RELATÓRIO DO ESTADO DA ARTE
DO PROJECTO
CIDADANIA & SOCIEDADE DO CONHECIMENTO

No âmbito dos Objectivos a que o Projecto C&SC se propõe
(http://cfcul.fc.ul.pt/projectos/cidadadnia/cidadania.htm), o Estado da Arte deste, após a
celebração do Protocolo que o instituiu como projecto específico da Parceria
CFCUL/CMM, percorre a título introdutório os capítulos da sua démarrage, da
instalação da experiência piloto em território autárquico, das iniciativas de divulgação e
dos eventos destinados a lançamentos quer na web quer no terreno vivencial da
cidadania que constitui o suporte do Projecto-âncora da linha de investigação em curso.
O processo evolutivo está permanentemente acessível em http://www.cidadaniasocial.net/ e exprime em cada momento o estado da arte na dimensão específica da
relação entre a equipa CFCUL de concepção e orientação do desenvolvimento do
Projecto e a equipa técnica residente na CMM, enquanto laboratório das práticas
experienciais que faculta à experiência piloto em curso.

Parte I
Concepção e especificidade do Projecto âncora
CAP.I
Démarrage e Perfil do Projecto-âncora
0 – Equação da Parceria CFCUL/CMM e das linhas genéricas do Plano Plurianual de
desenvolvimento dos trabalhos inserto no site institucional da Equipa de Projecto
1 - Ergonomia institucional de acesso a financiamento do Projecto do Observatório do
Cidadão (OC), assumindo como Projecto-Âncora o Projecto C&SC a cujo protocolo
vinculativo a FFC garantiu em 2007 a sua adesão e incentivo.
2 – Concepção e Produção da Plataforma Informática do Observatório do Cidadão
(OC), composta pelo domínio principal constituído:
a) pelas páginas vestibulares de explicitação da linha mestra da I&D,
b) por 2 domínios associados, designados por C&SC (Projecto- Âncora) e Glossário,
c) por 2 Plataformas designadas por LEARN e FORUM destinadas à operacionalização
dos objectivos finais do OC,
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d) por páginas de registo de conteúdos emergentes das praxis das equipas envolvidas na
experiência-piloto em curso.
3 – Provimento de conteúdos teóricos, com relevo para a inserção de E-book de suporte
integrado ao Argumentário fundacional do Projecto e a outros conteúdos, igualmente
localizáveis on line no âmbito dos Recursos inerentes ao site do OC e aos fins a que este
se destina, incluindo a publicação em suporte papel, com recurso a futura candidatura
ao Fundo de Apoio à Comunidade Científica.

CAP.II
Instalação da Experiência -piloto
4- Concepção dos planos alternativos de apoio à constituição de uma Bolsa de
Mediadores implicada no avanço do Projecto do campus da Web para o terreno das
praxis inerentes à experiência-piloto que o OC constitui no âmbito do Projecto-âncora .
5 – Indução de convergências no âmbito das sucessivas tranches da programação do
Plano de trabalho anual da Parceria CFCUL/CMM, com relevo para a constituição do
Gabinete assumido em contexto autárquico na localidade do Esteval (Gabinete do
Esteval) .
CAP.III
Divulgação
6 - Apresentação de conjunto do Projecto C&SC através da Comunicação intitulada
“Pour un nouveau contrat social”, assinada por Maria Alfreda Cruz no âmbito do
Colóquo Internacional Viver na Europa/Vivre en Europe , decorrido no IFP em Novembro
de 2007, por iniciativa do CFCUL e da embaixada de França.
7 –. Apresentação Preliminar do OC e da sua contextualização em 17 de Junho de 2008
no âmbito da Conferência Internacional “Educando o Cidadão Global. Globalização _
Educação e Novos Modos de Governação”./ “Conference Educating the Global
Citizen._ Globalization, Education and New Ways of Governance” , organizada pela
Universidade Lusófona entre 15 e 17 de Junho.
8 – Apresentação de Comunicação intitulada “ Do princípio da Realidade ao Princípio
da Possibilidade”, assinada por Maria Alfreda Cruz e por Tereza Ventura à referida
Organização, com destino à integração em e-book produzido no âmbito do projecto
da FCT em que se insere a referida Conferência.
9- Apresentação da Comunicação “Cidadania & Sociedade do Conhecimento _ do
princípio da realidade ao princípio da possibilidade” ao Congresso Latino-americano
para o Desenvolvimento decorrido em 3-7 de Novembro na Argentina e inserto em
http://www.clad.org.ve/portal/publicaciones-del-clad/documentos-del-congreso
acessível através do ficheiro VIANA.
10 – Apresentação do Poster intitulado Do princípio da Realidade ao da Possibilidade: o
Observador Observado… ou o Perguntador Questionado_ Implicações da Cidadania
Social nos novos Modos de Governação em 28 de Outubro ao XIV Congresso Latino2

americano para o Desenvolvimento decorrido em 26-30 de Outubro, na versão sinóptica
do desenvolvimento do Projecto desde 2002 à actualidade, inserta em
http://www.clad.org.ve/portal/publicaciones-del-clad/documentos-del-congreso
e
baseada na versão integral publicada pelas autoras Viana e Ventura em
http://www.cidadania-social.net/images/stories/poster/Poster.Longo.C3S.pdf

CAP.IV
Eventos Específicos
11- Realização de eventos acolhidos no Auditório da Fundação da Faculdade de
Ciências, consistindo em Sessões de Lançamento:
a) do Observatório do Cidadão em 15 de Julho de 2008 (na modalidade Painel
apresentado por toda Equipa a especialistas convidados das instituições cuja adesão
consta da página da Plataforma, com Debate associado e explicitação detalhada em
http://www.cidadaniasocial.net/index.php?option=com_content&view=category&id=32&Itemid=112
b) do Lançamento do Gabinete do Esteval, em 4 e em 8 de Setembro (na modalidade
Workshops cuja memória, integrando Portefólio detalhado para memória de apoio à
praticabilidade do referido Gabinete, se traduz, nas suas dimensões essenciais, em
http://www.cidadaniasocial.net/index.php?option=com_content&view=category&id=37&Itemid=120

Parte II
Desenvolvimento e estado da Experiência-Piloto
No âmbito da orientação dos trabalhos da segunda tranche anual da programação dos
Plano trianual da Parceria CFCUL/CMM, o Estado da Arte desta percorre na Parte II os
capítulos da Construção de um perfil funcional diferenciado no âmbito da Autarquia
para que esta possa qualificar-se e assumir a sua participação nos desideratos da
promoção da cidadania activa e inclusiva, o da dissociação dos espaços público e
privado do Observatório do Cidadão/Montijo e o dos Compromissos em carteira que
vinculam a Parceria aos objectivos subscritos

CAP.I
Construção de um perfil funcional diferenciado no âmbito da Autarquia
1 -A construção de um perfil funcional diferenciado no âmbito da Autarquia pode
passar por diversos modos de garantir a formação adequada aos objectivos pretendidos,
os quais, no caso vertente, desembocaram em dois planos alternativos: o plano (A)de
adesão a uma candidatura ao QREN na área da qualificação de quadros pela via da
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formação-acção inserida no contexto de I&D do desenvolvimento do Observatório
expresso, conforme expresso no e-book Livro III (http://www.cidadaniasocial.net/index.php?option=com_docman&task=cat_view&Itemid=78&gid=18&order
by=dmdatecounter&ascdesc=DESC) e o plano B, de reafectação de recursos humanos
assumido como modo de se contornar a inviabilidade do preenchimento atempado do
formulário inerente ao Plano A, pela entidade proponente, dado o desajuste de ritmo que
veio a verificar-se relativamente a um desempenho local compaginável com um dead
line imperativo, inerente ao sistema electrónico de submissão de candidaturas à
instituição gestora do QREN.
2 -O plano B procura pois obviar à oportunidade perdida da Candidatura ao QREN de
2008, através do lançamento simultâneo do Gabinete do Esteval previsto vir a funcionar
no terreno das práticas e do Gabinete virtual a que o site do Protótipo serve de loccus,
enquanto promotor da experiência-piloto da articulação dos domínios LEARN e
FORUM
3 -A partir do acesso à bolsa inicial de mediadores com a qual se partiu para o
desenvolvimento das actividades do Observatório a partir de Setembro, desenvolvemos
a sensibilização da referida estrutura à complexidade temática com que os técnicos terão
de se defrontar, através do incentivo à emergência dos planos de actividades que os
guiarão na relação com os destinatários do Observatório, designadamente na
configuração das finalidades do Observatório com impacto nas políticas públicas do
Sítio Local e no apoio ao Gabinete do Esteval que nele se insere para que assuma o seu
próprio Plano de Actividades enquadrado no Protocolo subscrito pela Câmara com o
Centro de Filosofia das Ciências da Universidade de Lisboa.
4. Com esse estímulo, a bolsa de mediadores principiou a produzir conteúdos que se
encontram em fase de desenvolvimento e de ponderação no âmbito da estratégia
acordada de interactividade entre o Gabinete do Esteval e o Gabinete virtual designado
por C3S (Coesão_Cidadania_Capital) Social, abrangendo Consultoria técnica
emergente da equipa CFCUL.

CAP.II
Paralelismo e articulação dos espaços público e privado do OC
5 -Por efeito do lançamento em curso do Gabinete Virtual do OC, a partir da
recuperação do espaço virtual do protótipo inicial do OC, facultou-se à Autarquia um
espaço experimental destinado à articulação dos trabalhos técnico-científicos do
Gabinete do Esteval (CMM), vinculada à produção de conteúdos emergentes da
evolução do estado da cidadania local e à ponderação da Equipa CFCUL vinculada à
linha Programática Ciência_Ética _Política implicada nos domínios científicos e
filosóficos avocados à relação C&SC, com os dispositivos de concepção e de exercício
do poder.
6- Através da metodologia de dissociação do acolhimento de matéria publicada e de
matéria reservada no site da Plataforma, assumida enquanto Protótipo permite~se que
os conteúdos preliminares enviados pelo Esteval, ao serem introduzidos no Protótipo
enquanto matéria reservada, se possam integrar em circuitos de relacionamento com a
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Equipa CFCUL para apuramento dos conteúdos transitáveis para site autónomo do OC,
à medida que a sua relevância justifique que sejam postos à disposição dos observadores
para que sobre tais conteúdos se pronunciem, na fase durante a qual o Gabinete do
Esteval se relacionará com os actores sociais presentes no terreno, seja em total
autonomia, seja em autonomia assistida por Consultoria técnica adequada.
7- -A articulação dos dois Gabinetes fundamentada no documento fundador do Gabinete
do Esteval passará pelas ferramentas virtuais facultadas e operacionalizadas no presente
site, com expressa observância do Código de Ética que terá a função de elencar o
normativo inerente à consolidação da Linha Programática “Ciência –Ética e Política”
em que se insere a produção do Observatório do Cidadão.
8- Ao assumir, neste âmbito, a designação de Gabinete C3S, o Gabinete virtual remete a
sua identidade para a convergência dos termos Cidadania social, Coesão social e Capital
social, dado que tais conceitos constituem os parâmetros de integração dos projectos
específicos desencadeados no terreno e prosseguidos simultaneamente em território
virtual e nas comunidades.
CAP.III
Compromissos em carteira
9 -A administração comum dos dois sites foi concebida no sentido de que o Protótipo do
site assuma a função de Gabinete virtual C3S, cuja articulação ao do Esteval no
desenvolvimento das práticas no terreno só poderá vir a consumar-se nas fases
subsequentes do Projecto, explicitadas no Protocolo instituidor da Parceria
CFCUL/CMM, desde que garantidas as condições acordadas que as viabilizem .
10- Introduzido no site do Observatório do Cidadão a Sinopse da Sessão de Lançamento
e do Debate que se lhe seguiu em 15 de Julho passado, assumimos a partir de então os
compromissos anunciados visando o prosseguimento do Debate na web e, em paralelo,
o acolhimento no site do Protótipo, dos documentos produzidos pela Equipa do Esteval,
na relação com os consensos e orientações reunidas no Portefólio do Lançamento do
Gabinete do Esteval, no âmbito das condições vigentes de prossecução dos Objectivos
da cidadania activa e inclusiva a que o Projecto se propõe.
11- Os dois sites comportarão um Código Comum de Ética e Códigos de Privacidade
diferenciados de acordo com as correspondentes funções. O desiderato fundamental do
Código reflecte-se na compaginação dos timings de observância dos compromissos
assumidos pelos dois universos de praxis a que correspondem a Equipa de Investigação
do CFCUL e a Equipa de Recursos Humanos da CMM implicadas no Observatório,
condição indispensável para a consolidação do percurso visado pelo lançamento deste,
no contexto do Projecto âncora
12 - Os Relatórios-Progresso do desenvolvimento dos trabalhos, quer os que competem
à Equipa do CFCUL quer à do Gabinete do Esteval, serão incorporados nos Portefólios
correspondentes, igualmente acolhidos no Protótipo, bem como os ajuizamentos
institucionais que sobre eles e os respectivos condicionamentos recaiam.
13 – Assumido como Projecto em Curso no âmbito do(s) Project(o) apresentados a
Concurso(s) da FCT em 2009 pelo CFCUL enquanto Unidade de Investigação a que
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esta Equipa pertence, sob a responsabilidade da signatária, o leque de Instituições
Participantes das Candidaturas à FCT do Projecto “Papel da Mediação no
desenvolvimento da Sociedade do Conhecimento: Avaliação e Ponderação de uma
Experiência-Piloto” apresentado ao Júri das Ciências Políticas, alargou-se ao Instituto
Paulo Freire de Portugal e ao Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da
Universidade Técnica de Lisboa.

PARTE III
Publicações emergentes do Projecto
Antecedentes ao ingresso no CFCUL
Viana, Maria Alfreda Cruz (2002). 32564 - CLAD 00446.14 - O direito à cidadania na sociedade
do conhecimento, Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la
Administración Pública, Documento Libre (2002 Oct. 8-11: Lisboa).
Idem (2004) 35629 - CLAD 00506.13 - A cidadania na estratégia de desenvolvimento do capital
social, Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración
Pública, Documento Libre (2004 Nov. 2-5: Madrid)
Idem (2005) 37596 - CLAD 00533.56- Perfil da política pública de promoção da cidadania
activa e inclusiva, Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la
Administración Pública, Documento Libre (2005 Oct. 18-21: Santiago).

Desde o ingresso em 12 de Maio de 2006 a 5 de Maio de 2008
Cruz, Maria Alfreda (2006), Capital Social e Cidadania na Sociedade do Conhecimento,
Congresso on line da Cibersociedade sobre Conhecimento Aberto_ Sociedade Livre (25 Nov-6
Dez: Barcelona)
Viana, Maria Alfreda Cruz (2006) 39068 - CLAD 00560.18 - Vectores de operacionalização da
cidadania activa e inclusiva, Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y
de la Administración Pública, Documento Libre (2006 Nov. 7-10: Guatemala)
Idem (2007) 40930 – 40930 - Uma cidadania de perfil social, Congreso Internacional del CLAD
sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Documento Libre (2007 Oct. 30Nov. 2: Santo Domingo).
Cruz, M. Alfreda (2007) – Pour un Nouveau Contract Social, Colóquio Internacional Vivre en
Europe, IFP (Outubro, 2007: Lisboa), www. cidadania-social.net
Ventura, T. (2007), Formação de Mediadores de Trabalho Colaborativo - um Projecto de
Investigação - Acção http://terezaventura.net/mediadorestcolabina.pdf

Desde 6 de Maio de 2008 a 31 de Janeiro de 2010
Viana, Maria Alfreda Cruz (2008) No. en CC: 19247 - Cidadania & Sociedade do
Conhecimento: do princípio da realidade ao princípio da possibilidade, Congreso Internacional
del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, 13 - Documento Libre
(2008 Nov. 4-7: Buenos Aires)
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Cruz, M. A. (2008) Do Princípio da Realidade ao Princípio da Possibilidade in Cidadania &
Sociedade do Conhecimento Por um Novo Contrato Social, E-book do Projecto C&SC, Livro I,
http://www.cidadania-social.net
Ventura, T. (2008), Práticas Matemáticas para Adultos - um Projecto de Investigação - Acção
http://terezaventura.net/ProgramaIAMAT.pdf

Cruz, M. A. e Ventura, T. (2008), “Do princípio da Realidade ao da Possibilidade”,
Comunicação à Conferência Educando o Cidadão Global Globalização, Educação e Novos
Modos de Governação, Junho 2008, ULHT, Lisboa. (em co-autoria).

Ventura, T. (2008), “Do Conhecer ao Reconhecer. O Caminho: Aprender Sempre”, in Cidadania
& Sociedade do Conhecimento, E-book do Projecto C&SC, Livro II http://www.cidadaniasocial.net

Ventura, T. (2008), “A sociedade da Informação e a Literacia Hipertextual”, in Cidadania &
Sociedade do Conhecimento, E-book do Projecto C&SC, Livro III http://www.cidadaniasocial.net

Ventura, T. (2009). Procurando caminhos para amanhã in Observatório Local do Cidadão,
do Projecto C&SC, Centro de Filosofia das Ciências da Universidade de Lisboa.
http://www.cidadaniasocial.net/index.php?option=com_content&view=article&id=164:procurando-caminhos-paraamanha&catid=70:tereza-ventura&Itemid=158

Ventura, T. (2009), Reflectir para opinar! E decidir? in Observatório Local do Cidadão, do
Projecto C&SC, Centro de Filosofia das Ciências da Universidade de Lisboa.
http://www.cidadania-social.net/index.php?option=com_content&view=article&id=133:reflectirpara-opinar-e-decidir&catid=70:tereza-ventura&Itemid=158

Ventura, T. (2009), Quem ensina quem? in Observatório Local do Cidadão, do Projecto
C&SC, Centro de Filosofia das Ciências da Universidade de Lisboa.
http://www.cidadania-social.net/index.php?option=com_content&view=article&id=110:quemensina-quem&catid=70:reflexoes&Itemid=158

Ventura, T. (2009), Desaprender, sempre! in Observatório Local do Cidadão, do Projecto
C&SC, Centro de Filosofia das Ciências da Universidade de Lisboa.
http://www.cidadaniasocial.net/index.php?option=com_content&view=article&id=111:desaprender-sempre&catid=70:reflexoes&Itemid=158

Ventura, T. (2009), Neste mundo que muda… in Observatório Local do Cidadão, do
Projecto C&SC, Centro de Filosofia das Ciências da Universidade de Lisboa.
http://www.cidadania-social.net/index.php?option=com_content&view=article&id=123:nestemundo-que-muda&catid=70:reflexoes&Itemid=158
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Ventura, T. (2009), Perguntar não ofende!… in Observatório Local do Cidadão, do Projecto
C&SC, Centro de Filosofia das Ciências da Universidade de Lisboa.
http://www.cidadania-social.net/index.php?option=com_content&view=article&id=124:perguntarnao-ofende&catid=70:reflexoes&Itemid=158
Viana, A. e Ventura, T. (2009). Do príncipio da Realidade ao da Possibilidade: o Observador
observado ou o Perguntador questionado – implicações da Cidadania Social nos novos modos
de governação, Base de Trabalho do Poster apresentado ao XIV Congreso Internacional del
CLAD, 2009.
http://www.cidadania-social.net/images/stories/poster/PosterC3S.pdf

Lisboa, Centro de Filosofia das Ciências, 31 de Janeiro de 2010

Maria Alfreda Cruz

8

