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Apresentando o projeto 

Netbox

As pessoas por detrás do 

Netbox
NetBox associa 9 parceiros provenientes de toda Europa 
e que incluem tanto parceiros que dão apoio, como 
outros parceiros que implementam as atividades. Dos 6 
parceiros que desenvolvem ações com as 6 comunidades 
rurais locais e garantem a implementação do NetBox são: 
a Meath Partnership da Irlanda (Coordenador do projeto), 
Superact do Reino Unido, Associação para a Educação 
e Desenvolvimento Sustentável (AESD) da Romênia, 
Juanimo Karjeros Centras (JKC) da Lituânia, Instituto 
para o Desenvolvimento de Recursos Humanos (IRZL) da 
Polônia e Santa Casa da Misericórdia de Santarém (SCMS) 
de Portugal. Estas equipas têm trabalhado em conjunto e 
com as suas comunidades de modo a desenvolver, projetar 
e apresentar o projeto NetBox. A apoiar o trabalho destes 

O projeto NetBox é uma iniciativa dedicada á 
aprendizagem ao longo da vida no seio da comunidade 

do Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida. 
Pela primeira vez, Netbox pretende desenvolver uma 
micro rede social em comunidades rurais focada na 

no seio destas comunidades de forma a desenvolver 
novas parcerias que irão gerar mais recursos 
educacionais relevantes para os residentes locais. 
NetBox oferece uma nova e excitante abordagem para 
facilitar oportunidades de aprendizagem e socialização 
entre diferentes elementos chave das regiões rurais. 
Os parceiros deste projeto dão uso a ferramentas de 
aprendizagem online, através de uma rede social e 
das abordagens de Desenvolvimento da Comunidade 
baseada em recursos e necessidades de forma a atingir 
as aspirações e objetivos do Projeto. Para acompanhar 
o desenvolvimento do projeto durante os próximos 12 
meses, por favor visite www.netboxproject.eu.

parceiros estão mais 3 parceiros, sendo estes, do Chipre, 
Alemanha e Finlândia. Experientes na prática e política 
de desenvolvimento comunitário, CARDET do Chipre e 
a Universidade Paderborn da Alemanha, trabalham lado 
a lado com a Innoventum da Finlândia dando uso ao 
conhecimento tecnológico deste último para desenvolver 
e atingir os objetivos do projeto.
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“As comunidades rurais são, 
acreditamos, a chave para o seu 
próprio destino, elas são os seus 
melhores ativos, cabe-nos a nós, 

apenas, ajudar a transpor para fora “a 
grandeza que têm dentro de si”
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Parceiros de 

Implementação
Meath Partnership é uma organização comunitária, 
sediada em Kells, e que atua no concelho de County Meath 
– Irlanda, é responsável pela conceção e implementação 
do programa de desenvolvimento local e rural da 
região. É especializada na criação/ desenvolvimento de 
capacidades a nível das comunidades locais, através da 
conceção e implementação de um conjunto de projetos 
e programas de combate à exclusão e desvantagens 
sociais.

Superact

que tem a sua sede em Taunton, Somerset. Trabalha 
com uma série de comunidades no Reino Unido e 
internacionalmente, e utiliza a arte para: realizar um 
contributo importante na vida das pessoas; quebrar 
barreira; construir auto-estima; promover a inclusão 
social e a empregabilidade; e fornecer fortes canais de 
expressão e comunicação onde anteriormente estavam 
pouco estabelecidos, ou eram inexistentes.

AESD é um centro educacional com sede em 
Calarasi, Roménia. As suas principais atividades são a 
implementação de cursos de educação ao longo da vida 
a nível formal e informal; e a construção de um sistema 
organizado de orientação, prestação de informação e 
formação em todas as etapas da educação de adultos

Juanimo Karjeros Centras é uma organização não-
governamental sediada em Kaunas, na Lituânia, com uma 
experiência de mais de 10 anos de apoio a comunidades 
carenciadas através de programas de educação não-
formal e serviços de orientação. O objetivo desta 
instituição é atender as necessidades do público por meio 

IRZL

governamental localizada em Lublin, na Polónia. A sua 
missão é promover e apoiar o desenvolvimento sustentável 
das comunidades locais e do mercado de trabalho através 
de programas de educação direcionados.

SCMS é uma instituição particular de solidariedade social 

Tem por missão agir concertada e integradamente 
na comunidade que a envolve, prevenindo situações 
de exclusão social e promovendo um adequado 
desenvolvimento biopsicossocial dos indivíduos. A 
SCMS dá apoio nas seguintes áreas: idosos, família e 
comunidade, infância e juventude.

Parceiros de Apoio
CARDET

governamental de pesquisa e desenvolvimento com 
sede em Nicósia, Chipre, trabalha em parceria com 
organizações de todo o mundo. A sua missão é inspirar a 
próxima geração de educação e promover a investigação, 

inovação e desenvolvimento através de práticas baseadas 
em evidências, e pesquisa de ponta.

Innoventum é uma empresa de desenvolvimento de web 
que tem a sua sede em Joensuu, na Finlândia. Possui 
uma vasta experiência na criação e  desenvolvimento 

que vão desde: aprendizagem eletrónica; compras online 
e transmissão de vídeos ao vivo. O seu objetivo é ser o 
precursor das tecnologias modernas e soluções baseadas 
em web.

Universität Paderborn, na Alemanha é representada 
pelo Departamento de Negócios e Educação de Recursos 
Humanos. Este departamento educa os alunos na 
primeira fase da formação de professores para o campo 

Netbox em poucas palavras
O principal objetivo do Netbox é ” guiar e validar 

comunidades rurais onde os consumidores tradicionais 
de serviços educacionais possam tornar-se produtores 
desses conteúdos e serviços”.

Os objetivos do Netbox são os seguintes:

ao longo da vida em pequenas comunidades rurais, 
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Conheça as diferentes 

Comunidades…
Oldcastle está situado no canto noroeste do Condado 
de Meath, delimitada a nordeste County Cavan, a 
oeste pelo Westmeath e a sul pela fronteira natural dos 
Loughcrew Hills. Oldcastle tem uma população rural de 
2.226 pessoas dentro da cidade e em todo o interior 
rural. Durante a consulta descobriu-se a necessidade de 
fornecer um serviço de formação para os moradores de 
Oldcastle para abordar questões de desemprego. Com o 
suporte e recursos locais adequados, este projeto pode, 
potencialmente, ser fundamental para estimular alguns 
setores subdesenvolvidos em Oldcastle, como a indústria 
do turismo, por exemplo. A natureza do NetBox implica 
que seja necessário um espírito de comunidade forte 
e aberto, para que os recursos da zona de partilha de 
conhecimentos e do Mercado de competências possam 
ser  plenamente explorados. Neste sentido Oldcastle é a 
aldeia ideal para implementar o NetBox. Esta foi sempre 
a crença da parceria Meath, mas também foi ecoando 
através do ativismo comunitário e pelo desejo do estímulo 
econômico que têm sido expressos ao longo de cada 
etapa do processo de consulta à comunidade até ao 
momento.

Wiveliscombe é uma comunidade em Somerset, a 
9 milhas de Taunton. Com uma população de 2.670 
habitantes, funciona como um centro para as freguesias 
vizinhas e tem um caracter forte e independente. É uma 
comunidade muito ativa e com muita iniciativa que leva 
a cabo as suas próprias atividades, exemplo disso são 
todas as atividades comunitárias desenvolvidas: ao longo 
dos últimos anos foram criados 16 bungalows para idosos 
e um novo centro para crianças. O serviço comunitário 
abre seis manhãs por semana, atuando como um ponto 
fulcral de informações, e já ao longo de doze anos que 
os residentes produzem o seu próprio jornal, gratuito – 
“O Mensageiro” que é entregue em mão por voluntários. 
Existe também uma estação de radio comunitária - a 
10rádio, um clube de cinema, e todas as noites durante a 
semana os grupos encontram-se e reúnem-se para uma 
série de atividades. No centro da comunidade, alguns 
voluntários fazem um centro de dia para os mais idosos 
que estão sozinhos em casa. E como tal, tornou-se uma 
excelente candidata a comunidade piloto.

Vale de Figueira e São Vicente do Paúl foram as duas 
comunidades portuguesas selecionadas para se realizar 
o projeto Netbox. A escolha recaiu sobre ambas as 
comunidades, devido à proximidade existente entre estas, 
pela sua potencialidade e complementaridade e por se 
encontrarem a apenas 14 km de Santarém. O êxodo rural 
tem sido uma preocupação de ambas as comunidades, 
no entanto, afetou-as de um modo diferente. Na freguesia 

o que aumenta consideravelmente o alcance e as 
disponibilidades de serviços educacionais e de apoio.

participação na comunidade com os residentes locais, 
prestadores de serviços e empresas direcionando-os 
para um conjunto de objetivos comuns previamente 

aprendizagem nas comunidades rurais selecionadas

estabelecendo a comunicação online entre as 
comunidades piloto.

Comunidades piloto arrancam 

para um começo estrondoso!

ao longo da vida no seio da comunidade, foi necessário 
desde o início o compromisso e a participação a nível da 
comunidade (moradores locais, empresas e prestadores 
de serviços). Na maioria dos casos, as equipas locais 
de voluntários formaram Grupos de Gestão Local 
para conduzir as atividades do projeto e atuar como 
uma amostra para o trabalho de investigação, teste e 
desenvolvimento. O projeto NetBox surgiu assim em 
cada uma das seis comunidades rurais piloto com esta 
preciosa ajuda e espera-se que esses prestadores de 
serviços e moradores continuem a ter um papel ativo no 
projeto ao longo da sua vida e que apresentem/partilhem 
as suas experiências na Conferência Final a ser realizada 
na Polónia, na Primavera de 2014. 
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de Vale de Figueira, o movimento dos moradores para 
fora da freguesia levou a comunidade a perder alguns dos 
seus serviços e negócios, os seus residentes realçam o 
bom desempenho do CBES de Vale de Figueira no apoio 
social à freguesia, mas têm receio de perderem ainda mais 
serviços no futuro. Quanto à freguesia de São Vicente do 
Paúl apesar de um recente declínio na população, tem 
conseguido manter as estruturas de assistência e apoio 
à comunidade, tem uma área de negócio composta por 
pequenas empresas e tem um edifício, o Centro Pastoral 
que promove atividades de aprendizagem. Os residentes 
desta área estão satisfeitos com os serviços existentes, 
mas gostariam que existisse mais emprego. Este projeto 
poderá ser uma mais valia para estas comunidades.

Gmina Rykin, na Polónia está localizada na parte 
noroeste da região de Lublin, rodeada pelos rios Wieprz e 
Vistula. Ryki, com a sua pitoresca zona rural e fértil, tem 
sido tradicionalmente associada à agricultura. No entanto 
apenas 50% da população desta região  consegue ter 
trabalho na área da agricultura, existindo assim, nesta 
zona uma taxa de desemprego de 15,8% e devido a esta 
situação um quinto da população vive abaixo do limiar 
da pobreza. As mulheres têm menos oportunidades 
de emprego do que os homens, e são particularmente 
vulneráveis. No modelo tradicional de família, as mulheres 

em desvantagem no mercado de trabalho. Também 

durante longos períodos de desemprego. Como a região 
de Ryki é relativamente pobre, as autoridades locais estão 

(educação primária e secundária, serviço de saúde, 
polícia, bombeiros). Estão, no entanto, dispostos a apoiar 
ativamente qualquer iniciativa destinada a melhorar as 
condições de vida na área, deste modo, Ryki foi a escolha 
para ser uma das comunidades piloto do projeto Netbox. 

, na Romênia tem 3450 habitantes 
e encontra-se situada na parte nordeste extrema do 
município de Calarasi. A cidade tem uma população 

maioritariamente jovem e em crescimento, existem mais 
de 300 novas casas construídas nos últimos 20 anos, em 
parte também devido à sua localização, não muito longe 
de uma cidade e com acesso à rede ferroviária. Não existe 

2000ha fora das localidades e 24 agentes económicos 
que estão particularmente envolvidos nas atividades 
agrícolas e comerciais. 

Tendo mantido o mesmo presidente por 22 anos, com um 
concelho homogéneo local, e com uma população com 
uma mente aberta e pronta para aprender coisas novas 

objetivos para o futuro: estes incluem, Ligar a comunidade 
ao gasoduto para uso doméstico; Levar a TV cabo à 
comunidade; Construir um depósito de lixo ecológico; 
Estabelecer uma unidade médico-sanitária; Plantar 
árvores numa área de 20 hectares em terras degradadas 
e Participar no Projeto Netbox!

Kulautuva, na Lituânia, situa-se a aproximadamente 
20 minutos da cidade de Kaunas, é uma comunidade 
pequena no município distrital de Kaunas, no centro da 
Lituânia.

Está situada na margem direita do rio Nemunas, e tem 
uma população de 1367 pessoas. A comunidade tem uma 

comunitárias. Esta comunidade tem um jardim-de-
infância, duas escolas, um centro cultural, uma biblioteca 
e um centro comunitário. O bem-estar da comunidade é 
assegurado também por outros prestadores de serviços, 
incluindo um hospital infantil, o dispensário de Kulautuva 
e a estação dos bombeiros. A comunidade criou um grupo 

da UE. nos quais se incluem um parque multifuncional, no 
qual várias atividades desportivas podem ser praticadas 
(basquetebol, ténis, voleibol, etc…) e um parque especial 
para as crianças mais pequenas.

Esta comunidade acolhe o projeto NetBox na sua região, 
na esperança de este apoiar e manter o desenvolvimento 

Para acompanhar a história NetBox em cada uma dessas comunidades, por favor visite 

www.netboxproject.eu


