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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO  

ANO DE 2012 

 

Nota introdutória 

Nos pontos que constam abaixo dá-se a conhecer o trabalho realizado pelo CISA no ano de 2012, trabalho esse 

que consistiu genericamente em: i) Participação em iniciativas de carácter técnico-científico; ii) Actividades de 

acompanhamento, iii) Outras actividades de apoio gratuito à comunidade e, iv) Artigos publicados na página do 

CISA. 

 

Participação em iniciativas de carácter técnico-científico 

Neste âmbito a actividades desenvolvida pelo Centro incidiu sobre as iniciativas que constam abaixo:  

• Apresentação de uma comunicação na 2ª Sessão de Anual sobre Empreendedorismo de 2012, 

promovido pelo CLDS de Ponte de Sor, que decorreu naquela cidade no dia 13 de Dezembro; 

• Apresentação de uma comunicação intitulada “A boa governança como factor promotor do 

desenvolvimento rural”, no seminário sobre Estratégias Locais de Desenvolvimento e Modelos de 

Governança, que decorreu na Universidade de Évora no dia 05 de Dezembro; 

• Participação no colóquio para apresentação dos resultados do projecto PITI (Plataforma para a 

Inovação e Transferência Tecnológica), que decorreu em Évora no dia 22 de Novembro, promovido 

pela Associação de Desenvolvimento Local “Terras Dentro”. 

• Participação no debate temático subordinado ao tema “Bem Viver, Bem Envelhecer – Estratégias de 

Envelhecimento Ativo”, que decorreu em Évora no dia 15 de Outubro promovido pelo Núcleo de Évora 

da EAPN; 

• Apresentação de uma comunicação no 14º Workshop da APDR sobre Empreendedorismo e 

Desenvolvimento Regional que decorreu em 9 de Outubro de 2012 no Instituto Politécnico de Setúbal; 

• Participação no workshop sobre Melhores práticas e boas práticas no desenvolvimento local, que 

decorreu em 25 de Setembro na vila de Alcaçovas, promovido pela Associação de Desenvolvimento 

Local “Terras Dentro”. 

• Apresentação de uma comunicação no 1º Congresso de Estudos Rurais, que decorreu em Portalegre no 

dia 31 de Maio; 
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• Participação em três reuniões preparatórias da organização do IV colóquio internacional sobre Ação 

Pública e Problemas Sociais em Cidades Intermediárias, que irá decorrer na cidade de Lisboa de 23 a 25 

de Janeiro de 2013; 

• Participação em quatro reuniões preparatórias da organização do ESADR 2013 (Alimentar 

mentalidades, vencer a crise global), que irá decorrer em Évora  entre 15 e 18 de Outubro do próximo 

ano; 

• Colaboração na elaboração de 6 Newsletters divulgadas no âmbito dos encontros sobre 

empreendedorismo em territórios de baixa densidade;   

• Participação na realização do 2º encontro sobre empreendedorismo em territórios de baixa densidade 

que decorreu em Évora no dia 29 de Maio; 

• Participação na realização do 1º encontro sobre empreendedorismo em territórios de baixa densidade 

que decorreu em Évora no dia 17 de Janeiro. 

 

Actividades de acompanhamento  

Continuou a ser prestado acompanhamento (comparência em reuniões e participação na discussão em pontos 

da Ordem de Trabalhos) aos seguintes projectos ou entidades: 

• Rede Social do concelho de Évora; 

• Rede Europeia Anti-Pobreza (EAPN) Portugal. 

 

Outras actividades de apoio gratuito à comunidade 

Foi prestado apoio técnico (apoio à realização ou actualização de diagnósticos, elaboração de Planos de 

Desenvolvimento Social e colaboração em estudos da responsabilidade de terceiros) aos seguintes projectos, 

estudos ou outras iniciativas: 

• Apoio à concepção de um Sistema de Observação, que a Comissão de Protecção de Jovens e Crianças 

de Évora se encontra a promover. 

• Apoio à elaboração do Diagnóstico da Rede Social do concelho de Évora; 

• Participação na realização do Encontro sobre “Nova Imagem para Novos Agricultores”, que decorreu 

no dia 02 de Maio em Viana do Alentejo, promovido pela Associação de Desenvolvimento Terras 

Dentro, conjuntamente com o Grupo de Acção Local (GAL) de Beauce et Gâtinais (France).   

 

Artigos publicados na página do CISA 

No ano de 2012, investigadores e colaboradores do CISA elaboraram os seguintes textos para figurarem na 

página do Centro:  

• Texto de apoio sobre projectos na intervenção local e social (BREJO, Ana; SANTOS, Marcos) 

• Texto de apoio sobre avaliação (GOMES, Carla; SANTOS, Marcos); 

• Empreendedorismo em territórios de baixa densidade populacional com problemas de 

desenvolvimento (contributos para o debate sobre o tema) (SANTOS, Marcos); 

• Projecto Winnet 8: Lições aprendidas pela equipa portuguesa (SANTOS, Marcos; BALTAZAR, Maria da 

Saudade; GROSSO, Laurinda; SABINO, Francisco) 
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Outras actividades de apoio a órgãos e actividades académicas da Universidade de Évora 

Neste ano o CISA prestou apoio à elaboração das duas seguintes candidaturas nas quais a Universidade de 

Évora foi convidada a participar, e sobre as quais se aguarda decisão: 

• RED-IMPIBE (Red para el Estudio y la Mitigación de Impactos Ambientales y Socioculturales en Paisajes 

Naturales y Culturales de Iberoamérica); 

• New forms of cooperation for Inclusion and equality by Social Innovation (NISI). 

• Apoio à realização da tese de João Carapinha, já defendida, que incidiu sobre “A problemática da 

intervenção de gestores/formadores na abordagem a grupos multiproblemáticos em contexto de 

formação profissional”; 

• Apoio à realização da tese de Gisela Santos que se encontra em fase de realização e incide sobre “O 

Parque de Ciência e Tecnologia do Alentejo no horizonte 2020 – que cenários e estratégias?” 

 

 


