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CONCLUSÕES
A oficina iniciou com a apresentação, por parte de Liliana Simões, presidente da Associação de
Desenvolvimento Social e Cultural dos Cinco Lugares da Lousã, do projeto Microninho –
Incubadora Social. A apresentação deste projeto teve como base o tema
“Microempreendedorismo Inclusivo Para o Desenvolvimento Local Sustentável”.
A ADSCCL é uma associação criada em 2001 e que em 2009 reiniciou atividade depois de 2
anos de inatividade. Em 2013 foi reconhecida como Instituição Particular de Solidariedade
Social, com estatuto de Utilidade Pública. Tem como missão contribuir para o desenvolvimento
local sustentável da comunidade através de uma intervenção social inovadora, ancorada nas
lógicas do empreendedorismo social. Desenvolve projetos diversos dirigidos a pessoas em
situação de exclusão social e respetivas famílias, sendo um deles o Microninho – Incubadora
Social. É um projeto de empreendedorismo social, inovador, único no país, que assenta em
princípios de inovação, governança, desenvolvimento local sustentável (económico, social,
ambiental, político, cultural, aprendizagem ao longo da vida) e inclusão social.
A incubadora social é uma ferramenta/ estratégia de combate ao desemprego e à exclusão
social, baseado num modelo construído não apenas para a comunidade, mas com a
comunidade. Possui espaço físico para apoio a criação de micro ou nanonegócios ou empresas
(sala de formação, espaços de incubação, gabinetes de atendimento e salas de reuniões) e
dispõe de serviços e de uma equipa multidisciplinar para apoio ao agregado familiar
empreendedor e à ideia e criação de micronegocio ou empresa.
É um projeto que foi implementado após realização de um diagnóstico local, assente em
necessidades específicas do local (Lousã), nomeadamente:
- Necessidade de combate ao desemprego;
- Insuficiência das respostas existentes;
- População desempregada ou beneficiária de prestações sociais com fatores de exclusão do
mercado de trabalho;
- Existência de nichos de mercado e potencial local para o empreendedorismo.
O Microninho – Incubadora Social passou pela sua fase de teste entre 2012 e 2013, foi um dos
projetos vencedores do Programa EDP Solidária 2013 e foi reconhecida como iniciativa de alto
potencial de empreendedorismo social (Es+) por parte do IES.
O público-alvo do projeto são candidatos a microempreendedores e respetivos agregados
familiares em situação potencial ou efetiva de vulnerabilidade social. Os apoios prestados a
este público traduzem-se na análise de candidaturas e diagnóstico psicossocial, formação
específica em empreendedorismo, apoio psicossocial ao agregado familiar, apoio à conceção

do plano de negócios, apoio ao teste do negócio, apoio à formalização e incubação e apoio à
autonomização.
No que diz respeito às áreas de negócio dos projetos apresentados é de salientar a sua
diversidade, pois registam projetos ligados à agricultura e silvicultura, pequeno comércio,
produtos artesanais ou típicos, artes e espetáculo, marketing, serviços pessoais, entre outros.
Em termos de resultados quantificados registam-se mais de 150 pedidos de informação, 60
candidaturas recebidas, 45 avaliações de empreendedores efetuadas, 45 empreendedores
selecionados, 36 candidatos que usufruíram de formação e 32 projetos em incubação.
Liliana Simões mostrou disponibilidade para transpor/replicar o projetos noutros territórios
para que este possa beneficiar outras pessoas.
A apresentação terminou com uma expressão de Peter Drucker que espelha o espírito deste
projeto “A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo” e como referiu Liliana Simões “O
Futuro é já Amanhã! Aqui, já Começámos a mudar o mundo!”
De seguida passou Miguel Torres a apresentar o projeto “Tondela + 10” – Projeto de
[Des]Envolvimento para o Concelho de Tondela, desenvolvido pela ACERT – Associação
Cultural e Recreativa de Tondela. A ACERT foi formada em 1979, atuando numa lógica
pluridisciplinar e pensando a sua ação numa lógica territorial e regional.
O projeto “Tondela + 10” pretende ser diferenciador pois assenta na procura de novas formas
de dinamização dos espaços, criando novas dinâmicas ou renovando antigas, baseada numa
metodologia (plataforma) de trabalho colaborativo.
O principal desafio deste projeto é ir consolidando, ao longo do processo, uma visão
abrangente do território, partilhada por todos os seus agentes (públicos, privados, coletivos e
individuais). A partir da identificação das oportunidades e ameaças do território, desenvolvese a capacidade de mobilização e de desenho do próprio futuro.
Trata-se de um projeto de 3 anos, que pretende mobilizar, no mínimo, 10 jovens recémlicenciados. Cada um destes jovens apresenta um projeto específico desenhado a partir das
áreas de interesse inicialmente identificadas. Esses projetos são, no decurso da sua
implementação, pensados para que, no final de um ano de trabalho, possam constituir uma
“ideia de negócio” pronta a implementar. Uma das principais mais valias deste projeto é a
possibilidade de trabalhar o território como um todo, a partir de cada projeto individual.
Cada elemento da equipa desenvolve o seu projeto individual de trabalho, recorrendo aos
diferentes apoios que o projeto lhe faculta: tutoria, acompanhamento técnico,
enquadramento em empresas, etc. Mas também usufruindo da contribuição dos restantes
elementos da equipa e que, no seu todo, significam um enorme conhecimento em áreas
diferenciadas e complementares. É assim, muito valorizada a incorporação dos contributos de
todos os elementos.
Além do trabalho descrito acima, o grupo é responsável em conjunto por alguns projetos
comuns. Estes são transversais a todo o grupo e contam para o seu desenvolvimento com os
contributos de todos os seus elementos.
Enquanto elos de ligação entre os projetos em desenvolvimento estão as seguintes
componentes: Centro de Estudos, Rede de produção e comercialização de produtos locais,
Plano de Formação e Clusters Locais.
O projeto “Tondela + 10” direciona-se a desempregados inscritos nos serviços de emprego e
que se encontrem em condições de aceder às medidas de estágio do IEFP, preferencialmente
que tenham obtido um grau académico e capazes de propor iniciativas inovadoras, dinâmicas,
estruturadas e sustentáveis.
As áreas de trabalho previstas inicialmente eram muito diversas, passando pela biologia e
ambiente, turismo, saúde e bem estar, cultura e industrias criativas entre outros. Entretanto, o
projeto integrou jovens que se encontram a desenvolver outras áreas não previstas
inicialmente mas que vêm enriquecer o território, tais como: produção de ervas aromáticas,

apoio psicológico, criação de sistemas de mobilidade, criação de percursos pedestres e ciclo
vias, entre outros.
Miguel Torres terminou a sua apresentação referindo que este é um projeto baseado na
aprendizagem, evolucionário, pois evolui a partir da memória coletiva e se traduz no “espaço
da impossibilidade da desistência”.
Seguidamente Marco Domingues iniciou a apresentação do projeto “Há Festa no Campo!”,
desenvolvido pela Associação EcoGerminar. A EcoGerminar é uma associação sem fins
lucrativos, constituída em Castelo Branco no ano de 2006 e tem como missão “gerar valor
sustentável do local para o global”. Promove um conjunto de iniciativas em parceria de modo
a promover uma economia solidária e o desenvolvimento local através da capacitação das
comunidades. O projeto “Há Festa no Campo!” é exemplo desse princípio de intervenção pois
trata-se de uma iniciativa de desenvolvimento local através da arte e da cultura, apoiada pela
Fundação Calouste Gulbenkian no âmbito do Programa PARTIS. A sua ação baseia-se, segundo
Marco Domingues, em dois pressupostos de base: todos os espaços da aldeia traduzem-se em
potencial para a comunidade e acreditar que tudo é possível de concretizar.
A partir deste projeto pretende-se encontrar formas de dinamização cultural e social para a
União das Freguesias do Freixial e Juncal do Campo em conjunto com a população e
associações locais, valorizando o património imaterial e cultural das aldeias como
oportunidade de afirmação.
A este projeto estão associadas as Assembleias Comunitárias que se traduzem em momentos
de identificação de oportunidades e necessidades locais, assim como momentos de partilha de
ideias e saberes. As oficinas de formação são atividades do projeto onde se preparam e
organizam iniciativas locais com a população. A componente Festa é o momento de
apresentação pública dos eventos e que se traduzem em exposições de pintura, fotografia,
teatro, vídeos, música, dança, poesia entre outras, sempre relacionados com as tradições,
memórias e festividades locais. Durante o percurso do projeto com a duração de três anos, são
recolhidas imagens, testemunhos e momentos para a organização de um documentário que se
espera ser impulsionador do desenvolvimento do projeto em outras aldeias.
Este projeto integra, também, a iniciativa Aldeias Artísticas, que tem como objetivo levar a arte
urbana ao mundo rural. O local acolhe criadores de várias disciplinas artísticas (arte urbana,
ilustração, design gráfico, fotografia, artes performativas…) em residência nas aldeias, sendo
que as obras produzidas nascem do contacto direto entre os artistas e o contexto envolvente,
criando uma identidade local singular. O Festival das Aldeias Artísticas é o momento de
celebração de todo o trabalho desenvolvido pelo projeto e mais do que uma exposição ao ar
livre é também uma oportunidade para as pessoas tomarem um contato próximo com a
iniciativa e todas as suas atividades.
Esta foi, sobretudo, uma oficina de reflexão acerca das oportunidades e potencialidades que os
territórios possuem. Apresentaram-se projetos que constroem futuros nos territórios rurais.
De acordo com Rui da Eufrázia, Presidente do GAF – Grupo Aprender em Festa, vivermos,
atualmente, numa mudança de paradigma no que diz respeito à perspetiva do
desenvolvimento local, pois desenvolvem-se iniciativas focadas nas pessoas, considerando-as o
maior recurso dos territórios.
A partir das experiências apresentadas verifica-se que existem e se implementam ideias
incríveis e que, conforme referiu Artur da Rosa Pires, Professor Catedrático na Universidade de
Aveiro, na Conferência Inaugural “Condições para o Desenvolvimento das Regiões do Interior”,
verifica-se um novo rural a surgir, cheio de dinâmica e cheio de inovação.
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