pela 
necessidade de “estar fora” e “longe 
do computador”, quer pela vontade 
de influenciar uma transformação 
sociopolítica e ecológica da 
sociedade rural, como resposta ao 
problema da desertificação. Estas 
motivações emocionais e racionais 
refletiram-se na resiliência do grupo 
desde a sua formação, mas também 
na moldagem do tempo, que foi 
transformando e recriando o projeto 
continuamente.” (Campos, Inês 
“Sistematização de Experiências do 
Centro de Convergência, relatório da 
Residência de Reflexão Retrospetiva” 
Projecto BASE 2013)
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O MODO DE FUNCIONAMENTO, ABERTO 
E DINÂMICO, ESTEVE EM CONSTANTE 

DESENVOLVIMENTO E ADAPTAÇÃO 
– O QUE JUSTIFICA COISAS QUE CORRERAM 

BEM E COISAS QUE CORRERAM MAL.

•	 A	capacidade	de	
integração da mudança e a 
adaptabilidade, enquanto 
características de resiliência, 
promoveram a aprendizagem 
contínua e mantiveram o 
projecto no movimento da 
vanguarda.
•	 A	estrutura	de	
coordenação aberta e flexivel 
à entrada (e saída) de pessoas 
colocou muitos desafios na 
gestão organizativa, financeira e 
emocional.
•	 “O	Centro	é	um	
organismo vivo, instável, em 
constante mudança.” Mónica

Projecto, estrutura e metodologia

“A negociação, a tomada de 
decisão em conjunto (…) não são 
capacidades detidas pela maioria 
das pessoas envolvidas nos projetos 
participativos. Desta forma, 
para tomar parte num processo 
participativo as pessoas têm de 
passar por uma educação para a 
participação (...).” (Santos, Flávia 
“Em busca de uma Participação 
efectiva, através da análise do 
Projecto Aldeia das Amoreiras 
Sustentável” trabalho curricular de 
mestrado, ISCTE-IUL 2011)
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Projecto, estrutura e metodologia

DURANTE OS 8 ANOS MANTEVE-SE O SISTEMA ORGANIZATIVO HORIZONTAL (SEM HIERARQUIA) E COM DECISÃO POR CONSENSO, ENQUANTO ELEMENTO DE IDENTIDADE.

“Os programas participativos têm mais sucesso se a entidade promotora os adoptar também na sua organização, uma avaliação honesta e construtiva, clima de 
abertura a novas ideias e processos de decisão menos hierarquizados (…) pois vai aprendendo com o seu próprio processo interior.” (Santos, Flávia “Em busca de 
uma Participação efectiva, através da análise do Projecto Aldeia das Amoreiras Sustentável” trabalho curricular de mestrado, ISCTE-IUL 2011)
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Projecto, estrutura e metodologia

TER OBJECTIVOS DEMASIADO LARGOS E 
ABRANGENTES DIFICULTAM A PRIORIZAÇÃO E O FOCO 

PARA A ACÇÃO COLECTIVA.
“Considerar em trazer um foco 
maior ao projecto. Isso poderia 
consistir em (1) criar grupos 
de trabalho mais pequenos, (2) 
priorizar e diminuir o numero 
de iniciativas e (3) introduzir um 
plano de projecto sólido incluindo 
avaliações. Trabalhar por etapas 
concretas em pequenos passos 
bem definidos. Isso ajuda a mitigar 
os riscos de dispersão, assegura 
a continuidade do trabalho e 
permite a aprendizagem como 
o melhoramento continuo.” (“A 
Review of Three Rural Sustainability 
Initiatives in the Algarve and 
Alentejo” The LEAD Associates of 
Cohort 17 Portugal Challenge, 2013)
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Ter poucos recursos financeiros foi 
determinante no desenvolvimento 
do Centro de Convergência. 
Promoveu formatos alternativos de 
economia (cooperação, entreajuda, 
troca, reflexão e percepção sobre 
o valor intrínseco de bens e 
serviços, voluntariado). Limitou a 
implementação de algumas ideias 
iniciais (quinta de agro-ecologia, 
residências artísticas) e contribuiu 
para a volatilidade do grupo e falta de 
compromisso individual.

NÃO FOI ALCANÇADO O FORMATO 
DE SUSTENTABILIDADE 

FINANCEIRA.

Projecto, estrutura e metodologia

É NECESSÁRIO INTEGRAR NO PLANO 
ESTRATÉGICO PARA O COLECTIVO A 

CRIAÇÃO DA RIQUEZA E O EMPREGO, PARA 
A VIABILIDADE DO PROJECTO E PARA A 
PERMANÊNCIA DAS PESSOAS NO LOCAL.

“Incluir as Pessoas, o Planeta 
e o Lucro (Profit) em qualquer 
programa de actividade. A 
capacidade financeira deve ser 
tomada em conta desde o início 
de um projecto, na decisão de 
avançar ou não e durante todas as 
outras fases.” (“A Review of Three 
Rural Sustainability Initiatives 
in the Algarve and Alentejo” The 
LEAD Associates of Cohort 17 
Portugal Challenge, 2013)

Projecto, estrutura e metodologia
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É NECESSÁRIO ESTRUTURAR A INTEGRAÇÃO DE NOVAS 
PESSOAS COM PASSAGEM DE INFORMAÇÃO SOBRE AS 
FUNDAÇÕES DO PROJECTO.

“O facto da participação exigir um processo de educação e 
capacitação das pessoas faz dela um longo caminho, que por 
vezes pode não ter grande sucesso aparente nas primeiras etapas.” 
(Santos, Flávia “Em busca de uma Participação efectiva, através 
da análise do Projecto Aldeia das Amoreiras Sustentável” trabalho 
curricular de mestrado, ISCTE-IUL 2011)

Comunicação interna e externa “Como se conversa em consenso, como se conversa 
com as mãos, como se conversa nas reuniões, (...) 
tudo isto é uma forma de comunicação. Quando 
estás sempre a incluir pessoas e depois algumas vão 
saindo, a certa altura a base que existe de pessoas 
antigas é muito pouca e com pouca energia para estar 
continuadamente a repetir como tudo funciona, então 
deixa-se de explicar como é a forma de comunicar, 
como é a forma de estar.” 
André
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É NECESSÁRIO PREVER 
MOMENTOS REGULARES DE 
AVALIAÇÃO E PRATICAR O 
FEEDBACK CONSTRUTIVO.

“Em relação à organização 
social, a pesquisa sugere 
que a estrutura de trabalho 
(associação em grupos) 
proposta pelo Movimento de 
Transição (MT), parece não ser 
aceite pela comunidade local 
por dois motivos. Primeiro, a 
estrutura de grupos de trabalho 
prevê uma certa autonomia e 
liderança (...), mas os aldeões 
parecem esperar por uma 
liderança externa. Segundo, o 
formato ‘reuniões de trabalho’ 
(como sugerido pelo MT para 
os encontros dos grupos) parece 
não ser a forma que os aldeões 
consideram mais apropriada 
para discutir assuntos coletivos. 
Os dois factores reforçam a 
necessidade de ‘localização’ 
ou adaptação dos padrões 
sugeridos pelo MT à cultura 
local.” (Marins, Adriana “A 
Iniciativa de Transição na Aldeia 
das Amoreiras: Uma Análise 
Antropológica do Fenomeno 
da Globalização”, dissertação 
de mestrado, Universidade de 
Durham 2013) 

Comunicação interna e externa

É ESSENCIAL HAVER COMPROMISSO 
COLECTIVO PARA ENTRAR EM 

PROFUNDIDADE EM FERRAMENTAS DE 
COMUNICAÇÃO INTERNA.

Comunicação interna e externa
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Comunicação interna e externa

HOUVE UM RITMO REGULAR DE REUNIÕES ESTRUTURADAS, NA MAIOR PARTE DAS 
VEZES COM FACILITAÇÃO E DINÂMICAS DE GRUPO CRIATIVAS, QUE RESULTARAM 

EM IMPORTANTES MOMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA O TRABALHO.

“O primeiro passo na construção 
de uma relação em qualquer 
forma de estratégia cooperativa 
inicia-se com o agente social. 
Deve existir:
- Claridade nos interesses;
- Reconhecimento dos benefícios 
e dos riscos; 
- Avaliação do tempo e da energia 
necessários para trabalhar numa 
nova relação para alcançar 
objetivos comuns;
- Compromisso sincero na 
estratégia de parceria para aceitar 
as mudanças que possam ocorrer 
(…);
- Criar um plano de contracto (...);
- Criar uma equipa de negociação.
- Criar um ambiente positivo de 
encontro.(...)
A comunicação entre parceiros 
necessita ser frequente, ter 
sentido, ser honesta e construtiva.” 
(Lavareda, Joana “Partnerships’ 
Management – under the topic 
of Financial Management” 
Universidade Nova de Lisboa 2010)
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Comunicação interna e externa

A COMUNICAÇÃO EXTERNA FOI BEM SUCEDIDA NO SENTIDO DA 
CRIAÇÃO DE IDENTIDADE, RECONHECIMENTO LOCAL, NACIONAL E 
INTERNACIONAL) E CREDIBILIDADE JUNTO DOS PARCEIROS E NO 

SENTIDO DE ATRAIR NOVAS PESSOAS.

      A cultura de grande divulgação é uma característica 
herdada do GAIA, enquanto organização activista, no 
sentido da disseminação para a sensibilização e tomada 
de consciência.

“Cumpre lembrar que a visita 
revelou diferença entre a imagem 
da Aldeia das Amoreiras 
divulgada na internet e a 
realidade vivenciada no local. 
Esta discrepância pode estar 
relacionada à falta de clareza em 
relação: 
i) ao estágio da iniciativa de 
Transição na aldeia; 
ii) às diferenças entre o projeto 
Aldeia das Amoreiras Sustentável 
(atualmente inativo) e a iniciativa 
de Transição (Centro de 
Convergência) e 
iii) à etapa do processo 
comunitário ilustrado no filme 
‘Aldeia de Sonho’.” (Marins, 
Adriana “”Análise do Fieldwork na 
Aldeia das Amoreiras”, dissertação 
de mestrado, Universidade de 
Durham 2013) 
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É NECESSÁRIO CONSIDERAR E TRABALHAR 
O ENCONTRO ENTRE CULTURAS, OU CHOQUE 

CULTURAL, 
RURAL/ URBANO, 

ACTIVISTA/ CONFORMISTA, 
NOVA CULTURA/ CULTURA TRADICIONAL. “A interacção entre os novos 

rurais e os aldeões trouxe 
simultaneamente elementos 
de cooperação e de conflito, 
da mesma maneira que o faz a 
relação entre o local e o global. 
A experiência da Aldeia das 
Amoreiras revelou a presença de 
um ‘encontro cultural’ rico no 
qual dois grupos diferentes, cada 
um com os seus valores culturais 
e simbólicos, interagiram de 
maneiras interessantes.” (Marins, 
Adriana “A Iniciativa de Transição 
na Aldeia das Amoreiras: 
Uma Análise Antropológica do 
Fenomeno da Globalização”, 
dissertação de mestrado, 
Universidade de Durham 2013) 

Vida na Aldeia
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EVOLUÍMOS DA PRIORIDADE DE PROVOCAR MUDANÇA PARA PRIORIZAR A VALORIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS PRÁTICAS LOCAIS QUE SÃO ECOLÓGICAS.

Vida na Aldeia

“Vocês conhecem a história dos 100 
macacos?
Eu quero ser um dos 100 macacos 
no cenário [de Regeneração e 
Abundância na adaptação às 
alterações climáticas]. Aquilo que 
fazemos por nós próprios, sem a 
pretensão de mudar ninguém - esse 
nível de consciência quando atinge 
uma certa frequência a nível global 
vai criar essa consciência a nível 
global, sem ter um esforço de uma 
comunicação activa.” Rui

“Deste modo, começa-se a 
valorizar o papel dos indivíduos 
do grupo-alvo ou da comunidade 
como conhecedores das suas 
próprias necessidades e capazes 
de desenvolver solução para lhes 
dar resposta, utilizando os seus 
próprios recursos e capacidades. 
Começa-se também a reconhecer 
que este conhecimento interno 
iria resultar em projectos muito 
mais adequados à melhoria 
efetiva das vidas das pessoas.” 
(Santos, Flávia “Em busca de uma 
Participação efectiva, através da 
análise do Projecto Aldeia das 
Amoreiras Sustentável” trabalho 
curricular de mestrado, ISCTE-
IUL 2011)
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Vida na Aldeia

“Vínhamos para aplicar ecologia e 
acabámos a aprender sobre a vida.”
“Quer seja ao nível das propostas de 
actividades ou ao nível da vida dentro 
da aldeia, o grupo foi muito marcado 
pela necessidade de abertura para a 
cultura e hábitos que aqui encontrou. 
Isso passou então por rever os 
ideiais de activistas ambientalistas.”  
“Tivemos de aceitar que os nossos 
ideais não eram os deles e se 
queríamos estar integrados teríamos 
de aceitar os deles e por vezes até 
adoptá-los.” Lucie

“Quando os aldeões interpretam 
as acções dos novos rurais como 
sendo de cima para baixo e 
autoritárias, eles tendem a retirar 
o seu apoio. O pedido da parte 
dos aldeões por formas mais 
participativas de interacção sugere 
que os novos habitantes têm de ser 
mais integrados na comunidade 
para não pôr em risco o sucesso 
do projeto de sustentabilidade.
(...) Assim, podemos presumir que 
o caminho para uma interacção 
global-local menos conflituosa 
repousa sobre a construção de 
praticas comuns e identidades 
partilhadas (sentimento de 
família, amizade, residência) entre 
os dois grupos. A construção 
de identidades partilhadas 
pode aliviar o sentimento de 
agressão cultural e dar mais 
potencial à riqueza dos encontros 
interculturais. (Marins, Adriana “A 
Iniciativa de Transição na Aldeia 
das Amoreiras: Uma Análise 
Antropológica do Fenomeno 
da Globalização”, dissertação 
de mestrado, Universidade de 
Durham 2013) 

FOI NECESSÁRIO ADAPTAR A IDEOLOGIA ECOLOGISTA AO 
TRABALHO PRÁTICO, À VIVÊNCIA NUMA ALDEIA E À VONTADE DE 

INTEGRAÇÃO NA COMUNIDADE.
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APRENDEMOS A VALORIZAR AS FORÇAS E 
MOTIVAÇÕES DA COMUNIDADE PARA CONSEGUIR 

UMA BOA PARTICIPAÇÃO LOCAL.

“Um dos primeiros aspectos a ter em conta será a responsabilização das pessoas 
pelas suas acções. Ou seja, os processos participativos não são apenas a colocação 
e discussão de propostas, mas também a realização de tarefas e a assumpção 
de compromissos. Isto leva também a que o protagonismo seja transferido das 
entidades externas para a comunidade. E desta forma, quando existem bons 
resultados, eles são devidos ao esforço da comunidade, que vai aprendendo a 
confiar nas suas próprias iniciativas.” (Santos, Flávia “Em busca de uma Participação 
efectiva, através da análise do Projecto Aldeia das Amoreiras Sustentável” trabalho 
curricular de mestrado, ISCTE-IUL 2011)

Vida na Aldeia
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Metodologia da sistematização
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O Centro de Convergência e as alterações climáticas

O Centro de Convergência posicionou-se desde o início da sua implantação na zona da Aldeia das Amoreiras como organização 
de defesa do ambiente e apresentou desde sempre como um dos objectivos gerais o combate à desertificação, a promoção da exploração 
sustentável dos recursos naturais do território envolvente à Aldeia das Amoreiras e o desenvolvimento sustentável desta aldeia. Um dos 
outros objectivos do Centro de Convergência muito apresentados nas visitas guiadas à Aldeia das Amoreiras, é a experimentação de como 
é possível viver hoje numa aldeia, tendo como pressuposto que o abandono do espaço rural leva à sua má gestão e à sua transformação 
e monoculturas de larga escala, insustentáveis e promotoras de desertificação. Esta motivação para a ligação entre a cidade e o campo 
estruturou de forma clara a acção do Centro de Convergência, pois muito da sua actividade se focou nesta procura de criação de condições 
para a vinda, permanência e integração dos jovens vindos da cidade nesta aldeia do Baixo Alentejo.

Para entender em que medida é que o Centro de Convergência enquadrou a sua acção na problemática e combate e/ou adaptação 
às alterações climáticas é importante relembrar quais são os impactes previstos das alterações climáticas e em que consistem as principais 
medidas de mitigação e adaptação.

Os diferentes cenários de alterações climáticas previstas para este território consistem no aumento da temperatura, na diminuição 
da precipitação e no aumento dos fenómenos extremos.

A mitigação das alterações climáticas consiste, como quem qualquer parte do mundo, em reduzir as emissões de CO2 através de, 
por exemplo, adoptar modos de vida sustentáveis com o mínimo de input de energia nos consumos, serviços e mobilidade.

A adaptação às alterações climáticas, neste clima e neste território, consiste acima de tudo em conseguir criar as condições para 
a produção de comida num cenário de seca; criar as condições de qualidade de vida num cenário de temperaturas de verão mais quentes e 
manter a viabilidade das actividades económicas, o que na região em causa significa, entre outras coisas, manter as populações e ao mesmo 
tempo promover práticas agrícolas, silvícolas e pastoris adequadas, nomeadamente à regeneração dos solos e dos montados e à preservação 
da água e da biodiversidade.

Olhando para o historial de acção do Centro de Convergência é possível identificar um discurso claramente relacionado com a 
mitigação às alterações climáticas e com alguns aspectos de relevo da Adaptação, como é o caso do combate à desertificação dos solos e do 
abandono populacional da região do Alentejo.

No que toca à estratégia de acção, o Centro de Convergência constituiu-se como um grupo informal de jovens essencialmente voluntários 
e com o apoio legal de uma associação sem fins lucrativos, o GAIA, para dar corpo às suas acções de sensibilização, formação, animação cultural, 
demonstração e planeamento participado. Sem acesso à terra ou investimento financeiro nesta vertente, este grupo direccionou-se essencialmente para 
o desenvolvimento das chamadas soft measures, ou seja, acções de sensibilização, formação , capacitação, animação e empoderamento da população.

Observando estas acções de soft measures, podemos identificar muitas actividades ligadas aos conceitos de permacultura, sustentabilidade, 
ecologia, agricultura biológica, etc. O próprio entendimento do projecto pelas pessoas da Aldeia é visto como de cariz ecológico (ver os estudos 
académicos publicados sobre o Centro de Convergência em centrodeconvergencia.wordpress.com/documentos/). Neste aspecto podemos considerar 
que o Centro de Convergência realizou muitas medidas com sucesso ao nível da sensibilização para a protecção dos solos, da água e dos ecossistemas, 
contribuindo para valorização do património natural local mas também das práticas agrícolas da região que contribuem para uma gestão dos recursos 
naturais de forma mais sustentável. Adicionalmente, o Centro de Convergência realizou algumas acções de demonstração agrícolas que podem ser 
considereadas medidas de adaptação às alterações climáticas e à seca como a captação de água da chuva no solo ou da prática da horticultura com 
métodos de rega mais eficiente e protecção do solo. Algumas destas medidas foram adoptadas pela população mas a maioria foram sentidas pela 
população como pouco práticas ou adequadas aos métodos de cultivo locais. Foram no entanto valorizadas pela população neo-rural que as pratica e 
adopta cada vez mais, sugerindo que a adpoção de medidas inovadoras de adaptação à alterações climáticas na agricultura dependem de uma abertura 
e motivação para a experimentação e valorização da conservação dos recursos naturais e não apenas do maior rendimento e menor esforço.

Por último, é importante referir que os membros activos do Centro de Convergência nas suas diferentes fases, se posicionam de forma 
diferente quando lhes é perguntado qual é sua posição no quadro da adaptação à alterações climáticas no Alentejo (1. Regeneração e Abundância, 2. 
Especialização, 3. Abandono) . A maior parte mostra uma motivação para a regeneração da terra enquanto outros se motivam para contribuir para um 
certo nível de especialização e outros aceitam ainda algum nível de abandono. As diferentes posições ilustram o carácter complementar e convergente 
deste grupo mas também uma acção polarizada em diferentes estratégias e iniciativas que no longo prazo se complementam mas no curto prazo 
dificultam a obtenção de objectivos específicos ambiciosos ao nível da promoção da adaptação às alterações climáticas neste território.

De facto esta experiência de complementariedade e inovação é aquilo que em grande parte caracteriza a acção do Centro de Convergência 
que trás para um espaço rural novas ideias e abre o espaço para a instalação em espaço rural de uma nova modernidade assente na valorização do local 
e integrada com as suas gentes com uma grande esperança num futuro tão bom ou melhor que o presente.

André Vizinho
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