
Movimento Kairós 

Kairós com o projeto ESCUTA  
em Cáceres - Espanha
A Kairós e a Universidade dos 
Açores atravessaram o Atlânti-
co na busca de mais conheci-
mento e partilha de experiências 
junto dos nossos parceiros em 
Espanha. A Universidade de Ex-
tremadura (UEX - Cáceres) foi 
o local escolhido para a primeira 
atividade formativa, onde tam-
bém esteve presente o nosso par-
ceiro de Navarra, a Associacion 
para el Impulso de Las Econo-
mias BioRegionales – EBR. 

A formação aconteceu nos 
dias 13, 14 e 15 de setembro, di-
vida em vários módulos: 

1º módulo - Diagnóstico par-
ticipado – Recolha de infor-
mações/observações e instru-
mentos – conhecer o contexto 
comunitário (identificar os 
problemas) e a sua história: Re-
mete-nos para as questões da 
Identidade e a relação de alte-
ridade (nós e os outros); 2º mó-
dulo – A compostagem como 
ferramenta de envolvimento 
comunitário e de empreende-
dorismo social; 3º módulo – A 
Moeda Social – também con-
sideradas moedas comple-
mentares ou paralelas, podem 

ser compreendidas como uma 
alternativa de troca de bens e 
serviços – criando estímulo à 
produção e circulação de ri-
quezas locais. 

Para além das formações, ti-
vemos oportunidade de visitar 
projetos locais: Quinta comu-
nitária; laboratório de plásti-
co (FujiLab). 

Contou ainda, com a apre-
sentação de um projeto de em-
preendedorismo - através da re-
colha da Borra de Café. 

É fundamental estas parcerias 
de cooperação (transnacional), 
que permitem que as organiza-
ções aumentem a qualidade e a re-
levância das suas atividades, des-
envolvam e reforcem as suas redes 
de parceiros, e ainda fomentem o 
intercâmbio e desenvolvimento 
de novas práticas e novos méto-
dos, na transferência e/ou aplica-
ção de práticas inovadoras bem 
como partilhando e confrontan-
do ideias, com o mote de - Pen-
sar Global para Agir Localmente. 

Foi ainda possível verificar, 
as sinergias entre comunida-
des e o poder local, e a forma 
como valorizam os recursos 
endógenos e a capacitação das 
pessoas, no envolvimento das 
mesmas em melhorar as suas 
condições de vida e o meio 
como travam processos de em-
pobrecimento, direcionando 
todos os meios para as áreas de 
intervenção, de forma a po-
tenciar a sua eficácia e a maxi-
mizar os resultados. 

O ESCUTA procura encon-
trar soluções mais ajustadas, 
estimulando e valorizando a 
construção de novas aborda-
gens aos problemas numa ló-
gica de aprendizagem e im-
plementação. 

A Kairós agradece toda a orga-
nização, o acolhimento e partilha 
de experiências, fortalecendo si-
nergias para futuros projetos no 
âmbito da parceria. ♦ 

 

Um olhar “vizinho” 
para a sustentabilidade  
Testemunho de um estudante

Sou Alejandro Sánchez, um jo-
vem de 27 anos de Mérida (Ex-
tremadura - Espanha). 

Quando José Luis Fernán-
dez-Pacheco me propôs parti-
cipar no projeto Erasmus + ES-
CUTA, a minha resposta foi 
imediata: Sim! 

Erasmus + ESCUTA é um pro-
jeto que visa facilitar os alunos da 
UEX e UAç na aquisição de com-
petências socioemocionais e na 
construção de uma cidadania crí-
tica que normalmente não é pro-
porcionada nas universidades. 
Faremos isso a partir da práti-
ca, da experiência vivencial e de 
um diagnóstico de necessidades 
na implementação de um proje-
to de desenvolvimento comuni-
tário que, a partir da Economia 
Circular, busca vincular a reco-

lha e reciclagem de resíduos or-
gânicos e plásticos à geração de 
uma moeda social, que prioriza 
o consumo local, o empreende-
dorismo e, ao mesmo tempo, 
contribui para a promoção da 
sustentabilidade ambiental. É 
um projeto muito ambicioso no 
qual acreditamos muito. 

Graças às Economias BioRe-
gionais conhecemos muitos ca-
sos de sucesso em comunidades 
e vilas do território espanhol 
onde puderam implementar 
este modelo alternativo. A ges-
tão do composto de forma des-
localizada permite-nos poupar 
estes custos e reduzir também a 
pegada de carbono, porque pre-
cisamos de menos máquinas. 

Para mim, o primeiro con-
tacto formativo foi nos dias 13, 

e garantir uma ótima qualidade 
para o futuro, com valor num cir-
cuito de Economia Circular. 

Para divulgar as novidades e o 
andamento do projeto nas redes 
sociais criamos um perfil no Twit-
ter (@ErasmusEscuta). Siga-nos 
e ficaremos em contacto. 

 Quero agradecer à Coopera-
tiva Kairós pelo seu grande em-
penho na Economia Social e So-
lidária, por me convidar a 
escrever este artigo para apro-
ximá-los um pouco mais deste 
grande projeto transfronteiri-
ço como o Erasmus + ESCUTA, 
sobre o qual esperamos contri-
buir, agora e no futuro. 

E claro, obrigado também à 
Universidade dos Açores e à 
Universidade da Extremadura, 
por promoverem projetos como 
este e permitirem que os alunos 
se conectem e construam novas 
formas de organização e gestão 
em conjunto. 

Obrigado e até breve! ♦ 
 

14 e 15 de setembro com a visi-
ta à Extremadura dos técnicos 
da Cooperativa Kairós e dos 
professores da Universidade 
dos Açores. Uma reunião, or-
ganizada por EBR e UEX, em 
que estivemos treinando nos as-
petos mais teóricos, técnicos e 
logísticos do projeto. 

 Além disso, pudemos visitar 
projetos em andamento na cida-
de de Cáceres, como as hortas so-
ciais administradas pela Câma-
ra Municipal, um espaço criado 
para que qualquer família de Cá-

ceres possa aceder a uma parce-
la de terreno, geri-la e cultivá-la. 
Este espaço público é partilha-
do por várias pessoas, aprovei-
tando o conhecimento dos “vizi-
nhos” num ambiente cooperativo 
e muito enriquecedor. 

Também tivemos a oportuni-
dade de visitar o Smart Open Lab, 
localizado na Escola Politécnica 
da UEX onde pudemos encon-
trar as aplicações tecnológicas 
mais vanguardistas para gerir re-
síduos de plásticos de forma sim-
ples, automatizada, colaborativa 


