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Introdução 

 

O projecto em análise é o resultado da fase inicial do estágio realizado no 

Programa K’CIDADE, promovido pela Fundação Aga Khan, seguimento de um 

trabalho anteriormente realizado nesta instituição, ao longo do passado ano lectivo 

(2007/ 2008), nomeadamente no segundo semestre. Assim, a escolha do local de estágio 

deveu-se tanto à experiência já efectuada na instituição bem como dada as 

potencialidades da mesma. 

Uma vez que a máxima do K’CIDADE é de capacitar as pessoas, é de notar que 

se pretende dotar e valorizar a população para trabalhos e responsabilidades várias, 

tratando-se uma delas a área da formação profissional. Dado o carácter da licenciatura já 

concluída, Ciências de Educação e do mestrado a concluir, Ciências da Educação na 

área de Formação de Adultos, considero o K’CIDADE uma instituição muito rica, pois 

permite dar a conhecer uma realidade de trabalho comunitário bem como de formação 

profissional, sendo estas as duas grandes áreas de acção da formação de adultos. 

Na primeira abordagem de trabalho à instituição - no ano lectivo anterior – foi 

apresentado um projecto à Instituição que consistia na elaboração e redacção de um 

Jornal Comunitário. Não foi possível avançar com este projecto pois, tal como a 

coordenadora do Programa no território da Alta de Lisboa realçou, o trabalho 

comunitário só pode ir para a frente com o apoio e participação activa da comunidade e 

esta ainda não estava preparada para assumir tal responsabilidade. Assim, fez-se uma 

negociação e adaptação do projecto previamente concebido pelo grupo de trabalho 

àquilo que o K’CIDADE necessitava e considerava pertinente para a população e para o 

local. Foi aqui que surgiu a ideia de elaborar e contar as histórias de alguns grupos 

acompanhados pelo K’CIDADE. Através destas histórias de vida pretende-se, 

simultaneamente, conhecer e dar a conhecer algumas actividades promovidas pelo 

K’CIDADE, assim como, compreender as mudanças que estas actividades e estes 

grupos proporcionaram aos seus membros.  

Este trabalho é bastante pertinente e útil para a instituição em duas vertentes 

distintas: a primeira prende-se com uma organização e colecta de dados sobre alguns 

grupos que o K’CIDADE acompanha, permitindo ver a história do grupo como um todo 

e não apenas os acontecimentos diários; e a segunda refere-se aos dados daqui retirados 

sobre o impacto que o programa teve e tem em alguns membros da população, dando 
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pistas aos técnicos do seguimento e dos efeitos do seu trabalho – no sentido de 

comparar os objectivos com aquilo que se conseguiu alcançar. Neste sentido, em última 

instancia, através destas histórias conhecemos o impacto que o próprio K’CIDADE teve 

e tem na vida da população-alvo, uma população desfavorecida e em contexto de 

exclusão social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Seminário de Apoio I 
Pré-projecto: “Histórias de Vida no K’CIDADE” 

 
Docentes: Belmiro Cabrito 
                 Natália Alves                    Discente: Carla Lourenço 

6 

Caracterização da Instituição 

 

A sociedade Portuguesa tem sofrido nos últimos tempos transformações 

profundas de natureza social, económica e cultural que no seu todo tem contribuído de 

forma positiva para a melhoria da qualidade de vida da generalidade da população. 

Contudo continuam a existir focos de pobreza e exclusão social, nomeadamente em 

áreas urbanas ou em zonas de periferia urbana e metropolitana. 

Reconhecendo a necessidade de intervir na implementação de respostas 

adequadas e sustentáveis com vista a contribuir para a resolução destes problemas a 

Fundação Aga Khan, agência privada de desenvolvimento internacional, traçou como 

estratégia intervir em zonas urbanas desfavorecidas de países desenvolvidos. Para este 

efeito realizou um estudo diagnóstico em Portugal, onde foi identificado a área 

metropolitana de Lisboa como zona de intervenção piloto, concretamente a Ameixoeira, 

a Alta de Lisboa e Sintra, com o objectivo de implementar projectos de 

desenvolvimento comunitário que traduzam os princípios e orientações da Fundação  

De modo a clarificar a natureza da instituição e do programa em si seguidamente 

apresentar-se-ão duas caracterizações distintas: a da Fundação Aga Khan e a do 

Programa K’CIDADE. 

 

Caracterização da Fundação Aga Khan 

  

A Fundação Aga Khan é uma agência privada de desenvolvimento internacional 

que procura responder de forma criativa e sustentável a situações de pobreza e de 

exclusão social. Esta fundação trabalha com todos os indivíduos em situação de 

exclusão, independentemente da sua etnia, género, religião ou língua. 

Esta fundação trabalha com a filosofia de que o progresso económico e social 

efectivo tem como base as parcerias entre indivíduos, comunidades, empresas, governos 

e outras instituições académicas e de investigação. (Fundação Aga Khan Portugal, s/d) 

Assim, para a elaboração e implementação de um projecto a Fundação Aga Khan 

procura parceiros que trabalhem no mesmo sentido e no mesmo território de acção, ou 

seja instituições que trabalham com os mesmos objectivos. Para além disto, o trabalho 

desenvolvido pela fundação conta com a participação não só dos técnicos e dos 

funcionários da Fundação, mas também com a participação de voluntários formados e 
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experientes em áreas específicas necessárias para levar a cabo o seguimento do projecto 

– como por exemplo formadores de inglês, alfabetização, etc. que trabalham 

directamente com a população. (Aga Khan Foundation, s/d) 

Esta Fundação está associada à Rede Aga Khan para o desenvolvimento. Esta é 

uma rede que trabalha no sentido de melhorar as condições de vida das populações mais 

carenciadas, criando novas oportunidades para as mesmas. A Rede Aga Khan é 

constituída por cerca de trinta países, espalhados por sete regiões do mundo, sendo o 

seu objectivo “(…) conseguir em todos os seus campos de actuação – social, cultural e 

económico – uma abordagem integrada de forma a promover o desenvolvimento 

humano e facultar às pessoas o poder de assumirem a direcção das suas próprias 

vidas.” (Fundação Aga Khan Portugal, s/d) 

A fundação Aga Khan centra a sua acção em quatro áreas distintas: 

desenvolvimento rural/ urbano, educação, saúde e capacitações de organizações da 

sociedade civil. Tendo em conta a magnitude da Rede Aga Khan, e os diferentes 

projectos em que a Fundação trabalha todos eles têm os objectivos gerais em comum, 

sendo eles: 

 “ Proporcionar oportunidades aos mais desfavorecidos para que possam agir de 

forma a melhorar, de forma sustentável, o rendimento, a saúde, a educação dos 

seus filhos e o seu ambiente;  

 Proporcionar às comunidades uma maior diversidade de escolhas e o 

conhecimento necessário de modo a terem uma actuação informada; 

 Permitir aos beneficiários ganhar confiança e desenvolver competências para 

que possam participar na concepção, implementação e na contínua realização de 

actividades com impacto no seu desenvolvimento e bem-estar;  

 Estabelecer e capacitar estruturas institucionais, financeiras e de gestão, que 

permitam que as actividades dos programas se tornem sustentáveis.” (Fundação 

Aga Khan Portugal, s/d) 

Assim, os programas promovidos pela Fundação têm como base a participação 

activa e efectiva das populações, bem como a sua capacitação, sendo estas as bases de 

acção Programa K’CIDADE. 
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Caracterização do programa K’CIDADE 

 

O Programa K’CIDADE é um programa de desenvolvimento local urbano. Este 

iniciou em 2004 e pretende-se que tenha uma duração mínima de dez anos, tendo em 

vista a promoção de processos de mudança social que respeitam os ritmos das 

comunidades, num processo de progressiva autonomização dos diversos agentes. 

O próprio nome do programa, K’CIDADE, encerra os pilares do mesmo uma vez 

que se lê capacidade, sendo o principal objectivo capacitar as populações, torná-las 

autónomas e com capacidade para melhorar as suas vidas por elas mesmas; e que 

integra o nome cidade no mesmo, dando a pista de que se trata de um programa para os 

centros urbanos.  

Neste sentido, e tal como é a filosofia da fundação, o programa assenta na 

premissa que as comunidades são agentes activos no seu desenvolvimento sustentável, 

sendo essencial que os indivíduos percam a sua mentalidade assistencialista, para uma 

mentalidade que permita o individuo desenvolver-se a si e à sua comunidade através da 

sua participação activa, trabalho e autonomia. Assim, pretende-se promover iniciativas e 

dinâmicas de desenvolvimento local, centradas na autonomia, participação activa, 

responsabilização e capacitação das pessoas, comunidades e organizações, no sentido da 

adaptação sustentada dos processos de mudança em que estão envolvidos, com base na 

mobilização e expansão das suas capacidades.  

Deste modo, os eixos e áreas de resultado do programa são: a cidadania e a 

coesão social, a educação e o desenvolvimento económico. Para o desenvolvimento 

deste programa conta-se com a participação dos técnicos distribuídos pelos diferentes 

territórios, bem como de voluntários de diferentes áreas, como a de formação, ateliês, 

workshops, etc. 

 

 PRINCÍPIOS DO PROGRAMA 

 

 Abordagem Multidimensional, integrada e de longo prazo, centrado nas causas 

dos problemas e não nas suas manifestações mais visíveis; 

 Empowerment, no sentido de promover a autonomia e a capacitação dos 

beneficiários para que eles próprios conduzam o seu processo de 

desenvolvimento; 
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 Sustentabilidade das intervenções e dos seus resultados, tendo presente que o 

Programa tem um horizonte temporal definido e que devem ser as comunidades 

a assegurar a continuidade do processo de desenvolvimento; 

 Participação efectiva dos actores do tecido instituicional e das populações 

locais, quer na identificação de necessidades e problemas, quer na busca de 

soluções, sua implementação e avaliação; 

 Avaliação e monitorização das intervenções, segundo metodologias rigorosas, 

sistemáticas e participadas, promovendo uma cultura de aprendizagem que 

potencie o empowerment e a capacitação dos diversos agentes envolvidos. 

 

 ESTRATÉGIAS DO PROGRAMA 

 

Os projectos desenvolvidos nos diferentes territórios (Ameixoeira, Alta de 

Lisboa e Mira-Siltra), seguem as seguintes estratégias: 

 

 Animação e Mobilização comunitária, permitindo a autonomização progressiva 

dos grupos da população, ou de organizações, assumindo a responsabilidade de 

desenvolver actividades de cariz comunitário; 

 

 Projectos de Inovação Comunitária, que materializam ideias e iniciativas de 

grupos ou organizações das comunidades resultantes da identificação de interesses 

e/ou necessidades comuns; 

 

 Dinamização das Redes Locais, em que o Programa assume a função de facilitador 

de rede de parcerias locais, com o intuito de promover o desenvolvimento integrado 

e a dinamização de novas formas de planeamento e intervenção comunitário, 

possibilitando a resposta aos problemas locais. 

 

 Capacitação de Organizações Locais, promovendo processos de mudança nas 

organizações locais, tornando-as mais focadas nas reais necessidades das 

comunidades, assumindo uma postura menos assistencialista. 
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 Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), como forma de mobilizar 

capacidades dos grupos de população, de características difíceis de mobilizar, pela 

certificação em TICs; 

 

 Centros de Inovação Comunicação, espaços físicos nos territórios de fácil acesso 

aos moradores e que tem como objectivo servir pólos catalizadores de iniciativas 

comunitárias e disponibilizar serviços inexistentes nos territórios; 

 

  Âncora, desenvolvidos na área da empregabilidade, como dinamizador de redes 

para o emprego, área do empreendedorismo, em q se desenvolveu um programa de 

criação de negócios, e na área da educação, baseada nos modelos pedagógicos 

High/Scope, movimento da escola moderna, reggio emilia e trabalho de projecto. 

 

Tal como foi evidenciado na caracterização da Fundação Aga Khan para a 

consecução e desenvolvimento dos projectos são procurados parceiros. Assim o 

programa K’CIDADE congrega um conjunto de organizações parceiras, diversificadas e 

complementares, empenhadas na partilha de recursos e soluções conjuntas para as 

questões da pobreza e da exclusão social, nomeadamente Santa Casa de Misericórdia 

de Lisboa, parceiro estratégico de implementação, a Central Business, a Associação 

Criança e a Associação Comercial, Industrial do Conselho de Sintra, Ministério do 

Trabalho e da Solidariedade Social, a Fundação Calouste Gulbenkian, o Patriarcado 

de Lisboa, as Câmaras Municipais de Lisboa e de Sintra, a Hewlett Packard e conta 

ainda com o apoio da Iniciativa Comunitária EQUAL. Além destes parceiros, o 

K’CIDADE conta ainda com as instituições locais como parceiras, criando 

simultaneamente uma rede social dentro da própria comunidade. 

O K’CIDADE encontra-se sedeado no Centro Ismaili – Fundação Aga Khan -, 

Avenida Lusíada nº1 Lisboa, junto da Loja do Cidadão das Laranjeiras. Contudo as 

áreas especificas seleccionadas para intervenção piloto correspondem à Alta de Lisboa, 

que compreende parte das freguesias da Charneca e do Lumiar; a Sintra, sendo a zona 

especifica de intervenção a Tapadas das Mercês; e ainda à freguesia da Ameixoeira, 

onde simultaneamente se identificam fenómenos de pobreza e exclusão social, de 

dinamismos locais sub-aproveitados e, também, potencial para iniciativas de 
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desenvolvimento local – nomeadamente por terem sido objecto de intervenções ao 

abrigo do Programa Especial de Realojamento (PER). 
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O projecto “Histórias de vida no K’CIDADE” 

  

O projecto em questão tem como título “Histórias de Vida no K’CIDADE”. A 

escolha deste título prende-se com o facto de ser um título directo que dá pistas 

evidentes do conteúdo do projecto e do local onde este foi desenvolvido. Assim, este 

projecto trata-se de contar as histórias de vida e alguns dos grupos do K’CIDADE. 

Este projecto destina-se à construção de portfolios digitais, através do programa 

PhotoStory, que contem a história de vida de alguns dos grupos que o K’CIDADE 

acompanha. Neste sentido é possível fazer uma compilação de dados sobre os grupos, 

relatar a sua história e conhecer as mudanças que os mesmos promoveram nas vidas dos 

membros desses mesmos grupos. 

De modo a clarificar este projecto ao longo deste tópico iremos fazer uma 

fundamentação teórica da problemática, seguida pela definição dos objectivos do 

mesmo. Depois falar-se-á um pouco sobre a metodologia de acção em campo e, por fim, 

temos uma reflexão sobre o projecto e o trabalho que ainda há a fazer. 

 

Fundamentação teórica da problemática 

 

 O projecto em questão insere-se no âmbito do desenvolvimento local e trabalho 

comunitário, pois tal como já foi referido o K’CIDADE trabalha directamente com 

comunidades carenciadas e em situação de exclusão social. Neste sentido, apesar de ser 

também um objectivo deste trabalho fazer uma avaliação do impacto do Programa 

K’CIDADE os grandes temas abordados e estudados prendem-se com as questões do 

trabalho comunitário.  

Nos centros urbanos por consequência de uma economia capitalista pautada pela 

globalização e desresponsabilidade estatal é cada vez mais evidente o fosso social entre 

as classes mais pobres e as classes mais altas. (Ferreira, 2005) Assim, apesar de 

indiscutível o progresso e a melhoria das condições de vida da grande parte da 

população portuguesa, é indiscutível que continuam a existir focos de pobreza e de 

exclusão social devido a diferentes factores, como é o caso da etnia, nacionalidade e 

outras questões sociais. No entanto, para o desenvolvimento pleno de uma sociedade é 

necessário que a evolução e esse mesmo desenvolvimento seja feito como um todo e 

não excluindo os focos de problemas sociais. Tal só é possível através de uma acção e 
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de uma preocupação com o local, tendo como base a construção de metodologias 

participativas de intervenção que possibilitem o desenvolvimento e “(…) uma 

interacção fecunda e recíproca entre a acção e o conhecimento, entre os intervenientes 

exteriores e os actores a nível local.” (Canário, 2000) 

 Melo e Soares (1994) (citados por Canário, 2000) referem que “ (…) o 

desenvolvimento local é, antes de mais, uma vontade comum de melhorar o quotidiano; 

essa vontade é feita de confiança nos recursos próprios e na capacidade de os 

combinar de forma racional para a construção de um melhor futuro. É aquilo a que se 

chama a ‘cultura de desenvolvimento’: a situação atingida por uma população ao 

sentir-se e ao capacitar-se para analisar os problemas actuais, para pôr em equação 

necessidades e recursos, para conceber projectos de melhoria integrando as dimensões 

de espaço e de tempo e para, enfim, abranger com esses processos finalidades de 

desenvolvimento global-pessoal como colectivo económico, social, sociopolítico.” 

Contudo, numa situação de exclusão a população encontra-se, muitas vezes 

desmotivada, logo não procura melhorar as suas condições de vida, vivendo num 

constante descontentamento para com a sua situação social. Assim, é necessário um 

trabalho exterior que funcione como apoio e meio para que essa população consiga 

inserir-se na sociedade. È neste sentido que existe o trabalho comunitário e que o 

K’CIDADE fundamenta a sua acção. 

 No trabalho comunitário o principal recurso e fonte de trabalho são os 

moradores, ou seja, os membros da comunidade em que estamos a trabalhar (Marchioni, 

1988). Tal como podemos verificar através da caracterização da instituição o Programa 

K’CIDADE é o programa de desenvolvimento comunitário que aposta na participação 

activa da população. Assim, trata-se de um programa que cumpre as características do 

trabalho comunitário, uma vez que a população só se pode e consegue desenvolver por 

entremeio do K’CIDADE caso trabalhe e procure desenvolver-se. De facto, o trabalho 

comunitário distingue-se, essencialmente, por um trabalho com e para a população, em 

oposição a um trabalho para e sem a intervenção da população – trabalho social. No 

trabalho comunitário procura-se o desenvolvimento da acção colectiva, dando, aos 

participantes, o máximo de controlo possível sobre os aspectos a tratar e capacitando os 

próprios indivíduos. (Twelvetrees, 1994, citado por Nunes e Hoven, 1996) 

 Para a consecução de um trabalho comunitário é necessário ter em conta, bem 

como conhecer a população, o território, os problemas sociais e os recursos 
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institucionais, pois só assim poder-se-á realizar um trabalho devidamente direccionado 

para as características e necessidades da população. Assim, o desenvolvimento desta 

comunidade deve ser um desenvolvimento integrado, onde as suas áreas de intervenção 

passam por uma multiplicidade de sectores, como o social, de ensino, de saúde, etc. 

(Silva 1994) 

 Tal como já foi evidenciado o projecto de estágio prende-se com as questões do 

desenvolvimento local, contudo o projecto em si não passa por uma acção de trabalho 

comunitário, mas sim por uma colectânea de situações de trabalho comunitário. Isto é, o 

projecto trata-se da construção de histórias de vida de alguns grupos acompanhados pelo 

K’CIDADE, compreendendo, simultaneamente as mudanças ocorridas na vida dos 

indivíduos depois de terem participado nestes grupos. De facto, conhecer a história de 

um local é bastante importante para conhecer a evolução da comunidade e o sentido em 

que esta tem vindo a caminhar (Marchioni, 1988), fazendo ainda mais sentido para 

compreendermos como um programa e um trabalho de cariz comunitário pode 

efectivamente contribuir para a melhoria das condições de vida dos indivíduos, bem 

como para a sua inserção social. 

  

Objectivos do projecto 

 

Tal como já foi referido o projecto em análise consiste na construção de 

portfolios digitais que contem a história de vida de alguns dos grupos do K’CIDADE. 

Tratam-se, no total, de nove grupos, sendo que alguns são de carácter mais comunitário 

como é o caso dos grupos de jovens – TDK, Jovens do PER 11 -  ou do grupo de 

desporto e outros estão mais direccionados para a formação, quer com a obtenção de 

certificado – grupos de inglês, RVCC, Animadores 3D, Formação Digital -  quer apenas 

para qualificação dos seus membros – Balanço de Competências, Alfabetização.  

Assim, apesar dos objectivos gerais serem comuns, dadas as particularidades de 

cada grupo são necessários objectivos específicos devidamente direccionados para o 

grupo em questão. Neste sentido os objectivos gerais são:  

 Conhecer a história do grupo; 

 Saber se o grupo foi impulsionador para a criação do mesmo 

 Conhecer as características/ traços gerais dos grupos 
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 Conhecer em que medida o K’CIDADE contribuiu para uma mudança na vida 

das pessoas, através do grupo em que estão inseridas. 

No que respeita aos grupos em particular, os objectivos específicos são os seguintes: 

 

Grupo formação digital 

 Conhecer as motivações do grupo (o que fez com que entrasse para o 

grupo e o que o fez ficar); 

 Saber se o grupo foi criado por iniciativa da população; 

 Identificar os membros do grupo intervieram na criação de grupos em 

formação digital; 

 Identificar as motivações e como tomaram conhecimento do grupo os 

membros que não impulsionaram a sua criação; 

 Identificar os pontos fortes e os pontos fracos do grupo; 

 Reconhecer o tipo de relação do grupo/ ambiente de trabalho; 

 Identificar as maiores dificuldades e “facilidades”; 

 Identificar as mais-valias deste grupo para a vida dos seus membros 

(pessoal e profissionalmente); 

 Saber quais as decepções e surpresas o grupo. 

 

Grupo de Desporto 

 Conhecer as motivações do grupo (o que fez com que entrasse para o 

grupo e o que a fez ficar); 

 Identificar os objectivos do grupo quando iniciou as aulas de ginástica; 

 Identificar os membros do que grupo incitaram e auxiliaram na criação 

do grupo de ginástica; 

 Identificar as motivações e como tomaram conhecimento do grupo os 

membros que não impulsionaram a sua criação; 

 Caracterizar algumas das actividades realizadas pelo grupo; 

 Identificar os pontos fortes e pontos fracos do grupo; 

 Reconhecer o tipo de relação do grupo/ ambiente de trabalho; 

 Identificar as maiores dificuldades e facilidades; 

 Identificar as mais valias deste grupo para a vida dos seus membros 

(pessoal e profissionalmente); 
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 Saber quais as decepções do grupo. 

 

TDK 

 Conhecer as motivações dos jovens para a criação do grupo; 

 Identificar os membros fundadores do grupo e as suas motivações; 

 Conhecer as motivações do grupo (pessoas que se juntaram ao grupo 

depois do grupo estar formado); 

 Identificar actividades realizadas pelo grupo; 

 Caracterizar algumas das actividades realizadas pelo grupo; 

 Identificar os pontos fortes e pontos fracos do grupo; 

 Conhecer o tipo de relação do grupo/ ambiente de trabalho; 

 Identificar as maiores dificuldades e facilidades; 

 Identificar as decepções do grupo; 

 Identificar as mais valias deste grupo para a vida dos seus membros 

(pessoal e profissionalmente); 

 Reconhecer as razões que levaram a que o grupo se extinguisse. 

 

Jovens do PER 11 

 Conhecer as motivações dos jovens para a criação do grupo; 

 Identificar os membros fundadores do grupo e as suas motivações; 

 Conhecer as motivações do grupo (pessoas que se juntaram ao grupo 

depois do grupo estar formado); 

 Identificar actividades realizadas pelo grupo; 

 Caracterizar algumas das actividades realizadas pelo grupo; 

 Identificar os pontos fortes e pontos fracos do grupo; 

 Conhecer o tipo de relação do grupo/ ambiente de trabalho; 

 Identificar as maiores dificuldades e facilidades; 

 Identificar as mais-valias deste grupo para a vida dos seus membros 

(pessoal e profissionalmente); 

 Identificar as decepções do grupo; 

 

Animadores 3D 

 Identificar as razões para a criação do grupo: 
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 Identificar as motivações dos elementos do grupo para entrarem no 

mesmo; 

 Conhecer as motivações do grupo; 

 Identificar como tomaram conhecimento do grupo; 

 Identificar actividades realizadas pelo grupo; 

 Caracterizar algumas das actividades realizadas pelo grupo; 

 Identificar os pontos fortes e pontos fracos do grupo; 

 Conhecer o tipo de relação do grupo/ ambiente de trabalho; 

 Identificar as maiores dificuldades e facilidades; 

 Identificar as mais-valias deste grupo para a vida dos seus membros 

(pessoal e profissionalmente); 

 Identificar as decepções do grupo; 

 

RVCC – workshops de português e matemática, informática, relação com o cite 

forma 

 Conhecer as motivações do grupo (o que fez com que entrasse para o 

grupo e o que a fez ficar); 

 Identificar os objectivos do grupo quando iniciou os RVCC (fins 

profissionais para subir na carreira ou para facilitar encontrar um 

emprego); 

 Identificar os membros do que grupo incitaram e auxiliaram na criação 

do RVCC; 

 Identificar as motivações e como tomaram conhecimento do grupo os 

membros que não impulsionaram a sua criação; 

 Identificar os pontos fortes e pontos fracos do grupo; 

 Reconhecer o tipo de relação do grupo/ ambiente de trabalho; 

 Identificar as maiores dificuldades e facilidades; 

 Identificar as mais-valias deste grupo para a vida dos seus membros 

(pessoal e profissionalmente); 

 Saber quais as decepções do grupo. 
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Balanço de competências 

 Conhecer as motivações do grupo (o que fez com que entrasse para o 

grupo e o que a fez ficar); 

 Identificar os objectivos do grupo quando começou a frequentar o BC; 

 Identificar os membros do que grupo incitaram e auxiliaram na criação 

do grupo de BC ; 

 Identificar as motivações e como tomaram conhecimento do grupo os 

membros que não impulsionaram a sua criação; 

 Identificar os pontos fortes e pontos fracos do grupo; 

 Reconhecer o tipo de relação do grupo/ ambiente de trabalho; 

 Identificar as maiores dificuldades e facilidades; 

 Identificar as mais-valias deste grupo para a vida dos seus membros 

(pessoal e profissionalmente); 

 Saber quais as decepções do grupo. 

 

Alfabetização  

 Conhecer as motivações do grupo (o que fez com que entrasse para o 

grupo e o que a fez ficar); 

 Identificar os objectivos do grupo quando iniciou as aulas de 

alfabetização; 

 Identificar os membros do que grupo incitaram e auxiliaram na criação 

das aulas de alfabetização; 

 Identificar as motivações e como tomaram conhecimento do grupo os 

membros que não impulsionaram a sua criação; 

 Identificar os pontos fortes e pontos fracos do grupo; 

 Reconhecer o tipo de relação do grupo/ ambiente de trabalho; 

 Identificar as maiores dificuldades e facilidades; 

 Identificar as mais-valias deste grupo para a vida dos seus membros 

(pessoal e profissionalmente). 

 

Cursos de Inglês 

 Conhecer as motivações do grupo (o que fez com que entrasse para o 

grupo e o que a fez ficar); 
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 Identificar os objectivos do grupo quando iniciou o curso de inglês; 

 Identificar os membros do que grupo incitaram e auxiliaram na criação 

destes cursos de inglês; 

 Identificar as motivações e como tomaram conhecimento do grupo os 

membros que não impulsionaram a sua criação; 

 Identificar os pontos fortes e pontos fracos do grupo; 

 Reconhecer o tipo de relação do grupo/ ambiente de trabalho; 

 Identificar as maiores dificuldades e facilidades; 

 Identificar as mais-valias deste grupo para a vida dos seus membros 

(pessoal e profissionalmente). 

 

Com a obtenção destes dados consideramos que será possível fazer uma história 

completa sobre os grupos e sobre a sua história de vida, sendo que os dados vêm 

directamente daqueles que fazem, vivem e experienciam o grupo. 

 

Metodologia de acção 

 

 Tal como já foi referido anteriormente este projecto surgiu de uma conversa com 

um técnico do K’CIDADE, sendo identificado como uma necessidade do próprio 

programa a recolha e organização de dados sobre alguns dos grupos acompanhados por 

este programa. 

Na recolha de dados para a construção dos portfolios digitais é necessário falar 

com os intervenientes dos grupos, ou seja, os técnicos que acompanham os grupos e 

alguns membros do mesmo. Neste sentido, a entrevista é a técnica utilizada por 

excelência. Inicialmente, pensámos na solução de realizar uma entrevista de grupo, 

obtendo assim, a maior informação possível sobre todo o grupo, bem como recolher 

informações variadas e complementares, sendo que a principal vantagem deste tipo de 

entrevista é a sua riqueza de dados, sendo que há um apoio em recordar acontecimentos 

e partilhá-los. (Flick, 2002) No entanto, tendo em conta as características destas 

populações é necessário ter em conta que poderá não ser possível fazer entrevistas de 

grupos pois os membros do grupo poderão não aparecer todos na hora e dia marcados. 

Por outro lado, no que respeita a grupos cujos membros trabalham é, também, 

complicado marcar uma hora em comum que seja possível a todos. Assim, poderá ser 
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também usada a entrevista individual, sem um guião fixo, apenas com temas e questões 

delineadas, funcionando mais como uma conversa informal. Optámos por esta estratégia 

pois consideramos que será uma forma de colocar o entrevistado mais à-vontade, de 

modo a não sentir a pressão de uma entrevista formal. Contudo, não é possível por 

questões de tempo entrevistar todas as pessoas do grupo, como tal pensámos que o ideal 

seria realizar questionários aos restantes membros dos grupos, especialmente nos casos 

de formações, uma vez que os grupos comunitários são mais reduzidos. Assim, é-nos 

possível conhecer as opiniões e perspectivas dos diferentes membros, sendo que iremos 

apostar em questionários maioritariamente de resposta aberta, de modo a que o 

entrevistado se possa exprimir livremente. 

Para além dos métodos de recolha de dados enunciados utilizaremos, também, 

fotografias, quer dos arquivos do K’CIDADE, quer tiradas durante a implementação do 

projecto. A pesquisa documental, apesar de não ter sido a base do projecto, é, 

igualmente, imprescindível na execução do mesmo. Quer porque nos dá pistas de como 

actuar e de como conhecermos a comunidade, quer porque nos apoia a nível das 

metodologias usadas. 

 

Reflexão sobre o projecto e a prática a implementar 

 

 O projecto em análise, tal como já foi referido, é o resultado da adaptação de um 

projecto previamente elaborado para um outro trabalho académico, mas que não foi 

adiante pois a população ainda não estava preparada para tal. Os autores Nunes e Hoven 

(1996) apontam como característica do trabalho comunitário o processo de mudança na 

comunidade consistir num trabalho realizado sob o controlo de membros da 

comunidade, entre outras características. Esta é relativa a um trabalho que surge com a 

iniciativa dos membros da comunidade, promovendo a valorização de conhecimentos, 

experiencias e competências dos mesmos, sendo assim estimulada uma posterior 

autonomia no tipo de trabalho que foi desenvolvido. Assim, tendo em conta a política 

do K’CIDADE, uma lógica de trabalho comunitário, não faria sentido dar continuidade 

ao projecto do jornal sem a participação da população.  

 Foi neste contexto que surgiu o projecto “Histórias de Vida no K’CIDADE”, 

sendo que permitia conhecer e compilar diferentes trabalhos desenvolvidos pelo 

K’CIDADE, ao mesmo tempo que dava a conhecer esses mesmos trabalhos, permitindo 
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uma avaliação do impacto do programa na vida das pessoas com quem actua 

directamente. Assim, penso que é um projecto bastante completo, ainda que o trabalho 

não se insira totalmente numa lógica de trabalho comunitário, uma vez que a redacção 

da história é feita por nós, os membros do grupo têm uma participação activa na mesma, 

sendo as principais fontes de recolha de dados. O facto deste trabalho não ter sido feito 

com a população, no sentido de todo o projecto ser elaborado em conjunto com a 

população, prende-se com questões logísticas, como o tempo, a disponibilidade dos 

membros dos diferentes grupos, locais para os encontros que agradem a todos os 

membros, etc. Esta questão foi também negociada no inicio do estágio, sendo a opinião 

dos técnicos que seria impossível, na prática, realizar este projecto numa lógica de 

trabalho comunitário. Neste sentido, este projecto é para o K’CIDADE, no que concerne 

à organização de dados sobre os grupos, e também para a população, no que respeita a 

uma valorização do seu trabalho, funcionando também como forma de 

consciencialização das mudanças ocorridas através da participação neste programa. 

 Para o desenvolvimento deste projecto, tendo em conta que a principal fonte são 

os indivíduos é fundamental entrar em contacto com os mesmos, assim entrevistaremos 

os membros dos grupos e aplicaremos questionários a grupos de maior numero, de 

modo a recolher o maior número de testemunhos possível. Mas antes de entrar em 

contacto com os sujeitos é necessário determinar quais os grupos mais interessantes 

para fazer os portfolios. Esta decisão coube ao K’CIDADE, sendo que optaram por 

nove grupos. O passo seguinte é falar com os membros dos grupos, sendo que 

começaremos por grupos que já terminaram – TDK e RVCC, por exemplo - e que se 

encontrem mais disponíveis, como é o caso dos grupos de jovens. Seguidamente serão 

tratados os dados retirados das entrevistas e questionários para a redacção da história. 

Esta será realizada em conjunto com os técnicos responsáveis pelo grupo, de modo a 

orientar e facilitar a composição da mesma, uma vez que também eles fazem parte da 

história do grupo e têm participações activas no mesmo. 

 Em jeito de reflexão, de todos estes passos aquele que mais me inquieta é a fase 

das entrevistas, quer por falta de comparência de alguns dos sujeitos, como é habitual 

nestas populações mais carenciadas, quer por acumular de trabalho devido a estas faltas 

e às indisponibilidades da população. 
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Calendarização 
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questionários 

Tirar 

fotos ao 
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do 
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Maio           

Junho           

Julho           

Set.           

Out.           

Nov.           

Dez.           

Jan.           

Fev.           

Mar.           

Abr.           

Mai.           

Junho           

Julho           

Agos.           
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  Além destes existem documentos que ainda queremos consultar documentos da 

biblioteca da nossa faculdade, nomeadamente “Autobiografias, histórias de vida e 

formação: pesquisa e ensino” de Eliseu Clementino de Sousa, actualmente requisitado e 

com um grande atraso na entrega. Para além disto, continuaremos à procura de 

informações na Internet e em diferentes bibliotecas. 
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Introdução 

 

O projecto em análise é o resultado da fase inicial do estágio realizado no 

Programa K’CIDADE, promovido pela Fundação Aga Khan, no território da Alta de 

Lisboa. Este estágio é o seguimento de um trabalho anteriormente realizado nesta 

instituição, ao longo do passado ano lectivo (2007/ 2008), nomeadamente no segundo 

semestre. Assim, a escolha do local de estágio deveu-se tanto à experiência já efectuada 

na instituição bem como às suas potencialidades. 

Uma vez que a máxima do K’CIDADE é de capacitar as pessoas, é de notar que 

se pretende dotar e valorizar a população para trabalhos e responsabilidades várias, 

tratando-se uma delas a área da formação profissional. Dado o carácter da licenciatura já 

concluída, Ciências de Educação, e do mestrado a concluir, Ciências da Educação na 

área de Formação de Adultos, considero o K’CIDADE uma instituição muito rica, pois 

permite dar a conhecer uma realidade de trabalho comunitário bem como de formação 

profissional, sendo estas as duas grandes áreas de acção da formação de adultos. 

Na primeira abordagem de trabalho à instituição - no ano lectivo anterior – foi 

apresentado um projecto à Instituição que consistia na elaboração e redacção de um 

Jornal Comunitário. Não foi possível avançar com este projecto pois, tal como a 

coordenadora do Programa no território da Alta de Lisboa realçou, o trabalho 

comunitário só pode ir para a frente com o apoio e participação activa da comunidade e 

esta ainda não estava preparada para assumir tal responsabilidade. Assim, fez-se uma 

negociação e adaptação do projecto previamente concebido pelo grupo de trabalho 

àquilo que o K’CIDADE necessitava e considerava pertinente para a população e para o 

local. Foi aqui que surgiu a ideia de elaborar e contar as histórias de alguns grupos 

acompanhados pelo K’CIDADE. Através destas histórias de vida pretende-se, 

simultaneamente, conhecer e dar a conhecer algumas actividades promovidas pelo 

K’CIDADE, assim como, compreender as mudanças que estas actividades e estes 

grupos proporcionaram aos seus membros.  

Este trabalho é bastante pertinente e útil para a instituição em duas vertentes 

distintas: a primeira prende-se com uma organização e colecta de dados sobre alguns 

grupos que o K’CIDADE acompanha, permitindo ver a história do grupo como um todo 

e não apenas os acontecimentos diários; e a segunda refere-se aos dados daqui retirados 

sobre o impacto que o programa teve e tem em alguns membros da população, dando 
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pistas aos técnicos do seguimento e dos efeitos do seu trabalho. Neste sentido, em 

última instancia, através destas histórias conhecemos o impacto que o próprio 

K’CIDADE teve e tem na vida da população-alvo, uma população desfavorecida e em 

contexto de exclusão social. 
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Caracterização da Instituição e da Comunidade 

 

A sociedade Portuguesa tem sofrido nos últimos tempos transformações 

profundas de natureza social, económica e cultural que no seu todo têm contribuído de 

forma positiva para a melhoria da qualidade de vida da generalidade da população. 

Contudo continuam a existir focos de pobreza e exclusão social, nomeadamente em 

áreas urbanas ou em zonas de periferia urbana e metropolitana. 

Reconhecendo a necessidade de intervir na implementação de respostas 

adequadas e sustentáveis com vista a contribuir para a resolução destes problemas a 

Fundação Aga Khan, agência privada de desenvolvimento internacional, traçou como 

estratégia intervir em zonas urbanas desfavorecidas de países desenvolvidos. Para este 

efeito realizou um estudo diagnóstico em Portugal, onde foi identificado a área 

metropolitana de Lisboa como zona de intervenção piloto, concretamente a Ameixoeira, 

a Alta de Lisboa e Sintra, com o objectivo de implementar projectos de 

desenvolvimento comunitário que traduzam os princípios e orientações da Fundação  

De modo a clarificar a natureza da instituição e do programa em si seguidamente 

apresentar-se-ão duas caracterizações distintas: a da Fundação Aga Khan e a do 

Programa K’CIDADE. Dos três territórios de intervenção o local escolhido para este 

estágio é a Alta de Lisboa, como tal posteriormente far-se-á, também, a caracterização 

desta comunidade. 

 

Caracterização da Fundação Aga Khan 

  

A Fundação Aga Khan é uma agência privada de desenvolvimento internacional 

que procura responder de forma criativa e sustentável a situações de pobreza e de 

exclusão social. Esta fundação trabalha com todos os indivíduos em situação de 

exclusão, independentemente da sua etnia, género, religião ou língua. 

Esta fundação trabalha com a filosofia de que o progresso económico e social 

efectivo tem como base as parcerias entre indivíduos, comunidades, empresas, governos 

e outras instituições académicas e de investigação. (Fundação Aga Khan Portugal, s/d) 

Assim, para a elaboração e implementação de um projecto a Fundação Aga Khan 

procura parceiros que trabalhem no mesmo sentido e território de acção, ou seja 

instituições que trabalham com os mesmos objectivos. Para além disto, o trabalho 
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desenvolvido pela fundação conta com a participação não só dos técnicos e dos 

funcionários da Fundação, mas também com a participação de voluntários formados e 

experientes em áreas específicas necessárias para levar a cabo o seguimento do projecto 

(Aga Khan Foundation, s/d) – como por exemplo formadores de inglês, alfabetização, 

etc. que trabalham directamente com a população.  

Esta Fundação está associada à Rede Aga Khan para o desenvolvimento. Esta é 

uma rede que trabalha no sentido de melhorar as condições de vida das populações mais 

carenciadas, criando novas oportunidades para as mesmas. A Rede Aga Khan é 

constituída por cerca de trinta países, espalhados por sete regiões do mundo, sendo o 

seu objectivo “(…) conseguir em todos os seus campos de actuação – social, cultural e 

económico – uma abordagem integrada de forma a promover o desenvolvimento 

humano e facultar às pessoas o poder de assumirem a direcção das suas próprias 

vidas.” (Fundação Aga Khan Portugal, s/d) 

A fundação Aga Khan centra a sua acção em quatro áreas distintas: 

desenvolvimento rural/ urbano, educação, saúde e capacitações de organizações da 

sociedade civil. Tendo em conta a magnitude da Rede Aga Khan, e os diferentes 

projectos em que a Fundação trabalha todos eles têm os objectivos gerais em comum, 

sendo eles: 

 “ Proporcionar oportunidades aos mais desfavorecidos para que possam agir 

de forma a melhorar, de forma sustentável, o rendimento, a saúde, a educação 

dos seus filhos e o seu ambiente;  

 Proporcionar às comunidades uma maior diversidade de escolhas e o 

conhecimento necessário de modo a terem uma actuação informada; 

 Permitir aos beneficiários ganhar confiança e desenvolver competências para 

que possam participar na concepção, implementação e na contínua realização 

de actividades com impacto no seu desenvolvimento e bem-estar;  

 Estabelecer e capacitar estruturas institucionais, financeiras e de gestão, que 

permitam que as actividades dos programas se tornem sustentáveis.” (Fundação 

Aga Khan Portugal, s/d) 

Assim, os programas promovidos pela Fundação têm como base a participação 

activa e efectiva das populações, bem como a sua capacitação, sendo estas as bases de 

acção Programa K’CIDADE. 
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Caracterização do programa K’CIDADE 

 

O Programa K’CIDADE é um programa de desenvolvimento local urbano. Este 

iniciou em 2004 e pretende-se que tenha uma duração mínima de dez anos, tendo em 

vista a promoção de processos de mudança social que respeitam os ritmos das 

comunidades, num processo de progressiva autonomização dos diversos agentes. 

O próprio nome do programa, K’CIDADE, encerra os pilares do mesmo uma vez 

que se lê capacidade, uma vez que o seu principal objectivo é capacitar as populações, 

torná-las autónomas e com capacidade para melhorar as suas vidas por elas mesmas; e, 

por outro lado, integra o substantivo cidade no próprio nome do programa, dando a pista 

de que se trata de um programa para os centros urbanos.  

Neste sentido, e tal como é a filosofia da fundação, o programa assenta na 

premissa que as comunidades são agentes activos no seu desenvolvimento sustentável, 

sendo essencial que os indivíduos percam a sua mentalidade assistencialista, para uma 

mentalidade que permita o individuo desenvolver-se a si e à sua comunidade através da 

sua participação activa, trabalho e autonomia. Assim, pretende-se promover iniciativas e 

dinâmicas de desenvolvimento local, centradas na autonomia, participação activa, 

responsabilização e capacitação das pessoas, comunidades e organizações, no sentido da 

adaptação sustentada dos processos de mudança em que estão envolvidos, com base na 

mobilização e expansão das suas capacidades.  

Deste modo, os eixos e áreas de resultado do programa são: a cidadania e a 

coesão social, a educação e o desenvolvimento económico. Para o desenvolvimento 

deste programa conta-se com a participação dos técnicos distribuídos pelos diferentes 

territórios, bem como de voluntários de diferentes áreas, como a de formação, ateliês, 

workshops, etc. 

 

 PRINCÍPIOS DO PROGRAMA 

 

 Abordagem Multidimensional, integrada e de longo prazo, centrado nas causas 

dos problemas e não nas suas manifestações mais visíveis; 

 Empowerment, no sentido de promover a autonomia e a capacitação dos 

beneficiários para que eles próprios conduzam o seu processo de 

desenvolvimento; 
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 Sustentabilidade das intervenções e dos seus resultados, tendo presente que o 

Programa tem um horizonte temporal definido e que devem ser as comunidades 

a assegurar a continuidade do processo de desenvolvimento; 

 Participação efectiva dos actores do tecido instituicional e das populações 

locais, quer na identificação de necessidades e problemas, quer na busca de 

soluções, sua implementação e avaliação; 

 Avaliação e monitorização das intervenções, segundo metodologias rigorosas, 

sistemáticas e participadas, promovendo uma cultura de aprendizagem que 

potencie o empowerment e a capacitação dos diversos agentes envolvidos. 

 

 ESTRATÉGIAS DO PROGRAMA 

 

Os projectos desenvolvidos nos diferentes territórios (Ameixoeira, Alta de 

Lisboa e Mira-Siltra), seguem as seguintes estratégias: 

 

 Animação e Mobilização comunitária, permitindo a autonomização progressiva 

dos grupos da população, ou de organizações, assumindo a responsabilidade de 

desenvolver actividades de cariz comunitário; 

 

 Projectos de Inovação Comunitária, que materializam ideias e iniciativas de 

grupos ou organizações das comunidades resultantes da identificação de interesses 

e/ou necessidades comuns; 

 

 Dinamização das Redes Locais, em que o Programa assume a função de facilitador 

de rede de parcerias locais, com o intuito de promover o desenvolvimento integrado 

e a dinamização de novas formas de planeamento e intervenção comunitário, 

possibilitando a resposta aos problemas locais. 

 

 Capacitação de Organizações Locais, promovendo processos de mudança nas 

organizações locais, tornando-as mais focadas nas reais necessidades das 

comunidades, assumindo uma postura menos assistencialista. 
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 Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), como forma de mobilizar 

capacidades dos grupos de população, de características difíceis de mobilizar, pela 

certificação em TICs; 

 

 Centros de Inovação Comunicação, espaços físicos nos territórios de fácil acesso 

aos moradores e que tem como objectivo servir pólos catalizadores de iniciativas 

comunitárias e disponibilizar serviços inexistentes nos territórios; 

 

  Âncora, desenvolvidos na área da empregabilidade, como dinamizador de redes 

para o emprego, área do empreendorismo, em que se desenvolveu um programa de 

criação de negócios, e na área da educação, baseada nos modelos pedagógicos 

High/Scope, movimento da escola moderna, Reggio Emília e trabalho de projecto. 

 

Tal como foi evidenciado na caracterização da Fundação Aga Khan para a 

consecução e desenvolvimento dos projectos são procurados parceiros. Assim o 

programa K’CIDADE congrega um conjunto de organizações parceiras, diversificadas e 

complementares, empenhadas na partilha de recursos e soluções conjuntas para as 

questões da pobreza e da exclusão social, nomeadamente Santa Casa de Misericórdia 

de Lisboa, parceiro estratégico de implementação, a Central Business, a Associação 

Criança e a Associação Comercial, Industrial do Conselho de Sintra, Ministério do 

Trabalho e da Solidariedade Social, a Fundação Calouste Gulbenkian, o Patriarcado 

de Lisboa, as Câmaras Municipais de Lisboa e de Sintra, a Hewlett Packard e conta 

ainda com o apoio da Iniciativa Comunitária EQUAL. Além destes parceiros, o 

K’CIDADE conta ainda com as instituições locais como parceiras, criando 

simultaneamente uma rede social dentro da própria comunidade. 

O K’CIDADE encontra-se sedeado no Centro Ismaili – Fundação Aga Khan -, 

Avenida Lusíada nº1 Lisboa, junto da Loja do Cidadão das Laranjeiras. Contudo as 

áreas especificas seleccionadas para intervenção piloto correspondem à Alta de Lisboa, 

que compreende parte das freguesias da Charneca e do Lumiar; a Sintra, sendo a zona 

especifica de intervenção a Tapadas das Mercês; e ainda à freguesia da Ameixoeira, 

onde simultaneamente se identificam fenómenos de pobreza e exclusão social, de 

dinamismos locais sub-aproveitados e, também, potencial para iniciativas de 
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desenvolvimento local – nomeadamente por terem sido objecto de intervenções ao 

abrigo do Programa Especial de Realojamento (PER). 

 

Caracterização da comunidade da Alta de Lisboa 

 

De modo a conseguir caracterizar a comunidade da Alta de Lisboa, 

seguidamente apresentaremos quatro pontos distintos: o Território, a População, os 

Problemas Sociais e os Recursos Institucionais Existentes na Comunidade. Foca-se, 

assim, cada aspecto integrante da constituição de uma comunidade separadamente, de 

modo a conseguirmos focar os pontos importantes e a fornecer uma informação mais 

organizada e detalhada. 

  

 O Território 

 

A Alta de Lisboa situa-se na periferia norte do concelho de Lisboa, 

nomeadamente nos territórios das freguesias da Charneca e do Lumiar. Este território é 

um local de realojamento social, onde coabitam indivíduos de classe média/alta (clientes 

da venda livre de habitações) e sujeitos de classe baixa (antigos moradores de barracas 

da actual Alta de Lisboa). No final dos anos 90 este território consistia na área da capital 

com maior aglomerado de barracas e de alojamentos de cariz precário. (K’CIDADE, 

2004) Assim, estamos perante um território que está situado na área de intervenção do 

Plano de Urbanização do Alto Lumiar. (PUAL, 1998, citado por K’CIDADE, 2004.)  

Os realojamentos ocorreram em 2000 e 2001, concluindo-se em 2005. Contudo, 

este realojamento foi efectuado sem diálogo com a população no sentido de escolher ou 

acordar com ambas as partes (moradores e responsáveis pela distribuição das 

habitações) o local onde os moradores iriam habitar. Neste sentido, por uma questão de 

libertar as áreas preenchidas com barracas, a alguns moradores foram atribuídas casas 

fora da sua zona habitacional habitual, criando descontentamento quer a nível de 

condições de vida, quer a nível de segurança (reais ou sentidas), pois para além de 

estarem fora da sua zona residencial usual estavam num local bastante carenciado a 

nível recursos públicos, urbanos e privados. (K’CIDADE; 2004)  Este facto deveu-se à 

construção das habitações antes da construção destes recursos, usando o espaço 

preenchido pelas barracas para a construção desses mesmos bens. Prevê-se, assim, a 
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expansão de áreas residenciais (acrescendo sobretudo em “prédios de venda livre” e 

habitações para os moradores realojados), infra-estruturas viárias, zonas verdes e 

equipamentos colectivos, havendo também espaços reservados para escritórios, 

comércio e indústria. 

Para além disto, a Alta de Lisboa é um território bastante vasto, logo abrange 

diferentes bairros. Existem algumas rivalidades entre estes bairros, mesmo antes do 

realojamento, o que deveria ter sido um factor a ter em conta na distribuição das 

habitações. Neste sentido, compreende-se a insegurança e o descontentamento sentido 

pelas famílias realojadas fora do seu bairro, uma vez que a união de membros de 

diferentes bairros num mesmo prédio poderá causar quezílias sérias entre os moradores. 

Evidencia-se, aqui, a importância de um planeamento de urbanização e território 

enquadrado e direccionado para as especificidades da população. 

 

 A população 

 

Segundo o programa K’CIDADE (2006) não há informação estatística 

disponível no que concerne à população residente na Alta de Lisboa, devido aos limites 

do plano de realojamento não coincidir com o território de nenhuma freguesia, bem 

como por estarmos perante uma área de expansão urbanística e demográfica, uma vez 

que a venda livre dos apartamentos continua. Assim, os dados disponíveis sobre as 

questões familiares destas populações foram retirados de um inquérito elaborado pelo 

programa K’CIDADE em 2004 a 10256 habitantes, entre os quais 4432 eram residentes 

na freguesia do Lumiar e 5824 residiam na freguesia da Charneca. (K’CIDADE, 2004)   

Neste território estamos perante uma população relativamente jovem, tendo em 

conta o contexto nacional e do concelho em que se insere, uma vez que as crianças com 

idades compreendidas entre 0 e os 14 anos apresentam uma percentagem de 23,9% em 

contrapondo a percentagem desta mesma faixa etária no concelho de Lisboa (11.6%) e, 

até mesmo, à realidade nacional (16%). Para além disto estamos perante um território 

com 12,4% de moradores idosos, uma percentagem bastante inferior daquela que 

verificamos no concelho de Lisboa (23,6%) e, não com uma diferença tão evidente, mas 

também visível no contexto nacional (16.2%). Por sua vez a faixa etária dos 25 aos 44 

anos apresenta a maior percentagem com 28% da população de moradores da Alta de 
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Lisboa (K’CIDADE 2004; INE, Censos 2001, citados por K’CIDADE 2004), sendo, 

portanto, a faixa etária da idade activa a predominante.  

Os rendimentos dos moradores realojados neste território são provenientes, 

essencialmente, de três fontes: trabalho; pensões de reforma e sobrevivência; e outros 

subsídios sociais, como o de invalidez, abonos, desemprego e rendimento social de 

inserção. Uma vez que estamos perante uma população jovem, em idade de trabalhar, o 

trabalho é a principal fonte de rendimento para 47,6% das famílias; por sua vez as 

pensões de reforma correspondem ao rendimento de 18,5% dos moradores; 23,6% dos 

moradores estão a cargo da sua família e os restantes membros desta população 

dependem do subsídio de desemprego (4,3%) e de outros subsídios e apoios sociais. 

(K’CIDADE, 2004)  

Tendo em conta as características até aqui apresentadas podemos concluir que 

estamos perante uma população, cujo potencial de formação e empregabilidade é alto. 

Por outro lado, é necessário uma verdadeira aposta e empenho por parte da população 

para melhorar as suas condições de vida, usando este programa como meio para 

alcançar tal fim. Por sua vez, cabe aos mobilizadores comunitários conseguirem 

incentivar e ajudar a população a progredir e a procurar uma solução que lhes permita 

mais conforto. Pois, em analise, a Alta de Lisboa possui uma taxa de desemprego de 

22,8%, tratando-se de uma taxa muito alta em comparação com a da região de Lisboa e 

Vale do Tejo (8,1%), bem como com a nacional (7,1%).  

No que concerne às nacionalidades dos habitantes da Alta de Lisboa 8% têm 

nacionalidade estrangeira e 2,2% dupla nacionalidade. (K’CIDADE, 2004) Foram 

identificadas dez nacionalidades diferentes, sendo maioritariamente dos PALOP (Países 

Africanos de Língua Oficial Portuguesa) correspondendo a 92,5% da população 

estrangeira residente neste território, havendo ainda a presença menos expressiva de 

imigrantes chegados há pouco, como brasileiros e da Europa de Leste, nomeadamente 

russos e ucranianos. Os duplos nacionais tratam-se de pessoas que mantém a sua 

nacionalidade do seu país de origem, sobretudo de Angola, e adquiriram nacionalidade 

portuguesa. (K’CIDADE, 2004) Para além destes moradores e dos seus descendentes, a 

população realojada do território da Alta de Lisboa são cidadãos portugueses originários 

das ex-colónias africanas, que se estabeleceram em zonas ilegais, vivendo em condições 

precárias e em barracas. Assim, comparando a nacionalidade com a naturalidade, o 

número de habitantes nascidos em Portugal é superior aos de outras nacionalidades. O 



Seminário de Apoio I 
Projecto: “Histórias de Vida de Grupos no K’CIDADE” 

 
Docentes: Belmiro Cabrito                                                          Discente: Carla Lourenço 
                    Natália Alves   

14 

inquérito realizado pelo K’CIDADE em 2004 permitiu, também, identificar famílias 

ciganas, que representam ligeiramente mais de 2% do número total dos indivíduos 

inquiridos.  

Através destes valores constata-se que neste território de intervenção a 

população residente tem características bastante promissoras, onde se evidencia a 

necessidade aproveitar os recursos endógenos que existem confrontando-os com a 

exogeneidade do exterior, sendo esta dualidade uma forma de potencializar as 

capacidades dos indivíduos, desenvolvendo assim o território local. (Ferreira e Guerra, 

1994).    

 

 Os problemas Sociais 
 

Um trabalho comunitário, tal como aquele que está a ser levado a cabo pelo 

programa em decurso (K’CIDADE), pretende um desenvolvimento da comunidade 

numa situação de exclusão social. O desenvolvimento no sentido de inclusão desta 

comunidade teve inicio com o realojamento da população na Alta de Lisboa, contudo, 

tal como foi referido este realojamento também provocou inseguranças na população 

(sejam sentidas ou reais). Esta insegurança tem diversas causas, seja porque foram 

realojados longe do local onde, antigamente, habitavam sentem que vivem num 

ambiente estranho, com elementos e vizinhos estranhos, e por isso sentem-se menos 

seguras; por outro lado, viver ao lado de uma família que, já no bairro antigo, eram 

conhecidos por uma alegada relação com a criminalidade deixa os vizinhos 

descontentes e inseguros. (K’CIDADE, 2004) Por outro lado, esta nova reestruturação 

pode reorganizar as relações sociais, facilitando as redes relacionadas com essa 

criminalidade, contribuindo ainda para uma maior insegurança. 

Outro dos problemas sociais identificado pela população nos referidos inquéritos 

é uma zona, que devido à sua pouca visibilidade e escassez de trânsito rodoviário, 

nomeadamente os autocarros que não param nem passam por ali, é afoita a assaltos, 

essencialmente por toxicodependentes jovens e adultos. Estes episódios causam mau 

estar dentro da comunidade, uma vez que alguns destes elementos frequentam o bairro. 

Actualmente este problema está a tentar ser colmatado através de uma reestruturação 

urbana, eliminando um espaço tão propício a estes episódios. (K’CIDADE, 2004) No 

geral, a insegurança evidenciada pela população é pautada por sujeitos que se 
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encontram na rua e à porta de cafés e prédios, usando-as como abrigo, bem como a 

pontos específicos relacionados com grupos de jovens e adultos alegadamente ligados 

ao tráfico de drogas leves, sendo alvo de queixas por parte dos moradores por atitudes 

violentas. Estes actos de violência não são exclusivos às pessoas, tendo lugar também 

no comércio local. De facto, os moradores apontam as pessoas ligadas à droga como 

aqueles que pior ambiente dão ao bairro, ultrapassando as questões étnicas e culturais, 

também referidas, especialmente no que concerne a ciganos e também a negros. 

(K’CIDADE, 2004; conversas informais com moradores)  

Para além disto, é de relembrar a rivalidade que existe entre alguns bairros, que 

provoca quezílias sérias entre os moradores, originando violência. Este tipo de situações 

têm de ser combatias, traduzindo-se numa segurança da população dentro das suas 

próprias casas e mesmo na rua onde mora e proximidades. (K’CIDADE, 2004) 

Contudo, quando falamos de problemas sociais não falamos apenas de situações 

de insegurança e violência, falamos também de realidades de desemprego, de 

monoparentalidade, de exclusão, etc. No que respeita às suas questões pessoais, a maior 

parte dos moradores sente-se muito insatisfeito com a sua condição financeira 

(K’CIDADE, 2004), podendo haver aqui um importante foco de intervenção por parte 

do programa K’CIDADE, através do encaminhamento para qualificações, aumentando a 

empregabilidade de alguns moradores. 

 

 Recursos Institucionais existentes na Comunidade 

 

Ao falarmos de recursos institucionais existentes na comunidade estamos a 

referir-nos a instituições que funcionem como parcerias do trabalho comunitário, 

trabalhando em conjunto para um objectivo comum: o desenvolvimento da comunidade 

em questão, uma vez que os recursos institucionais existentes são uma grande base para 

o trabalho social. (Marchioni, 1988) Neste sentido, alguns destes recursos são também 

parceiros no programa K’CIDADE, sendo também este um recurso, tais como a Câmara 

Municipal de Lisboa, com delegação de poder na Junta de Freguesia do Lumiar e Junta 

de Freguesia da Charneca, o Patriarcado de Lisboa, nomeadamente através do Centro 

Paroquial do Lumiar e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. 

Como recursos públicos, a Alta de Lisboa dispõe, a nível autárquico, da Câmara 

Municipal de Lisboa que geriu todo o processo de urbanização deste território, 
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nomeadamente nos planos especiais de realojamento, posteriormente esta autarquia 

delegou poder à Gebalis (Gestão de Bairros Municipais de Lisboa, de gestão privada 

mas com capital público), no sentido de distribuição e organização das casas e das 

famílias, bem como no recebimento das rendas mensais, gestão de edifícios e espaços 

comuns (públicos), apoio nas constituições da administração de lote e promoção de 

actividades culturais e recreativas. Também de ordem pública existem as juntas de 

freguesia correspondentes a este território, nomeadamente a Junta de Freguesia do 

Lumiar e a Junta de Freguesia da Charneca. 

O Centro Social e Paroquial da Charneca possui um ATL, Jardim de Infância e 

um Centro Comunitário, que trabalha com as Juntas de Freguesia, contudo este espaço 

não funciona como seria ideal devido a poucos recursos humanos e físicos. Por sua vez, 

a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa faz um trabalho de intervenção social, lutando 

contra a pobreza e a exclusão social, fomentando, assim, uma inserção social dos 

habitantes em situação de realojamento social, possuindo diversos programas com o fim 

de incluir, determinado público, no mundo social e profissional. Para além disto, o 

Centro de Saúde do Lumiar trabalha a nível do planeamento familiar, com jovens 

adolescentes e, também, com grávidas, apoiando e orientando todo o processo 

envolvente, sendo, igualmente, uma valência fundamental no que trata à saúde infantil. 

A nível de recursos a Alta de Lisboa dispõe, ainda, do programa K’CIDADE, que 

dedica-se a um trabalho comunitário para toda a população, maioritariamente junto de 

crianças, jovens e adultos, na área da empregabilidade, empreendedorismo e educação, 

promovendo cursos de alfabetização, de informática, de inglês, entre outros, bem como 

workshops variados, sessões de leitura e de esclarecimento de dúvidas, e auxiliando a 

comunidade no sentido da inclusão. Também através deste programa, a Alta de Lisboa 

dispõe, actualmente de uma ludoteca.  

Para além dos recursos evidenciados existe Associação de Moradores do Bairro 

da Cruz Vermelha, uma associação endógena criada por moradores, que, segundo 

membros da comunidade, promove cursos de alfabetização para adultos, bem como 

passeios turísticos pelo país, funcionando, igualmente, como uma ponte entre a Junta de 

Freguesia, ou pelo menos algumas iniciativas da mesma, e a população. 
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O projecto “Histórias de vida de grupo no K’CIDADE” 

  

O projecto em questão tem como título “Histórias de Vida de Grupos no 

K’CIDADE”. A escolha deste título prende-se com o facto de ser um título directo que 

dá pistas evidentes do conteúdo do projecto e do local onde este foi desenvolvido. 

Assim, este projecto trata-se de contar as histórias de vida de alguns dos grupos do 

K’CIDADE. 

Este projecto destina-se à construção de portfolios digitais, através do programa 

PhotoStory, que contém a história de vida de alguns dos grupos que o K’CIDADE 

acompanha ou acompanhou. Neste sentido é possível fazer uma compilação de dados 

sobre os grupos, relatar a sua história e conhecer as mudanças que os seus membros 

registaram após a sua participação. Assim, a problemática deste trabalho prende-se, não 

com a procura de uma resposta a determinada pergunta teórica, mas sim com questões 

práticas da própria instituição: “Quais os grupos que o K’CIDADE acompanha e quais 

as suas histórias de vida?”. 

De modo a clarificar este projecto ao longo deste tópico iremos fazer uma 

fundamentação teórica da problemática, seguida pela definição dos objectivos do 

mesmo. Posteriormente falar-se-á um pouco sobre a metodologia de acção em campo e, 

por fim, temos uma reflexão sobre o projecto e o trabalho que ainda há a fazer. 

 

Fundamentação teórica da problemática 

 

O projecto em questão insere-se no âmbito do desenvolvimento local e trabalho 

comunitário, pois tal como já foi referido o K’CIDADE trabalha directamente com 

comunidades carenciadas e em situação de exclusão social. Neste sentido, apesar de ser 

também um objectivo deste trabalho fazer uma avaliação do impacto do Programa 

K’CIDADE os grandes temas abordados e estudados prendem-se com as questões do 

trabalho comunitário.  

Nos centros urbanos por consequência de uma economia capitalista pautada pela 

globalização e desresponsabilidade estatal é cada vez mais evidente o fosso social entre 

as classes mais pobres e as classes mais altas. (Ferreira, 2005) Assim, apesar de 

indiscutível o progresso e a melhoria das condições de vida da grande parte da 

população portuguesa, é igualmente indiscutível que continuam a existir focos de 
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pobreza e de exclusão social devido a diferentes factores, como é o caso da etnia, 

nacionalidade e outras questões sociais. No entanto, para o desenvolvimento pleno de 

uma sociedade é necessário que a evolução e esse mesmo desenvolvimento seja feito 

como um todo e não excluindo os focos de problemas sociais. Tal só é possível através 

de uma acção e de uma preocupação com o local, tendo como base a construção de 

metodologias participativas de intervenção que possibilitem o desenvolvimento e “(…) 

uma interacção fecunda e recíproca entre a acção e o conhecimento, entre os 

intervenientes exteriores e os actores a nível local.” (Canário, 2000) 

 Melo e Soares (1994) (citados por Canário, 2000) referem que “ (…) o 

desenvolvimento local é, antes de mais, uma vontade comum de melhorar o quotidiano; 

essa vontade é feita de confiança nos recursos próprios e na capacidade de os 

combinar de forma racional para a construção de um melhor futuro. É aquilo a que se 

chama a ‘cultura de desenvolvimento’: a situação atingida por uma população ao 

sentir-se e ao capacitar-se para analisar os problemas actuais, para pôr em equação 

necessidades e recursos, para conceber projectos de melhoria integrando as dimensões 

de espaço e de tempo e para, enfim, abranger com esses processos finalidades de 

desenvolvimento global-pessoal como colectivo económico, social, sociopolítico.” 

Contudo, numa situação de exclusão a população encontra-se, muitas vezes 

desmotivada, logo não procura melhorar as suas condições de vida, vivendo num 

constante descontentamento para com a sua situação social. Assim, é necessário um 

trabalho exterior que funcione como apoio e meio para que essa população consiga 

inserir-se na sociedade. È neste sentido que existe o trabalho comunitário e que o 

K’CIDADE fundamenta a sua acção. 

 No trabalho comunitário o principal recurso e fonte de trabalho são os 

moradores, ou seja, os membros da comunidade em que estamos a trabalhar (Marchioni, 

1988). Tal como podemos verificar através da caracterização da instituição o Programa 

K’CIDADE é o programa de desenvolvimento comunitário que aposta na participação 

activa da população. Assim, trata-se de um programa que cumpre as características do 

trabalho comunitário, uma vez que a população só se pode e consegue desenvolver por 

entremeio do K’CIDADE caso trabalhe e procure desenvolver-se. De facto, o trabalho 

comunitário distingue-se, essencialmente, por um trabalho com e para a população, em 

oposição a um trabalho para e sem a intervenção da população – trabalho social. No 

trabalho comunitário procura-se o desenvolvimento da acção colectiva, dando, aos 
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participantes, o máximo de controlo possível sobre os aspectos a tratar e capacitando os 

próprios indivíduos. (Twelvetrees, 1994, citado por Nunes e Hoven, 1996) 

É fundamental que uma prática comunitária seja feita de uma forma 

contextualizada, quer no seu território, quer na população com a qual se vai deparar. 

Dependendo das características do trabalho, este poderá abranger toda a população 

(crianças, jovens, adultos e idosos), ou apenas uma ou mais faixas etárias. 

Independentemente das pessoas nas quais os programas se focam é necessário conhecê-

las, de modo a interagir com elas, pois trabalhar com crianças ou com adultos é, 

evidentemente, diferente. Assim como é diferente trabalhar com homens ou com 

mulheres. (Marchioni, 1988) Marchioni (1988) propõe a conceptualização dos 

habitantes atendendo às diferentes relações sociais, nomeadamente os grupos onde os 

indivíduos se agrupam tendo em conta os espaços onde interagem, na escola, no 

trabalho, em casa, etc. Estes grupos podem ter características formais, informais, 

espontâneas, obrigatórias, representativas ou não, mas há sempre que ter em conta a 

intenção que existe por trás dessa formalização. Primeiro é necessário ver se essa 

formalização se traduz num grupo real, ou seja se o grupo tem efectivamente parte 

activa ou não, posteriormente é necessário ter em conta e identificar os interesses, as 

motivações, os locais onde o grupo age, o tipo de presença na comunidade (global ou 

sectorial), etc. Para além disto, existe a família, enquanto grupo social que, dependendo 

das suas características, poderá ter um impacto positivo ou negativo no indivíduo. Por 

outro lado, a sociedade em geral é também um grupo social, no sentido em que  existem 

momentos em que se dirigidos à população como um todo, por exemplo, numa 

determinada actividade de desenvolvimento local poderá fazer-se uma convocatória 

para todos os habitantes e não em pequenos grupos.  

A população vive, assim, no território de acção existindo aqui uma dupla 

influência, uma vez que tanto o território actua na população como a população no 

território. Ou seja, a população tem o poder de agir sobre o território e de tomar 

decisões actuando sobre ele (a nível de criação de espaços, gestão de conflitos, relações 

sociais, etc). Contudo, o próprio território age sobre a população, quer através das suas 

características (espaço físico e urbano), como através das suas tradições e valores 

fomentadas pela própria população. 

Para conhecer uma população de modo facilitador ao trabalho comunitário é 

necessário saber quais as classe sociais que nela se encontram, as idades, o género, 
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elementos sobre as famílias e grupos, colectividades e a sua história. (Marchioni, 1988.) 

Pois só depois de conhecer o todo, e onde e com quem vamos actuar podemos, 

efectivamente, actuar. 

Neste sentido, para a consecução de um trabalho comunitário é necessário ter em 

conta, bem como conhecer a população, o território, os problemas sociais e os recursos 

institucionais, pois só assim poder-se-á realizar um trabalho devidamente direccionado 

para as características e necessidades da população. Logo, o desenvolvimento desta 

comunidade deve ser um desenvolvimento integrado, onde as suas áreas de intervenção 

passam por uma multiplicidade de sectores, como o social, de ensino, de saúde, etc. 

(Silva 1994) Neste sentido estamos a falar de um desenvolvimento para aquela 

população, para os seus problemas e carências com o intuito de as resolver, 

proporcionando, assim, uma vinculação ao próprio território. 

 Tal como já foi evidenciado o projecto de estágio prende-se com as questões do 

desenvolvimento local, contudo o projecto em si não passa por uma acção de trabalho 

comunitário, mas sim por uma colectânea de situações de trabalho comunitário. Isto é, o 

projecto trata-se da construção de histórias de vida de alguns grupos acompanhados pelo 

K’CIDADE, compreendendo, simultaneamente as mudanças ocorridas na vida dos 

indivíduos depois de terem participado nestes grupos. De facto, conhecer a história de 

um local é bastante importante para conhecer a evolução da comunidade e o sentido em 

que esta tem vindo a caminhar (Marchioni, 1988), fazendo ainda mais sentido para 

compreendermos como um programa e um trabalho de cariz comunitário pode 

efectivamente contribuir para a melhoria das condições de vida dos indivíduos, bem 

como para a sua inserção social. 

Segundo Bodgan e Biklen (1994) as histórias de vida são, frequentemente, uma 

tentativa de reconstruir o percurso profissional dos indivíduos, enfatizando o papel das 

organizações, acontecimentos marcantes e outras pessoas com influências significativas 

comprovadas na moldagem das definições de si próprios e das suas perspectivas sobre a 

vida. Ora o projecto em questão, numa análise mais profunda, trata precisamente de 

conhecer o caminho dos indivíduos desde que chegaram àquele grupo, tendo em conta o 

que os fez ir para lá e como a sua vida mudou depois da participação no mesmo.  

Na área da formação de adultos as histórias de vida são utilizadas com o fim de 

analisar e reelaborar o saber da experiência, sendo que a reflexão sobre estas histórias 

“(…) visa não só o autoconhecimento ligado ao saber ser, mas também ao 
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conhecimento geral mais ligado ao saber.” (Vieira, 1999) Assim, as histórias de vida 

são muito ricas, multiformes e multifuncionais, com a capacidade de dar respostas a 

quem entende o individual como produto de uma construção social, ou seja, de um 

processo com inicio, meio e fim. (Vieira, 1999) Neste sentido as histórias de vida não 

são mero passado, são sim processos históricos, onde a vida individual e social de um 

indivíduo é uma construção em auto-re-organização permanente. (Vieira, 1999) 

  

Objectivos do projecto 

 

Tal como já foi referido o projecto em análise consiste na construção de 

portfolios digitais que contem a história de vida de alguns dos grupos do K’CIDADE. 

Tratam-se, no total, de nove grupos, sendo que alguns são de carácter mais comunitário 

como é o caso dos grupos de jovens – TDK, Jovens do PER 11 -  ou do grupo de 

desporto e outros estão mais direccionados para a formação, quer com a obtenção de 

certificado – grupos de inglês, RVCC, Animadores 3D, Formação Digital -  quer apenas 

para qualificação dos seus membros – Balanço de Competências, Alfabetização.  

Assim, apesar dos objectivos gerais serem comuns, dadas as particularidades de 

cada grupo são necessários objectivos específicos devidamente direccionados para o 

grupo em questão. Neste sentido os objectivos gerais são:  

 Conhecer a história do grupo; 

 Saber se o grupo foi impulsionador para a criação do mesmo 

 Conhecer as características/ traços gerais dos grupos 

 Conhecer em que medida o K’CIDADE contribuiu para uma mudança na vida 

das pessoas, através do grupo em que estão inseridas. 

No que respeita aos grupos em particular, os objectivos específicos são os seguintes: 

 

Grupo formação digital 

 Conhecer as motivações do grupo (o que fez com que entrasse para o 

grupo e o que o fez ficar); 

 Saber se o grupo foi criado por iniciativa da população; 

 Identificar os membros do grupo intervieram na criação de grupos em 

formação digital; 
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 Identificar as motivações e como tomaram conhecimento do grupo os 

membros que não impulsionaram a sua criação; 

 Identificar os pontos fortes e os pontos fracos do grupo; 

 Reconhecer o tipo de relação do grupo/ ambiente de trabalho; 

 Identificar as maiores dificuldades e “facilidades”; 

 Identificar as mais-valias deste grupo para a vida dos seus membros 

(pessoal e profissionalmente); 

 Saber quais as decepções e surpresas o grupo. 

 

Grupo de Desporto 

 Conhecer as motivações do grupo (o que fez com que entrasse para o 

grupo e o que a fez ficar); 

 Identificar os objectivos do grupo quando iniciou as aulas de ginástica; 

 Identificar os membros do que grupo incitaram e auxiliaram na criação 

do grupo de ginástica; 

 Identificar as motivações e como tomaram conhecimento do grupo os 

membros que não impulsionaram a sua criação; 

 Caracterizar algumas das actividades realizadas pelo grupo; 

 Identificar os pontos fortes e pontos fracos do grupo; 

 Reconhecer o tipo de relação do grupo/ ambiente de trabalho; 

 Identificar as maiores dificuldades e facilidades; 

 Identificar as mais valias deste grupo para a vida dos seus membros 

(pessoal e profissionalmente); 

 Saber quais as decepções do grupo. 

 

TDK 

 Conhecer as motivações dos jovens para a criação do grupo; 

 Identificar os membros fundadores do grupo e as suas motivações; 

 Conhecer as motivações do grupo (pessoas que se juntaram ao grupo 

depois do grupo estar formado); 

 Identificar actividades realizadas pelo grupo; 

 Caracterizar algumas das actividades realizadas pelo grupo; 

 Identificar os pontos fortes e pontos fracos do grupo; 
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 Conhecer o tipo de relação do grupo/ ambiente de trabalho; 

 Identificar as maiores dificuldades e facilidades; 

 Identificar as decepções do grupo; 

 Identificar as mais valias deste grupo para a vida dos seus membros 

(pessoal e profissionalmente); 

 Reconhecer as razões que levaram a que o grupo se extinguisse. 

 

Jovens do PER 11 

 Conhecer as motivações dos jovens para a criação do grupo; 

 Identificar os membros fundadores do grupo e as suas motivações; 

 Conhecer as motivações do grupo (pessoas que se juntaram ao grupo 

depois do grupo estar formado); 

 Identificar actividades realizadas pelo grupo; 

 Caracterizar algumas das actividades realizadas pelo grupo; 

 Identificar os pontos fortes e pontos fracos do grupo; 

 Conhecer o tipo de relação do grupo/ ambiente de trabalho; 

 Identificar as maiores dificuldades e facilidades; 

 Identificar as mais-valias deste grupo para a vida dos seus membros 

(pessoal e profissionalmente); 

 Identificar as decepções do grupo; 

 

Animadores 3D 

 Identificar as razões para a criação do grupo: 

 Identificar as motivações dos elementos do grupo para entrarem no 

mesmo; 

 Conhecer as motivações do grupo; 

 Identificar como tomaram conhecimento do grupo; 

 Identificar actividades realizadas pelo grupo; 

 Caracterizar algumas das actividades realizadas pelo grupo; 

 Identificar os pontos fortes e pontos fracos do grupo; 

 Conhecer o tipo de relação do grupo/ ambiente de trabalho; 

 Identificar as maiores dificuldades e facilidades; 
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 Identificar as mais-valias deste grupo para a vida dos seus membros 

(pessoal e profissionalmente); 

 Identificar as decepções do grupo; 

 

RVCC – workshops de português e matemática, informática, relação com o cite 

forma 

 Conhecer as motivações do grupo (o que fez com que entrasse para o 

grupo e o que a fez ficar); 

 Identificar os objectivos do grupo quando iniciou os RVCC (fins 

profissionais para subir na carreira ou para facilitar encontrar um 

emprego); 

 Identificar os membros do que grupo incitaram e auxiliaram na criação 

do RVCC; 

 Identificar as motivações e como tomaram conhecimento do grupo os 

membros que não impulsionaram a sua criação; 

 Identificar os pontos fortes e pontos fracos do grupo; 

 Reconhecer o tipo de relação do grupo/ ambiente de trabalho; 

 Identificar as maiores dificuldades e facilidades; 

 Identificar as mais-valias deste grupo para a vida dos seus membros 

(pessoal e profissionalmente); 

 Saber quais as decepções do grupo. 

 

Balanço de competências 

 Conhecer as motivações do grupo (o que fez com que entrasse para o 

grupo e o que a fez ficar); 

 Identificar os objectivos do grupo quando começou a frequentar o BC; 

 Identificar os membros do que grupo incitaram e auxiliaram na criação 

do grupo de BC ; 

 Identificar as motivações e como tomaram conhecimento do grupo os 

membros que não impulsionaram a sua criação; 

 Identificar os pontos fortes e pontos fracos do grupo; 

 Reconhecer o tipo de relação do grupo/ ambiente de trabalho; 

 Identificar as maiores dificuldades e facilidades; 



Seminário de Apoio I 
Projecto: “Histórias de Vida de Grupos no K’CIDADE” 

 
Docentes: Belmiro Cabrito                                                          Discente: Carla Lourenço 
                    Natália Alves   

25 

 Identificar as mais-valias deste grupo para a vida dos seus membros 

(pessoal e profissionalmente); 

 Saber quais as decepções do grupo. 

 

Alfabetização  

 Conhecer as motivações do grupo (o que fez com que entrasse para o 

grupo e o que a fez ficar); 

 Identificar os objectivos do grupo quando iniciou as aulas de 

alfabetização; 

 Identificar os membros do que grupo incitaram e auxiliaram na criação 

das aulas de alfabetização; 

 Identificar as motivações e como tomaram conhecimento do grupo os 

membros que não impulsionaram a sua criação; 

 Identificar os pontos fortes e pontos fracos do grupo; 

 Reconhecer o tipo de relação do grupo/ ambiente de trabalho; 

 Identificar as maiores dificuldades e facilidades; 

 Identificar as mais-valias deste grupo para a vida dos seus membros 

(pessoal e profissionalmente). 

 

Cursos de Inglês 

 Conhecer as motivações do grupo (o que fez com que entrasse para o 

grupo e o que a fez ficar); 

 Identificar os objectivos do grupo quando iniciou o curso de inglês; 

 Identificar os membros do que grupo incitaram e auxiliaram na criação 

destes cursos de inglês; 

 Identificar as motivações e como tomaram conhecimento do grupo os 

membros que não impulsionaram a sua criação; 

 Identificar os pontos fortes e pontos fracos do grupo; 

 Reconhecer o tipo de relação do grupo/ ambiente de trabalho; 

 Identificar as maiores dificuldades e facilidades; 

 Identificar as mais-valias deste grupo para a vida dos seus membros 

(pessoal e profissionalmente). 
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Com a obtenção destes dados consideramos que será possível fazer uma história 

completa sobre os grupos e sobre a sua história de vida, sendo que os dados vêm 

directamente daqueles que fazem, vivem e experienciam o grupo. 

 

Metodologia de acção 

 

 Tal como já foi referido anteriormente este projecto surgiu de uma conversa com 

um técnico do K’CIDADE, sendo identificado como uma necessidade do próprio 

programa a recolha e organização de dados sobre alguns dos grupos acompanhados por 

este programa. 

 Este trabalho tem um cariz qualitativo, ou seja trata-se de um trabalho 

contextualizado no local, onde a fonte directa dos dados é o ambiente natural, ou seja os 

membros dos grupos em estudo, os técnicos que acompanham os grupos, possíveis 

observações participantes. Assim, o investigador é o principal instrumento, pois é ele 

que retira todos os dados do campo, recorrendo, por vezes, a gravações (entrevistas) ou 

imagens (fotografias). Para além disto, os dados recolhidos no campo são em forma de 

palavras (entrevistas) e imagens (fotografias) e não de números, tratando-se portanto de 

dados descritivos; este trabalho foca o seu interesse no processo de construção e 

evolução do grupo e não apenas nos resultados que os sujeitos obtiveram ao 

participarem nas actividades; e dá-se uma grande importância ao significado que os 

membros dos grupos dão à sua participação e às suas perspectivas. (Bodgan e Bliken, 

1994) 

 Para além dos dados referidos sobre a investigação qualitativa, importa ainda 

salientar que este tipo de investigação tem métodos de recolha de dados diversos e 

flexíveis, sendo que os planos podem progressivamente adequar-se à fase em que se 

encontra a investigação. (Almeida e Freire, 2003) No que concerne às técnicas de 

recolha de dados estas podem diversificar-se no tempo e de acordo com as condições 

existentes num determinado espaço e tempo, sendo possível recorrer-se a métodos mais 

informas. (Almeida e Freire) 

No caso particular deste trabalho, para recolha de dados para a construção dos 

portfolios digitais é necessário falar com os intervenientes dos grupos, ou seja, os 

técnicos que acompanham os grupos e alguns membros do mesmo. Neste sentido, a 

entrevista é a técnica utilizada por excelência, uma vez que num trabalho de 
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investigação sobre as histórias de vida, os investigadores procuram obter os dados e os 

detalhes da história directamente dos que nela participam. (Bodgan e Biklen, 1994) 

Inicialmente, pensámos na solução de realizar uma entrevista de grupo, obtendo assim, 

a maior informação possível sobre todo o grupo, bem como recolher informações 

variadas e complementares, sendo que a principal vantagem deste tipo de entrevista é a 

sua riqueza de dados, uma vez que há um apoio em recordar acontecimentos e partilhá-

los. (Flick, 2002) No entanto, tendo em conta as características destas populações é 

necessário ter em conta que poderá não ser possível fazer entrevistas de grupos pois os 

membros do grupo poderão não aparecer todos na hora e dia marcados. Por outro lado, 

no que respeita a grupos cujos membros trabalham é, também, complicado marcar uma 

hora em comum que seja possível a todos. Assim, poderá ser também usada a entrevista 

individual, sem um guião fixo, apenas com temas e questões delineadas, funcionando 

mais como uma conversa informal. Optámos por esta estratégia pois consideramos que 

será uma forma de colocar o entrevistado mais à-vontade, de modo a não sentir a 

pressão de uma entrevista formal. Contudo, não é possível, por questões de tempo, 

entrevistar todas as pessoas do grupo, como tal pensámos que o ideal seria realizar 

questionários aos restantes membros dos grupos, especialmente nos casos de formações, 

uma vez que os grupos comunitários são mais reduzidos. Assim, é-nos possível 

conhecer as opiniões e perspectivas dos diferentes membros, sendo que iremos apostar 

em questionários maioritariamente de resposta aberta, de modo a que o entrevistado se 

possa exprimir livremente.  

Para além dos métodos de recolha de dados enunciados utilizaremos, também, 

fotografias, quer dos arquivos do K’CIDADE, quer tiradas durante a implementação do 

projecto. Mais uma vez está presente o cariz qualitativo desde trabalho, uma vez que a 

fotografia está intimamente ligada à investigação qualitativa, podendo ser usada de 

diferentes formas. (Bodgan e Biklen, 1994). A pesquisa documental, apesar de não ter 

sido a impulsionadora do projecto, é imprescindível na execução do mesmo, quer 

porque nos dá pistas de como actuar e de como conhecermos a comunidade, quer 

porque nos apoia a nível das metodologias usadas. Na realidade, tal como afirmam os 

autores Bodgan e Biklen (1994) “seja ou não explicita, toda a investigação se baseia 

numa orientação teórica”. 

Após a aplicação dos diferentes métodos de recolha de dados, nomeadamente a 

entrevista e os questionários, é necessário fazer o tratamento dos dados daí retirados. 
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Para tal far-se-á uma análise de conteúdo desses dados. Segundo Estrela (1994) a 

análise de conteúdo refere-se a técnicas habitualmente utilizadas pelas Ciências Sociais 

para a exploração de documentos, sendo “uma técnica de investigação que visa a 

descrição objectiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto da comunicação” 

(Berelson, citado por Estrela, 1994). Assim, através deste tratamento ser-nos-á possível 

descrever de forma detalhada e organizada os dados pertinentes que os inquiridos – 

através dos questionários e entrevistas - forneceram. 

No que concerne à análise das fotografias é necessário ter em conta que irão 

existir dois tipos de fotografias: umas tiradas pelo investigador e outras já existentes na 

instituição, tiradas pelos técnicos em diferentes momentos de intervenção. Aliás, estas 

ultimas são indispensáveis para a elaboração deste projecto uma vez que existem grupos 

que já terminaram e sem as fotografias tiradas pela instituição não poderíamos fazer o 

portfólio digital desse grupo. No caso destas fotografias tiradas pela instituição e 

fornecidas ao investigador é necessário ter em conta o objectivo ou o ponto de vista em 

que foram tiradas, pois só depois de sabermos o objectivo da fotografia e o ponto de 

vista do fotografo podemos tirar informações (Fox e Lawrence, 1988. Citados por 

Bodgan e Biklen, 1994). Por outro lado, os autores Bodgan e Biklen (1994) alertam-nos 

para o facto de, sobretudo no inicio das investigações, a máquina fotográfica focar 

maior atenção no investigador como membro exterior, ou dá a impressão de que estão a 

espiar aquilo que os sujeitos estão a fazer. Neste sentido é necessário, ou conveniente, 

conhecer os sujeitos previamente ou alertá-los para a realização da investigação e 

daquilo que esta pretende alcançar, permitindo uma maior aproximação entre o sujeito e 

o investigador. 

 

Reflexão sobre o projecto e a prática a implementar 

 

 O projecto em análise, tal como já foi referido, é o resultado da adaptação de um 

projecto previamente elaborado para um outro trabalho académico, mas que não foi 

adiante pois a população ainda não estava preparada para tal. Os autores Nunes e Hoven 

(1996) apontam como característica do trabalho comunitário o processo de mudança na 

comunidade consistir num trabalho realizado sob o controlo de membros da 

comunidade, entre outras características. Esta é relativa a um trabalho que surge com a 

iniciativa dos membros da comunidade, promovendo a valorização dos seus 
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conhecimentos, experiencias e competências, sendo, desta forma, estimulada uma 

posterior autonomia no tipo de trabalho que foi desenvolvido. Assim, tendo em conta a 

política do K’CIDADE, inserida numa lógica de trabalho comunitário, não faria sentido 

dar continuidade ao projecto do jornal sem a participação da população.  

 Foi neste contexto que surgiu o projecto “Histórias de Vida no K’CIDADE”, 

sendo que permitia conhecer e compilar diferentes trabalhos desenvolvidos pelo 

K’CIDADE, ao mesmo tempo que dava a conhecer esses mesmos trabalhos, permitindo 

uma avaliação do impacto do programa na vida das pessoas com quem actua 

directamente. Assim, penso que é um projecto bastante completo, ainda que o trabalho 

não se insira totalmente numa lógica de trabalho comunitário, uma vez que a redacção 

da história é feita por nós. No entanto, os membros do grupo têm uma participação 

activa na redacção da história uma vez que são as principais fontes de recolha de dados. 

O facto deste trabalho não ter sido feito com a população, no sentido de todo o projecto 

ser elaborado em conjunto com a população, prende-se com questões logísticas, como o 

tempo, a disponibilidade dos membros dos diferentes grupos, locais para os encontros 

que agradem a todos os membros, etc. Esta questão foi também negociada no inicio do 

estágio, sendo a opinião dos técnicos que seria impossível, na prática, realizar este 

projecto numa lógica de trabalho comunitário. Neste sentido, este projecto é para o 

K’CIDADE, no que concerne à organização de dados sobre os grupos, e também para a 

população, no que respeita a uma valorização do seu trabalho, funcionando também 

como forma de consciencialização das mudanças ocorridas através da participação neste 

programa. 

 Para o desenvolvimento deste projecto, é fundamental entrar em contacto com os 

membros dos grupos, tendo em conta que são a principal fonte de informação. Assim 

entrevistaremos os membros dos grupos e aplicaremos questionários a grupos de maior 

número, de modo a recolher o maior número de testemunhos possível. Mas antes de 

entrar em contacto com os sujeitos é necessário determinar quais os grupos mais 

interessantes para fazer os portfolios. Esta decisão coube ao K’CIDADE, sendo que 

optaram por nove grupos. O passo seguinte é falar com os membros dos grupos, sendo 

que começaremos por grupos que já terminaram – TDK e RVCC, por exemplo - e que 

se encontrem mais disponíveis, como é o caso dos grupos de jovens. Seguidamente 

serão tratados os dados retirados das entrevistas e questionários para a redacção da 

história. Esta será realizada em conjunto com os técnicos responsáveis pelo grupo, de 
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modo a orientar e facilitar a sua composição, uma vez que também eles fazem parte da 

história do grupo e têm participações activas dentro desse mesmo grupo. 

 Considero que este projecto é bastante interessante pois permite-nos conhecer a 

realidade dos grupos do K’CIDADE ao mesmo tempo que organiza os dados 

disponíveis sobre os mesmos. De facto, este tipo de trabalho permite alertar os técnicos 

para diversas especificidades dos grupos e das perspectivas dos indivíduos, podendo 

inclusivamente dar respostas ao porquê de determinadas actividades ou tarefas tenham 

corrido de determinada forma. Ou por outra, pode dar pistas ou, até mesmo, revelar as 

razões que tenham levado ao fim determinado grupo, seja para os técnicos seja como 

forma de consciencialização dos sujeitos. Para além disto, considero que este tipo de 

trabalho promove a auto-confiança e a valorização dos indivíduos ao verem o seu 

trabalho reconhecido através de um filme a contar a sua história e aquilo que dali 

adveio, sendo uma apresentação pública, para a comunidade, onde o centro das atenções 

são os membros do grupo. Assim, estes poderão ser vistos como exemplos para outros 

membros da comunidade impulsionando outras pessoas a frequentarem determinado 

grupo, como por exemplo os grupos de formação, para conseguirem alcançar os seus 

objectivos e irem mais longe nas suas vidas pessoais e profissionais. 

 Por outro lado, de todos estes passos aquele que mais me inquieta é a fase das 

entrevistas, quer por falta de comparência de alguns dos sujeitos, como é habitual nestas 

populações mais carenciadas, quer por acumular de trabalho devido a estas faltas e às 

indisponibilidades da população. Para além disto, tenho também receio que os membros 

de alguns grupos não estejam ainda suficientemente consciencializados daquilo que 

fizeram até ali, ganharam e/ ou adquiriram depois da sua participação nas actividades, 

bem como das razões que levaram a determinados acontecimentos importantes para o 

grupo, o que pode, igualmente, dificultar a consecução de um trabalho rico em detalhes 

importantes e pertinentes sobre os grupos. 
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Calendarização 
 
 Pesquisa 

teórica 

Reuniões com 

os técnicos 

sobre o estágio 

Reuniões com 

técnicos sobre 

os grupos 

Aplicar 

entrevistas e 

questionários 

Tirar 

fotos ao 

grupo  

Gravar 

testemunhos do 

grupo 

Construção de 

instrumentos de 

recolha dados 

Tratamento 

de dados 

Construção 

do portfólio 

Redacção 

do 

relatório 

Maio           

Junho           

Julho           

Set.           

Out.           

Nov.           

Dez.           

Jan.           

Fev.           

Mar.           

Abr.           

Mai.           

Junho           

Julho           

Agos.           
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  Além destes existem documentos que ainda queremos consultar documentos da 

biblioteca da nossa faculdade, nomeadamente “Autobiografias, histórias de vida e 

formação: pesquisa e ensino” de Eliseu Clementino de Sousa, actualmente requisitado e 

com um grande atraso na entrega. Para além disto, continuaremos à procura de 

informações na Internet e em diferentes bibliotecas. 
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