
RESOLUÇÃO 
IV ENCONTRO CONVERGIR, TROFA, 29 DE MAIO DE 2010 

 
Directrizes interassociativas de curto prazo 

aprovadas pelas associações presentes que subscrevem a resolução 
 

Considerando que a nossa região atravessa uma fase sem paralelo no avolumar de 
projectos ditos de desenvolvimento que implicam um elevadíssimo custo ambiental e 
a destruição de preciosos valores naturais, 
 
Considerando que essa situação torna premente melhorar e incentivar a 
cooperação interassociativa com vista a obter sinergias que cada associação por si 
só não conseguirá alcançar, 
 
Considerando que a Plataforma Interassociativa Convergir, não obstante o seu 
carácter informal, vem desenvolvendo desde a sua criação e ao longo de quase toda 
a primeira década do século XXI, um esforço relevante de aproximação entre 
associações cívicas com intervenção na área do ambiente, da defesa da natureza, 
da sustentabilidade e do desenvolvimento de base local respeitador dos valores 
humanos e naturais mais importantes, 
 
Considerando que esse esforço, apesar dos ventos desfavoráveis que têm soprado 
sobre os movimentos associativos e de cidadania, deverá ter continuidade no futuro 
imediato, 
 
é proposta a seguinte resolução: 
 
 
1 - A Plataforma Interassociativa Convergir procurará realizar um encontro geral das 
associações, movimentos e iniciativas equiparáveis, com actuação na região Norte-
Noroeste do País, grosso modo entre os rios Vouga e Minho, com periodicidade de 
dois em dois anos, sendo pois de prever a realização do V Encontro Convergir em 
2012. 
 
2 - Sem prejuízo de outras formas de coordenação a nível geográfico mais restrito, 
será realizada trimestralmente uma reunião de coordenação e intercâmbio de 
informações e experiências. Sempre que possível, cada reunião trimestral terá uma 
associação anfitriã diferente e de preferência em localidade diferente. Aponta-se 
para que a próxima reunião trimestral sazonal se realize em Setembro-Outubro de 
2010. 
 
3 - O blogue Convergir (http://plataformaconvergir.wordpress.com/), embora ainda 
em reconversão a partir do e-sítio anteriormente existente, é actualmente a 
ferramenta informática disponível, entre encontros bianuais e entre reuniões 
trimestrais, que permitirá às diferentes associações e equiparáveis acompanhar a 
movência associativa e potenciar sinergias parciais ou generalizadas sobre temas e 
objectivos específicos ou globais de interesse comum. As melhorias e 
enriquecimentos que todos poderão trazer ao blogue serão uma forma de melhorar 
a sinergia entre os vários implicados. Por outro lado, mantém-se a lista ou fórum de 
informação e debate, o qual depende igualmente da intervenção de todos para 
poder cumprir o papel que lhe cabe. O endereço de email 
plataformaconvergir@gmail.com deverá ser utilizado para envio de todos os 
contributos destinados ao blogue, e para todos os pedidos de informação e adesão, 
quer dirigidos à plataforma interassociativa Convergir quer à lista ou fórum do 
mesmo nome. 



 
4 - A Comissão Organizadora do IV Encontro, constituída pelas quatro associações 
proponentes e primeiras signatárias desta resolução, convoca desde já todas as 
associações e equiparáveis para uma reunião de balanço deste IV Encontro e de 
preparação da reunião trimestral de Setembro-Outubro próximo, para a qual será 
feito convite a uma associação disponível que aceite ser anfitriã, podendo desde já 
qualquer associação apresentar-se como voluntária para o efeito. Essa reunião de 
balanço decorrerá ainda na Trofa, na sede da ADAPTA (Associação de Defesa do 
Ambiente e do Património da Trofa - FIJE- Edifìcio Terraços do Infante, Rua Infante 
D. Henrique, 307, Trofa) no sábado 3 de Julho de 2010, às 15:30. 
 
Trofa, 29 de Maio de 2010 
 
ADAPTA - Associação de Defesa do Ambiente e Património da Trofa 
APVC - Associação de Protecção do Vale do Coronado 
Campo Aberto - associação de defesa do ambiente 
FAPAS - Fundo para a Protecção dos Animais Selvagens 


