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Bem-vindos
Bem-vindos à segunda edição de Notícias 
do NetBox. Neste boletim informativo 
partilharemos a experiência do processo 
de auditoria da comunidade NetBox e 
enfatizaremos as principais potencialidades e 
necessidades de aprendizagem identificadas 
nas seis comunidades-piloto. Relembramos 
acerca da questão 1 que 
“NetBox é um projeto de comunidade de 
aprendizagem baseada em tecnologias de 
informação e comunicação (TIC), financiado 
pela União Europeia, que visa apoiar pequenas 
comunidades rurais a tornarem-se autossuficientes 
na forma como se envolvem com a aprendizagem 
e acedem à mesma. A ideia consiste em 
transformar as pessoas de meros ‘consumidores’ 
em ‘produtores’ de conhecimento. 

O propósito da Auditoria na Comunidade foi 
conhecer cada comunidade e ter noção das 
potencialidades existentes. Foi desenhada para 
identificar e explorar a riqueza de conhecimento, 
competências e recursos educacionais que 
pudessem ser reforçados e partilhados através 
da aprendizagem, numa Abordagem de 
Desenvolvimento Comunitário Baseado em 
Potencialidades. 
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Também visava identificar necessidades de 
aprendizagem individuais e comunitárias, bem 
como procurar oportunidades de parcerias de 
aprendizagem. Os questionários e outros instrumentos 
de recolha de dados focaram-se em identificar e 
documentar potencialidades e necessidades de 
aprendizagem, assim como questões mais gerais 
acerca da comunidade, níveis e utilização de TIC e 
atividades de aprendizagem existentes. Os dados 
foram recolhidos pelos três grupos de intervenientes 
na comunidade – empresas, prestadores de serviços 
e residentes. 

Desde o início que uma abordagem participativa 
foi entendida como chave para o projeto, em 
conformidade com as intenções de fomentar a 
resiliência e o envolvimento local. Isto determinou o 
estilo e metodologia da fase de auditoria, assim como 
permitiu que o processo fosse um aspeto-chave de 

“Pretendemos que o processo de 
recolha de dados crie por si novas 

conexões, construa amizades e 
inspire novas redes e projetos no 

seio da comunidade.” 
– Guia de Auditoria NextBox 
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introdução do projeto na comunidade, encontrando 
potenciais campeões e assegurando o interesse de 
futuros utilizadores. 

 Um Guia de Auditoria foi produzido para apoiar 
equipas locais, descrevendo em pormenor a filosofia 
por detrás da pesquisa, com um conjunto de métodos 
que podiam ser utilizados a par dos questionários e 
dicas sobre como envolver as pessoas no processo. 
Um Pack Introdutório foi criado, disponível numa 
apresentação em Power Point, para ajudar a formar 
as equipas locais e construir as suas competências 
como pesquisadores de pares. Ambos os recursos 
estão disponíveis para utilização gratuita em www.
netboxproject.eu.

“Há pessoas na comunidade 
que são apaixonadas pela sua 

paróquia, são bastante dinâmicas 
e pertencem a empresas e 

organizações locais.”
- Relatório de Portugal sobre a equipa local

Metodologias e Recolha 
de Dados
O processo e a escolha dos métodos de pesquisa 
utilizados diferiram no seio das 6 comunidades piloto, 
influenciados pelas competências e abordagens dos 
parceiros, bem como pelo contexto específico de cada 
comunidade. Por exemplo, no Reino Unido foi enfatizado 
o envolvimento criativo utilizando dispositivos em janelas 
locais; na Roménia a principal atividade focou-se em torno 
de questionários escritos. 

Comum a todas as comunidades-piloto foi a articulação 
entre os questionários e a metodologia de pesquisa 
mais criativa/interativa, reconhecendo que um diálogo 
aprofundado com um individuo interessado contribui tanto 
como 20 respostas a um questionário. Esta combinação 
de metodologias proporcionou uma fonte rica de dados 
recolhidos, que aumentaram a pesquisa documental 
realizada inicialmente por todos os parceiros no Projeto 
NetBox.

A informação sobre estes métodos podem ser 
encontrados no Guia de Auditoria NetBox em www.

netboxproject.eu

Imagens de algumas atividade empreendidas por 
parceiros e equipas locais para envolver  
membros da comunidade
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Potencialidades, Conhecimento e Competências
Em todas as seis comunidades encontraram-se inúmeros indivíduos competentes e talentosos com vontade de partilhar 
o seu conhecimento com a comunidade em geral. As pessoas foram convidadas a refletir sobre o que sabem no domínio 
dos passatempos, competências técnicas, conhecimentos profissionais e outras áreas. As ofertas variaram entre 
competências domésticas simples (frequentemente subestimadas até refletidas como sendo de valor) e competências 
profissionais atualmente subutilizadas porque a pessoa se reformou ou desempenha outra atividade. Desde “aulas de 
Inglês avançado e agricultura a organizar a comunidade a limpar as ruas e ensinar as pessoas sobre os seus direitos.” 
Excerto do Relatório da Roménia

As tabelas seguintes ilustram uma visão global do tipo de competências e potencialidades que foram identificados nas 
auditorias das 6 comunidades. 

Tabela 1: Necessidades de Formação

Tabela 2: Potencialidades de Formação

streets and teaching people their rights” 
Extract from the Romanian Report  
 
The tables below give an overview of 
the kind of skills and assets that were 
identified through the audits across all 6 
communities: 
 
 
 
 
 

porque a pessoa se reformou ou 
desempenha outra atividade. Desde 
“aulas de Inglês avançado e 
agricultura a organizar a comunidade a 
limpar as ruas e ensinar as pessoas 
sobre os seus direitos.” Excerto do 
Relatório da Roménia 
 
As tabelas seguintes ilustram uma 
visão global do tipo de competências e 
potencialidades que foram 
identificados nas auditorias das 6 
comunidades. 	  

 
Table 1: Learning Needs 
 

	  
Tabela 1: Necessidades de Formação 

	  
 

Irlanda 
	  

 
Reino Unido 

	  

	  
Portugal	  

 
Polónia 

	  

 
Roménia 

	  

 
Lituânia 

	  
 

Horticultura 
 

Cuidar de crianças 
 

Parentalidade 
 

Cuidados de Saúde 
 

Artesanato 
 

Artes 
 

Comunicações 
 

Estudos de Media 
 

Negócios 
 

Administração 
 

Tecnologias de 
Informação e 
Comunicação 

 

Construção de 
Equipas 

 
Dinâmicas de Grupo 

 
Dança 

	  

 
Engenharia de 

motores 
 

Escultura em pedra 
 

Engenharia do som 
 

Radio 
 

Meditação Budista  
 

Primeiros Socorros 
 

Instrumentos de 
canto 

 

Artesanato em 
madeira 

 

Tecnologias de 
Informação e 
Comunicação 

 
	  

	  
Renda 

 

Crochet 
 

Desportos 
 

Pesca 
 

Culinária 
 

Agricultura 
 

Arranjos florais 
 

Jardinagem 
 

Pastelaria 
 

Bricolage 
 

Eletricidade 
 

Dança 
 

Padaria 
 

Tecnologias de 
Informação e 
Comunicação 

	  

	  
Jardinagem 

 

Arranjos Florais 
 

Cuidar de crianças 
 

Pastelaria 
 

Culinária 
 

Construção de 
equipas 

 

Organização de 
eventos 

 

Arranjos de mesa 
 

Artes 
 

Primeiros Socorros 
 

Tecnologias de 
Informação e 
Comunicação 

	  

 
Desportos 

 

Dança 
 

Literacia 
 

Desenho 
 

Reparação de carros 
 

Crescimento de 
vegetais 

 

Apicultura 
 

Pesca 
 

Construção de 
Gnomos 

(Artesanato) 
 

Culinária 
 

Decoração de mesas 
 

Tecnologias de 
Informação e 
Comunicação 

	  

 
Artes 

 

Artesanato 
 

Cuidados de 
Saúde 

 

Desportos 
 

Tecnologias de 
Informação e 
Comunicação 

 

Multimédia 
 

Cinema 
 

Pedagogia 
 

Jardinagem 
 

Culinária 
 

	  

	  

 
Table 2: Learning Assets 
 

 
Tabela 2: Potencialidades de Formação	  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Irlanda 
	  

 
Reino Unido 

	  

	  
Portugal	  

 
Polónia 

	  

 
Roménia 

	  

 
Lituânia 

	  
 

Aconselhamento 
 

Terapias holísticas 
 

Tai Chi 
 

Dança 
 

Competências 
parentais 

 

Consciencialização 
sobre drogas 

 

Primeiros Socorros 
 

Genealogia 
 

Culinária 
 

Forragem 
 

Artes & Artesanato 
 

Redes de 
sociabilidade online 

 

Línguas 
 

Photoshop 
 

Angariação de 
fundos 

 

Marketing 
 

Liderança 
	  

 
Atividades ao ar livre 

 

Web design 
 

Excel 
 

ASP net, VB net 
 

Facebook  
 

Compras online 
 

Construção de 
cestos 

 

Confiança do 
adolescente 

 

Culinária 
 

Artesanato com 
açúcar 

 

Arranjos florais 
 

Arqueologia local 
 

Costura (vestidos) 
 

Línguas 
	  

	  
Línguas 

 

Culinária 
 

Pintura 
 

Tecnologias de 
Informação e 
Comunicação 

 

Higiene e segurança 
no trabalho 

 

Etiqueta e boas 
maneiras 

 

HACCP 
 

Culinária – 
confeções 
tradicionais 

 

Competências 
empresariais 

 

Turismo 
 

	  

	  
Canto coral 

 

Músicas de folclore 
tradicionais 

 

Arranjos florais 
 

Costura 
 

Danças aeróbicas 
 

Arranjos de mesa 
 

Construção de 
postais 

 

Bricolage 
 

“Caminhada nórdica”  
 

Tecnologias de 
Informação e 
Comunicação 

 

Línguas 
 

Pesticidas 
Ecológicas – 
agricultura 

 

Primeiros Socorros 
 

 Declaração de 
impostos 

	  

 
Competências 
informáticas 

 

Cabeleireiro 
 

Construção 
 

Reparação de carros 
 

Inglês 
 

Crescimento de 
vegetais 

 

Organização de 
atividades 

comunitárias 
 

Ensino sobre direitos 
das pessoas 

 

Cultivo da terra 
(agricultura) 

 

Competências 
artísticas 

 

Fabrico de metal 
 

Apicultura 
	  

 
Cursos vocacionais 
e de requalificação 
de competências 

acreditados 
 

Programas de 
educação informal 

 

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
What the communities had to say:  
 
 
 
 
 

O que a comunidade tem a dizer:  
 
“Definitivamente nós precisamos de um 
espaço para divulgar os nossos serviços e 
produção, assim como para publicitar as 
atividades e eventos na comunidade”  

Lituânia 
 
“(NetBox) Fará uma enorme diferença – mas 
deve ser central, completamente acessível a 
todos e não apenas baseado na internet. Há 
um setor considerável na comunidade que 
não tem competências informáticas. 
Permitiria que todos soubessem o que 
acontece na comunidade e, assim, tem 
potencial para aumentar a participação e 
atividades de vários grupos e organizações.” 
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Este projeto tem sido financiado com o apoio da Comissão Europeia. Esta publicação reflete apenas a perspetiva do autor e a Comissão não pode 
ser responsabilizada por qualquer utilização que possa ser feita da informação nela contida. 

Projeto número: 519255-LLP-2011-IE-KA3-KA3MP

netbox

Para aceder ao Resumo do Relatório de Auditoria NetBox, por favor visite www.netboxpro-
ject.eu ou contacte Meath Partnership através de info@meathpartnership.ie

O que a comunidade tem a dizer: 
Definitivamente nós precisamos de um espaço para divulgar os nossos serviços 
e produção, assim como para publicitar as atividades e eventos na comunidade

Lituânia ❞❝
(NetBox) Fará uma enorme diferença – mas deve ser central, completamente 

acessível a todos e não apenas baseado na internet. Há um setor considerável 
na comunidade que não tem competências informáticas. Permitiria que todos 

soubessem o que acontece na comunidade e, assim, tem potencial para 
aumentar a participação e atividades de vários grupos e organizações.

Mulher (idade 40-49)

❞❝
Na nossa empresa temos pouco conhecimento sobre computadores, temos de 

o melhorar para ajudar na divulgação do negócio, etc.
Homem (idade 40-49) ❞❝

Através da Junta de Freguesia, podiam-se reunir grupos para tentar identificar 
em que tipo de atividades as pessoas querem participar, bem como juntá-las 

para este intercâmbio (coisas práticas e simples).
Homem, mais de 60 anos, reformado, Portugal

❞❝
Wokshops e eventos para trazer pessoas com competências aqui, mesmo que 

fosse apenas uma vez por mês, para aprender coisas novas e diferentes; o 
espaço já existe no Centro Pastoral ou mesmo no jardim da Tojosa!

Mulher, idade 30-39, contabilista, Portugal
❞❝

A auditoria demonstrou o potencial de envolvimento e motivação dos 
residentes para agir em torno de problemas recentes da comunidade em 

parceria com organizações apropriadas.
Membro da equipa local, Lituânia

❞❝
Sondagens na comunidade devem ser levadas mais a sério e as pessoas 

devem ter um real contributo no desenvolvimento local.
Mulher (idade 40-49), Irlanda ❞❝


