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RELATÓRIO DA FASE
Grupos de Trabalho dos Sonhos

Organização: Centro de Convergência/ GAIA Alentejo/CMAA/População da Aldeia

Organizações parceiras: Comissão de Melhoramentos da Aldeia das Amoreiras (CMAA), ESDIME, 
TAIPA, Colher para Semear, Matriz, 108, Três em Pipa, Centro Ambiental de Cabaços, Fundação Odemira, 
Associação de Desenvolvimento de Amoreiras-Gare, Casa do Povo de São Martinho das Amoreiras.

Data e local: Início a Setembro 2010 até ao presente, Aldeia das Amoreiras

Reuniões/grupos de trabalho
• Grupo dos facilitadores/moderadores/animadores
• Reuniões da Saúde
• Reuniões do Parque Infantil
• Reuniões das Actividades para Crianças
• Reunião do Emprego
• Grupo dos números nas portas
• Grupo da Caiação

Objectivos

1. Diagnóstico participativo dos problemas e soluções
Organizar  e  facilitar  sessões  de  participação  com os  habitantes  da  Aldeia  e  entidades  parceiras  para  a  
identificação  de  problemas  comuns,  identificação  de  soluções  possíveis  e  hierarquização  de 
problemas/soluções;
2.    Celebrações Comunitárias
Organizar momentos de celebração para toda a Aldeia ao final de cada processo participativo e a cada vitória 
significativa atingida no decorrer do processo de empowerment/empoderamento;
3.    Criar e Escolher Cenários de Desenvolvimento
Criar e Escolher o cenário de desenvolvimento para a Aldeia das Amoreiras de forma participada através da 
metodologia Avaliação Social Multi-Critério.
4.   Criar grupos de trabalho para resolver problemas
Criar e facilitar os grupos de interesse para trabalhar as soluções sectoriais para resolver (com os parceiros e  
administração local) os problemas dos grupos alvo. 
5.  Apoio à criação de projectos e implementação de soluções identificadas
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Como resultado de todo o trabalho de investigação e participação, apoiar a criação e implementação de 
projectos de investimento que vão ao encontro dos problemas e soluções prioritárias. Apoiar no encontro de  
parceiros económicos e na prestação de serviços básicos à população identificados como prioritários.

Metodologia e Avaliação geral

Após a realização das reuniões rua-a-rua sobre os Sonhos para a Aldeia das Amoreiras a equipa sentiu 
imediatamente da parte da população a necessidade de ver algo concretizado. Apesar de a equipa ter sido 
cuidadosa e informar claramente a toda população que não seria o Centro de Convergência a realizar os sonhos à 
população tornou-se claro que seria necessário passar para a prática. 

A metodologia que pensámos e planeámos no projecto, para o momento a seguir às reuniões dos sonhos foi fazer 
os inquéritos (à formação, comportamentos ambientais, dinâmica económica e social, interesses), depois juntar 
grupos em reuniões para efectuar o diagnóstico rápido participativo, depois juntar as várias soluções dos vários 
grupos e passar de seguida para mais um periodo de estudo em que se iriam construir cenário de desenvolvimento 
que depois seriam trabalhados com a população de acordo com a metodologia de avaliação socia-multicritério. 
Assim resultaria um plano de desenvolvimento sustentável para a Aldeia que depois seria trabalhado em novas 
reuniões de grupos de trabalho para implementar as soluções já definidas como prioritárias e integradas no 
desenvolvimento de todos os sectores da Aldeia das Amoreiras.

Este processo seria viável se a motivação e disponibilidade para reunir por parte da população fosse total. No 
entanto rapidamente percebemos que grande parte da população da Aldeia das Amoreiras, devido à sua baixa 
literacia e ao seu carácter muito prático considera as reuniões processos muito morosos e demasiado abstractos 
quando não direccionados para uma acção concreta. Ou seja a capacidade, motivação e disponibilidade de grande 
parte da população para participar em reuniões cujos resultados esperados são listas de problemas e soluções 
prioritários, mesmo que sejam os problemas que mais sentem no seu dia-a-dia, é reduzida. 

Adicionalmente, a grande quantidade de assuntos / sonhos / tópicos a discutir iria implicar a organização de no 
mínimo uma reunião para cada grande tema, resultado em no mínimo em 8 reuniões, que demorariam cerca de 8 
meses a decorrer para então se poder passar para novas reuniões que começariam a envolver as pessoas 
participantes em trabalho de grupo.

As teorias de dinâmicas de grupos explicam que para incentivar a criação, crescimento e empoderamento de 
grupos é necessário que o grupo consiga realizar manifestações visíveis do seu trabalho, desde a primeira reunião. 
Neste contexto, tornou-se imperioso devido à pressão e características da população-alvo, logo a seguir à fase dos 
inquéritos passar para a realização das reuniões dos grupos de interesse para tentar encontrar soluções para os 
sonhos e realizar alguns dos sonhos. 
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Após a aplicação dos inquéritos a toda a população ficou-se a conhecer os interesses da população para trabalhar 
no sentido de tornar cada sonho realidade. Assim após esta fase deu-se início à organização das reuniões dos 
grupos de trabalho em torno dos sonhos.

Para estas reuniões considerou-se importante ter um grupo de facilitadores independentes, exteriores à Aldeia 
das Amoreiras para moderar as reuniões e dar confiança à população num processo de reunião claro e 
transparente que não fosse manipulável por qualquer dos agentes interessados com opiniões fortes.

Assim, convidaram-se pessoas com experiência em facilitação / moderação de grupos, membros de organizações 
parceiras locais para participar numa reunião preparatória para organização das metodologias de facilitação e 
dinamização das reuniões dos grupos de trabalho.

As reuniões dos grupos de trabalho em torno dos sonhos foram inicialmente marcadas tentando estimar um bom 
dia e hora e local para a participação da população, conjugando com os horários dos facilitadores e incluindo 
sempre a CMAA no processo de definição das datas das reuniões. Todas as reuniões foram realizadas com lanche 
por forma a tornar o processo de reunião mais atraente e agradável, dissolvendo a ideia de que as reuniões são 
sempre processos aborrecidos e penosos.

Algumas reuniões como as da Saúde ou do Parque Infantil tiveram uma forte participação da população. Outras 
porém tiveram pouca participação como a do Emprego ou outras reuniões da Saúde. As explicações que 
encontrámos para a pouca participação em algumas reuniões foram essencialmente duas:  

a) Apesar de colocarmos posters com as datas da reunião atempadamente e envolvermos a CMAA na definição 
da data e local da reunião, descobrimos que quando a existência da reunião é decidida de forma pouco 
participada, o processo de divulgação e animação tem de ser muito mais intenso do que quando se discute 
informalmente com as pessoas interessadas e se chega em conjunto à necessidade de uma reunião. A partir desse 
momento, as pessoas com quem conversamos passam a ser activas na divulgação e mobilização da população para 
a reunião, envolvendo-se muito mais participantes na reunião. 

b) A percepção de que não existe uma solução ao nosso (da população) alcance e de que não temos os meios para 
resolver o problema e de que numa reunião não se irão encontrar soluções, por exemplo para o emprego. Por 
outro lado, por vezes existem indícios de soluções possíveis que são partilhados com os possíveis participantes da 
reunião, que apesar de verem uma possível solução consideram que tal implica demasiado esforço pessoal e que 
preferem envolver-se apenas para ajudar quando estiver tudo organizado e pensado. Muitas vezes as pessoas não 
querem assumir a responsabilidade. Uma das explicações para tal é o facto de existir muita crítica nos meios 
pequenos a qualquer acção que saia fora da normalidade. Existe assim um desincentivo social à criatividade por se 
castigar o erro. Como sabemos só erra quem tenta inovar, mas para assumir publicamente a responsabilidade por 
qualque inovação é necessária uma dose de auto-confiança elevada que ainda não abunda em grande parte das 
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pessoas desempregadas que são as que têm maior disponibilidade de tempo numa aldeia. 

Objectivos definidos/ Objectivos atingidos

1. Diagnóstico participativo dos problemas e soluções  : esta metodologia foi integrada nas reuniões dos 
grupos de trabalho. Nos grupos de trabalho dos sonhos discutiram-se os problemas e as soluções foram 
hierarquizadas e postas em prática. Foi efectuada um diagnóstico apenas de alguns dos problemas 
associados aos sonhos da Aldeia por indisponibilidade ou falta de motivação ou mesmo capacidade das 
pessoas da Aldeia e da fase da sua evolução enquanto comunidade (des)habituada a discutir os seus 
assuntos em reunião como explicado acima na metodologia.

2. Celebrações Comunitárias  : Realizaram-se grandes celebrações comunitárias organizadas e intencionais 
após os momentos significativos de sucesso, nomeadamente:
A seguir às sessões rua-a-rua que deram origem aos sonhos com projecção do documentário a Aldeia de 
Sonho para gerar uma visão colectiva dos sonhos da Aldeia das Amoreiras. Esta foi uma grande festa de  
todo o dia em que a população aderiu em massa trazendo comida para um jantar com cerca de 150  
pessoas e para a visualização do filme em que se gritou Viva a Aldeia das Amoreiras! ; 
A seguir aos inquéritos,  à presença dos voluntários dos inquéritos e de outros voluntários que vieram  
pintar e caiar a aldeia em agosto 2010, depois do surgimento do mercado e das primeiras reuniões dos  
grupos de trabalho, uma festa e exposição com Salguery, o mágico internacionalmente premiado da  
Aldeia e uma grande festa com a presença em massa da população a sobrelotar o Centro Social;
No dia do convívio dos amigos da Aldeia, organizado pela CMAA, em que mostrou o filme Aldeia de 
Sonho parte 2 e se celebraram mais algumas conquistas como as consultas de enfermagem gratuitas;
No dia internacional da caiação, em Julho de 2011 em que se celebrou o sonho da aldeia mais bonita e  
se celebrou uma grande cooperação entre  as  pessoas  que se  uniram para  caiar  e  coordenar  os  160  
voluntários internacionais.
Em Dezembro de 2011 durante dois dias em que se apresentaram os novos filmes da Caiação e da 
Alface e se celebrou a continuidade, a valorização, a auto-determinação e o orgulho e gosto pela sua 
Terra das pessoas da Aldeia.
Além dos momentos intencionais e após momentos específicos e concretos do projecto exisiram muitos  
outros momentos de celebração realizados pela Aldeia ou pelo Centro de Convergência ou pela CMAA 
ou por todos em conjunto. Alguns destes momentos de relevo foram o cantar das janeiras porta-a-porta,  
a grande fogueira do natal ao ano novo que se voltou a fazer como é tradição na aldeia, a celebração do 
dia as bruxas com todas as crianças em 2010 e 2011. Este ano irá também realizar-se mais uma vez uma 
passagem  de  ano  organizada  pela  CMAA  na  Aldeia,  este  ano  em  parceria  com  o  Centro  de 
Convergência.

3. Criar e Escolher Cenários de Desenvolvimento:  
Criámos, com um conjunto de Permacultores qualificados e experientes, o cenário de sustentabilidade 
forte através do Projecto de Permacultura para a Aldeia das Amoreirsa – Plano Geral, a primeira vez  
que se realiza mundialmente um projecto de Permacultura para uma aldeia existente e verdadeira e não 
apenas para uma eco-aldeia (comunidade intencional). Este projecto é apresentado num capítulo à parte 
numa  versão  beta  que  se  pretende  revista  com mais  algum trabalho  gráfico  para  impressão  numa 
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publicação para a qual atempadamente procuraremos apoio para a sua impressão e edição. 
4. Criar grupos de trabalho para resolver problemas:  

Organizaram-se várias  reuniões  de  grupos em torno dos sonhos que tiveram resultados concretos  e 
resultaram num interesse crescente na realização de trabalho em grupo, nomeadamente:
Reuniões da Saúde – decorreram duas reuniões de sucesso sobre a saúde em que surgiram as consultas  
mensais gratuitas de enfermagem com um plano para todo o ano; surgiram voluntários para levar as 
pessoas sem transporte até ao centro de saúde em Odemira, discutiu-se a possibilidade da Junta de 
Freguesia fazer o transporte gratuito dos doentes até à extensão do Centro de Saúde em São Martinho –  
esta proposta foi apresentada pela população em assembleia de freguesia mas foi rejeitada pela Junta de 
Freguesia;  recolheram-se  assinaturas  para  um  abaixo-assinado  (iniciado  em  São  Martinho  da 
Amoreirsa)  para  um  médico  no  Centro  de  Saúde  em  São  Martinho  das  Amoreiras;  abriram-se 
inscrições para uma formação gratuita em primeiros-socorros com a enfermeira da Aldeia, para criar 
equipas de primeiros-socorros na Aldeia
Reuniões do Parque Infantil – decorreram várias reuniões em que a população discutiu se pedia à CMO 
a construção do parque ou se se disponibilizava para ajudar ou mesmo construir . Depois de se decidir a 
faze-lo de acordo com a legislação e reuniu-se analisando em grupo a legislação e identificou-se um  
novo local mais apropriado de acordo com as exigências legais e considerou-se ideal ser a CMO a fazer o 
projecto.  Organizou-se  uma reunião com o vereador Ricardo Cardoso,  responsável  pelo pelouro do 
Património, que acordou em realizar o projecto. A CMAA comunicou à CMO a sua disponibilidade 
para ajudar na construção do parque infantil. Passados vários meses, em Abril de 2011 realizou-se uma 
nova reunião em a população se indignou e escreveu uma carta abaixo-assinada (que segue em anexo) e  
que em dois dias recolheu cerca de 150 assinaturas. No dia do Convívio da Aldeia em Abril,  o Sr. 
Presidente da Junta esteve presente e leu uma carta da CMO em que se pedia a confirmação à Junta de  
Freguesia da intenção e localização do Parque Infantil. Pouco tempo depois, a Junta de Freguesia enviou  
a confirmação da intenção e local do Parque Infatil  à CMO que, entretanto, ainda não informou a 
população da situação ou data esperada para a entrega do projecto à população.
Números  das  Portas –  O Centro  de  Convergência,  sob  coordenação  do  engº  André  Vizinho,  no 
seguimento  do  trabalho  como  recenseador  dos  Census  2011  e  do  reconhecimento  porta-a-porta,  
apresentou à CMO, com o apoio da engª Isabel Trigo, uma proposta para os números de polícia da 
Aldeia das Amoreiras. Em Dezembro 2011, o GAIA apresentou uma proposta de orçamento à CMO 
para  a  realização  dos  números  de  polícia  da  Aldeia  das  Amoreiras  e  outras  localidades,  sob  a  
responsabilidade da engª Isabel Trigo. Entretanto, a Associação Rota Jovem, no âmbito do seu projecto 
Voluntaria-te gostaria de ajudar a realizar o sonho da Aldeia das Amoreiras de ter números nas portas,  
trazendo um grupo de cerca de 30 voluntários ns férias de Carnaval de Fevereiro de 2011. Esta é uma  
oportunidade para os próximos passos deste projecto que necessita de uma cooperação célere da CMO.
Terrinha das Crianças  - no decurso do sonho de existirem mais actividades para crianças na Aldeia das 
Amoreiras, o Centro de Convergência deu início à Terrinha das Crianças , um projecto de educação 
ambiental com crianças que decorre na escolinha da Aldeia das Amoreiras mas que também tem ido até 
às  escolas  do  pré-escolar  e  primário  de  São  Martinho  das  Amoreiras.  Adicionalmente,  temos  co-
organizado actividades em parceria a Casa do Povo de São Martinho das Amoreiras, para promover a 
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inter-geracionalidade e a partilha entre as criança e os idosos do Lar de São Martinho das Amoreiras.  
Em anexo juntamos algumas das fotografias das actividades.
Em 2010 e 2011 o Centro de Convergência organizou um ATL na Aldeia das Amoreiras para as 
crianças durante os meses de verão em que não existe escola e/ou apoio pré-escolar. Em 2011 este ATL 
empregou temporáriamente em regime de duas pessoas por semana, 8 mulheres e jovens desempregadas 
da Aldeia das Amoreiras.
Grupo da Caiação – Por iniciativa de duas senhoras da Aldeia que quiseram juntar a população para 
caiar a Aldeia, (uma vez que a Junta de Freguesia na altura não tinha os recursos humanos para caiar os  
muros  públicos)  juntou-se  um grupo  de  caiadoras,  inventou-se  o  dia  internacional  da  caiação  para 
inspirar  outras  aldeias  a  fazer  o  mesmo  e  colaborou-se  com  a  AFS-Portugal  e  com  os  seus  160 
voluntários (130 internacionais + 30 nacionais) e num caiou-se quase toda a Aldeia das Amoreiras. A 
iniciativa partiu da população que pediu apoio ao Centro de Convergência que por coincidência havia 
recebido uma proposta da AFS e que em conjunto com a CMAA e com a população resolveu organizar 
este dia da caiação, tendo para tal também o apoio logístico da Junta de Freguesia de São Martinho das  
Amoreiras e da Associação de Desenvolvimento de Amoreiras-Gare. O dia é mencionado pelas pessoas 
da Aldeia como um dia muito importante e muito especial, porque nesse dia foram as pessoas da aldeia a 
coordenar 10 voluntários cada uma. E elas é que tomaram conta de tudo. Uma festa gigante e um dia 
em cheio para nunca mais esquecer. Esta aldeia é mesmo especial e a cada dia que passa se torna mais 
especial e mais forte. Por não se ter conseguido caiar toda a aldeia nesse dia, as mulheres que formaram 
um grupo permanente de caiação juntaram-se voluntáriamente durante todos os sábados durante mais 
dois meses para acabar de caiar toda a aldeia, fazendo uma colecta para a cal!

5. Apoio à criação de projectos e implementação de soluções identificadas  
O GAIA Alentejo foi convidado para ser membro do Orgão de Gestão do GAL Al Sud ESDIME e  
assim pertencer  ao júri  do PRODER. Este  facto permitiu-nos  estar  bem informados  e  prestar  um 
melhor serviço de divulgação desta oportunidde de financiamento junto da população local. No entanto 
até à data ainda ninguém da Aldeia considerou ter reunido as condições necessárias para aprensentar um 
projecto de investimento de acordo com as regras do PRODER. 
Adicionalmente o Centro de Convergência tem estado atento a propor soluções e dar o apoio possível  
para o surgimento de novos projectos que sejam liderados pela população. Surgiram e estão a surgir 
alguns  projectos  mas  outros  projecto  ambicionados  pela  população  não  têm  surgido  por  falta  de 
liderança e coordenação pelos agentes da população local o que nos levanta a questão de até que ponto 
será necessário ou desejável o Centro de Convergência ou os seus membros passarem de um papel de  
facilitadores para um papel de actores mais activos e líderes no desenvolvimento económico local.
É importante referir que durante o período de realização deste projecto, e devido ao factor de ponte 
entre a cidade e o campo que o Centro de Convergência desempenha, vieram morar para a Aldeia das 
Amoreiras alguns novos moradores com bastante iniciativa que indiciam o surgimento de um novo 
projecto  dinamizador  do  turismo na  região,  também um novo  projecto  de  investimento  agrícola  e  
provavelmente  algo  mais  que  os  novos  moradores  que  chegam  com altos  níveis  de  qualificação  e 
criatividade conseguirão pôr em prática. 
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Anexos

Anexo 1: Folha no capitulo dos inquéritos perguntando à população em qual sonho quer ajudar

Anexo 2: Tabela com pessoas motivadas para trabalhar em cada sonho, indicando potênciais grupos de trabalho

Anexo 3: Abaixo-Assinado pedindo à CMO a realização do projecto do Parque Infantil

Anexo 4: Impressão das actividades da Terrinha das Crianças oferecida aos pais

Anexo 5: Impressão das actividades da Terrinha das Crianças oferecida aos pais pelo Natal 2011

Anexo 6: posters de algumas actividades
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