notICEas

Boletim Informativo do Instituto das Comunidades Educativas
Edição 7

Novembro de 2014

Olá a tod@s 
O notICEas está de volta após uma pausa de verão, uma pausa para regresso às
aulas e ao trabalho, uma pausa da equipa para casar e para pôr os pés ao Caminho!
SÍNTESE DA
INTEREQUIPAS
ALARGADA



REGIÃO NORTE
Mostra de Saberes e Culturas
de Vila Real



Educação para a Cidadania
“De Todos para Todos”










Conversas d’Outono
II Fórum do Interior
Encontro Regional de
Educação

REGIÃO CENTRO
Conversas Esquinadas
Formação em Mercado de
Trocas para Crianças com e
sem Moeda Social

REGIÃO SALOIA
Cinco Aldeias em Assembleia
Comunitária em Santarém

PENÍNSULA DE SETÚBAL
 A Caminho de um Congresso...





de Idosos?!
Candidaturas ao Programa
Escolhas
Sábados (h)à Conversa
Pátio em Movimento
Periferias Urbanas

25 ANOS DOS DIREITOS
DA CRIANÇA EM
PORTUGAL
CADERNOS E OUTRAS
PUBLICAÇÕES ICE
ÚLTIMA HORA!

Em julho celebrámos os 22 anos do ICE e este mês, a 20 de novembro, comemoramos os 25 anos da adoção por unanimidade, nas Nações Unidas, da Convenção sobre os Direitos da Criança.
Há 25 anos atrás os Direitos das Crianças não eram plenamente reconhecidos, nem
tão pouco se houvera estabelecido uma relação direta entre o bem-estar das crianças e uma sociedade plenamente desenvolvida. Passados 25 anos o que foi feito em
Portugal? E no mundo? O que mudou? O que melhorou? O que ainda há para fazer?
Is the world a better place for children?(1) (Será o mundo um lugar melhor para as
crianças?), este é o título de um documento que a UNICEF acaba de publicar.
25 anos passados e a ação no terreno, a par da reflexão continuada e divulgada,
continuam a ser essenciais para defender os Direitos das Crianças, pois há Direitos
mas tal não significa que estes estejam a ser cumpridos. Precisamos de nos manter
alerta, despertos, atentos, interventivos e lutadores, pois queremos um mundo onde
não morram diariamente 17.000 crianças com menos de 5 anos; onde crianças com
menos de 6 trabalhem árdua e diariamente; onde há milhões de crianças que não
frequentam a escola; onde milhões vivem na pobreza extrema; onde tantos outros
milhões vivem na rua, sem pais, sem família, sem comida, sem teto, sem amor…
este é um mundo que não queremos, este é um mundo que urge melhorar, pois ainda não chegámos a todos, ainda não temos o mundo que sonhámos, mas continuamos o caminho, o caminho para um mundo pleno de Direitos para as crianças.
Muito foi feito ao longo destes 25 anos, o progresso nas diferentes áreas é real, e a
Convenção salvou, melhorou e tornou mais digna a vida de milhões de crianças e
das suas famílias, em Portugal e no mundo.
No entanto é essencial que a criança seja o centro e a prioridade dos diferentes governos do mundo, pois ao lutarmos pelo pleno direito das crianças estamos a construir um mundo melhor para todos nós.
(1)

Publicação disponível em: http://www.unicef.org/publications/index_76027.html
Por: Andréa Duarte

Enviem as vossa notícias, fotos, artigos, etc. até ao dia 10 de cada mês para os
seguintes endereços de correio eletrónico:
andrecas73@gmail.com e lfsbrandao@gmail.com
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SÍNTESE DA INTEREQUIPAS ALARGADA
PALMELA 26 E 27 DE ABRIL DE 2014
Abaixo, apresenta-se a transcrição da síntese proferida por Rui d’Espiney no encerramento da Interequipas Alargada, realizada em Palmela nos dias 26 e 27 de abril.

Cabe-me a intervenção final, que não será bem uma síntese mas um
conjunto de comentários feitos a propósito ou em torno de quatro ou
cinco eixos de reflexão sobre o que vi e ouvi esta tarde.
O primeiro eixo remete-nos para a riqueza do trabalho de grupo realizado ao longo destes dois dias.
O primeiro comentário a este propósito vai para a forma como funcionaram os grupos e que, em meu entender, em termos metodológicos,
pode ser um ensinamento para o próprio ICE. Com efeito, tornou-se
evidente que os grupos tiveram presente ou tiveram como propósito, a
ideia de potenciar a experiência, as vivências e as reflexões dos participantes. Nesse sentido, foi uma reflexão não assente nos animadores
dos grupos, “que desapareceram”, mas apoiada verdadeiramente nos
participantes, naquilo que eles tinham no seu interior.
O segundo comentário, é que tendo havido a preocupação diagnóstica, não houve verdadeiramente um diagnóstico. O que houve foi uma
reconstrução colectiva dos objetos de análise. Quer isto dizer, que os
objetos de análise não foram analisados, foram reconstruídos, e portanto, num certo sentido, vocês debruçaram-se sobre a realidade, produzindo-a, reconstruindo-a e de alguma forma, redefinindo-a. E um
bom exemplo desta perspectiva é o modo como se abordou a questão
do bairro periférico. Não ficaram pela definição de bairro periférico como um processo, fizeram-no procurando identificar processos que informam e enformam os bairros periféricos, e a interacção que se verifica entre esses processos.
O terceiro comentário, que me parece a mim interessante, é terem
abordado a intervenção numa lógica de desafios. E por conseguinte,
apontaram para a explicitação, dos aspectos potenciadores da acção,
isto é, potenciadores de respostas críticas.
O quarto aspecto foi tentarem abordar os problemas como fonte de
solução e não como obstáculo. Todas as vossas intervenções se fizeram nessa perspectiva.

NACIONAL
E finalmente, a busca do espaço de liberdade em cada uma das situações que foram descritas. A busca das diferenças passou, também,
pela identificação do que era semelhante, mas na perspectiva da procura dos interstícios por onde se pode passar nas instituições que nos
sufocam.
● O segundo eixo, vai para três dimensões de análise particularmente interessantes que aqui estiveram presentes.
A primeira dimensão foi o facto de auscultarem a realidade na lógica
das tensões que a atravessam: a tensão entre centro e periferia, entre
cultura e culturas, entre opressão e resistência, entre dependências e
independências. Reflectiu-se sempre, numa lógica, digamos assim, da
busca das tensões que caracterizam a realidade. Ora nós não temos
dúvida nenhuma de que a sociedade se organiza através de um processo claro de tensões múltiplas; e portanto, esta ideia, de analisar a
realidade como um espaço de produção de tensões, parece-me a mim
particularmente importante.
A segunda dimensão que também me parece interessante, foi a própria abordagem do conceito de poder. O poder enquanto existe, é um
poder que nos domina, mas também há poderes que são antihegemónicos. Na verdade, nem mesmo o poder que nos domina é um
poder uniforme; mas ele próprio é um poder que diversifica uma série
de poderes. E portanto, estes jogos de poderes que existem, são a
chave, do que está em jogo em todo o processo demudança e reconstrução do poder. Não há processo de mudança que não seja orientado
para a reconstrução das relações de poder e o que é certo, é que não
é possível refletir sobre esse processo de reconstrução do poder sem
ser a partir do próprio poder.
A terceira dimensão refere-se, às intencionalidades da vossa reflexão. Para mim foram claras as seguintes três intencionalidades:
A primeira, tem a ver com a mudança social. A verdade é que todos
estivemos preocupados em refletir, passo a expressão, “como dar a
volta a esta merda”? Há muitas reflexões que são feitas, não no sentido de produzir mudança, mas no sentido de reconfigurar a mudança,
isto é de no fundo reajustá-la. Pensa-se muito mas para manter tudo
na mesma… Enquanto nós estivemos aqui preocupadíssimos em
construir o diferente. No fundo o cerne da vossa reflexão foi “Como é
que se chega à diferença?”
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A segunda, é a preocupação com a emancipação dos destinatários. A
perceção clara de que os cidadãos se querem a participar, não na
perspetiva de serem mais uns tantos intervenientes num determinado
processo, mas acima de tudo, no sentido de se obter o seu processo
emancipatório. Querem-se cidadãos emancipados. Não é, só participantes, é emancipados. A busca da emancipação dos cidadãos, é alguma coisa, que em meu entender, marca a diferença da reflexão que
aqui produzimos.
A terceira intencionalidade que evidentemente se percebeu, foi que
ninguém trouxe um caminho para a mudança, mas, se calhar a constatação do facto de não haver um caminho para a mudança. Neste momento o que surgem são veredas: algumas por onde nos podemos
meter. Existirá um caminho para a mudança; nós, é que ainda não o
encontrámos.
O terceiro eixo tem a ver com o conjunto de estratégias de ação sobre que se debruçaram.
O que desde logo se realça é o facto de nos confrontarmos com o embaraço em que nos encontrarmos: o processo que nos espera, é um
processo lento. Em termos de linguagem (vocês desculpem, eu tenho
72 anos, venho da resistência contra o fascismo, andei metido nas lutas, nomeadamente nas guerrilhas), diria que a nossa guerra, é uma
guerra prolongada. Em nenhuma circunstância, uma lógica de guerra
imediata, uma guerra fulminante. Não se trata dos 6 dias da batalha do
deserto: trata-se de um processo extraordinariamente lento, tão lento
que a cada momento que se avança, há reconstrução de novas condições para avançar ou recuar. O próprio caminhar é feito por apalpadelas e por avanços progressivos. E isso é um dos aspetos que, em meu
entender, deve estar presente na atual situação.
Mas então quais são as entradas para essa caminhada, qual é a nossa base?
O ponto de partida é o facto de neste momento, o desânimo estar instalado em tantas escolas, em tantos locais de trabalho, em tantos lugares. Nós não estamos numa fase de batalha aberta; está-se pelo contrário numa fase de acumulação de forças… O que significa um trabalho paciente, constante, continuado, em ordem a ir conquistando, dia
após dia, o conjunto de pessoas que podem, de alguma forma, amanhã, dizer “NÃO”, numa voz colectiva e sonante.
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A segunda ideia, independentemente dos termos aqui referidos e com
muita justiça, é a da importância de conciliarmos o “para” com o “com”,
o que aponta para a importância estratégica de contarmos com dispositivos de acompanhamento que, de alguma forma, animem os processos (a tal relação entre o exterior e o interno, é necessária)…sendo, no
entanto, fundamental, não perdermos de vista que os sujeitos do processo não seremos nós, mas aqueles a quem nos dirigimos. É que
muitas vezes na intervenção das instituições não se percebe que
quem está a ser sujeito do processo não é quem age, mas quem intervém: não é o animador que é o sujeito do processo,
(independentemente de ter um papel fundamental e decisivo na sua
implementação) mas sim o chamado destinatário.
Uma terceira ideia, particularmente interessante, foi a vossa preocupação em desinstitucionalizar “as respostas”. A perceção de que “as respostas” têm de ser necessariamente informais. Com certeza que devem vir a assumir formas orgânicas, mas é um orgânico permanentemente instável, móvel, em nenhuma circunstância institucionalizado e
em nenhuma circunstância cristalizado.
Uma quarta ideia particularmente importante, é o que eu costumo caracterizar pelo predomínio da “pedagogia da escuta”, que é um aspecto quase chave nos processos de mudança social. È óbvio que só escutando, mas sabendo escutar e sabendo responder ao que se escuta,
se avança. Não basta escutar, é necessário saber responder (nunca
me esqueço de uma sessão que tive com o Celso Antão e um conjunto
de jovens. Os jovens foram desafiados a apresentarem as suas reivindicações. Foram à mesa e apresentaram-nas. Bateram-se palmas,
eles foram para o lugar e acabou, passou-se para outra. Ninguém respondeu àquilo. Como é evidente, foi positivo, eles terem podido explicitar o que sentiam, mas é também evidente que isso não é suficiente).
É necessário entrar em diálogo, é necessário entrar em interação e
conseguir responder aos aspectos que preocupam as pessoas.
Finalmente, creio que algo que aqui foi dito, é consensual: precisamente o imperativo de se negar a abordagem pelos consensos para
passarmos a assumir uma abordagem da conflitualidade que pressupõe irreverência em todos os aspectos. Não podemos esquecer que o
consenso é o grande instrumento através do qual se garante a disciplina das pessoas e a sua subserviência: a preocupação com o consenso é a preocupação dos poderes instituídos.
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Recentemente ouvimos um apelo (da parte de Passos Coelho imaginese) a um consenso em torno do conceito de Liberdade. É obvio que
todos concordamos com o imperativo de liberdade mas também é obvio que rejeitamos a liberdade de explorar, de oprimir, de nos submeter
(em) obrigatoriamente ao discurso oficial.
Para finalizar, um último eixo de análise. Creio que alguns debates
aqui realizados demonstraram uma preocupação não com os atores
em abstrato, mas em torno dos actores da acção. Permito-me a propósito proceder a algumas reflexões.
A primeira reflexão, é esta ideia de que papel decisivo na mudança
está nos actuais invisíveis, está naqueles que, neste momento, não
são audíveis, está naqueles que de alguma forma não se mostram. É
por isso que nós tanto dizemos que é fundamental pôr as crianças a
falar, porque as crianças são seres não ouvidos, são seres mudos. (A
escola está montada para fazer da criança um ser mudo e agora até
está montada para fazer do professor um ser mudo); É por isso também que queremos a promoção dos idosos. São precisamente os mudos que nós queremos que falem. O que significa trabalhar numa lógica inversa à actual. Não é por aqueles que se destacam que nós intervimos mas é precisamente por aqueles que estão ocultos neste momento.
A segunda reflexão que aqui também me pareceu importante, foi ao
abordarmos quem intervém, não o fazermos numa lógica de engenharia, mas numa lógica de artesanato. A reconstrução cultural do sujeito
é uma reconstrução necessariamente feita na busca dos pequenos saberes que ele possui, e que vai aplicar diretamente, isto é, agindo como um pequeno artesão e não como um engenheiro (com o plano feito
e com todos os aspetos já presentes).
A terceira reflexão que faço é sobre a percepção que nós temos de
que perante esta encruzilhada em que nos encontramos, é óbvio que
só podemos avançar diversificando as ”ofertas”, isto é, tendo-se presente que o público, ao contrário do que possa parecer, não é homogéneo. E quanto mais diverso ele for, mais respostas diferentes são
necessárias. O que significa que nós não podemos pensar a intervenção em relação a um total ou a uma totalidade, mas sim, em relação a
uma diversidade que vai exigir respostas específicas, múltiplas.
Enfim temos de ter presente que eu reajo a certos desafios, mas aquele que está ao meu lado vai reagir a outros desafios que são diferentes: não é verdade que reajamos todos ao mesmo desafio.
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Eu vejo isso na minha casa: não reajo da mesma maneira que a minha
filha. Aquilo que a indigna não é exatamente igual àquilo que me indigna a mim. Temos um aspeto comum, indignamo-nos os dois! À parte o
facto de nos indignarmos os dois, não há uma coincidência.
Ora se isto acontece dentro de uma mesma família, o que não é em
relação a uma comunidade. Portanto esta ideia de que na comunidade,
todos pensam da mesma maneira, não existe. A comunidade é uma
abstração. O que existe é uma sociedade com indivíduos que interagem. E a ideia de trabalhar a comunidade como um conjunto de indivíduos que interagem é fundamental, porque temos necessidade de produzir diferentes respostas.
Foram estes alguns comentários que me surgiram das vossas intervenções. Mais uma vez não posso deixar de saudar esta Interequipas.
Institucionalmente devia fazer uma coisa (agradecer àqueles que tiveram um papel de animadores/ dinamizadores), mas como não sou institucional não o faço.
Estiveram cá porque quiseram e estiveram cá porque lhes agradou fazer esse mesmo trabalho. Não digo muito obrigado por terem feito esse trabalho porque eles próprios, com certeza, também estão agradecidos da oportunidade que tiveram de interagir com gente boa.
Eu por mim estou híper-agradecido por ter estado convosco.
E é tudo! Por aqui ficamos!

Por: Rui d’Espiney

REGIÃO NORTE

MOSTRA DE SABERES E CULTURAS
DE VILA REAL
Realizou-se no dia 5 de julho de 2014 na aldeia de Justes (N. Srª Lurdes - GPS: 41.347306, -7.623652;IP4 – Saída: Justes ou Lamares),
durante todo o dia, a Mostra de Saberes e Culturas de Vila Real. Trata
-se de um evento regional que visa promover a participação ativa de
todos os agentes locais empenhados no desenvolvimento económico
e cultural, numa celebração de cidadania e democracia. Pretende-se
que esta iniciativa seja um eixo do desenvolvimento local no contexto
da região de Vila Real.
Estiveram presentes associações de desenvolvimento local, produtores agrícolas locais, artesãos e associações culturais. Os participantes
expuseram, em stands, os seus produtos, partilhando experiências e
saberes ou exibindo a sua arte e cultura.
Esta iniciativa nasceu no âmbito do Fórum de Vila Real do Projeto 40º
Aniversário 25 Abril promovido pela “Apgico - Associação para a Criatividade e Inovação” em parceria com a UTAD. Neste contexto o grupo
de trabalho n.º 7 (que integra um membro do ICE) propôs esta iniciativa. No
seguimento de contactos com a
“AdJustes – Associação para o Desenvolvimento Local de Justes” a Mostra de
Saberes e Culturas de Vila Real teve a
organização conjunta de: “AdJustes –
Associação para o Desenvolvimento Local de Justes” e GT nº 7 do
Fórum de Vila Real do Projeto 40º Aniversário 25 Abril.
A iniciativa decorreu com uma boa adesão popular, houve muita animação e momentos de confraternização entre todos. Podemos concluir que esta Iª Mostra de Saberes e Culturas de Vila Real foi um sucesso.
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Provou-se que a partir de uma ideia partilhada por um grupo de cidadãos, levada a cabo com solidariedade, voluntarismo, trabalho e dedicação, tudo se pode conseguir. Vale a pena ser parte de um grupo
que demonstra um dever cívico e de participação cidadã elevado e
que encontrou na Associação de Desenvolvimento de Justes um conjunto de pessoas com uma forte determinação e capacidade de organização, o que permite, em conjunto, pensarmos, numa nova Mostra
de Saberes e Culturas de Vila Real. Quem sabe?...
Por: Zé Manel

EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA
“DE TODOS PARA TODOS”
Iniciou no dia 7 de novembro o projeto de Educação para a Cidadania “De Todos para Todos”
em Viseu. Este projeto implementado pelo ICE
(Instituto das Comunidades Educativas) com a
colaboração do grupo TPC (Trabalho de Professores na Comunidade), tem como objetivos contribuir para a formação de crianças que entre
outras coisas sejam conscientes dos seus direitos e responsabilidades, informados acerca dos temas políticos, sociais e ambientais, preocupados com o bem-estar dos outros, coerentes
nas suas opiniões e argumentos, influentes através das suas ações,
ativos na vida da comunidade e responsáveis na sua ação cívica.
As sessões de promoção de Educação para a Cidadania ocorrerão
quinzenalmente, junto de grupos de crianças do 3.º ano de escolaridade das escolas do 1.º CEB de Ranhados e Repeses onde serão abordados os subtemas de “Educação para a Cidadania”: Educação Financeira, Educação para a Igualdade de Género, Promoção do Voluntariado, Educação para o Empreendedorismo, Educação para os Direitos
Humanos, Educação para a Saúde e a Sexualidade, Educação para a
Segurança e Defesa Nacional, Educação para o Desenvolvimento,
Educação do Consumidor, Educação para os Media, Educação Rodoviária, Dimensão Europeia da Educação, Educação Intercultural e
Educação Ambiental/ Desenvolvimento Sustentável. Este projeto prevê ainda, para além destas sessões, uma saída de campo para trabalhar um dos subtemas e um congresso de Crianças.
Por: Leonel Pires
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CONVERSAS D’OUTONO
A teia da vida e da relação com a natureza começa a construir-se a
partir das experiências vividas nas primeiras relações.
O primeiro tema de tertúlias da Associação MATERNURA 2014, as
Conversas D'Outono será "A Criança e a Cidade", com a participação
especial de Fernando Ilídio Ferreira.
Convidamos toda a comunidade, famílias e, em especial os profissionais ligados à comunidade educativa e à área da saúde (bebés/
crianças) a estarem presentes para trocarmos ideias de como podemos salvaguardar e honrar as experiências mais precoces.
Esta é uma iniciativa da Maternura em parceria com o Centro de Estudos da Criança da Universidade do Minho e o Instituto das Comunidades Educativas, e com o apoio da Junta de Freguesia de Ílhavo - São
Salvador.
PROGRAMA do trimestre
Conversas d'Outono "A Criança e o Outro", na Junta de Freguesia de
Ílhavo, São Salvador, das 17h às 19h
8 de Novembro - A Criança
e a Cidade


Fernando Ilídio Ferreira (CIEC
- Centro de Estudos da Criança da Universidade do Minho)
22 de Novembro - Os Direitos Emocionais da Criança


Cláudia Pinheiro (fundadora
da Maternura)
6 de Dezembro - O Brincar
e a Expressão do Corpo


Ana Santos (Educadora na
Maternura) e Diana Bernard
(prof.ª Yoga para Bebés)
.
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II FÓRUM DO INTERIOR
Com mais de uma centena e meia de inscritos decorreu em Vila Real,
na UTAD, nos dias 6 e 7 de novembro, o II Fórum do Interior sob o
tema "Pensar e Agir para a Sustentabilidade e Viabilidade dos Territórios de Baixa Densidade". Esta iniciativa organizada pela ANIMAR e
pela UTAD promoveu um conjunto de comunicações no âmbito da temática central mas com uma diversidade e variedade interessante e
enriquecedoras para todos os participantes. Assim, nos diferentes âmbitos, ocorreram comunicações programadas/temáticas e livres seguidas de debate abordando as seguintes problemáticas: Política económica e demográfica para o desenvolvimento do interior; Cidadania e
participação na definição de políticas de desenvolvimento; A agricultura familiar na sustentabilidade dos territórios; Governança, Participação e Cidadania; Economia Local numa Sociedade Global; Políticas e
estratégias para os territórios do interior 2014-2020; Serviços Públicos
e Humanização dos Território; O papel da agricultura familiar na sustentabilidade dos territórios.
Com a apresentação das sínteses temáticas, na última sessão, pôdese constatar a riqueza do debate produzido ao longo dos dois dias,
pelo que se pode considerar esta iniciativa como muito bem sucedida,
cuja reflexão será certamente aproveitada na ação em prol das regiões de baixa densidade do nosso país, ou seja, as regiões periféricas
rurais.

Programa do Congresso disponível em:
http://www.utad.pt/vPT/Area2/noticias/PublishingImages/news_novembro_2014/
cartaz_forum_interior_2014.png

Por: Zé Manel
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ENCONTRO REGIONAL DE EDUCAÇÃO

Nos passados dias 19 e 20 de setembro, no auditório da Escola Superior de Educação de Viseu, decorreu o Encontro Regional de Educação Ambiental “Dos Rios aos Oceanos: percursos entre muitas histórias”, organizado pela Associação Portuguesa de Educação Ambiental (ASPEA) em parceria com o Instituto das Comunidades Educativas (ICE) ,no âmbito do projeto com o mesmo nome.
Tratou-se de um projeto pedagógico, de âmbito nacional, concebido e
desenvolvido pela ASPEA, uma iniciativa da Comissão Europeia, e
promovido pelo Centro de Informação Europeia Jacques Delors
(CIEJD).
Esta iniciativa fez ainda parte de
uma formação para professores
intitulada “Educação Ambiental
para a Sustentabilidade: aprender fora de portas” que teve como parceiro o Centro de Formação Comunidades Educativas do
CPDF.
Esta iniciativa visou a partilha e
visibilidade das atividades educativas que contemplaram conteúdos relacionados com a
água, rios, mares e oceanos,
enquadradas no âmbito das diretivas e políticas da “União Europeia: sustentabilidade e uso
eficiente de recursos”.

Página 13

REGIÃO NORTE
O seminário contou com a presença de diversas individualidades ao
longo dos dois dias, nomeadamente, Joaquim Ramos Pinto
(ASPEA), Joaquim Seixas (Câmara Municipal de Viseu), Maria Cristina Azevedo Gomes (ESE Viseu), Célia Morgado (CIEJD), Fátima
Matos Almeida (ASPEA – Promoriver), José Manuel Carvalho
(ICE), Benvinda Semitela (EB1 Tondelinha), Francisco Sóñora Luna
(Climántica e Oceántica – Campus do Mar; Galiza), Jorge Loureiro
(ASPEA – Viseu), Laura González (ASPEA), Fátima Matos Almeida
(ASPEA – Caretakers), Susana França (CO), Dulce Ferreira (Fábrica
Ciência Viva – Aveiro), Manuela Oliveira (FEUP-ASPEA), Mário Oliveira (ESECS-IPL), Olga Santos (ESECS-IPL), David Silva (ASPEA),
Adelina Pinto (ASPEA), Guilhermina Galego (GEOTA), Célia Morgado (CIEJD), Francisco Teixeira (APA) e Luís Filipe Santos (DGEME).
Por: Leonel Pires

REGIÃO CENTRO

CONVERSAS ESQUINADAS
Dia 19 de Outubro, na Casa da Esquina, em Coimbra teve lugar uma
Conversa Esquinada (série de sessões temáticas de conversa): reuniu
-se um grupo de 10 pessoas, partilhando experiências /alternativas ao
consumismo acrítico.
No projecto “Fora de Portas” , crianças da creche utilizam a horta
biológica como espaço pedagógico e, em vez dos tradicionais
brinquedos de plástico, usam a terra, a lama, as flores, os caracóis, as
borboletas...
Em Miro, uma IPSS dinamiza uma cooperativa dos agricultores locais,
para promover o consumo na proximidade em alternativa às grandes
superfícies.
O “Cesto Cheio” é uma plataforma na Web que promove o encontro
entre cada produtor/agricultor e o seu consumidor/cliente.
No Mercadinho do Botânico, agricultores biológicos comercializam os
seus produtos e partilham ideias, afectos e muito alegria.
As feiras de trocas entre crianças, utilizando uma moeda social,
promovem oportunidades de aprender que dividir (brinquedos)
também pode ser multiplica-los.
... espaços, laços, afectos, desejos, procuras ... talvez ainda não
alternativas, mas em todo o caso pontos de esperança ... o consumo
sutentável, ecológico e solidário terá de ser o futuro (sob pena de não
haver futuro). Porque não ir começando?
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MAIS UMA CONVERSA ESQUINADA
No passado dia 20 de Outubro, peças 21h, tivemos mais uma Conversa Esquinada, na Casa da Esquina.
Esta Conversa Esquinada visou a reflexão sobre o Consumo Acrítico, tendo sido partilhadas algumas experiências que contrariam esta
nossa atitude perante o consumo.
Experiências apresentadas:


Cooperativa “Produtos da Nossa Aldeia”, apresentada pelo Victor
Andrade



Projeto "Fora de Portas" do CENSI - Centro Social Infantil de Aguada de Baixo, apresentado pela Gisela Dias



Cabaz "Cesto Cheio", apresentado pela Anneliek



Experiência modelo em França, apresentada pela Rosa Rodrigues



Testemunhos do Mercadinho do Botânico recolhidos pelo José João

No final da Conversa Esquinada, a Luciane fez uma "amarração".
As Conversas Esquinadas são abertas. Traz um amigo também!
Os resultados desta Conversa Esquinada foram apresentados numa
reunião do GAC - Grupo de Animação Comunitária, no dia 25 de
Outubro, em Lisboa, onde alguns de nós estivemos presentes.
O GAC é um grupo de pessoas que surgiu há cerca de 20 anos, a
partir da necessidade dos médicos de Saúde Pública pensarem a sua
prática e dos Centros de Saúde a sua relação com as comunidades
locais. Hoje em dia, integra pessoas das mais variadas áreas: animação sócio cultural, desenvolvimento social, economia, jornalismo,
etc…
Saudações

Por: Zé Tovar; Luciane Lucas; Victor Andrade; Zé João

REGIÃO CENTRO

FORMAÇÃO EM MERCADO DE TROCAS PARA
CRIANÇAS COM E SEM MOEDA SOCIAL
Caros amigos de Portugal, do Brasil e da Espanha,
Gostaria de compartilhar convosco uma formação que estivemos fazendo, eu e Samuel Machado, relativamente à organização/animação de
mercados de troca para crianças, com particular atenção aos que utilizam moeda social. O evento ocorreu nos dias 24 e 25 de Outubro,
no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, das
9:30 às 18h.
A oficina gratuita aconteceu no âmbito das atividades do Grupo EcoSolCES e contou com o apoio do Grupo de Trabalho das Moedas Sociais
do Fórum Cidadania & Território e da Casa da Esquina.
A iniciativa é voltada principalmente para pessoas/grupos que estão diretamente ligados a feiras de trocas para crianças e jovens ou que pretendam organizar novos mercados para crianças, com ou sem moeda
social.
Trata-se de uma oficina em que a primeira parte funciona no formato de
roda de diálogos, de modo a incentivar a troca de experiências, dúvidas
e questões. No segundo dia acontece a formação propriamente dita,
debatendo-se principalmente as questões abaixo:
Questões conceituais
1) Razões para criar um mercado de trocas para crianças. O sentido
pedagógico das potencialidades e limites;
2) Pontos em comum e diferenças relativamente aos mercados de troca para adultos;
3) Quando e por que adotar uma moeda social;
4) A construção de uma outra forma de brincar a partir de uma relação
diferente com as noções de novidade e posse;
5) Um outro sentido de solidariedade: da noção de doação à noção de
redistribuição e convívio;
6) A questão do valor no mercado de trocas para as crianças.
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Questões práticas
1) A participação das crianças no planeamento e na montagem dos
mercados;
2) A construção colectiva dos preços médios dos brinquedos;
3) A construção de assembleias-mirins no final dos mercados;
4) O valor das oficinas formativas para consolidação de novos valores relativamente ao consumo;
5) Critérios de avaliação dos mercados solidários para crianças: como saber se as feiras estão a correr bem?;
6) Da concentração de "riqueza" e outros desvios a evitar nos mercados para crianças.
O link da programação dos dois dias está disponível em:
http://www.ces.uc.pt/eventos/index.php?id=10298&id_lingua=1&pag=10300

Um abraço a tod@s,
Por: Luciane
Luciane Lucas dos Santos, PhD
Investigadora Permanente
Centro de Estudos Sociais - Laboratório Associado
Universidade de Coimbra
www.ces.uc.pt
http://www.ces.uc.pt/investigadores/index.php?action=bio&id_lingua=2&id_investigador=603

REGIÃO SALOIA

CINCO ALDEIAS EM ASSEMBLEIA
COMUNITÁRIA EM SANTARÉM
No fim de semana de 11/12 de outubro, em Santarém, no decorrer da
Manifesta - Feira e Festa do Desenvolvimento Local, as aldeias de
Brotas (Mora), Juncal do Campo (Castelo Branco), Chãos (Rio Maior), Landal (Caldas da Rainha) e Miro (Penacova) fizeram a sua Festa
e a sua Assembleia Comunitária.
No Jardim da República, cerca de 80 pessoas vindas das aldeias partilharam os seus farnéis, os seus petiscos. De mão em mão andaram
belos ovos cozidos de codorniz da aldeia do Landal, uns deliciosos
queijinhos do céu de Mora, o pão “triga-milha” de Miro e o saboroso
presunto da aldeia de Chãos.
Ao lado, o Rancho Folclórico de Chãos exibia as suas danças e cantares e ouviu-se a beleza do cante alentejano pelo Grupo de Cantadores
da aldeia de Brotas.
Como a aldeia de Miro estava a celebrar a sua festa tradicional, não
puderam acontecer as danças e cantares do Rancho Folclórico “Os
Barqueiros do Mondego” mas houve trajes tradicionais apresentados
pelos seus habitantes. Também não pode comparecer o Rancho Folclórico do Juncal do Campo.
Após o almoço, as aldeias reuniram no Palácio Landal a sua Assembleia Comunitária Inter-Aldeias, evidenciado o trabalho associativo e
de desenvolvimento local que vai acontecendo em cada comunidade.
As cinco organizações que dinamizam os processos de desenvolvimento local e de economia social e solidária em cada aldeia trouxeram
a experiências e o trabalho que desenvolvem. No seu conjunto, criaram e mantem cerca de 100 postos de trabalho, devidamente consolidados, atuando na área da solidariedade social, da valorização das
culturas locais, da emancipação e reconstrução de identidades, da restauração, do turismo ativo e de natureza, do artesanato e da conservação da natureza e da biodiversidade.
São aldeias ativas e inovadoras, não conformadas com a crise, com o
despovoamento e com o abandono dos territórios rurais, com 150 a
300 habitantes, com um dia a dia de trabalho, de invenção e de criatividade para enfrentar e resolver problemas, construindo soluções para
o futuro das suas comunidades.
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Dirigentes da ABROTTEA – Associação de Dinamização, Cultural,
Histórica e Ambiental de Brotas, da ECOGERMINAR – Associação
de Desenvolvimento do Interior, de Promoção do Comércio Solidário,
do Ecoturismo e de Luta à Desertificação, da COOPERATIVA TERRA CHÃ, CRL- Desenvolvimento Local, Artesanato e Serviços, do
CDCL - Centro de Desenvolvimento Comunitário do Landal e do
GSSDCRM - Grupo de Solidariedade, Social, Desportivo, Cultural e
Recreativo de Miro contaram os processos que possibilitam gerar
emprego de base local e tornar as aldeias sustentáveis e ativas, inclusive com ideias e projetos futuros para aumentar a riqueza produzida nos seus territórios.
Trata-se de aldeias com percursos muito significativos de dinamização associativa e de metodologias de trabalho que possibilitam identificar e caracterizar problemas e elencar e desenvolver as soluções.
Na assembleia deram o seu contributo e reflexão, o professor José
Ornelas, do ISPA, o Dr. António Costa e Silva, da Direção Executiva
da CCDR do Alentejo e a Dra. Elizete Jardim, da Direção Regional de
Agricultura de Lisboa e Vale do Tejo, enriquecendo uma animada
conversa sobre as dificuldades e os valores do nosso meio rural, bem
como da possibilidade de, ainda, se fazerem caminhos de não exclusão, de criação de riqueza e de sucesso, remando contra o discurso
dominante da resignação, da partida e do abandono.
Assim, depois de um período de incubação, viu a luz do dia a REDE
AIA - Aldeias Inovadoras e Ativas.
Chãos, Brotas, Juncal do Campo, Landal e Miro estão para o que der
e vier...
Os seus dirigentes revelaram que: “... estas aldeias vão continuar a
multiplicar a troca de experiências e saberes; a transferir entre si processos e produtos e a desenvolver dinâmicas de cooperação que assegurem novas sustentabilidades nas aldeias da Rede ou ainda levar
esse conhecimento de experiências feito até outras aldeias”.
Na Assembleia reafirmou-se, ainda, a pertinência de estruturar e conceber projectos e financiamentos no âmbito do novo Quadro Comunitário, a partir do local, a partir de uma construção participada de problemas, de expectativas e de visões, como condição essencial, insubstituível e inadiável para um LOCAL com valores, com oportunidades e com sustentabilidade económica e social.
Por: Víctor Andrade

PENÍNSULA DE SETÚBAL

A CAMINHO DE UM CONGRESSO...
“DE IDOSOS ?!”
Num dos seus Cadernos de Lanzarote , José Saramago põe em causa
os que dizem que os velhos não falam. Reconhece que estão, de facto,
quase sempre calados mas, como sublinha, isso porque ninguém lhes
faz perguntas. Acrescentaria que, quando lhes perguntam algo, não se
preocupam em ouvir as respostas.
Dito de outra forma, vivemos numa sociedade que remete ao silêncio
e, acrescente-se, à inação, os idosos.
Num país em que reformados e pensionistas representam uma fatia
crescentemente significativa da população, a verdade é que se
despreza o capital de saberes e competências que os anciãos
constituem, contribuindo-se , assim, directamente para o agravamento
da crise social, cultural e económica ( e tembém política) em que
caímos.
Consciente desta realidade, o MovDP- Movimento da Democracia
Participativa elegeu, como uma das sua prioridades, induzir a
realização de um Congresso Senior que funcione como um espaço de
afirmação da cidadania e uma oportunidade de explicitação de desejos
e expectativas dessa camada, hoje silenciada e desconsiderada.
Naturalmente, quer-se que esse congresso seja o fruto da vontade dos
próprios destinatários, o que passa pela aposta na realização de
momentos de encontro de reformados, pensionistas e de
Universidades Seniores bem como de Associações que
têm ,precisamente, como objectivo, defender e promover os interesses
dos idosos.
Implicado no MovDP, o ICE - Instituto das Comunidades Educativas
deu início ao processo de organização do Congresso no distrito de
Setúbal, tendo realizado já, nas suas instalações, a 14 de Outubro,
uma reunião com Universidades Seniores da Península, reunião que
se traduziu numa adesão plena a um congresso cuja preparação surja
como um processo de consciencialização e de explicitação de
vontades da parte dos directamente implicados/ “benificiários”.
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Muita coisa está ainda por definir.
Desde logo, o próprio nome do congresso. As palavras que traduzem
conceitos possuem sempre um valor social e o facto é que a noção de
idoso, por exemplo, faz, a mim pelo menos, pensar em fragilidade e
em dependencia. A minha opção vai por uma expressão que Miguel
Torga utiliza para se caracterizar a si próprio quando, aos 84 anos,
escreve no seu diário XVI: concretamente, anciania, que ele emprega
como a chegada de uma caminhada que começa na juventude e
passa pela maturidade, sem com isso significar um juizo de valor
sobre cada uma dessas faixas etárias.
Por definir está, também , o âmbito do Congresso. A proposta do
reitor da Universidade Senior do Seixal, na reunião atrás referida, e
aceite por todos os presentes, abranger-se-há, apenas, o distrito de
Setúbal. Mas nada nos diz que a adesão de idosos de outros pontos
do país , ou o eventual impulso de associações nacionais como o
MURPI , a RUTIS ou a APRE! não venham dar ao Congresso uma
abrangência maior.
Por definir está, igualmente, a composiçõa da sua comissão
organizadora e promotora. Ela nascerá, necessáriamente, das várias
reuniões que se sucederão a partir de agora. Por definir está, enfim, a
data e local da sua realização. A data, nomeadamente, vai depender
do âmbito que, em definitivo, atinja este processo... (se for distrital,
nada impede, penso eu, que tenha lugar já em 2015).
Estes e outros aspectos em aberto reflectem o que há de mais
positivo na implementação do Congresso em que estamos
empenhados: concretamente, a circunstância de ele ter de
ser,obrigatóriamente, o efeito da busca colectiva que se fará em
ordem a garantir o seu Sucesso.
Por: Rui d’Espiney
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BREVES
A equipa de destacados no ICE, aumentou para mais um docente no
presente ano letivo de 2014/15. Esta equipa representada de Norte a
Sul do país, é composta por três professores e uma educadora que
vêm ampliar as intervenções realizadas pelo ICE.

CANDIDATURAS APRESENTADA AO PROGRAMA
ESCOLHAS
A equipa de Setúbal elaborou duas candidaturas ao Programa Escolhas – Programas Pontuais (com a duração de 1 ano). Este processo
permitiu uma serie de reuniões com diversas entidades, com o objetivo
de se constituírem parcerias. Estas reuniões serviram também para
divulgar o trabalho que o ICE tem vindo a desenvolver ou que pretende implementar.
Ainda em relação às candidaturas apresentadas ao Programa Escolhas, foram apresentados dois projetos:
Um projeto para o concelho de Palmela: Afazeres, que tem por metodologia de trabalho envolver as entidades da região promovendo a
responsabilidade social, impulsionando estágios e emprego para jovens tendo como recurso a reintrodução de atividades que estão a cair
em desuso, reinventando-as e atualizando-as face à realidade presente.

SÁBADOS (H)À CONVERSA
Em setembro realizámos uma reunião de preparação dos Sábados À
Conversa cuja intervenção será orientada para quatro grandes momentos:
- Promoção do papel das associações para o desenvolvimento da cidadania;
- Encontro de poetas populares;
- Descoberta de talentos infanto-juvenis, através da realização de diferentes dinâmicas com as crianças;
- Encontro de Avós, para culminar um processo intergeracional de trabalho em colaboração com escolas.
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PÁTIO EM MOVIMENTO
Pátio em Movimento, surgiu no final de junho de 2014, por existir um
grupo de crianças e jovens no pátio onde o ICE está sediado, na Bela
Vista que, após o fim do ano letivo, se encontravam desocupados
O diagnóstico desta necessidade, surgiu da interação entre uma técnica do ICE e os jovens, em conversa de rua. Durante três meses
(junho, julho e agosto), houve um conjunto de atividades, como visionamento de filmes, jogos (tradicionais, de mesas…), expressão artística, que permitiram trabalhar essencialmente as soft-skills dos jovens
e motivá-los para a apreensão de um projeto construído com eles e
por eles.
Após um breve intervalo, e o ajustar de novos horários letivos, no passado mês de outubro, retomaram-se as ações com estas crianças/
jovens, antecipadas por muitos toques de campainha e perguntas sobre para quando o retomar do projeto e quais as atividades que eram
precisas concluir, assim como as que gostariam de iniciar.
As crianças e jovens mais participativos têm idades compreendidas
entre os 4 e os 15 anos pelo que, ao retomarmos, se optou por iniciar
com duas dinâmicas diferentes: uma dedicada à Hora do Conto e outra dedicada a expressões diversas. Embora seja importante haver
um olhar mais atento e direcionado para cada faixa etária, é de extrema importância a interação entre as diferentes idades, que levam a
momentos em que as dinâmicas se cruzam e a intergeracionalidade
acontece. Prova disso é o workshop, apelidado de “Dança Comunitária”, dinamizado pela Mirna Montenegro, no próximo sábado, dia
15/11, para todas as faixas etárias.

Por: Joaquina Costa e Manuela Correia
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PERIFERIAS URBANAS
O texto, que abaixo se apresenta, é a transcrição (revista pelo autor) da intervenção
proferida por Rui d’Espiney no encerramento do Encontro Nacional Periferias Urbanas, realizado Setúbal, no dia 5 de abril de 2014, no âmbito das ações do Observatório Social da Bela Vista.
Este Encontro foi promovido pela Câmara Municipal de Setúbal, coordenado pelo
ICE e organizado pelas seguintes entidades/pessoas: Cruz Vermelha Portuguesa de
Setúbal - Delegação de Setúbal; EAPN Portugal - Delegação de Setúbal; Helena
Freitas; Luís Teixeira; SEIES - Sociedade de Estudos e Intervenção em Engenharia
Social.
Entidade co-financiadora PORLisboa - QREN.

O comentário final que me compete fazer tem, para mim, uma fortíssima dificuldade. Concretamente porque acho que o Encontro não precisava de um comentário final. Ele teve princípio, ele teve meio e teve
um fim excelente. Tudo o que havia a retirar dele, foi retirado pelo seu
próprio desenvolvimento. Mas, enfim, talvez possa ajudar a refletir sobre alguns aspetos pertinentes para quem intervém nos chamados
bairros periféricos.
Limito-me a três tipos de comentários.
Desde logo, o conjunto de princípios, de pressupostos a que obedece
a intervenção em bairros periféricos. (Alguns desses pressupostos,
referi-los-ei telegraficamente, sem ser por ordem de importância, mas
à medida que me forem ocorrendo).
O primeiro remete-nos para um aspeto que me parece significativo. A
partir da reflexão que foi feita, e em especial da apresentação dos projetos que aqui intervieram, aquilo que é importante dizer é que a noção de bairro crítico é uma noção falsa. O que existe de crítico é a relação do bairro com o exterior e não propriamente dito, o bairro. E nesse sentido, a ideia de que bairro é igual a crise é algo que as próprias
intervenções aqui demonstraram até à exaustão, não ser verdade.
O segundo, é a que não existe um ideal tipo de bairro periférico. Cada
bairro, aqui descrito, mostrou a sua diversidade e portanto, não podemos falar numa intervenção única, não podemos falar numa intervenção homogénea ou numa realidade única. É evidente que cada bairro
é um mundo e é nessa perspetiva de mundo diferenciado que temos
de abordar esse mesmo bairro.

NACIONAL
O terceiro, e que foi muito claro nas intervenções da manhã, é que o
que está em causa na intervenção no bairro periférico é procurar a
sua centralidade. Portanto, não está em causa prosseguir a periferização mas, bem pelo contrário, deslocar o centro de gravidade que até
agora está na estrutura societária, para o próprio bairro periférico. E
dar centralidade ao periférico é o terceiro princípio chave que, em
meu ver se impõe.
O quarto, e que e que se tornou evidente nas experiências aqui trazidas e nas preocupações que tinham quanto ao desenvolvimento, é
que a intervenção em bairros periféricos é um processo lento. Não é
uma questão que se resolve com projetos. Os projetos são necessários, mas o que está em causa num bairro periférico é o próprio processo; um processo necessariamente lento e prolongado. E portanto,
há que pensar ou imaginar (e é aqui que a grande confusão se gera),
ou melhor, é não pensar ou imaginar que quando há um programa
que financia a dois anos ou a três anos se está a conseguir a qualificação desse bairro, porque tal não acontece. O processo prolonga-se,
muitas vezes, através de várias gerações.
O quinto, que ficou bastante claro, é que intervir em bairros periféricos, é intervir no sentido de conseguir a emancipação social das pessoas. Mas não só social. Também a emancipação económica e não
só! Talvez, acima de tudo, seja a sua emancipação política. Trata-se
de construir novos cidadãos; trata-se de construir uma nova cidadania
e é na aposta na transformação, digamos assim, daquilo que o Bruno
[Gonçalves] há bocado dizia: “É fácil e barato fazer sujeitos sociais. É
extraordinariamente caro e difícil e prolongado fazer cidadãos”. E, enfim, dentro dessa perspetiva o que aqui está em causa é a voz política
do cidadão do bairro periférico.
O sexto, bem foi mostrado pela comunidade de Coimbra e pelo bairro
do Forte da Bela Vista: é que não há comunidades sem futuro. Todos
os bairros têm futuro. Por muito que estejam numa situação de aparente desestruturação é sempre possível. Há de repente um click que
lhes permite transformar numa sociedade de futuro.
E o último, como nos mostrou o caso de Setúbal, e seria injusto não
reconhecer: o papel decisivo e determinante que pode ter o Poder Local. É evidente que muitas destas iniciativas viram a vida facilitada pela postura colaborativa, pela entrega e pela dedicação das técnicas da
Câmara Municipal de Setúbal.
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O segundo tipo de comentários que me parece importante, tem a ver
com os obstáculos que se levantam à intervenção nos bairros periféricos. Eu identificaria alguns.
E o primeiro dos obstáculos que se levanta é, sem dúvida, a inadaptação do “centro”. O Estado não está preparado para lidar com os bairros
periféricos; não está preparado para lidar com a exclusão. Está preparado, sim, para lidar com a homogeneidade, com o que é igual; não
está preparado para lidar com o que é diferente. E daqui resultam a
maior parte das dificuldades com que nós nos confrontamos.
O segundo obstáculo são as representações que existem sobre os
bairros.
Na verdade, quase que podemos limitar-nos a recordar aquilo que há
bocado se afirmava: tolera-se, mas não se respeita. E mesmo tolerar…
A verdade é que existe representações em que predomina a ideia de
medo, a ideia de insegurança, a ideia de crime, a ideia de problema.
Como há bocado aqui foi referido por um morador do bairro do Forte,
quando ele para lá foi morar achava que ao sair de casa, dando dois
passos, lhe podia acontecer alguma coisa: tal é a imagem que se traz
para dentro de um bairro desta natureza.
O terceiro obstáculo, parece-me a mim, confronta-nos com a resposta
da estrutura societária, aos problemas e à realidade dos bairros periféricos, é sempre uma resposta repressiva e essa repressividade, normalmente, acaba por realimentar a própria imagem que se tem do bairro. É evidente que o bairro da Bela Vista tornou-se famoso de cada vez
que teve problemas de conflito com a polícia.
Finalmente, como último aspeto (obstáculo) importante, temos que
mencionar o facto de nas intervenções num bairro nos confrontarmos
com a existência uma relação de várias dependências no seu interior.
Muitas vezes, quando se trabalham relações de dependência, fazemolo mantendo uma relação de dependência, ao invés de se criar emancipação: Isto é um aspeto extraordinariamente importante na medida
em que trabalhar para a requalificação dos bairros é trabalhar para a
sua emancipação e não há emancipação dependente.
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Finalmente, eu iria abordar (e não vou dizer todas) um conjunto de noções estratégicas que podem ser retiradas das intervenções.

A primeira intervenção estratégica é, no fundo, a ideia de que intervir
nos bairros periféricos é partir das suas potencialidades. Isto significa
algo que foi dito por parte da Glória [Diógenes] que tinha a ver com a
diferença entre carência e potência, mas que na verdade tem a ver
com esta ideia fundamental: os bairros periféricos estão cheios de fatores de transformação, estão cheios de mais-valias que é possível potencializar. Há uma energia dentro dos bairros, há um inconformismo
dentro dos bairros. As pessoas dos bairros não aceitam o mal-estar em
que se encontram (quando acham que têm mal-estar). Há um “mar de
desejos” (as pessoas não estão lá sem desejos). Há toda uma série de
diversidades que são fontes de energia: diversidades culturais, diversidades linguísticas, etc. E há saberes. Muitos saberes que estão ocultos
e que podem transformar-se. A ideia fundamental é precisamente esta:
intervir em bairros periféricos, é intervir nas suas potencialidades, em
todo o conjunto de “pontos luminosos” (como dizia a outra colega) que
se abrigam no seu seio.
A segunda questão estratégica que eu gostaria de referir é o da inegável complexidade que caracteriza um bairro. Perante essa complexidade há que ter a arte de retirar o que nele há de singular. No fundo,
transformar aquilo que parece complexo em coisas simples é, na verdade, o grande aspeto estratégico. A complexidade não desaparece
com as intervenções simples, mas o que é certo é que, quando se intervém num bairro, intervém-se pelo simples, não se intervém pelo
complexo.
O terceiro aspeto estratégico que me parece importante é a utilidade e
a importância de recriar o espaço público. Aquilo que aconteceu no
Forte da Bela Vista, foi no espaço público: Foi na rua que as coisas
nasceram e foi nas ruas que as coisas se intervieram.
Na experiência trazida da Tapada das Mercês, a grande arte foi: não
existindo outros espaços, vamos reunir na rua. E a rua acabou por ser
aquele espaço e aquela oportunidade onde verdadeiramente se produziram as mudanças.
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Sem me querer prolongar, eu terminaria com uma quarta noção estratégica: é que não há de facto desenvolvimento; não há de facto transformação da realidade de um bairro se nós não apostarmos na participação: a ideia da governação local, a ideia de que a população do bairro tem de ser chamada a deliberar e a decidir sobre aquilo que lhe diz
respeito. E têm de se criar estruturas e organismos: mecanismos pelos
quais tal se torne permanente. É isso que nós chamamos de Governança Local.
O exemplo do Forte da Bela Vista foi isso mesmo: tudo foi decidido,
tudo foi debatido. A participação, a governança local é a condição necessária para a requalificação dos bairros.
Haveria muitos mais aspetos estratégicos, mas dado o adiantado da
hora, fico-me por aqui.

Por: Rui d’Espiney

Foto: Maria da Conceição Loureiro (Chefe de Divisão de Inclusão Social da
Câmara Municipal de Setúbal) e Rui d’Espiney (Instituto das Comunidades
Educativas), durante a apresentação das Considerações Finais do Encontro
Nacional Periferias Urbanas

Nota: Na página seguinte, apresenta-se o programa do Encontro Nacional
Periferias Urbanas, para um melhor enquadramento da transcrição.

NACIONAL

PROGRAMA
09:00 – Receção e registo de participantes
09:30 – Sessão de Abertura
 Presidente da Câmara Municipal de Setúbal - Maria das Dores Meira
 Presidente do Conselho Diretivo da Associação de Municípios da Região de Setúbal – Alfredo José Monteiro da Costa
10:00 – Pausa
10:15 – Painel 1 – Abordagem Concetual das Periferias
Moderador: António Cardoso Ferreira (GAF)
 Construção Social do Periférico, por José Alberto Correia e Luís Fernandes
(FPCEUP)
 Processos de Desenvolvimento Local: Condicionantes e Facilitadores da Intervenção, por Rogério Roque Amaro (ISCTE)
 O Quotidiano na Periferia, por Glória Diógenes (UFC)
12:00 – Debate
12:30 – Almoço
14:00 – Painel 2 – Intervenção em Periferias Urbanas
Moderador: Maria João Freitas (LNEC)
 Iniciativa Bairros Críticos – Bairro do Lagarteiro, por Claúdia Costa (Fundação
Porto Social)
 Projeto K’Cidade – Programa de Desenvolvimento Comunitário Urbano – Tapada
das Mercês, por Alexandra Santos (Coordenadora Comunitária)
 Mediação com Comunidades Ciganas - Coimbra, por Bruno Gonçalves
(Mediador)
 Projeto Turma Bilingue - Vale da Amoreira, por Dulce Pereira (coordenadora);
Pedro Martins e Vanessa Antunes
15:30 – Painel 3 – PROGRAMA NOSSO BAIRRO, NOSSA CIDADE
Moderador: Luís Teixeira (Jornalista)
 Intervenção de moradores dos bairros da Bela Vista
16:15 – Debate
16:45 – Pausa
17:00m – Considerações Finais, por Rui d’Espiney (ICE)
17:30m – Encerramento com visualização do documentário “Bela Vista”, realizado
por Filipa Reis e João Miller Guerra
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25 ANOS DOS DIREITOS DA CRIANÇA
EM PORTUGAL
As Crianças Têm Direitos
Em 20 de Novembro de 1989, as Nações Unidas adotaram por unanimidade a Convenção sobre os Direitos da Criança (CDC), documento que enuncia um amplo conjunto de direitos fundamentais – os
direitos civis e políticos, e também os direitos económicos, sociais e
culturais – de todas as crianças, bem como as respetivas disposições para que sejam aplicados.
Este tratado internacional é um importante instrumento legal devido
ao seu carácter universal e também pelo facto de ter sido ratificado
pela quase totalidade dos Estados do mundo (192). Apenas dois países, os Estados Unidos da América e a Somália, ainda não ratificaram a Convenção sobre os Direitos da Criança.
Portugal ratificou a Convenção em 21 de Setembro de 1990.
A Convenção assenta em quatro pilares fundamentais que estão
relacionados com todos os outros direitos das crianças:


A Não Discriminação, que significa que todas as crianças têm o
direito de desenvolver todo o seu potencial –todas as crianças, em
todas as circunstâncias, em qualquer momento, em qualquer parte
do mundo.



O Interesse Superior da Criança deve ser uma consideração prioritária em todas as ações e decisões que lhe digam respeito.



A Sobrevivência e Desenvolvimento sublinha a importância vital
da garantia de acesso a serviços básicos e à igualdade de oportunidades para que as crianças possam desenvolver-se plenamente.



A Opinião da Criança que significa que a voz das crianças deve
ser ouvida e tida em conta em todos os assuntos que se relacionem com os seus direitos.
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A Convenção contém 54 artigos, que podem ser divididos em quatro
categorias de direitos:


Os Direitos à Sobrevivência (ex: o direito a cuidados adequados);



Os Direitos Relativos ao Desenvolvimento (ex: o direito à educação);



Os Direitos Relativos à Proteção (ex: o direito de ser protegida
contra a exploração);



Os Direitos de Participação (ex: o direito de exprimir a sua própria
opinião).

A CDC não é apenas uma declaração de princípios gerais; quando
ratificada, representa um vínculo jurídico para os Estados que a ela
aderem, os quais devem adequar as normas de Direito interno às da
Convenção, para a promoção e proteção eficaz dos direitos e Liberdades nela consagrados
Para melhor realizar os objetivos da CDC, a Assembleia Geral da
ONU adotou a 25 de Maio de 2000 dois Protocolos Facultativos:
↦

Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança relativo à venda de crianças, prostituição e pornografia infantis (ratificado por Portugal a 16 de Maio de 2003);

↦

Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança relativo ao envolvimento de crianças em conflitos armados (ratificado
por Portugal a 19 de Agosto de 2003).
Fonte: site da Unicef Portugal: http://www.unicef.pt/artigo.php?

Aprendendo lá fora: Trilho Ambiental na Mata da Vila do Bispo, Primavera de 2013, 3.º/4.ºC
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CADERNOS ICE
Na última edição, apresentámos várias publicações ICE, nomeadamente, os Cadernos ICE e as Dicas da Quinta e, conforme prometido, ao longo das próximas edições, iremos dar destaque a cada
uma delas.
Mas antes disso, recordamos que quem estiver interessado em
adquirir estas publicações, poderá encomendá-las via e-mail
(alternativa.ice@gmail.com) . Ou adquiri-las diretamente na sede do
ICE. Recordamos que há preços especiais para sócios e condições
especiais (descontos) na compra da totalidade das publicações, para sócios e não sócios.
Como não podia deixar de ser, iniciamos com a apresentação do
Caderno ICE n.º 1 - Uma Escola em Mudança

CADERNOS ICE – N.º 1 – “ESCOLAS ISOLADAS EM MOVIMENTO”

NOTA DE ABERTURA

Com este volume, o Instituto das Comunidades Educativas inicia a edição
de uma colecção «Cadernos ICE» que,
inserindo-se numa orientação estratégica de reforçar a actividade editorial do
Instituto, persegue uma tripla finalidade
:


Em primeiro lugar, contribuir para que à extensão, diversidade e
riqueza dos processos de intervenção possa corresponder um processo de produção de conhecimento e de sistematização de experiências, a devolver quer à comunidade científica, quer aos actores
locais;



Em segundo lugar, contribuir para o processo de construção e de
consolidação de uma efectiva rede de projectos e de comunidades
educativas, favorecendo e estimulando modos de articulação interactiva;



Em terceiro lugar, contribuir para dar à acção desenvolvida pelo
ICE uma «visibilidade» externa compatível com a sua dimensão.
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Em termos editoriais, esta colecção privilegiará duas áreas fundamentais: por um lado, uma linha de divulgação sistemática dos projectos
em curso; por outro lado, uma linha temática transversal a esse conjunto de projectos.
O primeiro volume desta colecção insere-se na primeira área, correspondendo a uma abordagem global e problemática do projecto das
Escolas Isoladas. Esta opção é no mínimo óbvia. Pela sua dimensão
e natureza, pelas suas riquezas e importância, este projecto constitui
a “jóia da coroa” do ICE.
Os dois próximos volumes, já em preparação, situam-se numa perspectiva de abordagem temática: o primeiro sobre a problemática da
Escola Rural na Europa, o segundo sobre experiências de articulação
entre a Educação Infantil e o Desenvolvimento Comunitário.
A produção editorial que esta colecção pretende dar corpo irá, até por
razões “históricas”, enfatizar a análise da instituição escolar, entendida como um “ponto de entrada” para processos de desenvolvimento
comunitário, baseados nos princípios da integração, da participação e
da endogeneidade.
A elucidação da dimensão comunitária da educação escolar, bem como da dimensão educativa (nomeadamente escolar) do desenvolvimento local, representa um contributo importante para a construção
de comunidades educativas mais autónomas e inovadoras.
O projecto editorial dos “Cadernos ICE” pretende, assim, instituir-se
como um instrumento ao serviço de uma acção reflectida, dos actores
e comunidades locais.

Setúbal, 1994
Rui Canário*
Universidade de Lisboa/Presidente do Conselho Científico do ICE
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Caderno ICE n.º 1
“ESCOLAS ISOLADAS EM MOVIMENTO”
SUMÁRIO

NOTA DE ABERTURA
Rui Canário
ESCOLA E PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO: O EXEMPLO DO PROJECTO DAS ESCOLAS ISOLADAS
Abílio Amiguinho, Rui Canário e Rui d’Espiney
ESCOLAS ISOLADAS: UMA PROBLEMÁTICA DE REDE ESCOLAR OU PEDAGÓGICA?
Rui d’Espiney
OS ISOLAMENTOS DA ESCOLA RURAL
António Lacerda
ESCOLA RURAL: UMA OPÇÃO
Bernard Collot
UM OUTRO LADO DO PROJECTO: A ARTICULAÇÃO COM A
FORMAÇÃO INICIAL
Joaquim Marques e José Manuel Godinho
«VELHOS SÃO OS TRAPOS…»: OS IDOSOS E A COMUNIDADE
COMO PROTAGONISTAS DO PROCESSO EDUCATIVO
Abílio Amiguinho, Amândio Valente e Hermenegildo Correia
OS DIAS DIFERENTES: ALGUMAS VIVÊNCIAS
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CADERNOS ICE - NO PRELO
CADERNOS ICE – N.º 10
EDUCAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E AÇÃO LOCAL COMUNITÁRIA

INTRODUÇÃO
ASSOCIAÇÕES, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO LOCAL
Fernando Ilídio Ferreira, Joana Lúcio e Orlando Freitas

VISÕES ATUAIS DA AÇÃO COMUNITÁRIA NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE BEMESTAR: DESAFIOS PARA OS SERVIÇOS SOCIAIS EM ESPANHA
Laura Varela Crespo

EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA, SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL: REFERENTES TEÓRICOS E PERSPETIVAS DE INTERVENÇÃO
Paulo Delgado, Luís Rothes e Lídia Mota

O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E LOCAL NAS COMUNIDADES INDÍGENAS
DOS ANDES: UM ENFOQUE EDUCATIVO E SOCIAL
Germán Vargas Callejas

EDUCAÇÃO

POPULAR E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO: UMA EMPRESA

EM AUTOGESTÃO

João Caramelo

EDUCAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E COOPERAÇÃO: DESAFIAR
E APRENDER A ESCUTAR O SUL

AS FRONTEIRAS

Júlio Santos

COMUNIDADES DE APRENDIZAGEM: DA TRANSFORMAÇÃO EDUCATIVA À
TRANSFORMAÇÃO SOCIAL

Sandra Girbés Peco e Rosa Valls Carol

ESCOLA

E INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA: INTERGERACIONALIDADE, EDUCA-

ÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL LOCAL

Abílio Amiguinho

COMUNIDADES UNIVERSITÁRIAS
“USC EM TRANSIÇÃO”

EM TRANSIÇÃO: O CASO DO

PROGRAMA

Miguel Pardellas Santiago e Lucía Iglesias da Cunha

CULTURA, EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOCAL: O PROJETO “À DESCOBERTA DO MUNDO RURAL”
Joana Lúcio, Orlando Freitas e Fernando Ilídio Ferreira

PATRIMÓNIO, EDUCAÇÃO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO LOCAL: UM PROJETO SOCIOCULTURAL EM BUÑO (GALIZA), POVO OLEIRO
Héctor Pose
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PUBLICAÇÕES ICE - CATÁLOGO E PREÇÁRIO
 CADERNOS ICE *

1. ESCOLAS ISOLADAS EM MOVIMENTO………………………...……..10€
2. ESCOLA RURAL NA EUROPA……………………………………………10€
3. O SABER DAS CRIANÇAS………………………………………...……...10€
4. EDUCAÇÃO DE INFÂNCIA E INTERVENÇÃO COMUNITÁRIA……...10€
5. CIGANOS E EDUCAÇÃO………………………………………………….12€
6. EDUCAÇÃO, INOVAÇÃO E LOCAL……...………………………………12€
7. INOVAÇÃO, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO LOCAL…………...12€
8. ESPAÇOS E SUJEITOS DE CIDADANIA………………………………..14€
9. CIGANOS E CIDADANIA(S)……………………………………………….12€
 DICAS DA QUINTA ……...………………………………………………7,50€
 VIVER A FORMAÇÃO - CONSTRUIR A MUDANÇA…………..….12,50€
 UMA ESCOLA EM MUDANÇA COM A COMUNIDADE

- PROJECTO

ECO, 1956-1992: EXPERIÊNCIAS E REFLEXÕES…………….…...12,50€
 ICEINFOR

** (VOL. 1 A 34)………………………………………….0,50€

* Cadernos ICE - Condições para sócios: 10% de desconto, sobre qualquer publicação adquirida individualmente. 40% de desconto sobre o valor
total, na compra da coleção completa (Condições para sócios.). O Caderno
n.º 1, tem as vendas limitadas aos sócios.
Condições para não sócios: 30% de desconto sobre o valor total, na compra da coleção completa.
** ICEINFOR: 0,50€ (compra individual); 10€ (compra da coleção completa)

COMO ADQUIRIR AS PUBLICAÇÕES?
As
encomendas
poderão
ser
efetuadas
por
e-mail
(alternativa.ice@gmail.com) e enviadas, via CTT, à cobrança. Podem, ainda, ser adquiridos diretamente na sede do ICE
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PARA ESPANTAR AS MINHAS MÁGOAS
APOIO MILITANTE DO ICE

Neste livro, Augusta Geraldo, nascida em meados do século
XX no seio de uma família pobre do Alentejo, deixa de ser
mais um número desconhecido do INE ou uma entrevistada
mais ou menos anónima de uma qualquer tese de mestrado.
Ela é a autora da sua história, retratando com grandes pinceladas uma trajectória pessoal que se cruza com as transformações da sociedade portuguesa desde o pós-guerra até
hoje.
Por: Elsa Sertório

Este livro está a ser vendido de forma militante para ajudar a
autora
Preço: 8,50€
Informações ou encomendas, através de e-mail:
alternativa.ice@gmail.com
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CASA REDONDA
UMA EXPERIÊNCIA EM EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO
“LIVRES PARA BRINCAR! LIVRES PARA VIVER SEU TEMPO SEM
TEMPO!
Crianças entre dois e seis anos de idade se RE-UNEM todas as manhãs para compartilhar sua infância num lugar da natureza: a CASA
REDONDA. Neste espaço, elas convivem com a ALEGRIA nascida
da LIBERDADE de ir ao encontro de si mesmas através dos vínculos
que diariamente vão estabelecendo consigo próprias, com seus
companheiros e com os adultos presentes nesta jornada.”
“Sabemos também que nosso lema como educadores na Casa Redonda está expresso nesta simples quadrinha de um saudoso amigo
português, o professor Agostinho da Silva:
Da vida eu quero ter
Pé bem firme em leve dança
Com todo o Saber do adulto
E todo o Brincar de criança”

Consulte: http://www.casaredondacentrodeestudos.com.br/
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SEMENTES DO NOSSO QUINTAL
FILME SOBRE O QUOTIDIANO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO
CORAÇÃO DE SÃO PAULO

“O filme retrata o cotidiano de uma escola
de educação infantil
sem precedentes que,
através do pensamento-em-ação de sua
idealizadora, a controversa e carismática
educadora Therezita
Pagani, nos revela o
potencial estruturante
da educação infantil
verdadeira, firme e
sensível.
Somos levados a uma
escola onde a criança
está acima de métodos e fórmulas de se
educar. Onde natureza, música, arte, conflitos, magia e cultura
popular regem o encontro das crianças, que convivem diariamente
entre diferentes faixas etárias.
“Sementes do Nosso Quintal” é, antes de tudo, um filme que trata da
vida de todos nós, através de uma escola.”

Fonte: http://sementesdonossoquintal.com.br/
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=1LGmDCCOoIk

ÚLTIMA HORA!
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MOVIMENTO ASSOCIATIVO
DEBATE E REFLEXÃO
A equipa de Setúbal vai promover, no dia 19 de novembro,
na sede do ICE, entre as 18h e as 19h 30m, uma reunião
para reflexão sobre o Movimento Associativo.

ASSEMBLEIA GERAL ICE
Foi convocada uma Assembleia Geral Ordinária, para o dia
27 de novembro, pelas 16h 30m, a decorrer na sede do
ICE (cfr. Circular n.º 12, de 15 de novembro de 2014)

Dar espaço ao local, tempo à sua afirmação, poder ao seu poder...
O ICE - Instituto das Comunidades Educativas - é uma associação de
âmbito nacional, de utilidade pública sem fins lucrativos, com o estatuto de
ONGD e sede em Setúbal. Constituído a 15 de Julho de 1992, é o
resultado da confluência de projetos de intervenção e do envolvimento e
articulação de autarquias, instituições académicas, personalidades ligadas
à cultura e educação e diferentes ONG's.
Tem como finalidades a organização, gestão, animação e apoio a projetos
de intervenção, investigação e desenvolvimento, no âmbito educativo,
cultural, social e económico.

Morada:
Rua do Moinho, nº 1 - R/C
D11, Bairro da Bela Vista,
2910-614 Setúbal

Coordenadas GPS:
38.521673, -8.865575
Link para localização:
http://goo.gl/maps/1ewnR

Tel:
265 783 006
Correio eletrónico:
alternativa.ice@gmail.com

Ao longo da sua existência tem desenvolvido projetos apoiados por
programas de financiamento europeus (GRUNDVIG, SOCRATES, EQUAL,
POEFDS) e nacionais (Luta contra a Pobreza, Ser Criança; SIQE) a
maioria dos quais como entidade interlocutora/promotora.
As investigações que conduz traduzem-se num significativo número de
publicações com contributos no domínio da formação, da educação, do
desenvolvimento local e da animação comunitária.
Anima várias redes de parceria onde se acham implicadas autarquias,
coletividades, associações, escolas, universidades e serviços públicos.
Cerca de 80% do seu volume de trabalho é assegurado em regime de
voluntariado.
Adota como princípios e traços de especificidade:
 Elege, como objeto privilegiado de intervenção, a comunidade local, na

perspetiva da sua afirmação e desenvolvimento.

Website:

http://www.iceweb.org/

 Estrutura da sociedade civil, o ICE define como principal objetivo e razão

de ser o combate contra a exclusão social, promove a cultura educativa e
o desenvolvimento integrado local em Portugal - combate a que se
associa a solidariedade de princípio com as problemáticas do
desenvolvimento e educação dos países de língua oficial portuguesa,
bem como o intercâmbio e a articulação com projetos e instituições de
desenvolvimento local e educativo da Europa.
 Trabalha

a dimensão educativa, enquanto vertente de um
desenvolvimento que só pode ser integrado e sistémico. E entende como
dimensão educativa os níveis de educação formal, não formal e informal,
considerados na sua interdependência mas também na sua autonomia
relativa.

 Assume o reconhecimento e a recuperação da diferença que a

diversidade implica.
Aos Sócios e Amigos do ICE

APOIAR FINANCEIRAMENTE O ICE SEM GASTAR UM CÊNTIMO!!!
Basta, para o efeito, quando da declaração de rendimentos - IRS, preencher no Anexo H - Quadro 9
(Consignação de 0,5% do Imposto Liquidado) - Campo 901 - indicando o NIPC da nossa associação: 502827564

