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- CARTA DE PRINCÍPIOS -

1. O QUE É?
O Forúm do Território é uma iniciativa que a Câmara Municipal de Odemira põe à disposição de todos os cidadãos, sem exceção, para a co-construção de uma Agenda Territorial
2030 e de um compromisso de ação partilhada, como exercício de democracia direta,
rumo a um processo transformativo da gestão do Território odemirense.

2. PORQUE É NECESSÁRIO?
O Fórum do Território é uma resposta necessária para:
- criar uma visão futura do território, consonante com mudanças climáticas, sociais
económicas, culturais, de saúde e bem-estar que o contexto atual impõe. Neste processo, o conhecimento, a motivação, a capacidade, o envolvimento e o compromisso de cada
cidadão contam;
- revelar o potencial do território a partir daquilo que nos une e dos seus recursos e não
do que nos separa;
- reforçar as capacidades de aprendizagem recíproca e de identificação da soluções e
inovações apropriadas às características do território, nomeadamente evitando o desperdício, valorizando as competências humanas e os recursos naturais;
- promover o território como espaço de vida quotidiana no sentido de atrair pessoas que
incrementem a qualidade humana na criação de iniciativas económicas e sociais e culturais pertinentes;
- promover o diálogo com as empresas e investidores, nomeadamente sobre o respeito
do ambiente, a economia circular e o compromisso responsável na utilização de produtos passíveis de causar impacto nos ecossistemas no longo prazo;
- promover formas de participação democráticas e o diálogo com as instituições fundado
nas necessidades e capacidades concretas dos habitantes e do habitat, tendo em conta
as fragilidades, sejam humanas ou ambientais;
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- melhorar a capacidade coletiva de tomar conta e regenerar os bens comuns, contribuindo para ecossistemas mais saudáveis e abundantes, assegurando uma distribuição
justa dos recursos existentes e a disponibilidade destes recursos para as gerações
futuras;
- incidir no desenho de políticas públicas, facilitando o reconhecimento das contribuições
dos cidadãos na sua concretização;
- dispor de um espaço de acolhimento e debate de iniciativas em todos os campos;
- abrir um espaço de diálogo com migrantes, refugiados e novos chegados ao território,
para compreender as suas motivações e necessidades, evitando conflitos e inovando nos
mecanismos de acolhimento e integração;
- abrir um espaço de informação sobre outras realidades e iniciativas que poderiam ser
de interesse para o território.

3. QUAL A SUA MISSÃO?
O Fórum do Território pretende promover uma nova cultura de participação e de bem-estar com impacto em todos os lugares de Odemira, convertendo as capacidades, os
conhecimentos e as vontades de participar numa aprendizagem social para alcançar
objetivos comuns. Enquanto processo participativo, tem por missão promover a informação, a análise e o debate de questões, mudanças, recursos e políticas relevantes para a
população e atores do território. Constituindo-se como um espaço de diálogo de diversas percepções, preocupações, necessidades, valores e interesses, o Fórum fomenta a
concretização prática de iniciativas que reforcem a colaboração, reconciliação e empoderamento de comunidades mais solidárias, resilientes e capacitadas para participar na
tomada de decisão.

4. QUE VALORES PROSSEGUE?
Notas:
Entende-se por valores o conjunto de princípios éticos que formam o código de conduta
e estofo moral de todos os cidadãos que integrarem o Fórum do Território. Os valores devem ser refletidos nos comportamentos, atitudes e decisões do grupo e nortear o com-
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prometimento e responsabilidade entre o grupo e a comunidade.
O Fórum do Território deve emanar diretamente da sociedade civil e ser independente
de quaisquer poderes políticos e económicos, resultando da agregação voluntária de
pessoas para participar em ações que promovam a regeneração e a sustentabilidade
das nossas comunidades.
Que valores? (versão 1.0)
Reconhecendo que os desafios que enfrentamos não são o resultado de enganos fortuitos, mas sim de escolhas impostas que derivam do nosso modelo cultural de valores, os participantes do Fórum do Território assumem que:
• Somos parte de uma comunidade em permanente processo de aprendizagem: participar no Fórum é participar nos desígnios dessa comunidade.
• Queremos motivar e atrair pessoas para o exercício de uma cidadania plena, saudável
e criativa.
• Incluímos todas as pessoas e damos voz a quem (ainda) não tem voz.
• Agimos com confiança, solidariedade e respeito mútuo.
• Promovemos o diálogo como um meio fundamental para a construção de uma visão
mais ampla e solidária do Território.
• Assumimos a responsabilidade de fazer parte da solução e comprometemo-nos a
cumprir as nossas obrigações naquilo que assumimos.
• Agimos com integridade e transparência, independentemente de interesses de quaisquer poderes políticos e económicos; o que conta é a sustentabilidade e o bem-estar das
nossas comunidades.
• Aceitamos e celebramos a diversidade de pessoas e pluralidade de opiniões presentes
neste Território; mesmo assim, queremos construir pontes e ligar pessoas almejando
uma visão positiva do futuro do Território.
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• Defendemos os processos participativos, de solidariedade e cocriação, do trabalho em
rede, do empoderamento das comunidades, e do reconhecimento das capacidades e
criatividade locais.
• Queremos contribuir para práticas descentralizadas de participação, cooperação,
aprendizagem e regeneração de comunidades locais. Assumimos que a decisão tem que
ser tomada à escala apropriada e com a autonomia ao nível certo.
• Promovemos o acesso a informação de qualidade e difusão para todos, incluindo dados
relevantes para as decisões locais e planeamento regional.

5. QUE OBJETIVOS TEM?
Os objetivos gerais do Fórum são:
a. Definir uma Agenda Territorial Local para 2030, a partir de uma visão comum, estabelecida pelo próprio Fórum que articula as dimensões ambientais, sociais, económicas,
culturais, saúde e institucionais;
b. Partilhar o conhecimento que os habitantes têm do território, a par de outras fontes de
conhecimento, como ponto de partida para a implementação de iniciativas que resultem num bem-estar coletivo e na melhoria da qualidade de vida;
c. Fomentar o diálogo construtivo e a cultura de participação entre os habitantes, a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia relativamente à articulação de instrumentos
legais, prioridades estratégicas e de investimento público para o município.
d. Criar uma cultura de Território , incluindo as suas dimensões materiais e imateriais, e
apoiar a capacidade de negociação entre atores comprometidos em assegurar a sustentabilidade das atividades económicas a par da conservação dos recursos naturais como
a água, o solo, a biodiversidade e a paisagem.

6. COMO FUNCIONA?
O Fórum do Território funciona a partir de uma estrutura de coordenação dinâmica, diversa, flexível que assegura a articulação e interação de grupos de trabalho definidos em
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função dos objetivos e prioridades estabelecidas pelo próprio Fórum, enquanto assembleia alargada de cidadãos.
A coordenação assume a organização e a agenda das reuniões gerais do Fórum, com
uma periodicidade entre um a três meses, conforme se justifique, bem como a mediação
dessas sessões e a disponibilização de ferramentas de trabalho adequadas.
Os Grupos de Trabalho funcionam como Comunidades de Prática cuja abordagem pode
ser de natureza temática, geográfica, ambas ou outras. A sua função é disseminar os
objetivos do Fórum em toda a área do município, fomentando o debate e a ação como
uma caravana de competências que circula informação e integra contributos práticos de
todos os que queiram partilhar compromissos e responsabilidades de acordo com a sua
esfera de conhecimento e atuação.
O Forúm do Território organiza anualmente um encontro em que apresenta os resultados obtidos e prepara a agenda de ação para o ano seguinte. Serão convidados a
participar neste evento festivo e de intercâmbio cultural, representantes de iniciativas
similares, de âmbito nacional ou internacional, que permitam alargar a interação e a
comunicação com o exterior.
O Fórum conta com o apoio financeiro da CM de Odemira, sem prejuízo de poder recorrer
a outras fontes de financiamento para a implementação de programas específicos de
ação.

