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 Marco de Referência .
MARVÃO E A SERRA DE SÃO MAMEDE: UM TERRITÓRIO ALTAMENTE VULNERÁVEL 
A Serra de São Mamede é um território que alberga um grande legado cultural e histórico-artístico e um património 
ambiental de elevadíssimo valor ecológico e natural.

No entanto, esta área representa uma das regiões mais despovoadas, envelhecidas e empobrecidas da Europa, 
pois o fato de pertencer a uma das regiões ruralizadas mais deficientes do continente (Alentejo, em Portugal) 
acrescenta o problema adicional, social, cultural e econômico, gerado pela "cicatriz" que representa a fronteira com
Espanha que fragmentou e enfraqueceu ainda mais esse território.

Contudo, actualmente, como território, apresenta níveis muito elevados de vulnerabilidade, tanto social como 
ecológica, o que o coloca num cenário crítico antes das consequências das profundas mudanças perturbadoras 
que nós, como sociedade, enfrentamos globalmente: crises comunitárias como a Covid19 , Alterações Climáticas, 
Despovoamento do Ambiente Rural.

A crise climática ameaça seriamente um território constituído por um mosaico de ecossistemas de incalculável 
valor ambiental e natural, único nestas latitudes, altamente vulnerável e com muito pouca capacidade, social e 
ecológica, de adaptação aos seus efeitos.

As crises comunitárias e sociais (despovoamento, covid19) representam um risco importante para uma população 
altamente envelhecida e em rápido declínio numa das regiões mais despovoadas, envelhecida e empobrecida da 
Europa.

É importante notar que, neste caso, enfatizando a abordagem territorial, é difícil separar questões sociais e 
ambientais, uma vez que os modos de vida geraram uma simbiose profunda entre as práticas culturais, 
econômicas e sociais que estão profundamente conectados aos metabolismos naturais do território. 
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 O que é Bora Beirã? .
OBJECTIVO GERAL:
A iniciativa procura oferecer um espaço complementar de aprendizagem, convívio e empreendedorismo em Beirã 
(Marvão) para olhar para o futuro e valorizar o nosso passado.

Um espaço presencial e virtual, aberto, criativo e colaborativo para a inovação sócio-ecológica, os 
desenvolvimentos regenerativos, as novas economias sociais e circulares, a transformação comunitária e 
resiliência do território para a população de Beirã, de Marvão e da zona transfronteiriça de influência do Parque 
Natural da Serra de São Mamede, com dois objectivos gerais: 

- Ajudar a atrair e fixar a população e gerar novas oportunidades económicas baseadas nos recursos locais.

- Estimular a aquisição de novas competências para a mudança e assegurar o acesso à aprendizagem, incluindo 
as crianças e jovens de famílias mais carenciadas, para contrariar a tendência de risco de exclusão que se revela 
em cada crise económica e social.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Oferecer experiências de aprendizagem complementares nas áreas da ecologia, novas tecnologias,  digitalização
e inovação rural. Oferecer alternativas educativas e conteúdos on-line para o desenvolvimento das capacidades 
sócio-ecológicas para a mudança dos estudantes em todas as áreas de educação e em todos os graus de ensino.

- Apoiar a geração de projetos de inovação sócio-ecológica e processos de empreendedorismo sócio-ecológico. 
Apoiar a geração de novos produtos/serviços associados no contexto das novas economias: economia circular, 
economia social, etc. no área do Parque Natural da Serra de São Mamede.

- Apoiar o desenvolvimento de ações de aprendizagem activa e de participação comunitária.
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- Divulgar e tornar acessível a toda a população as novas tecnologias e ambientes digitais e novas abordagens 
teóricas e práticas para a mudança e resiliência do território.

ABORDAGEM ESTRATÉGICA E TEMÁTICA:
- Transição climática & Soluções Baseadas na Natureza

- Água, Alimentação e Agricultura Regenerativa
- Mobilidade Sustentável e Energía
- Serviços dos Ecossistemas e Gestão de Resíduos

- Transição Digital & o Futuro do Trabalho
- Alfabetização Digital
- Nomadismo Digital
- Novas Abordagens de Produção

- Resiliência Comunitária & Soluções Lideradas pela Comunidade
- Cuidados Intergeracionais e Saúde Comunitária
- Nova Cidadania Rural-Global
- Criatividade e Cultura para a Mudança
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 Sobre o Planeta Alecrim .
Planeta Alecrim Associação é uma comunidade de aprendizagem vocacionada para a educação e a inovação 
social na prática e para a aprendizagem ao longo da vida. Como comunidade de aprendizagem tentamos 
promover a mudança de olhar para o nosso território, superando uma visão do mundo rural como atrasado e 
obsoleto e partilhando uma abordagem que situa a Serra de São Mamede como um cenário ideal cheio de 
oportunidades sociais e ambientais para desenvolver os nossos projectos de vida pessoais, de família e de 
comunidade

Do ponto de vista jurídico, Planeta Alecrim Associação é uma entidade da economía social, uma associação 
com fins altruísticos que atua no âmbito cultural, recreativo e do desenvolvimento local, o que implica que tem 
número ilimitado de associados, capital indeterminado e duração indefinida e que prossegue atividades de 
interesse geral de dinamização, bem-estar e desenvolvimento local de base comunitária. 
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