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0. Introdução  

 
 
Este Poster é subscrito pelas investigadoras que dirigem, no Centro de 
Filosofia das Ciências da Universidade de Lisboa, o Projecto de I&D 
denominado Cidadania & Sociedade do Conhecimento (Projecto C&SC), 
inserido na Linha Programática da Ciência, Ética e Política e insere-se no 
presente site para proporcionar aos seus observadores uma linha sinóptica 
de percurso pelos seus conteúdos essenciais.  
 
O Projecto inscreve-se na observação, questionamento e promoção do 
exercício do Direito à cidadania na Sociedade do Conhecimento e 
perspectiva a implementação de políticas públicas que possam garantir, pela 
especificação de perfis, em simultâneo, a adaptação contextual à sociedade 
portuguesa e a adequação ao quadro de referências que as universalizam.  
 
A teoria formal de que parte é a da observação que remete directamente 
para a da teoria genética do objecto, assumindo esta como a derivada da do 
sistema geral, segundo a qual todo o objecto de conhecimento se pode 
configurar como um sistema dinâmico, auto-regulado na sua relação 
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paramétrica com o respectivo contexto, incluindo nele o próprio observador, 
numa reversibilidade interactiva dos papeis assumidos na observação 
recíproca e na do ambiente sistémico em que se encontram imersos, ele 
próprio também sistemografável pela resultante geral do sistema de forças 
que por seu turno, o toma por objecto de conhecimento. 
 
O universo conceptual avocado à temática e à problemática do Projecto, que 
assim se pretende conceber e implementar, emerge do pensamento 
transversal às teorias da Condição Humana de Hanna Arendt, da 
Comunicação de Habermas e do Método de Edgar Morin, promotor, com 
Jean Louis Le Moigne, da Associação para o Pensamento Complexo, 
especialmente vocacionada para equacionar e intervir em problemáticas que, 
remetendo para as teorias do caos, das catástrofes e dos fractais, se 
adequam a desenvolver processos de conhecimento e de decisão 
susceptíveis de encontrar, com recurso à supracitada teoria formal, caminhos 
críticos adequados á identificação e promoção de saídas alternativas às das 
projecções tendenciais para rumos que as sociedades humanas pretendam 
evitar, contornar, reforçar ou substituir. Produzir conhecimento, em geral, e, 
em particular, para esse efeito, corresponde a trabalhar a informação 
colocada na perspectiva do sujeito que, na teoria genética do objecto, é 
aquele que, sendo capaz de gerar e de gerir o seu projecto de Vida, poderá 
por acréscimo, gerar e co-responsabilizar-se pela gestão do projecto de 
comunidade ou de sociedade de que faz parte 
 
Assumido como Cidadão o sujeito portador de tais virtualidades e como 
Sociedade do Conhecimento a que é permeável a potenciá-las, são 
inumeráveis as ferramentas susceptíveis de incrementarem essa relação. Os 
observatórios físicos ou virtuais recaem naturalmente nesse âmbito. 
 
Vinculado a um Projecto apresentado em desenvolvimentos cumulativos por 
uma das autoras (VIANA, 2002-2008) nos correspondentes Congressos do 
CLADi, a dimensão filosófica que lhe subjaz baseia-se num questionamento 
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crítico que permite dar sentido à vida e à acção, transferido para as 
condições e possibilidades de configuração dum caminho sustentável 
apontado para os objectivos, que, de certa forma, dê resposta institucional à 
seguinte questão de partida:  
 
Terá sentido e viabilidade que a montante da inclusão das valências da 
cultura de Cidadania nos Programas Curriculares da Educação Formal, a 
Sociedade e as suas Comunidades adoptem práticas concentradas numa 
estratégia de aprendizagem ao longo da vida transversal a todos os domínios 
em que ela decorre, incluindo os domínios formais e informais da educação e 
da formação? A resposta passa por estimular uma tal estratégia que, 
enquanto assumida pelos cidadãos, se inscreva nos projectos de vida que os 
torne sujeitos da res publica em que se inserem, remetendo esta para o 
reconhecimento institucional de um Projecto de Sociedade onde se 
reconheça contratualmente o direito positivo à Cidadania.  
 
 

1. Metodologia  
 
A implementação física e virtual do Projecto C&SC assenta num sítio web 
enquanto articulado de plataformas que se pretende viabilizem o acesso ao 
tema da cidadania social e a promovam como activa e inclusiva, com base 
no universo das políticas públicas e sociais indispensáveis à emergência de 
um desenvolvimento sustentável que tenha por base o desenvolvimento 
humano das diversas comunidades que habitam um território geográfico e 
que comunicam entre si e com abertura aos outros observadores no território 
web.  
 
Assim, o sítio faz parte do conjunto de recursos implicados no 
questionamento de uma tal possibilidade, a partir do conhecimento da 
realidade circunscrita num território preciso. 
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Nas plataformas independentes de suporte às várias vertentes desse 
questionamento acolhem-se, estimulam-se e analisam-se os percursos da 
cidadania social, cujo domínio se desenvolve em interacção iterativa com as 
possibilidades em aberto, nos quais a cidadania se enlaça com a coesão e o 
capital social. 
 
Assim, no projecto “Cidadania e Sociedade do Conhecimento” prevê-se a 
dinamização de redes de municípios que se constituirão entidades 
incubadoras de cidadania no quadro do Direito à Cidadania na Sociedade do 
Conhecimento,ii o que implica acrescentar às práticas de cidadania 
existentes e dinamizadas em território municipal a mais valia decorrente da 
estruturação de um sítio local de congregação das aprendizagens 
multifacetadas que se relacionam com a referida questão de partida, o que 
se traduz na criação de um observatório de praxis diferenciadas de acordo 
com os grupos-alvo em presença na comunidade territorial e de bases de 
informação e de conhecimentos que de tais praxis derivem. 
  
A Sociedade da Informação e do Conhecimento veio colocar inúmeros 
desafios dos quais a Educação e a Formação ao Longo da Vida não pode 
alhear-se, na medida em que são sectores determinantes para a mudança 
necessáriaiii e as Praxis de Cidadania são um campo privilegiado de 
mudança. De facto, na Sociedade do Conhecimento o recurso básico é o 
saber. Ele é visto simultaneamente como o recurso pessoal chave para a 
participação em sociedade e nas comunidades que a integram, bem como o 
recurso económico fundamental para o Desenvolvimento Integral, sendo o 
conhecimento formal o mais significativo, deste ponto de vista. A melhor 
aplicação do saber é hoje feita sobre o próprio saber. As actividades centrais 
criadoras de riqueza baseiam-se na produtividade e na inovação, ambas 
aplicações do saber ao trabalho. As escolas, as universidades e as 
comunidades em geral irão mudar mais drasticamente do que nunca e estas 
terão oportunidades de acesso a novas formas de questionamento das 
decisões que lhes dizem respeito e de participação na res publica, através 
dos módulos de e-government que garantam permeabilidade do poder 
político às mais valias da cidadania cognoscente.  
 
“Os factores que vão determinar essas mudanças são as novas tecnologias 
disponíveis, as exigências de uma sociedade baseada no conhecimento, em 
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que a educação organizada deve transformar-se para os trabalhadores do 
conhecimento num processo para toda a vida. A nova teoria sobre como os 
seres humanos aprendem tem de ter em conta o novo ambiente hipertextual 
(e hipermédia) de produção e de fruição intelectual” iv 
 
Mas o valor acrescentado deste Projecto passa pela relevância que atribui à 
combinatória das aprendizagens virtuais com as do terreno e pelo incentivo a 
que estas recorrendo ao universo dos métodos das ciências sociais, no 
âmbito da estratégia metodológica da Investigação-Acção, a especifique na 
relação com o referencial RECCRIA_PROMOVE_RESISTE, que invoca 
explicitamente as redes de cidadania implicadas na criação de inclusão 
activa, a dinâmica de promoção de uma vida educativa e as redes do 
sistema de trabalho e emprego. 
 

 
 
A questão de que se parte é aliás a de que uma cidadania para todos implica 
não só assumi-la como um direito reconhecido pela Sociedade do 
Conhecimento, mas também a necessidade de o garantir, segmentando 
lucidamente o universo dessa totalidade de acordo com a diferenciação dos 
graus de habilitação de que os cidadãos são detentores quando acedem aos 
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serviços e ferramentas que lhes permitem interagir com os outros e participar 
na formulação e resolução dos seus problemas, incluindo o das 
aprendizagens significativas em cada estádio pelo qual vão passando ao 
longo da vida. 
 

 
 
 
Para tal há que garantir uma alimentação permanente do sítio através de 
uma dinâmica de estimulação e gestão do conhecimento, o que exige a 
afectação a esta tarefa de uma bolsa de mediadores de educação/trabalho 
colaborativo capazes de uma dinamização efectiva de participações cidadãs 
e permeáveis ao incentivo de participação no desenvolvimento das 
capacidades e competências dos cidadãos para lidarem com a complexidade 
dos seus próprios problemas. 
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2. Resultados 

Os resultados intermédios essenciais do Projecto correspondem aos 
recursos construídos no âmbito do seu desenvolvimento e avocados pelas 
instituições que lhe têm garantido acolhimento, estímulo e financiamento no 
âmbito de uma parceria implicada na estratégia metodológica de 
investigação-acção na modalidade de despiste e perspectivas de resolução 
de problemas nos vertentes do modelo e do modo da sua prossecução. 
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2.1. Acerca do Website  

 
 

Este website está construído como conjunto de plataformas cujo 
desenvolvimento se fará à medida da implementação do projecto de 
investigação que lhe subjaz. Nele se pretende generalizar o acesso ao tema 
da cidadania social e ao referido projecto de a configurar enquanto activa e 
inclusiva, com base no universo das políticas públicas e sociais 
indispensáveis à emergência de um desenvolvimento sustentável que tenha 
por base o desenvolvimento humano incidente nas diversas comunidades 
que se congregam no território que habitam, bem como no território web que 
constitui o horizonte global das suas paisagens  
 
Nesta perspectiva, o website faz parte do conjunto de recursos implicados no 
questionamento de uma tal possibilidade, a partir do conhecimento da 
realidade circunscrita num território preciso. Nas plataformas independentes 
de suporte aos várias vertentes desse questionamento, pretende-se acolher, 
estimular e analisar os percursos da cidadania social, cujo domínio se 
desenvolverá em interacção iterativa com as possibilidades em aberto nos 
domínios fórum c3s e learn c3s, nos quais a cidadania se enlaça com a 
coesão e o capital social 
 

             

2.2. Acerca da Política Pública de Promoção do Empowerment na 
Sociedade do Conhecimento  

 
 

A generalização da cidadania recorre necessariamente ao investimento em 
capital social por parte das políticas públicas e sociais, situando-se as 
autarquias locais no estímulo motivador da sua articulação. Mas o modo de 
produção da cidadania activa e inclusiva que subjaz à coesão social é o do 
investimento na aprendizagem ao longo da vida, em formato adequado à sua 
banalização no território e ao recurso à investigação-formação-acção, para o 
enquadramento de praxis. O perfil da entidade incubadora de tais praxis 
encontra suporte no domínio learn c3s. para identificação do universo das 



 
XIV Congreso del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo - 

CLAD, 2009, 
 

 
11 / 23 

 
 

políticas públicas e sociais indispensáveis à emergência do desenvolvimento 
sustentável e ao empowerment.  

 
A articulação desta temática com a da Sociedade do Conhecimento reverte 
por seu turno, no domínio central, para o subdomíno C&SC que enquadra o 
Projecto na perspectiva dos desideratos da Sociedade do Conhecimento e 
na da relação entre as vertentes da Ciência e da Política, relação auto-
sustentável no talvegue da Ética da Res Publica, que apela à participação 
dos destinatários através dos recursos inerentes ao domínio fórum c3s 
 
 

2.3. Acerca do sítio local e da rede de base territorial  

 
 

Na presente página remete-se o acervo de documentos das páginas 
antecedentes para enquadramento do modelo e do modo de funcionamento 
dum sítio de cidadania social, enquanto promotor de empowerment e de 
inclusão que subjaz à coesão do tecido social. 
 
Com as valências da capacitação para as práticas de participação 
autonómica na decisão, de promoção da educação/formação ao longo da 
vida e de habilitação para a empregabilidade e o empreendedorismo, cada 
sítio integrará a rede territorial de existências que o projecto for capaz de 
estimular nestas três dimensões junto das entidades com vocação 
promotora.  
 
No horizonte da vertente da Ciência Política, o OC pode ser analisado no 
papel que se propõe desempenhar enquanto instrumento fundamental de 
uma política pública fundada na generalização do empowerment. A 
integração dos outputs do observatório local, em bases de dados e de 
conhecimento fundadas para a captação e desenvolvimento dinâmico das 
iniciativas da rede de cidadania, apela à habilitação de competências 
reunidas não só no sítio local de cidadania mas também nos destinos que 
lhes forem dados em sede neutral para ponderar o conhecimento produzido 
e as iniciativas assumidas em registo de empowerment. 
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 A neutralidade que se pretende para a gestão dos assuntos gerados por tais 
inputs é compatível com a replicabilidade da experiência piloto que a 
entidade de incubação acolhe em qualquer ponto do território que perfilhe os 
seus desideratos. No horizonte da gestão de uma tal rede que se venha a 
constituir à escala do país estará a emergência de um Observatório da 
Cidadania sedeado nas instalações de perfil técnico da Assembleia da 
República, onde se gera o ambiente sistémico da concepção das políticas 
que enquadram as que à governação incumbem, na relação com os seus 
programas e com as iniciativas cidadãs. 

 
 

2.4. Acerca do observatório local do cidadão 

 

 
Na presente página identificam-se os fundamentos do instrumento 
fundamental do empowerment: o observatório do cidadão, construído na 
interacção deste último com todo o acervo de informação reunido pela 
equipa do sítio. A esta compete centrar a prática do sítio na informação 
reunida, produzida e canalizada para o observatório, no decurso da 
actividade de formação, mediação e animação sociocultural e expressiva dos 
utentes. A cada um destes compete valorizar, em tal enquadramento, as 
dimensões significativas das bases de dados e de conhecimento para o 
desenvolvimento do seu próprio know-how e para a inter-acção com a 
comunidade, à medida que esta for manifestando o seu interesse pelos 
assuntos públicos e societais.  
.  
A relevância do sítio dependerá da qualidade das inter-acções produzidas, 
das competências reunidas e da capacidade de iniciativa que ele for capaz 
de polarizar, quer nas relações internas quer com a rede em que estas se 
projectam. 

 
No horizonte estará a possibilidade de integração dos outputs de 
observatórios locais que possam vir a replicar a experiência piloto 
desenvolvida em registo de incubação, em bases de dados e de 
conhecimento fundadas para a captação e desenvolvimento dinâmico das 
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iniciativas emergentes da rede de sítios locais de cidadania, o que apela à 
habilitação de competências reunidas em sede neutral, compatíveis com a 
diversidade de perfis ideológicos que a qualquer escala convivam na 
ponderação das políticas públicas 
 
 À escala geral, a neutralidade que se pretende para a gestão de um 
Observatório integrador da rede de inputs provindos dos sítios locais de 
Cidadania passará assim por o sediar nas instalações de perfil técnico da 
Assembleia da República, onde se gera o ambiente sistémico da concepção 
das políticas do país que enquadram a governação, na relação desta com o 
aparelho legal e com as iniciativas cidadãs. 
 
 

2.5. Acerca dos Grupo-Alvo  

 

 
Na presente página, remetemos para os objectivos de quem pretenda aceder 
ao Observatório. Os objectivos são tão diferenciados quantos os perfis do 
público web interessado em percorrer os caminhos propostos Assim, na 
situação geral, pretender-se-á obter e discutir a informação sobre os 
conteúdos das páginas, na senda da articulação a sites temáticos afins. 
Noutros casos, porém, pretender-se-á também seguir o percurso da sua 
exploração e noutros ainda que este sirva o envolvimento do pesquisador 
nos meios de mediar a prossecução dos objectivos, quer do lado da aposta 
na cidadania, enquanto bem público, quer do lado da sua procura, enquanto 
projecto de vida. O critério de público não suporta porém, dada a 
espontaneidade da procura que lhe é implícita, o questionamento da 
Sociedade do Conhecimento a partir da universalização das praxis de 
cidadania. O Observatório assume uma tal universalização como desafio, 
diferenciando as actividades propostas e desenvolvidas consoante os 
grupos-alvo emergentes dos diferentes segmentos do público web 
polarizados em dois perfis-tipo: o de usuário tradicionalmente inserido no 
convívio com a web e o usuário susceptível de nela vir a ser inserido, através 
da aprendizagem do modo como se constrói a relação autosustentada entre 
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a tríade cidadania/capital/coesão de natureza social, com passagem pelo 
território web e pelas potencialidades que esta faculta. 
 
Nessa aprendizagem é fulcral o envolvimento dos recursos facultados pelo 
Observatório, incluindo os da mediação suportada pela entidade de 
incubação, por cujo intermédio se aduz, aos grupos-alvo finais do Projecto, o 
grupo alvo implicado na aprendizagem do papel que lhe cabe nessa 
mediação e no controle das relações emergentes das redes institucionais e 
sociais em que se constrói a cidadania activa e inclusiva. 
 

2.6. Acerca dos Recursos 

 
 

Fulcrais para que o Observatório assuma os desideratos da universalização 
a que se propõe, os Recursos são mobilizados pela Parceria constituída pela 
Equipa de Investigação do Centro de Filosofia das Ciências da Universidade 
e Lisboa e pela Câmara Municipal de Montijo, assumida enquanto entidade 
de incubação da experiência piloto em curso, tendo por móbil a construção 
de um exploratório que permita ponderar e identificar os contornos da sua 
replicabilidade. 
 
Convivem pois nessa aliança os recursos científicos e tecnológicos 
mobilizados pela equipa e os recursos materiais e humanos financeiramente 
aduzidos pela Autarquia. A Plataforma do Website disponibiliza nos seis 
domínios em que se organiza os recursos tecnológicos implícitos à 
dinamização das relações entre os Grupo-alvo e os Acervos Documental e 
Informacional, constituídos pelos Argumentários dirigidos à ponderação e 
desenvolvimento interactivo com os Grupos alvo e as Comunidades que, no 
decurso e a montante da experiência, intervêm no seu questionamento e 
afeiçoamento, com outputs registados nas Bases de Dados e de 
Conhecimento emergentes. 
 
Na transformação dos recursos humanos envolvidos na mediação 
proporcionada pelo OC em destinatários da construção de um perfil funcional 
diferenciado no âmbito da própria Autarquia reside um dos objectivos fulcrais 
do Projecto: a demonstração de como as políticas públicas podem ser 
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utilizadas para o desenvolvimento de novos perfis de recursos humanos 
ajustados à Sociedade do Conhecimento, desde que aquelas sejam 
majoradas nessa perspectiva. 

 
Transversal a toda a sequência do menu principal do Site descrita de 2.1. a 
2.6, situa-se a página emergente do Sítio Local de Cidadania do Montijo, em 
construção desde Março do corrente ano pelo Gabinete adhocrático da CMM 
entretanto instalado no bairro urbano do Esteval.  
 
Enquanto Plataforma de experimentação, divulgação e animação do 
Observatório de Cidadão local em torno das questões-chave da identidade, 
participação, poder e conhecimento, associadas às trajectórias individuais e 
colectivas dos cidadãos nos seus territórios, esta página enquadra-se nos 
pressupostos do lançamento em Setembro de 2008 do referido Gabinete 
configurado através de 2 workshops de sensibilização à problemática, 
decorridos na Fundação da Faculdade de Ciências enquanto entidade de 
acolhimento da Parceria CFCUL/CMM. 
.  

2.7. Acerca das Evidências registadas  

 
O Projecto em curso está na sua primeira fase, de constituição de recursos:  
 

• recursos humanos – agrupados na bolsa de mediadores da gestão 
do conhecimento e acompanhados por um elemento da Equipa de 
Projecto, o assessor de formação-acção – os quais foram envolvidos 
num Sub-projecto de Formação-acção que implica, desde já, a 
dinamização de relações entre os serviços municipais e colectivos de 
cidadãos 

• recursos informacionais (disponibilizados e a disponibilizar on line, 
nas plataformas acima identificadas).  

 
A formação de mediadores, iniciada em Março de 2009, tem sido feita ao 
ritmo de uma sessão semanal de formação/dinamização, com duração de 
um dia, e teve já como resultado a integração do Município do Montijo na 
Rede Internacional dos Territórios para a Co-responsabilidade.  
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O suporte virtual de interacção – O Observatório Local do Cidadão e o Sítio 
Local de Cidadania do Montijo – foram visitados, durante o primeiro semestre 
de 2009, por 1246 pessoas.   
 
O Mapa do sítio, com mais de 180 entradas, algumas delas para recursos 
complexos tais como o Glossário ou o Fórum, garantem a capacidade de 
aprofundamento e abrangência necessárias aos temas em investigação. 
 
Mas, embora apenas em fase de instalação, já se podem considerar 
tendencialmente comprovadas as limitações de uma interacção virtual 
visando o exercício de uma cidadania activa e inclusiva enquanto não 
mediada, pelo menos numa primeira fase, presencialmente. 
 
Se nos basearmos apenas nas estatísticas relativas a artigos publicados no 
sítio e comentados, temos, no referido semestre, 48 novos artigos ou tópicos 
publicados com convite ao comentário. Estes artigos registaram 2001 visitas 
mas apenas 10 comentários, sendo certo que os 7 artigos sobre o Plano 
Director Municipal, com 354 visitas, não tiveram qualquer eco on line!  
 
No entanto, registaram os Observadores da Equipa do Sítio Local de 
Cidadania do Montijo que, no mesmo período, a Autarquia obteve como 
resposta no debate que conduziu sobre a revisão do Plano Director 
Municipal, 107 requerimentos/sugestões distribuídos como se segue: 
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O tratamento da informação demonstrou à saciedade que o participação 
provinda das freguesias rurais incide sobre a intenção de transformar 
propriedade rural em solo urbano, com total indiferença pelo impacto dessa 
proposta de transformação numa política de ordenamento do território 
subordinada à defesa do ambiente. Inserir esta problemática no modo de 
operacionalização do modelo RPR através da experiência piloto em curso, 
significa testar a possibilidade dos cidadãos no âmbito dos colectivos de que 
façam parte assumirem como vital a componente ambiental dos seus 
interesses  
 
De momento, a análise de discursos e de conteúdos de ambas as 
plataformas do site (o Observatório Local do Cidadão e o Sítio Local de 
Cidadania do Montijo), evidenciam ainda as profundas diferenças entre 
ambas, em consequência da limitada interacção processual e funcional das 
respectivas equipas de peritos, nomeadamente na produção, reprodução e 
gestão do conhecimento.  
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No essencial, o facto decorre da exiguidade do tempo de que a BRH ainda 
dispõe para se poder envolver no desenvolvimento do Plano do seu próprio 
Gabinete, de acordo com lay out adequado ao desenvolvimento sustentável 
e aos pressupostos básicos assumidos no processo de lançamento do 
referido Gabinete no universo de prossecução do Projecto, implicando  as 
previstas inter-relações a nível conceptual das referidas plataformas. 
 
Em contrapartida, constitui um resultado inaugural da maior relevância  
a ligação da Plataforma do Sítio Local de Cidadania Social de Montijo ao 
Conselho da Europa estimulada pelo Perito desta (Samuel Thirion) que, 
tomando contacto com o website, tomou a iniciativa de se deslocar ao 
referido Gabinete para debater com a respectiva BRH a problemática de 
análise da lógica do bem estar no âmbito da co-responsabilização societal 
pelo bem comum.  
 
Tendo por norte a metodologia SPIRAL (Societal Progress Indicators and 
Responsabilities for Alls)1, a ponte que a Autarquia se propõe consolidar 
nesse sentido com o Conselho da Europa, com base na Parceria que com 
ele espera poder vir a consolidar ao mais alto nível, baseia-se na estratégia 
de concertação de responsabilidades, destinada a visar a edificação de 
territórios de co-responsabilidade comunitária e societal interdependente do 
incentivo ao empowerment  propulsionado pela BRH. 
 

                                                      
1 Para o desenvolvimento desta metodologia consultar http://www.cidadania-
social.net/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=6
0&Itemid=163 
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3. Conclusões 

 

O trabalho realizado e os resultados obtidos reforçam o interesse da 
investigação tendente à confirmação ou infirmação das hipóteses de partida. 
 
Donde a decisão de continuar a aposta que iniciámos no último trimestre 
através de um assessor de formação-acção que acompanha a BRH do 
Esteval nas suas reuniões com as populações e actores sociais, 
incentivando-os progressivamente à interacção presencial e ao seu 
complemento com interacções virtuais. Apoiada também nesse âmbito na 
recolha, digitalização e incorporação da produção do conhecimento informal 
local no Sítio Local de Cidadania e alimentando-o, em paralelo, com o registo 
de evidências da interacção mediada nas Bases de Conhecimento ainda por 
prover, a BRH participará na ponderação da questão de partida do Projecto 
C&SC que passará prioritariamente pela formação dos colectivos de 
cidadãos nos sítios da rede escolar em que se torna pertinente testar a 
compaginação do empowerment dentro e fora o universo escolar, com 
recurso à metodologia SPIRAL e à correspondente estratégia de edificação 
de territórios de co-responsabilização incentivada pelo Conselho da Europa. 
 
Estar-se-á então em fase de lançar os subdominios C3S (Fórum e Learn) e 
com eles a passagem da fase declarativa do site à fase comunicacional que 
o compaginará com os objectivos gerais do Projecto 
 
Com o apoio de software de análise qualitativa (Atlas.ti) caber-nos-à 
evidenciar não apenas a infografia da produção colectiva – escrita, gráfica, 
sonora, imagética ou vídeo - de cada uma das Equipas Produtoras mas 
também – e sobretudo - as contradições, contaminações e fertilizações 
cruzadas porventura atingidas entre os vários discursos e argumentários em 
presença, tendo sempre por horizonte as rotas de aproximação às 
finalidades do Projecto C&SC.  
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Estender toda a metodologia em desenvolvimento a uma rede restrita de 
Sítios Locais de Cidadania a investigar, minimizando as possíveis influências 
da “opção política maioritária” nos governos/colectivos locais respectivos, 
constitui o próximo desiderato do Projecto., dependendo a sua prossecução 
no próximo quadriénio de imponderáveis conjunturais que não nos cabe 
prever. 
 
No Horizonte de referência da Sociedade do Conhecimento permeável à 
Cidadania estará então a emergência dum Observatório da Cidadania em 
desenvolvimento na sociedade portuguesa, enquanto directório dos 
Observatórios do Cidadãos emergentes dos Sítios Locais da Cidadania 
Social. 
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