
 
A ASHOKA promove projetos de mudança  

em países de língua portuguesa 
 

A ASHOKA, organização que identifica e apoia empreendedores sociais ligados a novos 
modelos e tendências de inovação social em todo o mundo, acaba de lançar o programa 
Agentes de Mudança Inspirados pela Fé com o objetivo de promover projetos de 
impacto social, ambiental, económico e cultural que visam solucionar problemas na 
comunidade e impulsionar a mudança, nos países de língua portuguesa, com a sua 
visão “EACH”: todos são preciosos, poderosos e todos podem ser agentes de mudança. 
 
“Com este programa, iremos identificar novos projetos que possam contribuir para a 
transformação da sociedade em diferentes áreas. Através da partilha de experiências, 
do diálogo e da colaboração, pretendemos construir uma nova narrativa para o diálogo 
inter-fé. Vamos assim, ao encontro da nossa visão do mundo, no qual todos somos 
agentes de mudança e onde todos os cidadãos podem contribuir positivamente para as 
mudanças sociais”, afirma Alexandre Pereira, Children&Youth Director  
e Faith-Inspired Changemaking Lead, da Ashoka em Portugal. 
 
Este programa, Agentes de Mudança Inspirados pela Fé, promovido pela ASHOKA, já 
foi lançado em vários países: Estados Unidos, Filipinas, Indonésia, e mais recentemente 
nos países espano-falantes (Espanha; México;…)  
As inscrições estão abertas até 14 de outubro* e até ao momento, a ASHOKA já recebeu 
várias dezenas de candidaturas, dos vários cantos do mundo, em particular de Portugal, 
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Brasil e Moçambique, tendo como objetivo alcançar os 100 projetos. Destes, serão 
selecionados, de acordo com os critérios definidos pelo programa, todos os que que irão 
receber o apoio da ASHOKA, numa segunda fase, para acelerar a sua implementação. 

 
Após a fase de inscrições, serão identificados projetos para participação numa 
Masterclasse/experiência de aprendizagem (que irá decorrer em quatro sessões, nos 
dias 10, 17, 24 e 30 de novembro e, na segunda fase, serão selecionados e 
implementados os projetos. A candidatura é nominal ainda que se possam inscrever 
pessoas relativas ao mesmo projeto e/ou ligadas ao mesmo grupo de 
trabalho/instituição.  
 
“Estamos a receber projetos muitos distintos, com uma grande capacidade de 
transformação social junto de diferentes comunidades, como por exemplo: Capacitação 
de pessoas com deficiências; Desenvolvimento sustentável; Educação Ambiental com 
crianças e jovens desfavorecidos; Promoção do diálogo Inter-religioso e promoção da 
Paz.” afirma Jorge Koho Mello, Coordenador da Masterclass e responsável pelo 
Outreach no Sul-Global   
 
As características dos Agentes de Mudança Inspirados pela Fé selecionados terão em 
conta os seguintes critérios: empreendedores sociais que, guiados pela sua fé, querem 
encontrar soluções para problemas sociais, com o objetivo de alcançar o Bem Comum; 
"intraempreendedores" institucionais que criam novas abordagens para viver uma vida 
baseada na FÉ, no amor e no respeito intergeracional; inovadores espirituais que criam 
novas formas de comunidade espiritual, novas formas de viver sua fé; pessoas que 
promovem projetos inter-religiosos para criar oportunidades de diálogo e reunir 
múltiplas religiões através de ações comuns.  
 
 
Sobre a ASHOKA: 
A ASHOKA foi fundada em 1980 e conta com mais de 4 mil empreendedores sociais, em 
mais de 95 países e mais de 300 colaboradores. A ASHOKA estabeleceu-se em Portugal 
em 2012 e conta já com 5 fellows portugueses e 9 escolas transformadoras (Escola 
Scholé, em Matosinhos, Colégio S. José em Coimbra, ou Escola Básica de Rabo de Peixe, 
nos Açores) e expandiu a rede de educadores parceiros transformadores.  
São três os seus eixos estratégicos de atuação: identificar e apoiar inovadores sociais; 
mobilizar parceiros para ‘acelerar’ um mundo em que todos somos agentes de 
mudança e inspirar e preparar todos, desde crianças e jovens, para que se possam tornar 
agentes de mudança. 
 
O valor fundamental da ASHOKA é o respeito pela capacidade do contributo de cada 
pessoa para o Bem Comum, o que nos leva a trabalhar para capacitar os outros.  
 
Saiba mais sobre a ASHOKA em: https://www.ashoka.org/pt 
 
Saiba mais sobre o programa Agentes de Mudança Inspirados pela Fé: 
https://bit.ly/inspiradospelafe_pt  
 
Ou através das nossas redes sociais: 
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https://www.facebook.com/AshokaPortugal 
https://www.instagram.com/ashoka_portugal/ 
https://www.linkedin.com/company/ashoka-portugal/ 
 
Contactos  
Alexandre Pereira, Faith-Inspired Chagemaking Lead 
+351 910 296 984 
alexpereira@ashoka.org 
 
Gisela Laureano, Coord. Comm&Design 
glaureano@ashoka.org 
 
 
* Como pretendemos abranger o máximo de confissões religiosas e/ou espiritualidades o prazo poderá 
se extensível até ao final da próxima semana. 
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