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Formação sobre "Tornar-se um Agente de Mudança para a Cidadania Rural" 

 

CURRÍCULO BÚLGARO: DESCRIÇÃO GERAL 

 

 

INTRODUÇÃO:  

 

A formação visou representantes da administração, de partidos políticos e da sociedade civil em 

áreas rurais da Bulgária. Foi organizada pela primeira vez como iniciativa piloto por Balkan 

Assist em maio-junho de 2014, envolvendo 28 participantes em representação de 9 municípios 

búlgaros de diversas áreas rurais do país. 

 

O principal objetivo era dotar os participantes dos três grupos de conhecimentos e aptidões 

adicionais e criar entre eles um espírito de parceria e interação tendo em vista o êxito da 

inclusão/participação dos cidadãos nas decisões e políticas destinadas ao desenvolvimento rural. 

 

Os objetivos específicos da formação eram: 

 

 Criar oportunidades e definir o cenário para “quebrar o gelo”, para o diálogo e para uma 

melhor compreensão/coesão entre os vários intervenientes; possibilitar a troca de experiências 

e boas práticas e estabelecer uma rede para a participação cívica e parcerias em áreas rurais. 

 Melhorar os conhecimentos e as aptidões nos domínios da participação, do planeamento e da 

gestão de processos e eventos públicos; desenvolver capacidades para a análise de atitudes e 

relações, e motivar os participantes a envolverem-se em atividades práticas (trabalho de 

campo). 

 

A duração total do curso de formação foi de quatro dias (32 horas), dividido em dois 

módulos de dois dias cada. O conteúdo envolvia sobretudo participação cívica, parceria e 

boa governação ao nível local: teoria, prática, permuta de experiências e estudo de casos. As 

principais ferramentas utilizadas foram métodos de ensino interativos, tarefas práticas e 

boas práticas. 

 

 

BREVE DESCRIÇÃO DOS DOIS MÓDULOS: 

 

O primeiro módulo desta formação pode começar sexta-feira à tarde (no nosso caso, 

16.05.2014) e terminar na tarde de domingo (no nosso caso, 18.05.2014). O módulo combina 

inteligentemente teoria e prática e alterna apresentações com discussões, estudo de casos, trabalho 

de grupo e desempenho de funções. Os tópicos mais importantes abrangidos neste módulo são: 

 

• Qual a importância da participação e da parceria cívica em áreas rurais: apresentação + 

discussão 
• Apresentação de boas práticas para a participação civil e parcerias por atores 

externos/”oradores convidados” 
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• Princípio da parceria europeia e exemplos concretos provenientes de áreas rurais: 

apresentação + trabalho de grupo 
• Enquadramento legislativo - formas juridicamente regulamentadas de participação e 

parceria cívica na Bulgária: apresentação + discussão 

• Identificação e envolvimento de intervenientes: apresentação + resolução de problemas 

práticos em pequenos grupos 
• Aptidões de apresentação da informação e de condução do diálogo: apresentação + 

desempenho de funções 
• Estratégia Europeia para a Inovação e a Boa Governação (12 princípios): apresentação+ 

trabalho de grupo + observações de campo em municípios 

 

 

 

No final do primeiro módulo, foi atribuída uma 

tarefa prática a implementar localmente nos 

municípios cujos representantes participaram na 

formação; criaram-se equipas mistas para cada 

município, com a participação de representantes dos 

três grupos (administração, autoridades eleitas e 

cidadãos). A tarefa envolvia a 

observação/monitorização da implementação dos 12 

Princípios europeus de boa governação ao nível 

local. Cada equipa teve de escolher um ou dois 

princípios para monitorizar e, depois de concluído o 

exercício de monitorização, preparar um relatório e 

apresentar os resultados no decurso do segundo 

módulo de formação. Para facilitar o processo, a 

equipa de Balkan Assist desenvolveu instruções 

escritas e um modelo de relatório. 

 

 

 

 

 

O segundo módulo pode igualmente começar na sexta-feira de tarde (no nosso caso, 

14.06.2014) e terminar no sábado de tarde (15.06.2014, no nosso caso), mas seria preferível se 

prosseguisse até domingo à tarde, no sentido de dar mais tempo o desempenho de funções e a 

discussão. Neste módulo, a teoria é integralmente substituída pela prática, e as apresentações 

preparadas são muito curtas, dando mais tempo ao trabalho de grupo, às discussões gerais e ao 

desempenho de funções.  

Segue-se um balanço do módulo e respetivo conteúdo: 

• Relato e discussão dos resultados do exercício de monitorização nos municípios: 

relatórios das equipas + discussão geral (formulação de recomendações às autoridades 

locais com base nos resultados da monitorização) 
• Ferramentas e abordagens para participação e interação: apresentação + discussão 
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• Apresentação de boas práticas na aplicação das abordagens "Fórum Público" e 

"Conferência sobre o Futuro" por participantes externos "convidados" 

• Estruturar e moderar o processo de participação - apresentação + trabalho em pequenos 

grupos (desenvolver um plano para um projeto específico) 
• Participação e inclusão "no terreno" - exemplos concretos de empenho cívico no processo 

de planeamento e orçamentação ao nível local: apresentação + desempenho de funções 

• Reações e discussão final 

  

  

 

Para além das reações partilhadas no final da formação, cada módulo incluiu a criação de 

"equipas de reação" cuja tarefa era obter as reações sobre o que tinham aprendido ou o que 

mais as tinha impressionado cada 4 horas (manhã e tarde); aos participantes da equipa pedia-

se que usassem uma abordagem criativa e aplicassem os seus talentos artísticos. Este método 

criou um ambiente vivo e transmitiu energia ao grupo! 
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RESULTADOS E CONCLUSÕES A RETIRAR: 

 

Após a formação, os resultados foram avaliados com a ajuda da Associação para Práticas de 

Investigação Social e Investigação Aplicada.  

• A avaliação registou um elevado grau de satisfação entre os participantes com os 

resultados alcançados: a opinião dominante foi que os conhecimentos recém-adquiridos 

ultrapassaram as expectativas iniciais e os níveis de interesse.  

• Particularmente bem apreciados foram os tópicos relativos aos métodos e às abordagens 

sobre participação cívica e parceria, as ferramentas para o envolvimento dos 

intervenientes e os princípios de boa governação ao nível local.  

• Os métodos e as abordagens interativas foram igualmente muito apreciadas: trabalho de 

grupo, desempenho de funções e em particular a partilha de experiências e boas práticas.  

• Os participantes exprimiram a sua satisfação com a qualidade da organização e 

documentação e afirmaram que, após a formação, se sentiram mais confiantes e 

preparados para parcerias e interações com cidadãos e instituições, e para o arranque e a 

organização de eventos públicos.  

 

Os resultados mais importantes e as conclusões a retirar dos exercícios de avaliação são: 
• a mistura de diferentes grupos de atores (dirigentes da administração, políticos e cidadãos) 

revelou-se muito útil para a obtenção de resultados positivos 

• é necessário um melhor planeamento temporal para se obter mais tempo para lazer e mais 

tempo para a comunicação entre os participantes 

• o estudo de casos e as boas práticas foram particularmente apreciados 

• a alegria é um elemento importante do processo de aprendizagem: role-playing e as 

reações coletivas foram referidas como tendo sido a maior fonte de alegria para os 

participantes 

 

Recomendamos a formação a quem quer que deseje participar ativamente no desenvolvimento de 

áreas rurais e contribuir para o aumento das capacidades dos parceiros e intervenientes locais. 

 

Última atualização: Novembro 2014 

É possível obter informações complementares em: www.quapro.eu 

 

Dados de contacto: 

Balkan Assist Association 

tel: +359 2 962 86 70, fax: +359 2 962 86 71 

7 Enos str., 1408 Sofia, Bulgária 

balkanassist@balkanassist.bg 

www.balkanassist.bg 
 

 


