Projeto
WACT Comunidades

Bairro Padre Cruz

WE ARE CHANGING TOGETHER
É com este lema que impulsionamos a mudança e depositamos sementes por onde
passamos. Com o Spirit, desafiamos estudantes universitários, com formação superior em
diversas áreas, a construirem os seus próprios projetos e a darem os primeiros passos no
empreendedorismo e intervenção social. Com o We WACT pretendemos despertar nos
trabalhadores do setor privado o agente de mudança que existe em cada um.
Em cada projeto WACT, desenvolvem-se competências e valores que vão ao encontro da
Proatividade, do Colaborativismo, da Resiliência, entre outros.
WACT - We Are Changing Together
Quem somos e o que procuramos?
Valores: Acreditamos num ideal não assistencialista no terceiro sector, pelo que
trabalhamos em parceria com as Comunidades, rumo ao seu Desenvolvimento.
Missão: Mudar o Mundo através das Pessoas.

Visão: Um mundo em que todas as pessoas tenham os recursos necessários para melhorar
a sua qualidade de vida e a dos outros.

WACT Comunidades | Enquadramento
O projeto WACT-Comunidades surge após o convite da Junta de Freguesia para a WACT
se juntar ao projeto PULSAR. O projeto PULSAR (documento oficial em anexo) procura
motivar associações locais (no caso, localizadas no Bairro Padre Cruz) para “apadrinhar”
vários lotes e guiar os seus moradores no processo de criação de comissões de lote.
Após aceitar o convite da Junta de Freguesia, para fazer parte das associações ditas
“madrinhas”, a equipa WACT logo compreendeu que era possível construir um projeto com
uma identidade própria, perfeitamente alinhado com aquilo que são os objetivos e valores
da WACT enquanto ONGD formadora de agentes de mudança e que fosse capaz de gerar
mudança junto dos moradores dos lotes que a WACT apadrinha.

Assim surge o projeto WACT-Comunidades. Numa primeira fase, provavelmente durante
2018 e 2019, o projeto estará em fase-piloto e será realizado ao abrigo da iniciativa
PULSAR. Uma vez terminada a fase de projeto-piloto e realizada a avaliação de impacto do
projeto, o WACT Comunidades estará apto a procurar financiamento junto de entidades

como Juntas de Freguesia, Gebalis, entre outras onde a realização de um projeto com estas
características se revele pertinente.

Público-alvo
Na fase-piloto o público-alvo do WACT Comunidades é constituído pelos moradores dos
lotes acompanhados no âmbito do PULSAR: lotes 57, 67, 74 e 89 do Bairro Padre Cruz.
No futuro, em fase de projeto financiado, o público-alvo poderá passar por outros conjuntos
de indivíduos. Encarando a hipótese de alargar a escala da sua intervenção, admite-se que
se possa passar do conjunto de moradores de um lote ao conjunto de moradores de uma
rua ou de um bairro.

Objetivo WACT-Comunidades
Capacitar indivíduos para serem agentes de mudança, capazes de agir em prol dos
interesses da sua comunidade.
Na fase de projeto-piloto, e para um alinhamento com os objetivos do PULSAR, este
objetivo central deverá traduzir-se na criação de comissões de lote autónomas e que não
necessitem da figura de um “padrinho” para comunicar com a Gebalis e resolver os
problemas das suas habitações e do seu lote.
Para atingir estes objetivos, acreditamos ser fundamental:
- Manter uma postura não-assistencialista, trabalhando com os moradores participantes
e não para os mesmos;
- Despertar cada indivíduo para a importância do seu papel na sociedade e capacitá-lo
para que seja um agente de mudança na sua casa, no seu lote, no seu bairro;
- Promover o associativismo, trabalhando a capacidade para identificação de problemas
comuns ao grupo e a autonomia necessária para a sua resolução.

Implementação
FASE 1 | Diagnosticar
Conhecer o universo, o Bairro, a rua, os lotes e as dinâmicas entre moradores: como se
relacionam os moradores entre si, como se relacionam com o lote e com o bairro?
FASE 2 | Conhecer e Divulgar
O que é o projeto WACT Comunidades e quais as suas mais-valias para os participantes?
Esta fase vive, em muito, da apresentação da forma de trabalhar da WACT enquanto
ONGD não-assistencialista e da proposta de ação traçada pela equipa para cada lote. Os
moradores poderão ainda vir a ser convidados para, em conjunto, identificar os problemas
ao nível do lote que poderão representar um obstáculo para a possível criação da comissão
de lote.

FASE 3 | Capacitar
Trabalhar as relações entre moradores para promover e facilitar a partilha de espaços
comuns e para capacitar aptidão para a resolução de problemas que se prendam com a
gestão do lote, da rua ou, num cenário ideal, do bairro. Durante esta fase, os vários
momentos de contacto (que poderão assumir a forma de reuniões ou outras atividades de
carácter informal) irão procurar capacitar os moradores para serem pró-ativos na procura de
soluções para os seus problemas; solidários para com os vizinhos; capazes de trabalhar
para atingir objetivos comuns e manter/aumentar o sentimento de pertença face aos
espaços que habitam e partilham.
FASE 4 | Implementar
Fase em que os moradores começam a assumir tarefas específicas na gestão do lote, ainda
com o apoio da equipa do projeto WACT Comunidades e sem qualquer compromisso formal
(na fase-piloto, sem o compromisso formal da criação da comissão de lote). Este momento
será fundamental para compreender se os moradores estão aptos a colaborar entre si para
gerir de forma autónoma os problemas que poderão encontrar no seu lote.
FASE 5 (Projeto-Piloto) | Criar a Comissão de Lote
A partir do momento da criação de lote assume-se que os moradores são agentes de
mudança com capacidades para gerir com autonomia a comissão de lote e, por isso, o
papel da WACT enquanto equipa que acompanha aquele conjunto específico de moradores
será muito pontual e com tendência a extinguir-se.
Num possível projeto financiado, a FASE 5 poderá assumir um carácter simbólico, em que
os participantes são convidados a realizar um qualquer evento comunitário que marcará o
início oficial do seu percurso enquanto agentes de mudança locais.

No âmbito do PULSAR, a duração de cada fase do projeto-piloto, irá depender e variar de
lote para lote, pelo que é possível que no final de 2019 não se encontrem formadas todas
as comissões de moradores.

Equipa

