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Projeto ESCUTA desafia alunos 
da UAc a criar moeda social local

A Kairós, em parceria com a 
Universidade dos Açores (UAc), 
está a promover o projeto ES-
CUTA (Empreendedorismo So-
cial Comunitário Universitário 
Transnacional - Açores) junto 
dos alunos de Serviço Social da 
UAc, com o intuito de os desa-
fiar a criar uma moeda social lo-
cal em São Miguel.  

Segundo Pedro Gouveia da 
Kairós, trata-se de uma inicia-
tiva transnacional entre os Aço-
res, Espanha e França que pre-
tende ajudar os estudantes do 
ensino superior a conhecer me-
lhor a comunidade em que se 
inserem e a desenvolver com-
petências socioemocionais, ao 
mesmo tempo que promove 
uma economia solidária. 

“A OCDE [Organização para 
a Cooperação e Desenvolvi-
mento Económico] tem vindo 
a evidenciar lacunas na nossa 
base de conhecimento sobre as 
habilidades emocionais e as ca-
pacidades sociais das crianças 
e jovens. Por isso, achámos que 
era a altura certa de, nesta lógi-
ca de rede colaborativa, poder 
introduzir uma atividade atra-
vés de um projeto transforma-
dor relacionado com a criação 
de uma moeda local para des-
envolver essas competências”, 
explica o gestor do projeto. 

Pedro Gouveia salienta que 

se trata de uma iniciativa com 
a duração de três anos, dirigida 
à inovação e à criação de boas 
práticas e que dará “a possibili-
dade aos alunos de saírem da 
sala de aula, estarem com as 
suas comunidades e ainda par-
tilharem a experiência com os 
outros colegas, inclusive de ou-
tros países, o que também vai 
permitir desenvolver as suas 

competências linguísticas e di-
gitais”, realça. 

O também técnico de ação so-
cial da Kairós explica ainda que 
a moeda social poderá ser cria-
da em qualquer comunidade 
que os alunos detetem que faz 
sentido - desde uma escola a 
uma freguesia - com o objeti-
vo de adquirir produtos e ser-
viços sem ser com o euro. 

Pedro Gouveia da Kairós é um dos responsáveis pelo projeto na Região

“Trata-se de um projeto com 
uma característica transfor-
madora das comunidades lo-
cais, no sentido de criar uma 
consciencialização comunitá-
ria de que é possível ter um ou-
tro tipo de economia, que as co-
munidades não precisam de 
estar tão dependentes do exte-
rior e que se podem organizar 
com base em interesses coleti-
vos”, frisa Pedro Gouveia.  

“Através desta moeda, pode ha-
ver uma economia circular na co-
munidade menos competitiva, 
menos especulativa, porque a 
moeda que é criada numa co-
munidade à partida só tem valor 
nessa comunidade”, acrescenta. 

Financiado em mais de 137 
mil euros pelo Programa Eras-

mus+, o projeto, que a Kairós 
considera ser “disruptivo”,  con-
ta com a participação de 27 alu-
nos do curso de Serviço Social 
da UAc, além de estudantes de 
universidades parceiras em Es-
panha e França.  

Segundo Pedro Gouveia, es-
tes países já contam com moe-
das sociais em circulação em 
determinadas comunidades e 
trazem o seu ‘input’ ao proje-
to, além de permitirem o inter-
câmbio entre alunos, professo-
res e técnicos. 

“O ESCUTA permite que os 
alunos não só conheçam as suas 
comunidades como as de ou-
tros países e, assim, se possam 
tornar melhores profissionais 
no futuro”, destaca.  
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Iniciativa transnacional pretende ajudar os alunos de Serviço Social da Universidade dos Açores a conhecer melhor a sua 
comunidade e a desenvolver competências socioemocionais, ao mesmo tempo que promove uma economia solidária
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Videoconferência no início do mês marcou o início do projeto
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