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ENQUADRAMENTO: 

Nas últimas décadas, a inclusão da cidadania nos moldes da governança territorial tem vindo a 
representar um dos desafios mais fascinantes e, também por esta razão, necessários a serem 
observados, aprofundados, debatidos. Tanto à escala global como no contexto da União Europeia, 
grande enfâse tem sido dada à participação da sociedade civil formal ou informalmente organizada para 
o aprimoramento das agendas de desenvolvimento territorial.  
Neste contexto, o papel das organizações da sociedade civil tem contribuído, de forma incremental, para 
o estabelecimento de novos padrões de cidadania ativa, nomeadamente através da criação de: (i) novas 
identidades territoriais ou reforço das já existentes; (ii) oportunidades de maior participação e 
empoderamento dos cidadãos; (iii) veículos para uma melhor representação da sociedade civil junto das 
entidades governamentais; e (iv) dinâmicas de crescente participação e influência no desenho, 
implementação, acompanhamento e avaliação de políticas públicas. 
O impacte das organizações da sociedade civil na governança democrática dos territórios está, contudo, 
fortemente dependente de múltiplos fatores, tais como: (i) a abertura à e a capacidade de mobilização 
dos cidadãos; (ii) os recursos das organizações da sociedade civil; (iii) a crescente necessidade de 
coordenação em rede para a sua atuação; (iv) as atuais dinâmicas de reconfiguração de competências e 
poderes entre estado central, comunidades intermunicipais e municípios, que promovem, embora 
residualmente, uma lógica de descentralização; (v) a atual configuração dos instrumentos de 
financiamento da ação pública, nomeadamente de origem comunitária; etc. 
Em suma, as soluções contemporâneas de governança territorial forçam o equacionar do papel das 
organizações da sociedade civil no processo de desenho, implementação, acompanhamento e avaliação 
das políticas públicas. Esta transformação nas formas de mobilizar e intervir no território, está na origem 
da organização da escola de verão que aqui se propõe. Empiricamente, centramos a nossa atenção em 
3 eixos que entendemos fundamentais no contexto do desenvolvimento territorial: (i) os processos de 
participação pública e empoderamento de cidadãos; (ii) os instrumentos e estratégias participadas de 
índole ambiental; e (iii) os instrumentos de programação integrada de base territorial (DLBC). 

PÚBLICO-ALVO: 

Membros de Associações de Desenvolvimento Local, Organizações Não Governamentais; Técnicos 
municipais e da administração central; e Investigadores / Mestrandos / Doutorandos, que desenvolvam a 
sua atividade profissional e/ou académica no âmbito da participação pública e desenvolvimento 
territorial.  

SOCIEDADE CIVIL E TERRITÓRIO: 

MOBILIZAÇÃO E INTERVENÇÃO 

 

20 a 24 JUNHO 



PROGRAMA: 

20 JUNHO 14.00 – 14.30 | Receção/Abertura – Representante do ICS-ULisboa 
 14.30 – 15.00 | Enquadramento da Escola de Verão (Coordenadores) 

15.00 – 15.40 | Participação – Giovanni Allegretti (CES-Universidade de Coimbra) 
15.40 – 16.20 | Ambiente – Luísa Schmidt (ICS-ULisboa) 
16.20 – 17.00 | Desenvolvimento Territorial – Mário Vale (IGOT-ULisboa) 

21 JUNHO MÓDULO 1 – Participação pública - Roberto Falanga (Coordenador e Moderador) 

 09.30 – 09.45 | Abertura: Roberto Falanga (ICS-ULisboa) 
 09.45 – 10.15 | Julian Borba – Universidade Federal de Santa Catarina (Brasil) 
 10.15 – 10.45 | Nelson Dias – Associação InLoco 
 10.45 – 11.15 | Michelangelo Secchi – Projeto Horizon 2020 Empatia 
 11.15 – 12.15 | Debate 

 12.15 – 14.00 | Almoço 

 14.00 – 14.15 | Abertura: Roberto Falanga (ICS-ULisboa) 
 14.15 – 16.00 | Roundtable 
  | O novo portal de participação de Lisboa 
  | Os Orçamentos Participativos Jovem e Sénior de Alfândega da Fé 
  | O Orçamento Participativo de Odemira 

 16.00 – 17.00 | Debate 

22 JUNHO MODULO 2 – Sustentabilidade Ambiental – João Guerra (Coordenador e Moderador) 

 09.30 – 09.45 | Abertura: João Guerra (ICS-ULisboa) 
 09.45 – 10.15 | Sociedade civil e ambiente: Susana Fonseca (Zero) 
 10.15 – 10.45 | A promoção da sustentabilidade local: Margarida Gomes (ABAE) 
 10.45 – 11.15 | Sociedade civil e alterações climáticas: João Camargo (Climáximo) 
 11.15 – 12.15 | Debate 

 12.15 – 14.00 | Almoço 

 14.00 – 14.15 | Abertura: João Guerra (ICS-ULisboa) 
 14.15 – 14.45 | Sustentabilidade e ambiente em Cascais: João Diniz (C. M. Cascais) 
 14.45 – 15.15 | A A21L de Águeda: Célia Morais Laranjeira (C. M. Águeda) 
 15.15 – 15.45 | Ambiente e participação: Lia Vasconcelos (Mare Nova – FCT/UNL) 
 15.45 – 16.45 | Debate 



23 JUNHO MÓDULO 3 – Desenvolvimento Territorial – João Mourato (Coordenador e Moderador) 

 09.30 – 09.45 | Abertura – João Mourato 
 09.45 – 10.15 | DLBC - Instrumento de Programação Financeira: Nuno Romão (ADC) 
 10.15 – 10.45 | DLBC – Instrumento de Intervenção Urbana: Isabel Quaresma (CCDR-LVT) 
 10.45 – 11.15 | DLBC - Instrumento de Intervenção Rural: Manuel Granchinho (GPP) 
 11.15 – 11.45 | DLBC – Instrumento de Intervenção da Sociedade Civil: Luís Chaves (Minha Terra-FPADL) 

11.45 – 12.15 | Debate 

 12.30 – 14.00 | Almoço 

 14.00 – 14.14 | Abertura: João Mourato 
 14.15 – 15.15 | DLBC em prática: Associação Desenvolvimento Regional da Península de Setúbal 
 15.15 – 16.15 | DLBC em prática: O caso da Cooperativa RUMO 
 16.15 – 16.45 | Debate 

24 JUNHO 09.30 – 12.30 | Oficina participativa sobre comunicação institucional (Agilização: Coordenadores) 
 12.30 – 13.00 | Sociedade Civil e Território: que futuro? João Ferrão (ICS-ULisboa) 
 13.00 – 13.10 | Encerramento (Coordenadores) 

Nota: O programa pode vir a sofrer alterações. 

 

Propina com Acreditação (5 ECTS) e/ou Certificado de Presença: 

▪ Membros ICS  ................................................................................................................ 150 € 

▪ Inscrição/pagamento até 30 de abril de 2016 ............................................................. 175 € 

▪ Inscrição após 30 de abril de 2016  ............................................................................. 100 € 

CONTACTOS: 

Inscrição e informação 
Gabinete de Estudos Pós-Graduados – posgraduacao@ics.ul.pt 

Outras informações 
João Guerra – joao.guerra@ics.ulisboa.pt 
João Morais Mourato – joao.mourato@ics.ulisboa.pt 
Roberto Falanga – roberto.falanga@ics.ulisboa.pt 
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