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Introdução

O  presente  trabalho  surge  no  âmbito  da  cadeira  de  Metodologias  de  Intervenção  para  o 

Desenvolvimento,  leccionada  pelo  professor  Rogério  Roque  Amaro  no  mestrado  de 

Desenvolvimento, Diversidades Locais e Desafios Mundiais.

Na cadeira foram discutidas algumas metodologias de intervenção que guiam os projectos de 

desenvolvimento, entre elas a questão da participação. Durante as aulas reflectiu-se sobre o que 

poderia  se  considerada  a  participação  efectiva  ou  participação  pura,  por  contraste  às  práticas 

participativas da maioria dos projectos. 

Este trabalho vai assim ao encontro dessa discussão, materializando a reflexão pessoal da aluna 

sobre o tema.

Desta forma, em primeiro lugar será apresentado o conceito e as suas possíveis definições, 

assim como um pouco da sua história. Seguidamente, são mencionadas algumas limitações que este 

conceito  por  vezes  sofre  ou  pode  sofrer  ao  ser  aplicado  na  prática.  Na  terceira  parte  vão  ser 

definidas e discutidas as características que uma efectiva participação deverá ter.

Na  secção  seguinte,  vai  ser  utilizado  o  exemplo  do  projecto  da  Aldeia  das  Amoreiras 

Sustentável  para  exemplificar  alguns  pontos  anteriores  e,  por  fim,  serão  retiradas  algumas 

conclusões gerais sobre o trabalho, tentando perceber através do exemplo descrito, como pode ir 

sendo aprofundada esta participação.
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Participação - definição do conceito

Para se discutir a participação é necessário em primeiro lugar ter assente a sua definição.

Para tal, será utilizada aquela que foi criada na cadeira de Metodologias de Intervenção do 

Desenvolvimento, por ser uma descrição abrangente e compreensiva do que pode ser a participação 

em projectos de desenvolvimento: “envolvimento activo em todas as fases (desde a concepção, 

avaliação,  passando  pelo  planeamento,  coordenação  e  execução)  da  população  e/ou  das 

comunidades,  individual  e  colectivamente,  nos  seus  processos  de  desenvolvimento,  nos  seus 

projectos  de  vida,  de  procura  de  bem-estar  (e  portanto  de  resposta  às  suas  necessidades  e  de 

afirmação das suas capacidades) e de integração na sociedade (cidadania)” (Amaro, 2011)

A esta definição podemos ainda acrescentar as reflexões de Rey Jennings quando considera que 

a participação é construída tendo por base “a crença que os cidadãos são capazes de definir o seu 

próprio futuro, e se confia no seu poder de tomada de decisão e nas suas capacidades para dirigir e  

definir a natureza das intervenções.” (Jennings, 2000: p.2) 

A participação é um termo actualmente bastante utilizado na área do Desenvolvimento, sendo o 

conceito central do Desenvolvimento Participativo e aparecendo também como aspecto importante 

dos  conceitos  de  Desenvolvimento  Local  e  Desenvolvimento  Comunitário.  Jennings  argumenta 

mesmo que, mais do que uma metodologia de intervenção, a participação é um novo paradigma na 

reflexão e prática sobre o Desenvolvimento. (in Jennings, 2000: p.1)

Pode-se considerar que a participação surgiu como conceito e como prática a partir dos anos 

70,  associada  à  crise  das  abordagens  tradicionais  ao  Desenvolvimento,  demasiado  focadas  na 

dimensão económica e à consequente criação de novos conceitos e novas estratégias, de modo a ir 

de encontro ao espectro alargado de objectivos que foram definidos para o desenvolvimento das 

pessoas e comunidades. 

O  conceito  de  participação,  mais  especificamente,  parte  do  questionamento  do  papel  dos 

tecnocratas que planeavam os projectos de desenvolvimento e da sua visão pouco abrangente e 

subjacente a lógicas profissionais, que deixavam de fora muitos elementos da realidade, que é pluri-

disciplinar (Nunes, 2006: p.411). Começa então a surgir a ideia de que o facto de os grupos-alvo 

serem  deixados  de  fora  da  concepção  e  implementação  dos  projectos  de  desenvolvimento, 

inviabilizada o que se atinjam os objectivos pretendidos  (Sachs, 1993: p.117). 

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 
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resposta, utilizando os seus próprios recursos e capacidades. Começa-se também a reconhecer que 

este conhecimento internos iria resultar em projectos muito mais adequados à melhoria efectiva das 

vidas das pessoas.  

É necessário também mencionar uma distinção comummente feita entre a participação popular, 

em projectos de desenvolvimento, e a participação política.

A primeira tem mais ligação aos projectos de desenvolvimento enquanto que a segunda refere-

se  à  participação no sistema democrático,  mais  ou menos  directa.  Os  dois  conceitos  estão,  no 

entanto,  intrinsecamente  ligados.  Embora  a  participação  popular  tenha  maior  contacto  com  a 

democracia local  e  muito mais focada na vida quotidiana,  ou seja,  nos problemas que afectam 

directamente  as  vidas  das  pessoas (Nunes,  2006:  p.411);  segundo  Friedman,  este  tipo  de 

participação, que leva ao empowerment social, é condição essencial para que se evolua para um 

empowerment político, e uma participação efectiva na dimensão política (Friedman, 2005: p.35). Se 

bem  que  esta  tendência  se  verifique,  existem  processos  de  promoção  de  uma  participação 

democrática, nomeadamente através da democracia directa, podem simultâneamente educar para a 

participação social, promovendo o empowerment social do indivíduo. 
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Deturpação do conceito e limitações na sua utilização

Como argumenta Jennings, a utilização do conceito de participação é feita através de uma 

mistura de metodologias, matrizes, pedagogia e abordagens ad-hoc, variáveis segundo o contexto, 

aplicada da forma mais conveniente por cada organização de ajuda ao desenvolvimento ou acção 

humanitária. (in Jennings, 2000: p.1)

Isto significa que é um conceito muitas vezes deturpado (pelo menos se tivermos em busca da 

sua aplicação na forma mais pura) e, na prática das organizações, é utilizado muitas vezes de forma 

muito limitada. 

Extensão da participação

Tal como explícito na definição do conceito, a participação deve estar presente em todas as 

fases do processo. No entanto, isto nem sempre se verificou nem se verifica actualmente, e pode-se 

notar que, à medida que o conceito foi evoluindo, também se foi aprofundando. 

Assim, nos anos 60 e 70, aquando do seu surgimento, a participação da população-alvo era 

vista apenas de uma forma consultiva (Cornwall and Gaventa, 2001: p.3) e primordialmente na fase 

de diagnóstico, procurando-se perceber quais seriam as suas necessidades. No entanto, as formas de 

responder a essas necessidades, ou seja, a definição das acções dos projectos, era realizada apenas 

pelos técnicos especializados, sem o envolvimento da participação. 

Com a posterior reflexão surge a ideia de que as populações deveriam também estar envolvidas 

na fase de implementação e que, para atingir uma maior sustentabilidade, deveriam ser utilizadas 

capacidades e recursos internos à comunidade. Na prática, isto resultou em casos como os famosos 

projectos do Banco Mundial nos anos 80, em que a participação se resumia a utilizar a mão-de-obra 

das populações-alvo para construir as infra-estruturas ou prestar alguns serviços, não existindo um 

envolvimento profundo na definição do projecto e nas decisões sobre como utilizar os recursos.

No entanto, foi-se começando a perceber que a participação da população era importante em 

cada uma das fases, especialmente na de definição do projecto em si. Desta forma, muitos projectos 

começam a integrar esta visão, nem que seja apenas de uma participação consultiva. 

Pode-se considerar que há cada vez maior sensibilização para a importância da participação em 

cada uma das fases, mas a sua utilização continua a ser limitada na maior parte dos casos. 

Instrumentalização da participação

Uma  outra  questão  que  se  põe  quanto  aos  processos  participativos  é  o  facto  de  essa 
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participação poder ser instrumentalizada por parte de quem os promove. 

Por um lado, nos projectos de desenvolvimento, a participação pode ser utilizada como forma 

de conferir legitimidade ou levar as pessoas a identificarem-se com ideias e orientações já definidas 

por quem realiza o projecto. Para Jennings (2000: p.2), estes casos não podem ser considerados 

participação, pois a população não toma parte na verdadeira definição do que é feito, sendo apenas 

levada a crer que o que foi definido a um outro nível hierárquico é bom e desejável para elas e 

adequado à sua situação.  

Cornwall and Gaventa chamam a atenção para o facto de a consulta à população, se feita de 

forma redutora, poder servir apenas para ampliar os discursos dominantes. Para que a população 

desenvolva verdadeiramente as alternativas política é necessário o processo de deliberação e de 

criação de conhecimento crítico. (Cornwall and Gaventa, 2001: p.8)

Em termos de participação política, verifica-se a mesma situação. Segundo Fragoso, (2005: 

p.37)  a  participação é  um “slogan politicamente atraente”,  ou seja,  um político que advogue a 

participação, cria ao nível psicológico uma cumplicidade entre ele e as pessoas, passando a imagem 

de que quer ouvir os seus problemas e que está solidário com as suas necessidades e aspirações. 

Débora Nunes (2006: p.412) chama a isto dispositivos de participação “alibi”, ou seja, que não 

passam  de  processos  populistas  para  ganhar  poder  político,  mas  que  não  influenciam 

verdadeiramente a definição de acções ou a tomada de decisão. 

Por fim, existe ainda a instrumentalização desta participação como forma de transferir para os 

indivíduos a responsabilidade pela auto-satisfação das suas necessidades, desresponsabilizando o 

Estado destas áreas. Isto está patente na reflexão de Fragoso, que associa a ideia a um estado neo-

liberal, onde é valorizada a acção individual e a retracção da intervenção pública, o que implica 

também o apoio social. (Fragoso, 2005: p.35)

Este é um ponto delicado, e tem de ser muito bem equacionada a participação da população 

com os deveres dos Estados para com o população. 

Incerteza dos resultados da participação

Como menciona António Fragoso, o desenvolvimento participativo implica sempre um grande 

grau de incerteza, porque quando se inicia um processo de participação não se sabe quais vão ser os 

seus resultados finais (Fragoso, 2005: p.46).

Este  facto pode,  em si,  constituir  uma resistência  por parte  de organizações em aplicar  os 

métodos participativos. Sendo que, em termos de organizações privadas, existem sempre contas a 

prestar a um financiador e, no caso das organizações públicas, há objectivos políticos a cumprir, as 

organizações  podem  temer  que  os  resultados  da  participação  não  vão  de  encontro  às  suas 
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orientações e políticas organizacionais. 

De igual forma, pode existir o receio de que a população, ao estabelecer prioridades e acções 

pela via participativa, se concentre nas suas necessidades imediatas ou naquilo que desejam ter (e 

que podem não necessitar)  e  que,  consequentemente,  negligenciem uma visão orientada para o 

longo prazo e para outras questões mais macro não reflectidas no dia-a-dia das pessoas. No entanto, 

ainda segundo Fragoso, a participação deve ser baseada “no reconhecimento de que os sujeitos são 

adultos, responsáveis e capazes de tomar decisões importantes para o seu futuro” (Fragoso, 2005: 

p.42).

Por  outro  lado,  também  pode  ser  levantado  a  argumento  da  legitimidade  para  definir 

necessidades e soluções, ou seja, o agente externo não tem maior legitimidade que a comunidade 

para definir o que quer para si própria, por mais afunilada que seja a sua visão, pois cada um deve 

ter direito a tomar as decisões que implicam o seu bem-estar. 

Ainda relacionado com esta incerteza dos resultados da participação, podemos considerar o 

argumento  de  Jennings  (2000:   p.2),  quando afirma que,  por  promover  a  equidade  e  aceitar  o 

exercício da tomada de decisão a nível local tão legítimo como a nível nacional, um processo de 

participação  não  é  politicamente  neutro.  Este  é  um  instrumento  democrático  que,  tal  como  a 

democracia, defende a soberania das pessoas sobre a do Estado. 

Isto  significa  que  os  processos  participativos  podem  ser  limitados,  especialmente  nos 

organismos públicos (mas também nos privados) por medo de perda de poder. Técnicos, directores, 

autarcas, etc., podem ver nos processos participativos uma ameaça ao seu trabalho e ao seu poder de 

decisão dentro das organizações. 

Esta é uma dificuldade que só se ultrapassa, como é claro, por uma mudança de mentalidade, 

com vista a uma compreensão de que, se estamos a trabalhar para as pessoas, temos de as capacitar 

e de as dotar de poder para se emanciparem. 

Falta de uma cultura de participação e necessidade de intervenção externa

Por  fim,  a  falta  de  cultura  de  participação  pode  ser  uma  questão  que  limita  a  própria 

participação, especialmente nas etapas iniciais de processos participativos. 

Considerando o caso do nosso país, podemos afirmar que as pessoas não estão habituadas à 

participação. Em termos políticos, a nossa democracia representativa não abre muitos espaços à 

participação directa, especialmente que sejam de fácil acesso a todos os tipos de pessoas (apesar de 

nos  últimos  anos  se  verificarem  algumas  iniciativas  neste  sentido).  Também  no  seio  das 

organizações privadas da sociedade civil e nas empresas, as pessoas não estão acostumadas a ser 

ouvidas, a dar a sua opinião, a tomar decisões em conjunto. Podemos então falar da inexistência de 
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uma cultura de participação.

Esta situação é ainda mais acentuada no caso de populações marginalizadas (idosos, mulheres, 

minorias, pessoas com deficiência, etc.), que são o alvo dos projectos de desenvolvimento e, por 

isso, das tentativas de promoção de processos participativos. 

Além de falta de hábito de intervir, a própria participação exige capacidades específicas, como 

a comunicação de opiniões e pontos de vista, a negociação, a tomada de decisões em conjunto, etc., 

que não são capacidades detidas pela maioria das pessoas envolvidas nos projectos participativos.

Desta forma, para tomar parte num processo participativo as pessoas têm de passar por uma 

educação para a participação, como será falado em mais detalhe na secção seguinte. 

No entanto, 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. Este facto pode levar a que organizações e projectos não profundamente empenhados na 

participação,  desistam  desta  metodologia  por  não  haver  uma  fácil  aplicação,  podendo  assim 

constituir uma limitação à expansão de processos participativos. 

Além disso, podemos ainda apontar outro factor limitativo: a necessidade de uma intervenção 

externa. 

Tal  como  mencionado  anteriormente,  os  destinatários  dos  projectos  de  desenvolvimento 

encontram-se  muitas  vezes  marginalizados  e  mesmo  desmotivados  e  descrentes  no  seu 

desenvolvimento, o que torna bastante difícil e pouco provável que, autonomamente comecem a 

criar dinâmicas de mudança. Torna-se assim necessária a intervenção de uma organização externa 

para desencadear, animar e facilitar o processo participativo. 

Se tivermos em conta a definição dada inicialmente de participação, podemos deduzir que uma 

participação efectiva ou “pura” implica que sejam os próprios sujeitos ou a própria comunidade a 

desencadear todo o processo. 

A intervenção de uma entidade externa e o ponto até o qual pode chegar a sua influência são 

questões sensíveis neste tema da participação. 

Sendo que cada caso é único e específico, deverá ser encontrado um equilíbrio entre o que a 

população autonomamente desencadeia e o apoio que pode ser dado pela organização. Segundo 

Fragoso, põe-se o “desafio da endogeneidade”, ou seja, o papel da organização deve ser, numa fase 

inicial, a de devolver ou reforçar a capacidade endógena da população para que esses colectivos 

possam começar a conseguir por eles próprio gerar a mudança, e a acção comece a partir do interior. 

(Fragoso, 2005: p.43)
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Participação Efectiva

Após a análise de algumas questões que podem pôr em causa os processo participativos, este 

secção  procurará,  através  de  um reflexão  pessoal,  definir  as  características  necessárias  para  se 

atingir uma efectiva participação, ou seja, uma participação que parta do interior de comunidades 

auto-organizadas, que conduza a uma verdadeira tomada de decisão por parte dessas comunidades e 

que contribua para a melhoria das suas condições de vida. 

Controlo de todas as fases do projecto

Tal como se verificou anteriormente, a participação, para ser completa, tem de incidir em todas 

as fases do projecto.

Uma  das  fases  mais  importante,  e  por  isso  normalmente  deixadas  a  cargo  exclusivo  da 

organização promotora do projecto é a definição e concepção do projecto. 

Enquanto que a definição das necessidades de forma participativa é já uma prática difundida, a 

concepção do projecto não o é. No entanto, esta é a etapa chave de todo o processo, pois é nela que 

são definidos os objectivos e as acções a realizar. De nada valerá portanto a participação ou controlo 

por  parte  das  populações  na  realização  das  actividades  sem lhes  ser  possível  definir  quais  as 

actividades que querem realizar. 

A participação popular é também muito importante na fase de avaliação, pois fornece uma 

visão na primeira pessoa dos resultados e também dos impactos do projecto. 

E,  por  fim,  seria  também  necessário  alargar  a  participação  da  população  à  questão  do 

financiamento. É importante familiarizar as pessoas com as necessidades de financiamento para os 

projectos,  fomentar  a  sua  colaboração  na  candidatura  a  esses  financiamentos   e  mostrar  a 

importância do auto-financiamento como forma de atingir a sustentabilidade dos projectos. 

No entanto, também é importante notar que este deve ser um processo gradual. Ou seja, para 

populações pouco habituadas aos processos participativos, pode ser contra-producente exigir-lhes a 

participação em todas estas  dimensões,  sob o risco de o excesso de tarefas causar  frustração e 

desmotivação. Como nota Fragoso, é importante também que a população vá “conquistando” a 

participação, pois essa progressão de controlo sobre cada vez mais dimensões do projecto fortalece 

o seu sentido de confiança (Fragoso, 2005: p.40/41)

Carácter Pedagógico 

Como foi também mencionado anteriormente, um processo de participação tem de ser sempre 

acompanhado (ou precedido) por um processo de educação para a participação. 
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Começando por uma educação para a cidadania, e desenvolvendo-se num acompanhamento 

pedagógico do processo participativo, esta dimensão educativa permite, tal como afirma Débora 

Nunes,  que  os  cidadãos  excluídos  ultrapassem  as  suas  dificuldades  de  intervenção  pública  e 

participem activamente nos projectos (Nunes, 2006: p.415)

É também importante perceber a natureza específica que terá de ter este processo educativo. 

Terá  em primeiro  lugar  que  ter  uma  orientação  distinta  de  educação  escolar,  ou  seja,  ser  um 

processo de educação não formal, de adultos, orientado para a capacitação das pessoas para intervir, 

o que inclui a valorização das suas identidades e conhecimentos, a consciencialização e a promoção 

de um pensamento crítico e mais abrangente sobre a realidade. 

Além disso, será necessário transmitir também novos conhecimentos e competências técnicas, 

ou seja,  conhecimento considerado mais  científico.  Na verdade,  o conhecimento popular  não é 

suficiente  para  se  promover  uma verdadeira  transformação social,  sendo necessário  estabelecer 

pontes entre os conhecimentos tradicionais e a modernidade. (Fragoso, 2005: p.41)

Emancipação Social e Empowerment 

Esta questão do empowerment e da emancipação social está intimamente ligada à educação 

para a participação, podendo-se constituir como um objectivo desta. 

Na verdade, como afirma Nunes (2006: p.415), a promoção da auto-estima deverá ser a base 

dos  métodos  de  educação  para  a  participação.  Ao  incentivar  os  indivíduos  a  valorizar-se  a  si 

próprios  e  à  sua  comunidade,  ao  promover  a  aquisição  de  novas  competências  de  actuação,  a 

educação para a participação conduz de forma inequívoca ao empowerment. Isto é particularmente 

importante  nos  casos  em  que  se  está  a  trabalhar  com  pessoas  marginalizadas,  cuja  principal 

limitação à intervenção social para a melhoria das suas próprias vida é o medo e vergonha que têm 

de afirmação social. 

Assim, tal  como afirma Friedman, é necessário primeiro um empowerment psicológico,  na 

medida em que aumenta a força pessoal, para levar à afirmação do poder social e político e à luta 

pela intervenção nesses domínios.  (Friedman, 2005: p.35)

Este  processo  de  empowerment  através  da  educação  mas  também  através  da 

concessão/conquista  de  uma  participação  cada  vez  mais  alargada  deve  ter  em  vista  a  tomada 

efectiva de decisões por parte da população.

Por parte dos promotores dos projectos, isto deve permitir a mudança da sua concepção da 

comunidade como “utilizadores” ou “beneficiários” para um grupo com poder e controlo sobre as 

suas vidas. (Cornwall and Gaventa: 2001: p.4)

Por  esta  razão,  um verdadeiro  processo  participativo  deve  promover  e  deve  resultar  num 
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processo de emancipação social. 

Auto-organização e acção autónoma

Por sua vez o processo de empowerment também permitirá uma autonomização cada vez maior 

das pessoas em relação às entidades promotoras dos projectos. A auto-organização das comunidades 

e a sua acção autónoma (ou seja, sem o incentivo de uma entidade externa) devem ser as metas de 

um longo percurso participativo. 

Apesar de admitir que o verdadeiro empowerment apenas pode surgir do exterior, e não ser 

concedido  por  qualquer  entidade  alheia,  Friedman  considera  que  é  essencial,  num  primeiro 

momento, entidades externas à comunidade, como organizações populares e ONG's para motivar, 

trazer novas ideias e recursos à comunidade e comunicar com o exterior. (Friedman, 2005: p.170)

No entanto, a partir disto, é necessário começar a trabalhar o caminho para a autonomização da 

comunidade.

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. 

Outra das questões que enfrenta a entidade externa é promover não só a utilização mas também 

o controle dos recursos por parte da comunidade (Cornwall and Gaventa, 2005: p.21), o que, como 

foi mencionado anteriormente, pode sofrer alguma resistência por parte da organização.

Por último, há que acrescentar que este caminho com vista à acção autónoma poderá por vezes 

parecer  sem fim  à  vista.  Na  verdade,  ao  longo  dos  projectos,  a  comunidade  pode  mostrar-se 

entusiasmada, aderir aos apelos à participação e começar ela própria a organizar-se, mas, uma vez 

estes  terminando  e  a  organização  se  ir  retirando,  estas  foras  mobilizadoras  que  partem  da 

comunidade podem começar a esmorecer. 

Daí que esta fase de retirada deva merecer cuidada reflexão e persistência, mas tem de ser 

sempre realizada se o que se pretende é a verdadeira sustentabilidade do desenvolvimento daquela 

comunidade. 

Compromisso com a participação

Por fim, é importante também referir que para a promoção de uma participação efectiva, com 

todas as características até aqui referidas, é essencial que a organização que promova um processo 
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participativo esteja verdadeiramente comprometida com o objectivo da participação, não só como 

meio, mas principalmente como um fim. 

Na verdade,  um processo  participativo,  da  forma como tem sido  definido  até  aqui,  inclui 

algumas características que potencialmente causam maior resistência por parte das organizações: a 

incerteza dos resultados pode ser difícil de compatibilizar com os objectivos que têm de definir para 

os projectos,  a transferência de recursos directamente para a população implica a perda do seu 

controlo por parte da organização, o processo exigir muita persistência e poder ficar aquém das 

expectativas, etc. A aceitação destas questões depende por isso do grau de relevância que se dá à 

participação.

Daí a questão da participação ter de ser vista como o fim de um projecto, como o principal ou 

uns dos seus principais objectivos, sendo o esforço do projecto dirigido também neste sentido.

Outra questão relevante é a referida por Jennings (2000: p.5), quando afirma que os programas 

participativos têm mais sucesso se a entidade promotora os adoptar também na sua organização 

interna. Isto passará por uma comunicação aberta dentro da organização, uma avaliação honesta e 

construtiva,  clima  de  abertura  a  novas  ideias  e  processos  de  decisão  menos  hierarquizados.  A 

promoção da participação a nível interno torna a organização mais capacitada para promover, no 

exterior, com comunidades que não conhece, este tipo de processos, pois vai aprendendo com o seu 

próprio  processo  interior.  E  além  disso,  podemos  tomar  este  aspecto  como  uma  prova  do 

verdadeiro empenho da organização nos processos participativos. 
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Aldeia das Amoreiras Sustentável

De forma a ilustrar o que, na primeira parte deste trabalho, foi considerado uma participação 

efectiva, vai ser utilizado o projecto Aldeia das Amoreiras Sustentável. 

Este projecto surgiu no inicio de 2010, na Aldeia das Amoreiras, uma localidade com cerca de 

200 habitantes,  situada na freguesia  de São Martinho das Amoreiras,  em Beja,  Alentejo.  A sua 

finalidade é  promover  actividades  e iniciativas que conduzam a uma maior  sustentabilidade da 

Aldeia. Um dos principais pilares do projecto,  que constitui o primeiro objectivo é “envolver a 

população da Aldeia das Amoreiras, líderes locais e entidades parceiras na idealização e construção 

da Aldeia das Amoreiras Sustentável”1 . 

Pode-se  considerar  este  projecto  algo  ambicioso  e  incomum,  do  qual,  por  ainda  estar  a 

decorrer,  não podem ser tiradas conclusões definitivas;  mas é possível analisar alguns dos seus 

aspectos devido ao grau de desenvolvimento já alcançado.  

Criação do Projecto

O projecto da Aldeia das Amoreiras Sustentável surgiu na sequência de todo o trabalho que o 

Centro de Convergência tem feito na aldeia ao longo dos últimos anos.

O Centro de Convergência da Aldeia das Amoreiras surgiu em 2006 no âmbito da Campanha 

contra a Desertificação do GAIA: o Grupo de Acção e Intervenção Ambiental, sendo um espaço 

aberto a projectos individuais ou colectivos que assentem na “proposta de 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”2 

Para este projecto o Centro de Convergência e a Comissão de Melhoramentos da Aldeia das 

Amoreiras (uma comissão de moradores criada com o apoio do centro) contam com os apoios da 

Câmara Municipal de Odemira, e o IPJ, entre outros. 

Este  é  um projecto bastante  abrangente,  que pretende ser um marco na estratégia local de 

desenvolvimento sustentável para a Aldeia. Podemos também considerar que não é um projecto 

convencional, uma vez que, mesmo propondo algumas actividades, a génese do projecto é criar 

espaços e iniciativas para que os habitantes definam a sua própria estratégia de desenvolvimento e 

promovam acções com vista a atingi-la. Segundo André Vizinho, o coordenador do projecto, este “é 

essencialmente uma metodologia e um conjunto de actividades para a cumprir” (Anexo 1)

1 http://gaia.org.pt/node/15625
2 http://centrodeconvergencia.wordpress.com/about/
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Podemos considerar como o seu eixo principal a condução de um processo participativo para a 

construção de uma Aldeia das Amoreiras Sustentável. A estratégia delineada por este processo passa 

por:

 Diagnóstico Participativo dos problemas – o que se materializou na realização de reuniões 

informais por rua/área da aldeia onde os habitantes de cada local expressaram os seus sonhos para a 

Aldeia das Amoreiras.

 Celebração  comunitária  -   para  a  apresentação  dos  Sonhos  da  Aldeia,  que  foi  também 

organizada pelos habitantes. Este tipo de celebrações comunitárias estão previstas ao longo de todo 

o processo, especialmente “no final de cada processo participativo e a cada vitória significativa 

atingida no decorrer do processo”3

 Escolha de cenários de desenvolvimento – a partir dos Sonhos da população e com o apoio 

de técnicos do Centro de Convergência seriam escolhidos cenários de desenvolvimento e opções 

concretas depois colocadas  à decisão da população 

 Criação  de  grupos  de  trabalho  –  seguidamente  seriam  constituídos  grupos  de  trabalho 

temáticos,  com os  habitantes  interessados,  para  discutir  e  criar  soluções  para  os  problemas  da 

Aldeia. 

Além destas acções, o projecto propõe também algumas actividades:

− Levantamento de necessidades de formação e concretização de acções de formação

− Levantamento de conhecimentos e capacidades existentes na aldeia, para que as acções de 

formação possam contar com estes contributos 

− Um programa de sensibilização ambiental

− Criação de um espaço de Educação Ambiental para as crianças – a Terra das Crianças. Este 

projecto está a decorrer pela primeira vez, este Verão, como um OTL para crianças, na Aldeia das 

Amoreiras. 

− Realização de um documentário de todo o processo. 

Compromisso com a Participação

Como já se afirmou, este projecto consiste essencialmente numa metodologia para a promoção 

da  participação.  Desta  forma,  os  seus  resultados  dependem  directamente  do  grau  e  tipo  de 

participação da população nas actividades que dele surgem. Logo, pode-se considerar que todo o 

projecto está profundamente comprometido com a promoção da participação, sendo esta a sua pedra 

3 http://gaia.org.pt/node/15625   
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basilar.  

Através  dos  esclarecimentos  de  André  Vizinho  verifica-se  que  a  preocupação  com  a 

participação dos habitantes esteve patente desde o início da concepção do projecto: “Quanto mais 

desenvolvemos as ideias, os objectivos e as metodologias em reuniões do Centro de Convergência 

mais percebemos que tudo tinha de ser participado desde a génese, desde o próprio conceito da 

sustentabilidade.” (Anexo 1). Desta forma, procurou-se envolver a população na definição deste 

conceito, através da criação, em Novembro de 2009, de um encontro sobre “O que é uma aldeia 

sustentável?”. Este encontro, em formato de espaço aberto, contou com a presença da população, 

mas a discussão não foi muito participada, segundo André Vizinho, possivelmente pelo nível de 

abstracção do tema e a pouca familiaridade com este tipo de encontros. 

Embora  este  ainda  seja  um  aspectos  em  aberto,  que  será  retomado  futuramente,  não  foi 

impeditivo  da criação do projecto.  Este  foi  pensado e  criado principalmente  pelos  técnicos  do 

Centro de Convergência, abrindo-o depois a propostas por parte da população. Pelo facto do grau de 

abstracção do projecto,  visto  ser uma metodologia de acção,  os responsáveis admitem que não 

houve grande input por parte da população. No entanto, o baixo grau de participação na fase de 

definição da estratégia de acção não se poderá confundir com falta de interesse no projecto, pois 

após a sua implementação verificou-se bastante adesão às suas actividades. 

Segundo AndréVizinho, “depois de nos instalarmos na Aldeia das Amoreiras [O Centro de 

Convergência], o próprio trabalho com a comunidade e a nossa perspectiva ideológica e sistémica 

levou-nos a concluir que a maneira correcta e mais permanente de trabalhar o desenvolvimento 

local sustentável da comunidade da Aldeia das Amoreiras seria de forma participada”. (Anexo 1)

Podemos  considerar  este  aspecto  patente  desde  o início  do  projecto,  tanto  no percurso  de 

participação que propõe como na abertura e flexibilidade que tem para se adaptar às necessidades e 

motivações  da  população,  como  por  exemplo  a  antecipação  de  algumas  actividades  por  se 

mostrarem como o próximo passo no caminho da participação e o consequente adiamento de outras 

por exigirem comportamentos e papéis que a população ainda não estaria pronta a assumir. O facto 

essencial nesta flexibilidade será sempre a sensibilidade que os promotores do projecto tenham para 

perceber o grau de capacitação da população para determinadas tarefas e competências. 

Por fim, há que ter em conta que praticamente todas as actividades do projecto (exceptuando os 

programas de educação ambiental e o documentário em vídeo) são realizadas pela população. Na 

verdade,  para  se  considerar  uma  efectiva  participação,  seria  necessário  que  fosse  a  própria 

população a definir a sua sua metodologia de participação. No entanto, na falta de existência destas 

dinâmicas  espontâneas  por  parte  da  população,  são  sempre  necessárias  as   capacidades 

mobilizadoras  e  organizativas  dos  promotores  do  projecto,  para  a  criação das  reuniões,  para  a 
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proposta das celebrações comunitárias, entre outros. Contudo, o processo deverá ir na direcção em 

que a população tome o protagonismo na organização dessas actividades, para se ir apropriando 

cada vez mais delas, de forma a que no futuro elas sejam criadas por iniciativa da população e não 

do projecto. Isto contribuirá para que a participação seja sustentada após o final do projecto. 

Resultados e Impactos

Os resultados e os impactos deste projecto não são fáceis de identificar, em primeiro lugar 

porque  o  projecto  ainda  não  chegou  ao  fim  e,  em segundo  lugar,  porque  tratando-se  de  uma 

estrutura  de  promoção  da  participação  da  população  mais  do  que  a  definição  de  actividades 

concretas, é bastante difícil estabelecer indicadores para medir o seu sucesso na persecução dos 

objectivos. No entanto, pode ser descrito um pouco este processo de promoção da participação, que 

permite observar alguns dos marcos já alcançados pelo projecto. 

A identificação dos Sonhos da Aldeia decorreu entre Maio e Junho de 2010, e segundo a página 

oficial do projecto “Quase toda a população esteve presente, em grupos de cerca de 15 pessoas, 

nestas  sessões  em  que  se  contaram  histórias  do  passado,  se  desenharam  e  decoraram  com 

fotografias antigas mapas das ruas da Aldeia e se disseram em voz alta os sonhos que trazemos 

connosco para a Aldeia onde vivemos”. (Site Aldeia das Amoreiras Sustentável). Posteriormente foi 

feita a primeira celebração comunitária, também com bastante adesão da população. 

No entanto,  a fase seguinte não foi a construção de cenários de desenvolvimento,  pois, tal 

como indica  Vizinho “O trabalho com a  população na  fase  da  Aldeia  de  Sonho e  as  próprias 

sugestões da população mostraram-nos que este caminho proposto seria um caminho demasiado 

longo de debate e discussão antes de passarmos à acção. Por isso mudámos a estratégia passando a 

criar desde logo reuniões para a criação de grupos de trabalho e debate em torno dos sonhos da 

Aldeia.” (Anexo 1)

De facto foram criados vários grupos de trabalho, entre eles o da Saúde, das Crianças e o do 

Emprego. Para o responsável do projecto, apesar destas reuniões de trabalho não serem um hábito 

para as pessoas da Aldeia, que estão mais habituadas a dinâmicas informais em cafés, estes grupos 

vão-se  reunindo,  e  conseguindo  as  suas  vitórias.  Por  exemplo,  o  grupo da  saúde  já  conseguiu 

organizar consultas de enfermagem gratuitas para os habitantes da aldeia. Além disto foi criado 

também um Mercado da Aldeia, que se realiza cerca de duas vezes por mês, onde se podem vender 

os produtos locais. 

Estes eventos e estas “pequenas vitórias” são vitais para a viabilidade do projecto, na medida 

em  que,  ao  mostrar  à  população  os  frutos  imediatos  da  sua  mobilização,  cria  dinâmicas  de 

motivação e aderência ao projecto. 
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Outras  questão  bastante  importante  são  as  celebrações  comunitárias,  organizadas  pela 

população, para assinalar o final de cada processo participativo. Estas celebrações auxiliam este 

processo de identificação da população com as  actividades  do projecto,  tornando o sucesso da 

actividade  um sucesso  da  população.  Estas  celebrações  têm também a mais  valia  de envolver, 

segundo  informações  do  site  oficial  do  projecto,  a  quase  totalidade  da  população  da  aldeia, 

constituindo-se assim momentos de socialização privilegiados de todo este processo.

Dada  a  natureza  do  projecto,  podemos  considerar  que  o  seu  sucesso  será  medido  pela 

mobilização da população para a participação e pelos resultados dessa participação. Neste sentido, 

pode-se considerar até agora o balanço bastante positivo: da falta de participação inicial para a 

definição  do  conceito  de  sustentabilidade,  foi-se  conseguindo  uma  maior  adesão  através  das 

reuniões dos Sonhos da Aldeia e da celebração comunitária, que envolveram praticamente toda a 

população. Os grupos de trabalho, embora de dimensão mais reduzida e ainda não estabilizados em 

termos  de  participantes  e  frequência  de  reuniões,  vão  sendo  aprofundados,  sendo  valorizados 

essencialmente pela componente pedagógica de cultura para uma intervenção da populações junto 

de vários organismos públicos e privados na reivindicação de medidas para o seu desenvolvimento. 

Aprendizagem e Empowerment 

Os projectos e iniciativas baseados na participação activa da população em contextos onde a 

cultura  de  participação  não  se  verifica,  estão  sempre  dotados  de  uma  forte  componente  de 

aprendizagem.  Esta  aprendizagem  não  se  refere  apenas  à  população-alvo,  que,  ao  longo  do 

processo, vai sofrendo um trajecto de capacitação para se tornar mais apta a participar; mas também 

uma aprendizagem para a organização que promove o projecto.

No  caso  da  Aldeia  das  Amoreiras  Sustentável,  verifica-se  que,  embora  o  Centro  de 

Convergência já tivesse um bom conhecimento da população e das dinâmicas da aldeia através de 

todo o trabalho desenvolvido no local,  todo o processo deste projecto permitiu aprofundar  este 

conhecimento. Como é patente nas declarações de André Vizinho, todo o projecto constituiu um 

processo de aprendizagem da organização, que foi retirando dele várias lições para reorientar o 

projecto e também para a sua actuação no local noutros domínios.  Em relação ao projecto,  foi 

possível  ganhar  uma maior  sensibilidade para quais os factores  que potenciam e que inibem a 

participação da população.  Por exemplo,  ao notar-se que as reuniões de trabalho não eram um 

hábito para a generalidade dos habitantes, procurou-se  “ir  [nós] ter  com a população aos seus 

espaços e dinâmicas em vez de pedirmos à população para vir ter connosco.” (Vizinho, Anexo 1). 

No entanto, não se foram abandonando os grupos de trabalho, remetendo as pessoas para estes ou 

para a criação de novos grupos sempre que estas apresentavam novas propostas à organização. 
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Por outro lado, todo este projecto constitui um profundo processo de educação e capacitação 

para  a  participação  pública  da  população.  O contexto  da  Aldeia  das  Amoreiras  em termos  de 

participação encaixa na generalidade do contexto português rural: o progressivo afastamento dos 

poderes públicos e o declínio do associativismo fazem com que as populações não tenham hábitos 

de participação na vida pública. Além disto, a própria noção de que cada um tem algo a dizer e tem 

capacidades que pode utilizar para o bem público está deteriorada, sendo a desmoralização o factor 

mais notório e com o qual é necessário começar por trabalhar. 

Desta forma, qualquer projecto com o cariz do que se está a analisar tem de actuar primeiro ao 

nível do fomento da cultura da participação. Considero que este projecto em específico segue esta 

direcção de progressivo criação de uma cultura de participação através do progressivo envolvimento 

da população. Em primeiro lugar, ao começar por apelas à expressão dos “sonhos” da população, ao 

invés dos seus “problemas”, o projecto parte de um pressuposto positivo de que o que a população 

deseja poderá ser concretizado se trabalhar nesse sentido. Esta primeira fase é o suficiente aberta e 

simplista para que qualquer pessoa se sinta capaz de participar. 

Apenas num segundo momento são introduzidos os grupos de trabalho, que já exigem algumas 

competências  por  parte  dos  participantes,  pois  envolvem  o  debate  de  ideias,  a  negociação  de 

propostas e a  tomada de decisões.  No entanto,  o ambiente informal em que estas reuniões são 

conduzidas é vital para que se crie a confiança interpessoal e no grupo de forma a que cada um 

individualmente se possa sentir  valorizado e não tenha receio de expressar as suas opiniões ou 

mesmo de assumir novos compromissos e novas funções (como, por exemplo, representar o grupo 

perante um órgão externo). 

Obviamente este não é um processo linear, ocorrendo mais facilmente nuns grupos do que 

noutros e ainda se verifica na maior parte dos casos o predomínio de um núcleo duro de pessoas 

envolvidas  mais  profundamente  com  o  grupo  que  permitem  a  sua  manutenção.  Sendo  isto 

necessário para a sobrevivência dos grupos pelo menos nos primeiros momentos, o importante é 

que se travem quaisquer dinâmicas de monopolização do grupo por alguns indivíduos, reagindo aos 

seus  primeiros  sinais  através  da  promoção  da  transparência  e  da  abertura  do  grupo  a  novos 

membros.  Esta  gestão  é  talvez  o  maior  desafio  do  projecto,  se  quer  manter  a  participação  da 

população após o momento inicial  de euforia,  até  porque,  como é notado pelos promotores do 

projecto,  um  dos  principais  entraves  ao  desenvolvimento  da  aldeia  é  a  dificuldade  em  criar 

consensos  para  resolver  problemas,  devido  aos  conflitos  instalados  entre  os  seus  habitantes4. 

Impedir que estes conflitos, muitas vezes provenientes de situações já bastante antigas, se infiltrem 

nestas novas dinâmicas de participação é vital para que os objectivos do projecto sejam cumpridos.

4 http://www.gaia.org.pt/system/files/PROJECTO%20ALDEIA%20AMOREIRAS%20SUSTENTAVEL.pdf
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Conclusões

Com a  análise  deste  caso  podemos  verificar  que  a  participação  efectiva,  sendo  um ideal, 

necessita de um longo caminho para se obter. 

Neste projecto, e no próprio trabalho anterior da organização, a participação constituiu sempre 

uma pedra basilar, principalmente devido a, como diz André Vizinho, motivações ideológicas dos 

próprios técnicos. Desta forma, mais do que um exemplo puro de participação, o projecto Aldeia 

das Amoreiras Sustentável é  um processo para a alcançar,  através da experimentação de vários 

formatos participativos.  

Como afirma Jennings (2000), é em fases de transição de paradigma, neste caso do paradigma 

do desenvolvimento convencional para o desenvolvimento participativo, que ocorre o trabalho mais 

criativo e inovador dentro de determinada disciplina. Assim, é nesta fase em que se experimentam 

várias soluções, em que se cometem erros e em que se fazem adaptações, para tentar encontrar os 

moldes  participativos  mais  adequados  a  cada  contexto.  Se  analisarmos  por  esta  perspectiva, 

podemos considerar que o projecto da Aldeia das Amoreiras segue este caminho de procura de uma 

participação efectiva e autónoma da população no seu próprio desenvolvimento.

Contudo, ainda segundo Jennings, “as metodologias participativas não são uma panaceia […] 

Elas,  tal  como  todos  os  paradigmas,  são  reflexões  espontâneas  do  seu  momento  históricos  e 

passarão. No entanto, os paradigmas concorrentes [ao actual], quando prevalecem, fazem-no porque 

são capazes de alcançar tudo o que o anterior alcança e acrescentar algo. […]. As metodologias de 

desenvolvimento participativo têm este potencial. Lentamente, com um implementação de sucesso e 

maior utilização desses métodos, o desenvolvimento participativo vai ganhar terreno” (Jennings, 

2000: p.6). 
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Anexo 1 – Perguntas a André Vizinho, coordenador do projecto Aldeia das 

Amoreiras Sustentável

Como é que surgiu a ideia do projecto? Da parte de quem surgiu a ideia?
A ideia do projecto Aldeia das Amoreiras Sustentável (www.aldeiasustentavel.net  em construção) surgiu no seio do 
grupo do Centro de Convergência depois de 3 anos de trabalho de desenvolvimento local na Aldeia das Amoreiras. 

O Centro de Convergência (www.centrodeconvergencia.org ) surgiu em 2006 no contexto do ano dos desertos e da 
desertificação para combater a desertificação dos solos e o abandono populacional no Alentejo. Começámos como um 
grupo de pessoas interessado em criar um espaço de convergência de todas as pessoas que tenham interessem no mundo 
rural, em propor soluções para a vida em meio rural de forma sustentável, para fazer a ponte entre a cidade e o campo 
trazendo  para  o  espaço  rural  a  arte  e  a  cultura  contemporâneas  e  levando até  à  cidade  uma  porta  aberta  para  a  
aproximação dos dois mundos. Começámos também com formação e interesse colectivo na abordagem sistémica e  
integrada do desenvolvimento local, com apoio da Permacultura, da sua abordagem de planeamento e da sua ética de 
cuidar da Terra, das Pessoas e de partilhar justamente com limites voluntários ao consumo. A entidade legal que deu  
corpo a este projecto foi o GAIA – Grupo de Acção e Intervenção Ambiental. Para tal criámos o núcleo do GAIA –  
Alentejo para gerir de forma descentralizada esta iniciativa. Enquanto Centro de Convergência a ideia sempre foi e 
continua a ser que qualquer pessoa que não seja do GAIA pode participar nas reuniões discutindo em consenso com o  
grupo  e  participando  em  nome  individual  ou  com  outra  organização/entidade  tendo  em  vista  os  mesmos  fins  e  
princípios de funcionamento.

Depois  de nos instalarmos na Aldeia das  Amoreiras,  o  próprio trabalho  com a comunidade e a  nossa perspectiva 
ideológica e sistémica levou-nos a concluir que a maneira correcta e mais permanente de trabalhar o desenvolvimento 
local sustentável da comunidade da Aldeia das Amoreiras seria de uma forma participada. Quanto mais desenvolvemos 
as ideias e os objectivos e as metodologias em reuniões do Centro de Convergência mais percebemos que tudo tinha de  
ser participado desde a génese, desde o próprio conceito da susteabilidade. 

Uma vez que a ideia tinha surgido da nossa parte, restava-nos desenvolver uma metodologia aberta e iterativa que 
fomentasse a participação e fosse ao encontro das motivações das pessoas e das suas formas de estar.  Comunicar,  
decidir, organizar. 

Qual a razão da escolha da Aldeia das Amoreiras? (tanto para a implementação do projecto como para a criação 
do Centro de Convergência) Existiam já dinâmicas na população que indicassem a vontade de iniciativas deste  
género?
 Para a criação do Centro de Convergência a razão de ser escolhida a Aldeia das Amoreiras teve a ver com a conjunção 
de vários factores. Os principais foram o facto de ser uma comunidade viva, com uma dimensão ainda considerável e ter 
uma população com quem trabalhar mas simultaneamente estar a viver um processo de desertificação e abandono, onde 
existiam  uma  escola  primária  recém  fechada  e  um  espaço  público  recém-reconstruído  (antiga  escola)  mas  sem 
perspectivas de utilização colectiva devido a conflitos instalados na comunidade. 

O  facto  de  a  Câmara  Municipal  de  Odemira  nos  ter  disponibilizado  estas  duas  escolas  para  trabalhar  teve  uma  
importância fulcral (primeiro uma em Maio de 2007 para criarmos o Centro Social da Aldeia e mais tarde a segunda 
para darmos aulas de Português para Estrangeiros e fazermos actividades para as crianças). Para tal contribuiu também 
uma parceria com a Cooperativa Taipa (Odemira) que apoiou e ajudou a integrar localmente o Centro de Convergência 
na fase inicial.

Em  relação  ao  projecto  Aldeia  das  Amoreiras  Sustentável,  o  facto  de  ele  se  desenvolver  nesta  Aldeia  decorre  
naturalmente pelo facto de ser a aldeia com que trabalhámos durante os anos de 2006, 2007, 2008 e 2009. É a aldeia que 
conhecemos melhor e a confiança que sentimos da população devido ao trabalho que desenvolvemos até então ajudou 
muito no desenvolvimento das actividades e na adesão das pessoas à reuniões rua-a-rua que deram início ao projecto e 
ao processo de participação.

Em relação  às  dinâmicas  e  predisposição  da  comunidade para  iniciativas  deste género,  aquilo que escrevemos no  
documento de apresentação do projecto às entidades financiadoras e  também à comunidade  foi  o seguinte:  (  ver:  
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A Aldeia das Amoreiras devido à actual conjuntura económica estava em progressivo aban• dono e envelhecimento po-
pulacional. Hoje, graças ao Centro de Convergência, a Aldeia das Amoreiras tem novos habitantes jovens, um intenso 
processo de dinamização cultural e uma forte inspiração positiva gerou um sentimento colectivo de esperança no futuro 
da Aldeia.
A motivação para participar e fazer mais pela Aldeia é hoje muito evidente na Aldeia. • Criou-se uma nova associação 
na Aldeia da qual o Centro de Convergência faz parte desde a comissão instaladora: a Comissão de Melhoramentos da 
Aldeia das Amoreiras.
Consideramos que um dos principais problemas para o desenvolvimento da Aldeia são os • conflitos instalados que re-
sulta numa grande dificuldade em encontrar soluções de consenso para resolver os problemas.
As ameaças• das Alterações Climáticas, da perda de Biodiversidade e da pressão sobre os Recursos Naturais (como o 
solo, água, etc.) em conjunto com as oportunidades dos incentivos à Inovação, à dinamização das Redes Sociais, à cria-
ção de Estratégias Locais de Desenvolvimento e à Sustentabilidade por parte das políticas públicas sugerem o seu apro-
veitamento para a criação e  implementação de uma Estratégia Local de Desenvolvimento Sustentável na Aldeia das 
Amoreiras complementada por um intenso processo de educação ambiental.
Facilitar, Envolver, Capacitar, Empoderar e Planear para construir uma Aldeia melhor é hoje • algo intensamente neces-
sário e desejado pelos habitantes: “Tenho as minhas opiniões e ajudo no que for preciso.” Esta frase muito ouvida re-
flecte vontade de ajudar e trabalhar mas também que existem conflitos e tomadas de posição claras.
As soluções para resolver os problemas• (falta de emprego; difícil viabilidade económica da agricultura; reduzida capa-
cidade de investimento; ingestão dos conflitos, etc) implicam o envolvimento dos interessados o que justifica a premên-
cia da abordagem participativa.
As metodologias de participação a utilizar são amplamente reconhecidas• como metodologias de sucesso na investiga-
ção-acção para o desenvolvimento social e económico sustentável.
A aplicação destas metodologias combinadas numa comunidade inteira (e não num bairro, • sector, etc) é completamen-
te inovadora em Portugal!
O cariz pioneiro deste projecto completo• de desenvolvimento participado numa comunidade dará grande visibilidade 
nacional às entidades financiadoras e parceiras mais próximas.
O Centro de Convergência está amplamente comprometido em trabalhar em conjunto com •  a Câmara Municipal de 
Odemira e Junta de Freguesia de São Martinho das Amoreiras para construir soluções positivas que vão ao encontro dos 
habitantes da Aldeia das Amoreiras.

O nome do projecto:  Aldeia das Amoreiras Sustentável,  remete para que tipo de sustentabilidade? Em que 
dimensões querem atingir essa sustentabilidade? 

A reflexão sobre as metodologias a usar e os objectivos a atingir levou-nos a aprofundar (ou simplificar) a abordagem 
para definirmos tudo em conjunto com a população, desde logo o próprio conceito de sustentabilidade.

Em Novembro de 2009 realizámos, Centro de Convergência, na Aldeia das Amoreiras um encontro em formato de  
Espaço Aberto (ver Open Space Technology) com o tema “O que é uma Aldeia Sustentável” (ver documento resultante 
das  várias  conversas  que  decorreram  em  paralelo  aqui: 
http://gaia.org.pt/sites/default/files/AldeiaSustentavelFinalPublicov2paraimprimir.pdf ).

Neste  espaço  aberto  sugeriram-se  conjuntos  de  princípios  que  analisámos  em  conjunto  sobre  a  sustentabilidade 
nomeadamente  a  Carta  da  Terra,  (ver  em  Inglês:  http://www.earthcharterinaction.org/content/pages/Read-the-
Charter.html ) . Também os princípios éticos da Permacultura (Cuidar da Terra, Cuidar das Pessoas, Dsitribuir o Lucros 
e aplicar limites ao Consumo) foram analisados e discutidos com interesse.

No entanto, apesar da participação de pessoas no encontro ter sido grande, a participação da população da Aldeia das  
Amoreiras foi bastante reduzida. Este facto sugeriu-nos que o tema da discussão era talvez demasiado abstracto para 
interessar à população e talvez a própria forma de organizar o encontro e o espaços e a dinâmica de discussão fosse 
demasiado  diferente  daquilo  que  as  pessoas  da  Aldeia  estão  habituadas.  Debatemos  profundamente  em reunião  e 
decidimos que deveríamos ir nós ter com a população aos seus espaços e dinâmicas em vez de pedirmos à população 
para vir ter connosco. 

Por outro lado decidimos que o conceito de sustentabilidade para a comunidade teria de ser definido pela comunidade e 
não por nós. Mas como fazer isto? Perguntar às pessoas o que é a sustentabilidade?
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Pensamos que este é um palavrão desconhecido para a maior parte desta população. E pensámos que ao perguntarmos  
às pessoas sobre o que é uma Aldeia de Sonho poderíamos chegar à visão de uma aldeia ideal, que pensamos será  
sempre uma aldeia sustentável.

Pensámos no entanto que é necessário ter uma visão sistémica e integrada para a Aldeia e o território em volta numa 
óptica de sustentabilidade forte. Mas esta visão não deve ser imposta, deve antes ser uma visão que inspira e motiva a  
comunidade  e  ao  mesmo  tempo  traz  soluções  ecológicas  para  os  problemas  existentes  que  se  manifestam  nas  
componentes  sociais  e  económicas  mas  que  estão  em  grande  parte  directamente  dependentes  da  forma  como  a 
população se relaciona com o seu meio ambiente e com o trabalho em torno dos recursos naturais. Para tal decidimos  
que esta visão sistémica e com soluções poderia vir de um Projecto de Design de Permacultura para a Aldeia das  
Amoreiras. Este projecto está em fase avançada de elaboração e será divulgado em Setembro de 2011.

A população foi consultada ou participou de alguma forma na elaboração do projecto?
O projecto consiste em actividades de participação. Desde as reuniões sobre os sonhos, até aos grupos de trabalho para a 
concretização  dos sonhos,  até  aos  vídeos  documentários  de educação  ambiental,  até  ao  Projecto  de Permacultura, 
excepto o site www.aldeiasustentavel.net, todas as actividades são participadas.
O projecto antes de ser apresentado aos financiadores, nomeadamente à CM Odemira, ao IPJ e ao Programa Juventude  
em Acção foi apresentado à população da Aldeia das Amoreiras da seguinte forma: Primeiro discutimos com algumas 
pessoas da comunidade a ideia do projecto e a metodologia que sugerimos. Depois fizemos passar algumas cópias do 
projecto (uma versão preliminar do projecto em pdf do link acima) por algumas pessoas da comunidade e pedimos 
ideias, contributos e sugestões. De todas as pessoas obtivemos uma resposta semelhante: o projecto está bem feito e 
apoiamos a sua realização. No entanto não obtivemos sugestões de melhoria, facto que atribuímos ao grau de abstracção 
do projecto. Uma vez que o projecto é essencialmente uma metodologia e um conjunto de actividades para a cumprir  
sem propor actividades concretas de realização dos sonhos da comunidade (excepto o de “Darmo-nos todos bem e 
Organizarmo-nos”), as sugestões também não poderiam ser muito concretas excepto se fossem sugestões de melhoria 
da própria metodologia. Tal não aconteceu antes do início do projecto.  Aconteceu porém logo após o início do projecto.

Se sim,  quais  as  alterações  que essa  participação produziu no projecto em relação ao que poderia ter sido  
anteriormente pensado pelos promotores?
Durante a realização do projecto, depois de perguntarmos à população os sonhos que têm para a Aldeia (em Maio e 
Junho de 2010), houve várias pessoas que pediram que os sonhos se tornassem realidade o mais depressa possível. 
Sentimos que a criação de esperança e motivação nos habitantes da Aldeia das Amoreiras tinha de ser acompanhada de 
uma rápida passagem à acção. 

Por esta razão, reavaliámos a metodologia inicial  e alterámos a metodologia por considerarmos que tal  reflectia a 
intenção da população e assim o projecto seria mais participado e a dinâmica mais próxima da dinâmica ambicionada 
pela população. 

Inicialmente, no projecto, propúnhamos que depois da descoberta dos sonhos e de uma celebração, passássemos a uma 
segunda fase de reuniões  em que se discutiriam os problemas da Aldeia de forma sectorial  e as soluções.  Depois 
existiria uma fase de estudo em que se construiriam cenários com as várias soluções sectoriais e tentaríamos fazer um  
plenário / assembleia com toda a Aldeia ou no mínimo os representantes dos grupos para identificar conflitos entre as 
soluções propostas e definir um caminho / uma estratégia de desenvolvimento sustentável para a Aldeia. Depois de  
definirmos a estratégia passaríamos à acção e à criação de grupos de trabalho.

O trabalho com a população na fase da Aldeia de Sonho e as próprias sugestões da população mostraram-nos que este  
caminho proposto seria um caminho demasiado longo de debate e discussão antes de passarmos à acção. Por isso 
mudámos a estratégia passando a criar desde logo reuniões para a criação de grupos de trabalho e debate em torno dos 
sonhos da Aldeia.

Em relação aos grupos de trabalho temáticos que foram criados: quantos foram criados, sobre que temáticas e 
com que periodicidade se reúnem?

Até agora existiram 3 ou 4  reuniões do grupo da Saúde; 3 ou 4 reuniões do Parque Infantil; 4 ou 5 reuniões da Terrinha  
das Crianças; 1 reunião do Emprego; e existiram em média 2 Mercados na Aldeia por mês, momento em que se reúnem 
os vendedores do mercado no qual se inclui também o Centro de Convergência. Tem reunido também a Comissão de 
Melhoramentos da Aldeia das Amoreiras e o Centro de Convergência.
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Para breve estão previstas reuniões do grupo Aldeia mais Limpa; reunião dos Montes; reunião dos Consumidores /  
Agricultores

 A periodicidade das reuniões não foi ainda definida por nenhum grupo o que levanta o problema de quem convoca as 
reuniões. Na sua maior parte as pessoas vêm ter connosco a falar sobre um problema e a pedir apoio para uma solução e  
temos de ser nós a lembrar que se for em reunião poderá funcionar melhor e que nós não temos capacidade de resolver  
os problemas todos.

O processo de criação de grupos de trabalho ainda não está terminado. De facto, está ainda no início pois ele demora  
bastante mais tempo do que aquele que prevíamos inicialmente. Demora mais tempo porque a criação de grupos de  
trabalho e o agendamento de reuniões não resulta se for feito “por decreto”, no escritório, definindo uma data e um local 
e avisando as pessoas interessadas. 

Para que um grupo funcione é necessário encontrar uma pessoa muito motivada que o dinamize ou duas ou três pessoas  
com motivação suficiente que o dinamizem. A própria necessidade de resolver o problema em reunião tem de ser 
acordada com a(s)  pessoa(s)  em causa  pois  na  maioria  das  vezes  as  pessoas  da  aldeia  têm mais  motivação  para 
combinar  respostas  a  problemas  no  café  em  pequenos  grupos  e  de  passar  à  acção  sem  convocar  uma  reunião.  
Constatamos  que  este  tipo  de  dinâmica  no  café  tem vindo a  aumentar  e  que  as  pessoas  debatem cada  vez  mais  
problemas colectivos da Aldeia em público.

Constatámos ao longo deste tempo e precisamos lembrar-nos sempre que a dinâmica de reuniões em grupos de trabalho  
não é uma dinâmica normal e já existente na comunidade. 

A maioria das pessoas da Aldeia, pela sua experiência profissional, não está habituada a reuniões de trabalho e ainda 
menos a ser responsável por convoca-las e modera-las. Para que tal aconteça é necessário um processo de criação de 
confiança e de criação de uma cultura de reunião e debate em grupo. 

Ou seja, cada vez mais reuniões informais e debates sobre possíveis soluções para problemas da Aldeia que decorrem 
informalmente  e  que  depois  nos  são  comunicadas  para  obter  o  nosso  apoio  e/ou  colaboração  com  pessoas,  
conhecimento, meios técnicos, etc.

como por  exemplo  filmar  uma acção  de  limpeza  de  rua,  ajudar  a  convocar  um dia  de  caiação  da  aldeia  e  atrair  
voluntários, ajudar a vender produtos locais, pedidos para documentar, em vídeo ou fotografia eventos culturais auto-
organizados e tradicionais, entre outros. 

Para além da informação que está no site do Centro de Convergência, principalmente em relação ao grupo da  
saúde e bem-estar, que novas vitórias já foram conseguidas por estes grupos de trabalho?

Apesar de dever ser muito variável de grupo para grupo ou de iniciativa para iniciativa, é possível fazer uma  
estimativa, por exemplo, em percentagem, de quanta população participa nestes grupos e participou na definição 
dos sonhos para a Aldeia? Tem existido uma tendência crescente/decrescente ou oscilações na participação desde 
o início do projecto? 

Consideraria  os  grupos  heterogéneos  ou  verificam-se  algumas  tendência,  como  maioria  (ou  minoria)  de 
homens/mulheres, jovens/idosos, etc.?

Quais os principais obstáculos/barreiras à participação das pessoas no contexto da Aldeia das Amoreiras? De que 
forma os promotores do projecto procuraram ultrapassar esses obstáculos?

Existiram situações em que o resultado da participação fossem decisões contrárias à orientação e aos valores do  
projecto?  Ou seja,  casos  em que os  promotores  do projecto  tivessem relutância em implementar ou  apoiar 
decisões tomadas pelas pessoas, por exemplo, no âmbito dos grupos de trabalho? 

Considera existir uma transmissão de competências mais técnicas dos promotores do projecto para as pessoas?
Por exemplo,  em relação aos  grupos  de trabalho,  aposta-se em formar as  pessoas  a fazer  lobbying por si 
próprias (fazerem pedidos aos órgão públicos, candidatarem-se a projectos, etc.)?

De  forma  geral,  que  mudanças  denota  em  termos  de  possível  empowerment,  autonomia  das  pessoas  ou 
preparação para uma maior participação no seu desenvolvimento?  
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Nota que esta participação se pode transferir para uma participação política, de diálogo com poderes públicos  
locais ou nacionais?

Como  irá  ser  feita  a  avaliação  do  projecto?  De  que  formas  tentarão  envolver  as  pessoas  nesse  processo  
avaliativo?

Em relação a  novas  iniciativas,  dentro  ou  relacionadas  com o  projecto...  como por exemplo  as  hortas,  que 
mencionou; de que forma surgiu essa ideia não prevista no processo inicial?

Foram criadas novas actividades dentro do projecto por sugestão da população e/ou retiradas actividades que a  
população não mostrasse  interesse  ou  adesão? Ou seja,  o  que estava inicialmente  planeado no projecto  foi  
alterado por possíveis percepções de vontades da população?

Quando o projecto terminar, há já indícios que mostrem que a população esteja capaz de se auto-organizar para 
continuar a promover o desenvolvimento da aldeia ou será ainda absolutamente fulcral o incentivo do projecto e 
do Centro de Convergência?

Há planos para futuro seguimento do projecto no sentido de continuar a fomentar a participação com vista a 
uma certa autonomia por parte da população?
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