BOAS PRÁTICAS REDE ANIMAR

ANIMAR
A ANIMAR é a rede de sinergias do desenvolvimento local, unindo agentes de desenvolvimento e organizações na

territórios, das comunidades e ecossistemas.
É com as pessoas que se faz o desenvolvimento, por isso, também é com os associados e associadas da animar, seus

A partilha de práticas de inovação social, ajuda-nos em REDE a encontrar soluções já testadas noutros territórios e por
outras organizações que podem reforçar em muito sinergias de uma estratégia de promoção do desenvolvimento

//Objetivos da Agência animar.COM
1. Referenciar iniciativas e agentes de desenvolvimento local e inovação social de modo a fortalecer e
rentabilizar recursos, estimulando o trabalho colaborativo, em rede, motor de inovação social.
2. Impulsionar a criação de redes multissetoriais entre agentes e organizações promotoras de inovação social.

economia social e solidária.

// Vantagens da utilização da Agência animar.COM
1. Conhecer, Divulgar, Valorizar, Avaliar as práticas, recursos e competências existentes no campo do
Desenvolvimento Territorial e da Inovação Social
2. Destacar iniciativas socialmente relevantes levadas a cabo pela ANIMAR, pela sua REDE e por outras
organizações da Economia Social e Solidária
3. Servir de plataforma de relacionamento da rede ANIMAR
4. Servir como MONTRA e CÁTÁLOGO de serviços, produtos e organizações da rede ANIMAR
5. Mostrar as boas práticas do desenvolvimento local dando ênfase a diferentes temáticas de experimentação e
inovação social
6. Aceder a experiências sistematizadas e a testemunhos com garantia de qualidade de adequação.

// Inovação Social
Numa época de transição exigem-se novas abordagens e soluções. A inovação social é uma via para as criar. As
organizações e processos de desenvolvimento local possuem diversas práticas inovadoras que aqui partilhamos. Por
este motivo, a ANIMAR desenvolveu o projeto da Agência animar.COM que permite partilhar boas práticas e

parceiros da rede ANIMAR.

O que é a Agência animar.COM
A Animar é a REDE geradora de sinergias do desenvolvimento local, unindo agentes de desenvolvimento e
organizações na construção de estratégias de intervenção, que se apresentam com propostas, independentes e
arrojadas, para o fortalecimento do desenvolvimento local, enquanto modelo estruturante de valorização dos
territórios, das pessoas e de todos os seres vivos.
A Agência de Inovação Social animar.COM é uma plataforma de comunicação que:
1. Dá VISIBILIDADE e NOTORIEDADE aos projetos, agentes, às redes de desenvolvimento local (aos seus
resultados positivos) e aos territórios.
2. Reforça a ideia do DESENVOLVIMENTO LOCAL (integrado e territorial) como pilar do desenvolvimento das
comunidades.
3. Evidencia o VALOR ACRESCENTADO das organizações e do trabalho em rede das organizações da ANIMAR.

1. Carta para a Cidadania Infanto Juvenil
A Carta da Cidadania Infantojuvenil tem como
objetivo a construção de um documento de
crianças e dos jovens no Município de Guimarães.
participação das crianças e dos jovens em todos os
suas preocupações e propostas.

Entidade: Associação para o Desenvolvimento das Comunidades Locais

Website: adcl.org.pt

2. Miro muito mais que um lugar - Uma
experiência integrada de desenvolvimento
Desenvolver concertada e integralmente o
território de Miro com base em propostas
empreendedoras.
Criação de uma estratégica concertada de
desenvolvimento, capaz de atrair recursos
exógenos que permitiram a criação de um grupo
de entidades/organizações e pessoas alavancarem
as oportunidades existentes.
Entidade: Grupo de Solidariedade Social, Desportivo, Cultural e Recreativo de Miro
gssdcrmiro.pt
Website: gssdcrmiro.pt

3. Mudança Social através da Arte Espaço T
O Espaço t surge num contexto social no
qual a necessidade de novos instrumentos
no combate à exclusão se torna premente.
saúde
e
das
artes
mobilizaram
conhecimentos e, sobretudo, muito
empenho para a criação de uma realidade
sustentada por um objectivo primordial: o
combate à exclusão social adoptando a arte,
linguagem das emoções, como um
instrumento privilegiado de comunicação.

espacot.pt

4. Há Festa no Campo /
Aldeias Artisticas
Aldeias Artísticas/Há Festa no Campo é um
projeto das associações EcoGerminar e
Terceira Pessoa, que conta com o apoio da
Fundação Calouste Gulbenkian / Programa
PARTIS e com a parceria da União das
Freguesias do Freixial e Juncal do Campo,
Fórum Cidadania e Território, Alma Azul,
RedPES, ACRJ. ACRB, Faculdade Ciências
Sociais e Humanas e Movimento de Expressão

Entidade: Ecogerminar e Terceira Pessoa Associação
gmail.com
Website: aldeiasartisticas.pt

5. Redes Colaborativas
As Redes Colaborativas de Produção e Emprego
Local são uma plataforma que pretende dar
visibilidade ao trabalho das pessoas e
organizações
ligadas
a
processos
de
empreendedorismo ou de promoção do
emprego a nível local, sendo também um
interface de comunicação e troca de
experiências e conhecimentos nestas áreas. A
rede social onde assentam dissemina já algumas
boas práticas de emprego local, inspiradoras
para empreendedores/as que pretendam investir no auto-emprego, e informações
relevantes para as organizações que, trabalhando nesta área, poderão por esta via encetar
processos colaborativos.

casadosal.pt

6. Exposição “40 R” - Espaço T
associação escolheu como lema de trabalho para
o corrente ano, a exposição "40 R" é o resultado
ateliês "Olhar o Género", no âmbito do projeto
Pró-Equal - Contra a Violência, que procura
questões da Igualdade e Violência do Género.

espacot.pt

7. Troca a Tod@s
O Troca a Tod@s é um grupo de pessoas com
vontade de pensar e construir soluções de consumo alternativas e solidárias, que está a ser
dinamizado pela CooLabora, Grupo Covilhã em
Transição e Teatro das Beiras.
O grupo está a implementar um sistema de
trocas de bens e serviços entre membros,
através de uma base informática e da realização de mercados de trocas.

coolabora.pt/

