
Reservas da Biosfera. 
Territórios sustentáveis, 
comunidades resilientes. 
Atividade 36

#memóriasreservasdabiosfera
memoriaparatodos.pt

MEMÓRIA 
PARA TODOS

Através do Acordo sobre                
o Espaço Económico             
Europeu (EEE), a Islândia,                            
o Liechtenstein e a Noruega são 
parceiros no mercado interno  
com os Estados-Membros           
da União Europeia.

Como forma de promover um 
contínuo e equilibrado reforço  
das relações económicas              
e comerciais, as partes do      
Acordo do EEE estabeleceram  
um Mecanismo Financeiro 
plurianual,  conhecido como         
EEA Grants.

Os EEA Grants têm como 
objetivos reduzir as disparidades 
sociais e económicas na Europa 
e reforçar as relações bilaterais 
entre estes três países e                 
os países beneficiários.

Para o período 2014-2021,            
foi acordada uma contribuição 
total de 2,8 mil milhões                 
de euros para 15 países 
beneficiários. Portugal 
beneficiará de uma verba           
de 102,7 milhões de euros.

Saiba mais em    
eeagrants.gov.pt

geral@quaternaire.pt                @EEAGrantsPortugal 

O que fazemos

Como fazemos

Atividades desenvolvidas
Projetos em curso

Recorrendo às metodologias da história oral           
e da investigação colaborativa, integramos 
diferentes agentes e protagonistas da história       
numa dinâmica transgeracional. 

Estudamos a história das comunidades                      
e dos territórios. 

Valorizamos as histórias de vida de cada um, 
acreditando que todos têm algo para contar                       
e acrescentar à História. 

Trabalhamos em colaboração com outras                 
áreas científicas como a psicologia, o turismo,                
a biologia, a ecologia, ciências da comunicação         
e da informação de modo a podermos realizar  
leituras transversais do património e da história.

Trabalhamos com várias instituições e pessoas           
no registo de memórias, testemunhos, recolha           
de objetos e documentos, em ações individuais         
ou através da realização de Dias da Memória           
(ações de dois ou três dias para a identificação, 
digitalização e organização de espólios                         
e documentação) dedicados aos diversos temas 
como a Primeira Grande Guerra, a Revolução,            
a Ópera (TNSC), as Avenidas Novas (Lisboa),           
a Resistência e Liberdade (Museu do Aljube),                
a Lagoa de Óbidos ou as Aldeias de Portugal.

Colaboramos na construção de espaços            
dedicados à partilha e preservação da memória    
local e das comunidades, transmitindo as 
ferramentas da investigação histórica a todos 
aqueles que partilhem esta missão.

Desenvolvemos diversas iniciativas                          
e atividades dedicadas ao estudo, identificação                        
e organização do património material e imaterial   
e da memória, contando com a iniciativa                   
e colaboração de quem protagonizou a história.

Os projetos em curso dedicam-se a preservar       
a memória de todos, para todos, numa estrutura 
aberta de investigação e de produção do 
conhecimento.



Construção colaborativa 

Acreditamos que muitas cabeças 
pensam melhor do que uma, colaborar   
é dar voz e aprender com o que cada um 
tem para partilhar. 

Dinâmica intergeracional

Este é um projeto sem barreiras etárias,                     
onde a experiência de cada um conta. 

História oral

A história oral permite-nos aprender a 
ouvir e a integrar as histórias e memórias 
num panorama alargado.

Todas as histórias contam

A experiência de cada um contribui para                           
o conhecimento do território, da história                             
e do património.

Amanhecer no Ruivo. Pico Ruivo. Fotografia de Duarte Sol.

Tentilhão. Fotografia de Pedro Monteiro.

Pastor em Castro Verde. LPN.

Mergulho na Reserva da Biosfera das Berlengas.

FAÇA 
A HISTÓRIA 

DAS RESERVAS 
PARTILHANDO A SUA.

Como participar

Partilhe as suas memórias, objetos e fotografias         
que retratem as paisagens, as pessoas,                           
as espécies, as práticas culturais e as atividades 
económicas que são a história das 12 reservas              
da Biosfera no território português.

Participe! 

Contacte-nos através de 
participe@memoriaparatodos.pt

Memória das Reservas da Biosfera

Queremos conhecer, organizar e divulgar                   
as  memórias e histórias de todos aqueles               
que testemunham e protagonizam a construção                  
e preservação das Reservas e do seu património 
natural, histórico e cultural. 

Ajude-nos a contar esta história e a demonstrar                    
a importância deste património que é pertença              
de todos nós. A sua contribuição é fundamental          
para que possamos conhecer melhor os locais,          
as paisagens, as gentes e a cultura do território.
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