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PLANO DE ACTIVIDADES 2010 
 
 Para além das previstas nos planos da responsabilidade de cada CRC de que se anexam os 
que nos foram enviados, o IN(for)DEMO, CRC da Artenave, propõe para o Cluster “Formação 
para o Desenvolvimento Regional e Local”, as seguintes actividades comuns: 
 
 
1º Semestre: 
 
- Participação no Encontro Anual da Rede 
 
- Inquérito aos CRC da rede e às organizações da sua área de abrangência através deles, visando: 
 Identificar conceitos e opiniões sobre Desenvolvimento Social, factores inibidores e 
estratégias para a sua promoção. 
 
- Uma Reunião por trimestre, sendo que a primeira pode decorrer em simultâneo com o encontro 
anual da Rede, a 15 de Abril, em Lisboa. 
 
- Workshop sobre Comunidades de Aprendizagem, a realizar em 2 de Março. 
 
 
 
2º Semestre: 
 
 
Recolha e Tratamento dos dados do Inquérito, a realizar até 30 de Setembro. 
 
Workshop sobre Desenvolvimento Social, Resistências e Estratégias. A realizar Outubro, 
provavelmente no Alentejo se os CRC da ADRAL e da ADPM confirmarem a sua colaboração e 
os seus interesses na sua localização forem convergentes. 
 
Workshop sobre Recursos Humanos e Qualidade nas Organizações da Economia Social. A 
realizar em Novembro, provavelmente em Viana do Castelo, visto o CRC da ACEP ter já dado 
indicações de que estaria disponível e interessado em participar na sua organização e realização. 
 
Trimestralmente: Reunião dos CRC do Cluster 
 
 
Em permanência, ao longo do ano: Animação da Comunidade de Aprendizagem para o 
Desenvolvimento Regional e Local e do CRC Virtual. 
 
 
Moimenta da Beira, 22de Fevereiro de 2010 
 
Carlos Caixas 
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