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COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO

www.fecongd.org

FAZENDO PONTES, PARTILHANDO COMPETÊNCIAS

Construindo parcerias sólidas que 
assegurem intervenções sustentáveis

FUNDAÇÃO FÉ E COOPERAÇÃO

EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 
& ADVOCACIA SOCIAL

Mobilizar a sociedade portuguesa para a 
justiça social global e desenvolvimento 

sustentável

MOBILIZAR CIDADÃOS & ENERGIAS
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aTerra – Políticas Globais, Estratégias Locais para o Desenvolvimento Sustentável

POLÍTICAS GLOBAIS

ATERRAR ESTRATÉGIAS LOCAIS

A TERRA POR UM DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
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Contexto: “Programa Cidadania Ativa” da Fundação Calouste Gulbenkian (EEAGrants)

Objetivo do Programa: o fortalecimento da sociedade civil por meio da
articulação de atores e da aproximação aos agentes políticos.

Parceiros aTerra: FEC | Ouremviva (empresa municipal) | Associação Casa Velha –
Ecologia e Espiritualidade (associação local) | ACTUAR (ONGD)
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e 
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Áreas de intervenção

CAPACITAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE 

PEQUENOS PRODUTORES

REDES LOCAIS PARA O 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

SENSIBILIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DE 

JOVENS
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II. 1 ano de aTerra
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Produtores locais

- Revitalização da força de trabalho de pequenos produtores.

- Ampliação de redes de circuitos curtos entre produtores e consumidores.

- Primeiros passos na organização de produtores aTerra.
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Redes locais e globais

- Escola de Verão 2014: intervenções do Secretário de Estado da Agricultura e do representante da FAO na CPLP;
participação de jovens de diferentes regiões de Portugal continental e insular, bem como de Angola e de Moçambique.

- Almoço do Mundo: almoço partilhado com pratos de países/regiões relacionados com a história de cada participante e
reflexão sobre a agricultura familiar no mundo e, de um modo particular, em Portugal.

- Oficinas intergeracionais com utentes de um lar de idosos, uma escola de 1.º Ciclo e Pré-Escolar e jovens voluntários.

- Cooperação entre as escolas e os produtores, para fins pedagógicos e de sensibilização;

- I Seminário Nacional aTerra, em Lisboa, com cerca de 100 participantes, a presença importante de decisores políticos e a
intervenção do representante da FAO na CPLP.
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Escolas

- Apropriação do projecto aTerra pelas Direções das escolas CSCM, EBSO e EHF (530 alunos no total);

- Dinamização de cinco oficinas previstas num programa mais alargado ao longo do ano letivo (100 alunos envolvidos);

- Integração do aTerra no projeto educativo das escolas sob outras formas: sensibilização da comunidade escolar para o

consumo de produtos locais; confeção de refeições com produtos locais; sensibilização de toda a comunidade escolar em

dias de celebração global (Dia Mundial da Alimentação, Dia da Terra).
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Quando se facilitam as ligações entre as pessoas e a realidade do seu território,

envolvendo os atores locais no processo, naturalmente os caminhos de

sustentabilidade surgem, porque são baseados em processos criativos e

participativos, onde todos sentem ter um papel a desempenhar e veem o

impacto desse papel no Bem Comum.

Margarida Alvim, coordenadora do Projeto aTerra; 

gestora de projetos no departamento de Educação para o Desenvolvimento e Advocacia Social da FEC



III. aTerra na Escola: o Clube aTerra
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- Qual o meu papel no Mundo?

- Como posso fazer a diferença?

- O que existe à minha volta que pode ser explorado?

- Como posso ser mais sustentável?

Voltar à terra e pensar a Terra! 
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DIY – Do It Yourself
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Atividades desenvolvidas



www.projetoaterra.org

Um projeto promovido por: Cofinanciado por: Em parceria com:                                     Com o apoio de:

Oficinas Temáticas

Desperdício alimentar e Consumo responsável

- Análise de rótulos (alimentos e produtos de higiene);

- Comprar produtos com menos embalagens;

- Produtos locais para reduzir custos, poluição, 

conservantes…
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Filme de sensibilização

Importância dos produtos locais:

https://youtu.be/Vii3-SVUewM

https://youtu.be/Vii3-SVUewM
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