
O projeto Active Citizens Reimagining the Community tem
como objetivo implantar um programa de educação de
adultos direcionado para a formação de mediadores
comunitários. O objetivo é capacitar públicos selecionados
para atuarem como mediadores entre a comunidade e os
profissionais que atuam no desenvolvimento urbano.

Para que os centros urbanos lidem com o
aumento da migração interna e,
consequentemente, as cidades menores e as
áreas rurais com o aumento da migração
externa, é necessária uma reorganização
dos serviços.

Este projeto está assente na premissa de
que as nossas comunidades precisam de ser
reimaginadas com novas abordagens
radicais para o seu desenvolvimento futuro,
sendo os cidadãos os principais agentes
ativos no processo.

Objetivo do projeto
Dar formação, 
reorganizar e reimaginar 

Este Projeto foi financiado com o apoio da Comissão Europeia. Este documento
reflete apenas as opiniões do autor e a Comissão não pode ser responsabilizada por
qualquer uso que possa ser feito das informações nele contido.



SOBRE

As cidades do século XXI estão a
expandir-se e a desenvolver-se
exponencialmente, commais de metade
da população mundial a viver em áreas
urbanas, atualmente. No entanto,
apesar desse crescimento, muitas
cidades não propiciam,
necessariamente, uma boa qualidade de
vida para as pessoas que nelas vivem.

Um elemento-chave que está
subjacente a estes indicadores
negativos da vida urbana é o facto de os
cidadãos estarem desligados dos
processos cívicos que orientam o
desenvolvimento das áreas em que
vivem e existe um desequilíbrio entre os
fatores impulsionadores de
mudança económica, social e ambiental
a nível local.

Cinco Países Europeus
(UK, DE, EL, FR e PT) 

Dedicam-se a tentar perceber, de forma
colaborativa, cada um com as suas
próprias tradições e contextos de
desenvolvimento urbano, como é que
estão a emergir boas práticas para
capacitar os cidadãos para o seu
envolvimento no desenvolvimento
urbano, tanto a nível micro (dentro de
um contexto de bairro) como a nível
macro (ex: modalidades de transporte,
políticas industriais e de planeamento).

O projeto ambiciona dar uma série de
possíveis sugestões de como é que os
líderes comunitários podem ajudar a
reduzir o distanciamento entre as
instituições de desenvolvimento urbano
e os cidadãos para construir cidades
mais sustentáveis e centradas nos seus
habitantes.

GRUPOS-ALVO

- Cidadãos das comunidades locais em
cada país;
- Profissionais que trabalham em
serviços da comunidade;
- Educadores e formadores de
adultos;
- Profissionais de desenvolvimento
urbano e decisores locais.

IMPACTO ESPERADO

- 15 instituições de educação de
adultos envolvidas no projeto;
- 150 utilizadores de recursos
educativos abertos e materiais de
formação;
- 200 educadores/formadores de
adultos e mediadores comunitários
envolvidos durante o projeto;

PARCEIROS

The Pioneer Group (UK)
www.pioneergroup.org.uk

Elderberry AB (SE)
www.elderberry.nu

Sud Concept (FR)
www.sudconcept.eu

"Generationen gehen gemeinsam" G3 e.V.

(DE)
www.gdrei-web.de

Symplexis (EL)
www.symplexis.eu

Cooperativa Operária Portalegrense (PT)
www.cooportalegrense.pt

ContactO: info@acric.eu ,  www.acric.eu
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