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O QUE É A ANIMAR?
Breve apresentação
A ANIMAR - Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local é uma
associação privada sem fins lucrativos, de dimensão nacional. Esta implantação
é assegurada pela localização e intervenção territorial dos seus associados
e pela abrangência dos seus corpos dirigentes. É constituída por cerca de 80
associados colectivos e mais de 100 associados individuais  colaboradores
de associações de Desenvolvimento Local e Rural, entidades do Terceiro
Sector e da Economia Social, centros de investigação e docentes universitários
 com implantação e intervenção de Norte a Sul de Portugal Continental e
Regiões Autónomas.
Constituiu-se em Setembro de 1993, com a designação de Rede para o
Desenvolvimento Local em Meio Rural. Em Março de 1999 alargou o âmbito
da sua actuação aos meios urbanos, tendo adoptado a actual designação
Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local.
A Animar é uma rede de entidades colectivas e pessoas que tem como
objectivo principal apoiar e divulgar o Movimento Associativo de Desenvolvimento Local (e também os valores e práticas da Economia Social e Solidária
e do Terceiro Sector) potenciando a eficácia da sua intervenção e o seu reconhecimento público e institucional. Caracteriza-se pelo funcionamento em
rede, capacidade de relacionamento institucional e de mobilização de recursos
à escala nacional, o que facilita o estabelecimento de contactos com as mais
variadas entidades públicas e privadas, associações e grupos nacionais e
outras. É também um pólo de difusão e intercâmbio de experiências e informações relativas às políticas e às práticas dos agentes de Desenvolvimento
Local, da Economia Social e Solidária e do Terceiro Sector. Com ela o movimento
associativo dispõe de um meio privilegiado de difusão do seu know-how e
das suas práticas inovadoras.
Do conjunto dos seus objectivos definidos estatutariamente, é de destacar:
a promoção da igualdade de oportunidades e de género com vista a uma
mais equitativa distribuição da riqueza, ao melhoramento da qualidade de
vida das populações e à redução das assimetrias; a congregação de esforços
e apoios à actuação em rede, em prol do Desenvolvimento Local e da democracia participativa, numa lógica territorial, de organizações, grupos e indivíduos.
A Animar intervém em defesa do Desenvolvimento Local, da Economia Social
e Solidária e do Terceiro Sector e do movimento associativo que lhes está
ligado:

- medindo o impacto das políticas nacionais e comunitárias, fazendo propostas
em conformidade com elas;
- produzindo, editando e difundindo documentos, realizando seminários,
colóquios, conferências, feiras e outras iniciativas, onde avulta a realização
bienal da MANIFesta - Assembleia, Feira e Festa do Desenvolvimento Local;
- editando a revista Vez e Voz, a página electrónica da Animar (www.animardl.pt), o portal 3Sector (www.3sector.net), o boletim InfoAnimar, para além
de dinamizar diversas comunidades de partilha, reflexão e discussão nas
redes sociais existentes na internet;
- promovendo acções de formação e apoio à concepção de candidaturas a
projectos e/ou programas relevantes;
- intervindo localmente na área onde estão implantados os seus serviços
administrativos animando um CLDS em parceria com a CM de Vila Franca
de Xira;
- representando o Movimento Associativo de Desenvolvimento Local junto
das entidades públicas, privadas e órgãos consultivos:
- Nacionais
Comissão de Acompanhamento do PRODER; Comissões de Coordenação
da Região Alentejo, Região Algarve, Região Centro, Região Norte, Lisboa e
Vale do Tejo; Comissão Paritária do IEFP; Conselho de Acompanhamento
RTP2; Conselhos Nacionais de Agricultura e Desenvolvimento Rural e para
a Promoção do Voluntariado; Fórum Não Governamental para a Inclusão
Social - FNGIS; Grupos de Trabalho CIG - Inclusão Social, CIG - Independência
económica e conciliação entre a vida familiar, pessoal e profissional, CIG ONGs, CIG - Administração Local, Ambiente e Território; Régie Cooperativa
António Sérgio para a Economia Social
- Internacionais:
Rede Virtual Europeia da Cidadania Activa, Rede Rural Europeia VIRGILE,
Rede Europeia Anti-Pobreza, Rede Europeia da Economia Social (ENSIE),
Bureau Europeu Articulado para o Desenvolvimento Social (CEBSD/BEADS),
Comité de Pilotagem da APURE, Projecto Democraty Coalition da Fundação
SOROS
- Tem protocolos com:
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, Centro de Informação Europeia Jacques
Delors, Comissão para a Igualdade de Género (CIG), EURESAP, IDRHa, IEFP,
Instituto Nacional do Consumidor, ISLA, CRC - IEFP, RTP, Universidade de
Évora, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), Universidade
Lusófona

MANIFesta de Montalegre
Apresentação
Está em marcha a preparação da MANIFesta 2011 - VIII Assembleia, Feira
e Festa do Desenvolvimento Local, que terá lugar em Montalegre, de 7 a 10
de Julho deste ano. A organização desta VIII edição será da responsabilidade
da Animar e do consórcio local formado pela:
ADRAT - Associação de Desenvolvimento da Região Alto Tâmega
Câmara Municipal de Montalegre
EcoMuseu de Barroso.
Trata-se de um momento de troca de ideias sobre o estado e o futuro do Desenvolvimento Local e da Economia Social, a par de uma grande mostra de
produtos e projectos reveladores das capacidades de iniciativa e criatividade
das pessoas, comunidades e organizações de Portugal, Galiza e de outras regiões e países, nomeadamente lusófonos e iberoamericanos.
Cada MANIFesta é uma realização marcante que transcende em muito o
universo da rede Animar. Assenta em três pilares:
1 - Assembleia  A MANIFesta é um espaço de reflexão e intervenção cívica,
onde, com a maior liberdade e abertura, se realizam os mais variados debates,
oficinas, tertúlias, etc., podendo estes ser propostos e animados por qualquer
participante.
Elemento central dessas reflexões são as Assembleias MANIFesta. As sínteses
das Assembleias MANIFesta são recolhidas sob a forma de teses e declarações
identificadas pelo nome da localidade onde se realiza cada MANIFesta.
2 - Feira  Cada MANIFesta é igualmente um momento privilegiado onde se
dão a conhecer projectos e iniciativas do Desenvolvimento Local e da Economia
Social e se faz a divulgação dos seus produtos, ideias e práticas. Mas também,
de uma forma o mais abrangente e descomplexada possível, de outros associativismos cívicos e solidários de que se compõe a sociedade civil organizada.
3 - Festa  Cada MANIFesta é ainda um espaço de intervenção, divulgação
e fruição cultural, de lazer, exposições, concertos, teatro e animações várias.
Nela cabem todas as expressões artísticas e culturais, das tradicionais às vanguardistas, sejam elas informadas pelos saberes e imaginários populares ou
eruditos, de expressão urbana ou rural, sem fronteiras nacionais, culturais
ou outras.
Esta VIII edição da MANIFesta terá como tema principal
Mobilizar e Participar para uma Economia Sustentável,
o qual será desdobrado num conjunto de debates, reflexões e actividades

agrupadas em torno dos subtemas:
- As propostas do Desenvolvimento Local;
- Por uma economia social e solidária;
- Democracia participativa;
- Igualdade de oportunidades.
A MANIFesta é uma realização que se quer bienal, fora dos grandes centros
urbanos, numa pequena cidade ou vila do país, tendo decorrido a primeira
edição em Santarém (1994), a segunda em Tondela (1996), a terceira em
Amarante (1998), a quarta em Tavira (2001), a quinta em Serpa (2003), a
sexta em Trancoso (2005) e a sétima em Peniche (2009).

Anexo a este dossier encontra-se informação relativa às edições mais recentes
da MANIFesta.

MANIFesta 2011
PROPOSTA DE ACTIVIDADES
O Programa da MANIFesta 2011 respeitará o princípio de que esta é uma
Manifestação em Festa, uma Feira, um Encontro e um Debate. Tudo isto em
simultâneo e de forma articulada, contemplando uma multiplicidade de
expressões e afirmações que na sua diversidade garantam a coerência e a
unidade do todo.
Assim, e atenta à experiência das sete MANIFesta anteriores, propõe-se um
programa que contemple:
ASSEMBLEIA

Assembleias de Início e Encerramento
Conferências - uma por tema marcante do programa
Seminários - para debates de sub-temas entre organizações e para apresentação de propostas de trabalho futuro
(sem grande dispersão de temas e sobreposição)
Tertúlias - a decorrer em espaços informais

FEIRA

Mostra de projectos
Mostra de produtos
Stands
Oficinas interactivas
Provas (queijos, vinhos, etc.)
Ateliês
Feira do livro
Artesanato
Exposições

FESTA

Visitas locais
Tasquinhas/Gastronomia
Espaço infantil
Espaço jovem
Animação de rua
Concertos (noite)
Animação de palcos secundários (dia)
Circuitos turísticos regionais/locais especializados

ANEXO

MANIFesta09 - Peniche

ASSEMBLEIA
6 conferências - 560 participantes
11 seminários - 330 participantes
16 tertúlias - 311 participantes
19 oficinas - 350 participantes
As organizações cívicas e solidárias:
- Convocam todos os que queiram
contribuir para um movimento que
conduza à criação de um Banco Ético,
um Banco das e para as organizações
de Economia Social e Solidária;
- Pretendem contribuir para a
existência de políticas e instrumentos
apropriados que suportem a
continuidade da intervenção, na
incorporação, adaptação e utilização
das soluções já constituídas e
validadas, alimentando e renovando
a capacidade de experimentação e de
inovação social, a qualificação das
organizações e o fomento de modelos
de apoio ao desenvolvimento e à
criação de emprego, assentes em
contratualizações programáticas,
traduzindo-se nomeadamente em
programas específicos no âmbito do
QREN;
- Interpelam as forças políticas para
a necessidade de integrarem nas
medidas de política a animação
territorial, como factor decisivo para
a coesão social;
- Propõem a concretização de
parcerias estratégicas com o Estado
(aos seus diversos níveis) e com as
Empresas, assentes na concertação e
na co-responsabilização, visando
encontrar soluções sustentáveis para
problemas concretos  desemprego,
assimetrias regionais, desertificação
e despovoamento do interior, pobreza
e exclusão social crescentes, entre
outros;
- Associam-se à necessidade de
aprofundar urgentemente a discussão
e a decisão sobre a questão da
Regionalização em Portugal,
privilegiando a participação activa
dos/as cidadãos/ãs e das
comunidades locais, num processo
que também esteja focado nas
dinâmicas de Desenvolvimento Local...
(Da Declaração de Peniche)

FEIRA

MANIFesta09 - Peniche

75 espaços de mostra (Stands)
5.000 visitas

FESTA

6.000 assistentes e participantes

MANIFesta05 - Trancoso

ASSEMBLEIA
13 Assembleias Regionais
2 Assembleias MANIFesta
35 Debates

Ao longo dos últimos 20 anos, as
múltiplas e diversas OIDL
(Organizações e Iniciativas de
Desenvolvimento Local) realizaram
muitos projectos e intervenções ao
abrigo duma grande variedade de
instrumentos e programas, da
responsabilidade de vários
ministérios e instituições do Estado
português, principalmente através
de fundos comunitários da União
Europeia (UE).
A fragilidade das políticas sectoriais,
a ausência das políticas territoriais
e a multiplicidade de programas e
de interlocutores sem articulação
obrigam as OIDL a intervenções
espartilhadas por um somatório de
projectos com metodologias muito
diversas.
A gestão pública dos instrumentos
financeiros, pautada por regras
rígidas e burocratizadas e por
critérios pouco claros e unilaterais,
provoca um excessivo peso da
componente administrativa e
financeira, desviando a atenção e
recursos da intervenção no terreno.
Daqui, um primeiro desafio: as OIDL
e o Movimento do Desenvolvimento
Local necessitam que os
instrumentos de apoio e de fomento
estejam formatados debaixo de um
só Quadro Estratégico com uma
Entidade Governamental
interlocutora, que coordene as
relações com as organizações. Mas
se fazemos uma avaliação negativa
de muitos dos instrumentos com que
temos trabalhado, há experiências
positivas que podem e devem servir
de referência para o Quadro
Estratégico que desejamos.
(In Participação para a Inclusão Social
e Territorial, Declaração de Trancoso)

MANIFesta05 - Trancoso

FEIRA
60 Participantes com stand
1 Desfile de moda
5.000 visitantes

FESTA

35 Espectáculos
e actividades
de animação
1 Grupo de teatro
6.000 Assistentes
e participantes

MANIFesta03 - Serpa

ASSEMBLEIA
14 Assembleias Regionais
2 Assembleias MANIFesta
15 Colóquios temáticos (250 participantes)

só há saída para as questões que
a actual crise nacional e a crispação
das relações internacionais colocam
à sociedade portuguesa num quadro
que respeite políticas, práticas e
processos baseados no
reconhecimento das memórias,
potencialidades e mobilização das
comunidades e populações locais.
Só assim é possível evitar os custos
sociais e económicos resultantes do
aprofundar das assimetrias
regionais, do crescimento da
desigualdade, da cristalização de
sentimentos de injustiça e da
exclusão de grupos cada vez mais
significativos.
1. É imperiosa a definição de uma
Carta de Princípios de
Relacionamento entre o Estado e as
OIDL... O estabelecimento de
acordos entre o Estado e o Terceiro
Sector deverá assentar em princípios
de co-responsabilização,
consensualização e independência
institucional, sem que as OIDL se
transformem em extensões do
próprio Estado ou alvo de
manipulações marcadas por
interesses alheios à sua missão.
3. É preciso assegurar a defesa das
áreas desfavorecidas de modo a que
não sejam prejudicadas pela
limitação de acesso aos fundos
nacionais e comunitários...
4. É fundamental uma atenção
especial às problemáticas dos jovens,
às dificuldades das suas
organizações e às potencialidades
da sua intervenção...
5. É indispensável que as OIDL
sejam reconhecidas como parceiro
social
(In Declaração de Serpa)

MANIFesta03 - Serpa

FEIRA
180 Stands
3 Ateliers de artesanato
1 Desfile de moda
10.000 Visitantes

FESTA

13 Exposições de arte
38 Concertos
10 Grupos de teatro

MANIFesta01 - Tavira

Assembleia
Mais de uma dezena de
assembleias, seminários e debates
temáticos
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Recusamos o país desequilibrado e
assimétrico que temos. Defendemos
um milagre nos tempos que correm.
Defendemos uma economia de
sentido humanista.
Connosco as pessoas são
participantes activos do processo de
desenvolvimento económico e social.
Connosco as pessoas são o sujeito
de uma revolução que pelo
empenhamento social as transforma
em actores do seu destino. Agora,
em lugares rurais, e urbanos, antes
marcados pelo abandono ou pela
programada desatenção dos
poderes, fizemos nascer, e
acompanhámos, processos de
desenvolvimento que com mais ou
menos ousadia recriaram vontades
de afirmar a cidadania.
.
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Em Tavira demos a conhecer um
movimento maduro.
A MANIFesta 2001 abriu portas para
uma acção de DL independente,
socialmente responsável e
provocadora, capaz de gerar e criar
inovação. Capaz de consolidar e
fazer crescer, passo a passo, um
movimento sólido em favor do
progresso dos cidadãos e da
revitalização dos territórios e suas
culturas.
Porque o desenvolvimento local é
parte do futuro, apostamos num
Estado-Parceiro eficiente, mais
aberto e democrático.
Apostamos numa representação
pública, flexível e dialogante, para
connosco agir no e para o
Desenvolvimento Local.
Na procura e construção da nossa
emancipação, reafirmamo-nos como
uma incontornável oportunidade de
futuro.
(In Declaração de Tavira)

MANIFesta01 - Tavira

FEIRA
Mais de 200 Stands
10.000 Visitantes

FESTA

