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PROGRAMA 

9h30- Recepção dos participantes 

10h00- Sessão de Abertura  

Apresentação do Projecto “À Descoberta do Mundo Rural” - Isadora Oliveira (ICE) e Raquel Gonçalves 
(Animar)  

10h30- Apresentação da Base de Dados À Descoberta do Mundo Rural - Isadora Oliveira (ICE) e Raquel 
Gonçalves (Animar) 

10h45- Coffee break 

11h00 Apresentação de Boas Práticas – iniciativas de desenvolvimento local  em meio rural 

 Dinâmica Castreja (Guimarães) – Adelino Oliveira (Agrupamento Vertical de Escolas de Briteiros) 

 BINAURAL (São Pedro do Sul) – Luís Costa (BINAURAL) 

 Dinâmica de Desenvolvimento Local e Integrado de Miro (Penacova) – Manuel Nogueira e Vítor 
Andrade (GSSDCR de Miro) 

 Associação de Artesãos de S. Pedro do Sul e a Estação das Artes e Sabores (São Pedro do Sul) – 
Luís Costa (Associação de Artesãos de S. Pedro do Sul) 

 Cooperativa “As Capuchinhas” – a confirmar 

13h00- Almoço (gratuito para os  participantes) 

14h00- Reflexão / Debate sobre os seguintes temas: 

 Quais as dimensões/tipos de iniciativa que produzem mudanças no mundo rural? Como passar 
de uma iniciativa para um processo de desenvolvimento integrado? 

 Que formas de participação assume ou deve assumir o desenvolvimento em meio rural? O que 
garante a auto-sustentabilidade dos processos de mudança em meio rural? 

 Que futuros possíveis para o meio rural? 

 Que economias sustentam o mundo rural? 

15h30 Coffee break 

16h00 Apresentação das reflexões dos grupos e propostas para o futuro 

17h00 Síntese final do seminário – Rui d’Espiney (ICE) 

17h30 Sessão de encerramento 

Agradecemos a confirmação de participação até ao dia 25 de Janeiro de 2013, através do 
preenchimento e envio da ficha de inscrição para fatima.ferreirinha.ice@gmail.com ou 
raquel.goncalves@animar-dl.pt. Qualquer dúvida não hesite em nos contactar através do número 
232772041. 

O projecto "À Descoberta do Mundo Rural" é desenvolvido por uma parceria entre o ICE- Instituto das Comunidades Educativas e 
a ANIMAR- Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local. É uma iniciativa comunitária promovida pelo Ministério da 
Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território e cofinanciado pelo FEADER, no âmbito do Programa da Rede 
Rural Nacional.  
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