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30 de Abril de 2022 - Decorreu, nesta data, em formato híbrido, o XXI Encontro do 

Conselho de Representantes (CR) da ADRA, um espaço de interacção entre membros, 

trabalhadores, amigos e parceiros, funcionando como órgão de consulta do seu 

Conselho Directivo para a análise da vida da Organização nas suas diferentes 

dimensões.  

O encontro teve como temas centrais, a análise do contexto do país, nos últimos dois 

anos, e a preparação do Plano Estratégico da Organização para o próximo quinquénio. 

O encontro foi ainda marcado por uma sessão de homenagens aos membros e amigos 

da ADRA, instituições e representantes das comunidades que contribuíram para o 

desenvolvimento institucional da ADRA ao longo dos mais de 30 anos da sua 

existência.  

A sessão de abertura foi presidida pela Vice-Presidente do Conselho Directivo, 

Gabriela Cohen que, na sua intervenção, destacou a matriz do CR, enquanto órgão 

consultivo que tem promovido a participação dos membros nesta caminhada de mais 

de três décadas.  

Ao proceder a análise do contexto do país, o CR debruçou-se sobre o processo eleitoral 

e a situação económica e social, tendo constatado o seguinte:  

a) As eleições gerais de Agosto poderão ser as mais disputadas desde 1992, 

tendo em conta o crescente aumento de segmentos da sociedade com uma 



consciência mais crítica na análise das promessas eleitorais dos partidos 

políticos;  

b) É preocupante o uso de bens do Estado pelo partido no poder e a actuação 

parcial dos órgãos de comunicação social tutelados pelo Executivo, com pouca 

intervenção do domínio da educação cívica, o que pode comprometer a 

transparência do processo eleitoral;  

c) As organizações da sociedade civil constituem actores com imensas 

possibilidades de contribuição para a realização de um pleito eleitoral em 

ambiente pacífico, através do seu engajamento activo nas acções de educação 

cívica eleitoral. A semelhança dos períodos eleitorais anteriores, a ADRA vai 

continuar a desenvolver acções neste âmbito, tirando proveito da sua 

experiência de trabalho com as comunidades rurais em vários municípios;  

d) Apesar de a economia do país mostrar sinais de retoma, depois de um longo 

período de recessão, o quadro de carências ainda persiste para a maioria das 

famílias.  

Sobre a preparação do Plano Estratégico para o quinquénio 2023-2027, os 

participantes ao XXI Conselho de Representantes concluíram e recomendaram o 

seguinte:  

a) A formação e desenvolvimento das lideranças são alguns dos desafios que 

se colocam à ADRA, dada a sua relevância para a sustentabilidade da 

Organização;  

b) A necessidade de aprimorar a abordagem sobre indicadores, enquanto 

instrumentos úteis para a mensuração dos impactos das intervenções sociais;  

c) O aprofundamento do trabalho na linha do ambiente com suporte nos 

princípios e práticas da agroecologia.  
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