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Como há 10 anos – em Dezembro de 1999 –
também hoje e provavelmente dentro de 6
anos, em Dezembro de 2015,
a Rede CRC continuará a ser um projecto
improvável…

A irreversibilidade e a sustentabilidade quer
da Rede, quer dos CRC que a integram estarão
longe de se considerarem adquiridas!
Improvável porque convoca e desafia culturas
organizacionais alicerçadas em valores muito
diferentes a partilharem, a cooperarem, a
aprenderem de modo recíproco e a construírem
acções comuns de combate à exclusão, onde a
cidadania se aprofunda através do conhecimento e
da disseminação das inovações…

Projecto improvável - paradoxo da Rede de CRC
obstáculos à consolidação da Rede

 desvalorização da qualificação das populações mais

fragilizadas,
descrença nas iniciativas de coesão e de inovação social
o individualismo,
 a competitividade a todo o custo,
a cultura predadora,
a desconfiança,
o receio
a evitação da partilha

Os principais desafios de há 10 anos continuam
actuais
Como construir consensos e práticas na resolução dos
problemas e das acessibilidades à aprendizagem
Como construir, fixar e disseminar conhecimento
carregado de traços culturais tão diversos e que seja
potenciador das autonomias e da cidadania

Há 10 anos elegemos os profissionais de formação, os
professores, os gestores, os consultores e os facilitadores
sociais como os protagonistas, parceiros e

clientes dos Centros que integravam a Rede
de CRC.

Estes actores são os players e disseminadores naturas das
inovações, das práticas promissoras, os alavancadores das
aprendizagens, das autonomias e, claro, da cidadania…
Desafiar estes parceiros a assumirem-se como

learning citizenship practitioners

A melhor maneira de preparar o futuro
não será fazê-lo acontecer?
Não será tempo da Rede de CRC se
(re)inventar?
Apesar de Projecto improvável será que
podemos continuar a acreditar que a Rede de
CRC é uma utopia viável?

Como evoluir de Projecto Improvável para uma Rede
viável?
Estamos em Dezembro de 2015, a Rede de CRC atinge a maturidade
possível a um ser organizacional complexo com 16 anos…
Hoje é-lhe reconhecido o estatuto de maioridade!
O trajecto organizacional até aqui foi um verdadeiro caminho das
pedras… Mas a Rede respira confiança, dinâmica, crença no futuro,
pois as acções em curso são muito promissoras. Basta olhar para a
composição da actual Rede que conta com 150 CRC, dos quais 50
estão localizados em alguns países europeus e em todos os países
de expressão oficial portuguesa!
Quais as práticas dominantes desta Rede?
Quais os serviços mais comuns?
Quem são os seus principais clientes e utilizadores?

Vejamos alguns instantâneos da paisagem
organizacional onde a Rede de CRC actua em
2015!
Mais de metade dos CRC estão nas universidades e/ou são
parceiros activos na formação de muitas escolas superiores;
Os projectos formativos e programas de aprendizagem e de
auto-estudo disponibilizados pela Rede de CRC são
reconhecidos pelas universidades e conferem entre 5 e 10
ECTS nos respectivos curricula.
A Rede de CRC tem o directório de competências nos
domínios da formação e da educação mais actual e
prestigiado, sendo utilizado na formação e actualização de
formadores, coaches e professores.

Vejamos alguns instantâneos da paisagem
organizacional onde a Rede de CRC actua em
2015!
A Rede de CRC tem todos os programas de formação de
formadores homologados para a obtenção e renovação de
CAP de formador e de outras certificações internacionais (p.
ex., coaching).
A rede de CRC é parceira privilegiada do CEDEFOP e
das autoridades nacionais no domínio do Quadro Nacional
de Qualificações.
O CRC Virtual obteve o 5º lugar no benchmark europeu
sobre os ambientes de aprendizagem colaborativa e a
distância mais inovadores.

Vejamos alguns instantâneos da paisagem
organizacional onde a Rede de CRC actua em
2015!
O CRC virtual integra a InoviPedia, constituída por 15000 recursos
em conhecimento on-line, passíveis de pesquisas integrais ( os best
products produzidos nos domínios da inovação social, gestão &
liderança, educação & formação, indústria& pme, saúde, 3º sector,
sociedade da informação & TIC, história e cultura portuguesa).
A Rede de CRC tem 80000 utilizadores registados e atende
diariamente 12000 utilizadores.
O catálogo que integra a oferta formativa da Rede conta com 750
cursos, dirigidos a 140 diferentes profissões. No ano de 2015
realizaram-se 2200 cursos.

Vejamos alguns instantâneos da paisagem
organizacional onde a Rede de CRC actua em
2015!
A Rede de CRC é parceira em 35 projectos de investigação sectorial
A Rede de CRC integra 90 CNO.
A Rede de CRC tem 6 ilhas no second life, constituindo-se como
espaços de simulação e estudo dos comportamentos futuros em
ambientes de aprendizagem.
O CRC Virtual integra 280 Comunidades de Práticas de
formadores, coaches, consultores, professores, gestores e cidadãos.
O congresso anual da Rede de CRC integra habitualmente cerca de
6 laboratórios onde são demonstradas e testadas novas ferramentas
de gestão, concepção, avaliação e produção de conteúdos; 80
mestrandos e doutorandos que estão a realizar teses na Rede
apresentam os resultados das suas investigações e pesquisas.

Vejamos alguns instantâneos da paisagem
organizacional onde a Rede de CRC actua em
2015!
A rede de CRC é parceiro reconhecido para o desenvolvimento de
projectos de inovação social quer pela AP, quer pelas Autarquias e
Redes Sociais.
As bibliotecas dos 150 CRC têm os 280000 recursos físicos (livros,
periódicos, multimédia) integrados no seu catálogo on-line.
A Rede de CRC disponibiliza serviços personalizados de apoio ao
auto-estudo, desenhando planos personalizados, baseados em dossiers
dinâmicos com itinerários de aprendizagem e geridos por coaching
individualizado.

Marca Rede CRC
Com estas práticas enraizadas na sociedade e nos
territórios e esta presença poderemos afirmar que
hoje, Dezembro de 2015, a Rede de CRC é
incontornável, pois aí estão as evidências de que
criou uma marca e uma sólida Assinatura
Organizacional na nossa sociedade.
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