
  

Workshop “Bio-Regiões uma estratégia integrada de desenvolvimento dos 
territórios rurais” 

 
Local:  Escola Superior Agrária de Viseu 
Data: 18 de Fevereiro de 2020 
 
Objectivo : Estimular a reflexão conjunta de especialistas nacionais e internacionais sobre a 
operacionalização do modelo das Bio-Regiões no desenvolvimento integrado e sustentável dos 
territórios rurais portugueses.  
 
 

Programa Provisório 
I PARTE  
 
14:00 horas – 14:20 horas  

• Uma intervenção de abertura pela entidade que acolhe a iniciativa e intervenção teórica sobre o 
conceito de Bio-Região e estado da arte (ABRE e IP) 

• Uma intervenção teórica sobre o SIPAM (ACTUAR)  
• Intervenção sobre os objectivos do workshop e respetiva metodologia (DGADR/RRN) 

 
 

II PARTE  
 
14:30 horas - 16:30 horas  – Grupos de Trabalho (metodologia World Café ) 
 
Descrição do processo participativo “ World café ”:  
 

I. Os participantes são divididos em 3 grupos, cada grupo será encaminhado para uma sala.  
II. Em cada sala será explicada a dinâmica deste processo participativo – questões a trabalhar, regras 

de funcionamento (sistema de rotação) e os comportamentos a adotar. 
III. Acompanhamento dos trabalhos (2 dinamizadores por cada grupo, sendo que um deles é relator) 

 
NOTA 1: Sistema de rotação: o tempo de rotação previsto para a 1º ronda é de 30 minutos e para a 2ª e 3ª ronda de 20 minutos. 
NOTA 2: Cada sessão terá um moderador e um relator, que se mantém associadas à mesma questão do princípio ao final. 
 
 
A constituição de grupos de trabalho tem como objectivo responder a três questões  que irão contribuir para 
a elaboração do manual Bio-Regiões, as questões: 
 

1. Quais os modelos/processos de governança  que considera de maior relevância para a constituição 
de Bio-Regiões/SIPAM, destacando-se? 
 

2. Quem são os atores a envolver no processo de construção da Bio-Região/SIPAM e qual o seu 
contributo/papel? 
 

3. Dentro do quadro de parâmetros mínimos que permitem reconhecer uma Bio-Região quais os que 
considera de maior relevância? 

 
16:35 horas  – Descanso para café 
17:00 horas  – Apresentação das conclusões de cada grupo de trabalho e debate 
18:00 horas  – Sessão de encerramento  
 

 


