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A) Sumário 

 

O presente relatório apresenta os resultados do Fórum Futuro: Dar Voz aos 

Cidadãos! que teve lugar a 28 de Novembro de 2015 no Centro Cultural de 

Belém, em Lisboa, das 08h30 às 17h30. 

O objetivo deste Fórum foi envolver cidadãos portugueses, homens e mulheres 

de várias idades, níveis de educação e profissões, vindos de todas as regiões 

do país para criarem em conjunto 6 visões de um futuro desejável, num 

horizonte temporal de 30 a 40 anos. Este foi o primeiro evento participativo a 

ser realizado em Portugal no âmbito do Projeto CIMULACT – Citizen and multi-

actor engagement for cenario building.  

Em Portugal foram convidados 42 cidadãos, escolhidos entre 106 inscritos. A 

divulgação foi feita por correio eletrónico, através do Facebook e 

pessoalmente tendo em consideração não convidar nesta fase nem peritos 

de áreas do ambiente e urbanismo nem políticos ou ativistas de ONG 

consoante indicação do projeto CIMULACT. Compareceram 32 pessoas.  

O Fórum decorreu num ambiente agradável, com o envolvimento dedicado e 

entusiástico dos participantes. A metodologia, ligeiramente adaptada, foi 

facilmente abraçada pelos participantes tendo resultado muito bem tanto no 

que se refere às dinâmicas criadas como ao encadeamento das atividades e 

produção de resultados.  

No final, solicitou-se aos participantes que fizessem a avaliação da sessão. 

Cerca de 66% das pessoas ficaram muito satisfeitas com o conteúdo do Fórum 

e 87,5% participariam novamente num evento como este. Cerca de 94% 

pensa que a UE deveria, no futuro, envolver os cidadãos neste tipo de 

atividades. 

Ainda que tenham sido vários os temas trabalhados nas mesas ao longo do 

evento, a escolha das visões finais em cada mesa recaiu sobre temas 

semelhantes focando-se nas possibilidades de valorização pessoal e coletiva 

como base de uma sociedade que as promove e que se deseja mais feliz, 

mais realizada, mais inclusiva, colaborativa e participativa. Valores culturais, 

ambientais, sociais e familiares foram destacados nestas visões, assim como a 

educação como base para a sua promoção. O desejo de um futuro onde a 

sociedade não se rege principalmente por interesses económico-financeiros, 

dando espaço ao desenvolvimento das competências pessoais e sociais, ficou 

patente.  
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As visões finais revelaram ainda o desejo de uma sociedade mudada que 

motive o cidadão, e lhe permita mais tempo, para se envolver coletivamente, 

tanto em tomadas de decisão como em iniciativas sociais, e para se dedicar 

pessoalmente aos seus gostos, família e amigos. 

Apesar da satisfação com o caráter participativo e conteúdo do evento, 

muitos participantes revelaram-se algo descrentes em relação à efetiva 

influência deste trabalho nas políticas e práticas futuras. Neste sentido 

consideramos que é nosso papel, no âmbito do CIMULACT, reforçar a 

confiança das pessoas nos processos participativos. Para tal, o envolvimento 

contínuo dos participantes e a comunicação atempada e constante dos 

resultados do projeto será essencial.  

A par do envolvimento dedicado dos participantes, a competente 

coordenação do processo, a dedicação da equipa, o eficiente recrutamento 

e a organização detalhada do evento, assim como o exercício prévio ao 

evento da metodologia, foram determinantes para o sucesso deste Fórum. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Neste relatório apresenta-se: i) informação geral acerca do Fórum Futuro: Dar 

Voz aos Cidadãos! e perfil dos seus participantes; ii) os conteúdos trabalhados 

em cada mesa no que se refere às mini-histórias, visões preliminares e visões 

finais; iii) os resultados dos inquéritos realizados aos participantes; iv) registos 

fotográficos e de vídeo do evento. 

Os conteúdos referidos no ponto ii) são apresentados por mesa de acordo 

com a seguinte ordem: mini-histórias que inspiraram a visão preliminar 1, visão 

preliminar 1, mini-histórias que inspiraram a visão preliminar 2, visão preliminar 2 

e, finalmente, visão final.  
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B) Informação Geral 
 

Data: 28 de Novembro de 2015 

Local: Centro Cultural de Belém (Lisboa) 

Coordenador/organizador: Ursula Caser (MEDIATEDOMAIN, Lda.) 

Facilitador principal: Lia Vasconcelos 

Moderadores: Albertina Raposo, Filipa Ferro, Flávia Silva, Joana Ribeiro, Nuno 

Ramos e Rui Santos 

Colaboradores: Cynthia Siqueira, João Sargedas, Márilisa Coelho 

Número de participantes: 32 
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Perfil geral dos participantes: 
 

Categorias Inscrições Admitidos Presentes 

Género 
   

Feminino 64 23 18 

Masculino 42 18 14 

Idade 
   

[16-25] 4 4 2 

[26-35] 24 8 6 

[36-45] 30 9 7 

[46-55] 28 7 5 

[56-65] 14 7 6 

> 66 6 6 6 

Educação 
   

1.º Ciclo – 4.º ano 0 0 0 

3.º Ciclo – 9.º ano 2 2 2 

Secundário – 12.º ano 6 3 2 

Ensino superior 98 36 28 

Região 
   

Alentejo 10 4 3 

Algarve 5 2 2 

Lisboa 68 21 17 

Centro 7 3 3 

Ilhas (Açores/Madeira) 1 1 1 

Norte 15 10 6 

Urbana/Rural 
   

Área metropolitana 64 20 17 

Cidade grande 9 3 2 

Cidade mediana 16 11 7 

Cidade pequena 6 1 1 

Campo 3 2 2 

Vila/ aldeia 8 4 3 

Ocupação 
   

Trabalhador/ empregado 62 19 17 

Estudante 7 4 1 

Reformado/ pensionista 9 8 7 

Desempregado, à procura de trabalho, 

sem ocupação 
11 7 4 

Outro 17 3 3 
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C) Informação por mesa 
 

MESA 1 
Número de participantes: 5 

 

 

 

 

Perfil dos participantes  

Cidadão Género Idade Educação Região Urbana/Rural Ocupação 

1 Masculino [16 - 25]        Secundário Norte Cidade med. Estudante 

2 Feminino [36 - 45]      Ensino superior Lisboa Vila/ aldeia  Trabalhador 

3 Masculino [36 - 45]      Ensino superior Lisboa Área metrop. Trabalhador 

4 Masculino [46 - 55]      Ensino superior Centro Cidade gran. Outro 

5 Feminino > 66   Ensino superior Lisboa Área metrop. Reformado 
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Mini-histórias que inspiraram a Visão Preliminar 1 

 

A sua ideia de um futuro desejável é sobre 

LITERACIA FINANCEIRA SOBRE “RISCO”! 

Como imagina um futuro desejável daqui a 30 a 40 anos? 

Devem todos os cidadãos da União Europeia ser informados e formados sobre a 

distinção entre Capital de Risco, Empreendedorismo e Sustentabilidade dos 

projetos em que se envolvem no decorrer da sua vida, independentemente do 

seu (segmento?), literacia, perfil de aforrador ou investidor, condição social, 

idade, etc… A educação para o empreendedorismo, intra-empreendedorismo e 

empreendedorismo social são inevitáveis para a autonomia económico-

financeira. 

Por que é que esta ideia é importante e para quem é que é importante? 

Permite antecipar uma visão e tomada de consciência coletiva assente em 

valores, cidadania e sustentabilidade da economia real e desenvolvimento. 

Acrescente imagens que ilustrem a sua ideia  
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Mini-histórias que inspiraram a Visão Preliminar 1 

 

A sua ideia de um futuro desejável é sobre 

MORALIZAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO - LEGADO PARA GERAÇÕES 

VINDOURAS… 

Como imagina um futuro desejável daqui a 30 a 40 anos? 

Consciencialização coletiva das regras fiduciárias e princípios deontológicos no 

sentido de estabelecer a ÉTICA e a CONFIANÇA no sistema financeiro. 

Os Bancos no futuro deverão separar a comercialização de produtos de risco dos 

produtos correntes e de poupanças livres de quaisquer riscos.  

O poder financeiro não pode nem deve interferir no poder político, judicial e 

legislativo. O direito de propriedade e a CONFIANÇA devem ser variáveis 

reguladas e preservadas. 

Por que é que esta ideia é importante e para quem é que é importante? 

Previne a “promiscuidade” e os “conflitos de interesse”; lobbies. 

Fomenta boas práticas e a disseminação das mesmas num clima de 

sustentabilidade de mercado. 

Acrescente imagens que ilustrem a sua ideia  
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Mini-histórias que inspiraram a Visão Preliminar 1 

 

A sua ideia de um futuro desejável é sobre 

SOU UMA SONHADORA… 

Como imagina um futuro desejável daqui a 30 a 40 anos? 

Alice – sempre limpa? 

Cidadã – A cidade? Sim, todos trabalhamos para isso. Aliás, cada um tem o 

direito de o fazer! 

Alice- e todos trabalham! Há para todos? 

Cidadã – Sim! O trabalho é dividido por todos. Os conselhos de cidadãos 

decidem quais as áreas mais carenciadas e nós todos colaboramos! 

Alice – E o dinheiro? Não têm dinheiro? 

Cidadã – Minha querida, esse objeto acabou há vários anos. Agora todos temos 

acesso gratuito às nossas necessidades. 

Por que é que esta ideia é importante e para quem é que é importante? 

Porque é na busca do impossível que encontramos a possibilidade de termos uma 

sociedade melhor. O mundo caminha para o CAOS, é importante (para e?) que 

todos tenham consciência do seu papel para a mudança. 

Acrescente imagens que ilustrem a sua ideia  
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Mini-histórias que inspiraram a Visão Preliminar 1 

 

A sua ideia de um futuro desejável é sobre 

COOPERAÇÃO 

Como imagina um futuro desejável daqui a 30 a 40 anos? 

A Europa é um espaço aberto, onde as pessoas circulam livremente. Através dos 

meios tecnológicos e científicos, foi possível criar sistemas de otimização 

económicos e financeiros de mobilidade e de acesso à informação credível. 

Portanto, todos os países funcionam como um organismo vivo e produtivo, de 

igual importância. A distância geográfica não é mais um problema, uma vez que 

forma criadas redes de transporte eficientes e acessíveis. 

Por que é que esta ideia é importante e para quem é que é importante? 

É importante pois envolve toda a comunidade Europeia, onde os esforços de 

cada um são justamente valorizados. Vamos todos na mesma mota/barco 

(alusão à foto abaixo indicada). 

Acrescente imagens que ilustrem a sua ideia  
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Visão Preliminar 1 

 

A vossa visão de um futuro desejável é sobre 

O Mundo político económico/financeiro 

Como imaginam um futuro desejável daqui a 30 a 40 anos? 

Mundo político 

Económico/financeiro 

 

Valores 

 

 

 

Educação (família e escola) 

 

Por que é que esta visão é importante e para quem é que é importante? 

TODOS 

Criem uma composição de imagens para ilustrar a vossa visão 

 

 

 sustentável; ético; justo; equitativo; planeado 

e pensado 

 

 

 direitos humanos; honestidade; coesão social; 

pensamento crítico; consciencialização 

coletiva; espírito coletivo europeu 

 

 

 acesso à cultura; saúde e educação; 

aprendizagem ao longo da vida 
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Mini-histórias que inspiraram a Visão Preliminar 2 

 

A sua ideia de um futuro desejável é sobre 

RESPEITO PELA NATUREZA 

Como imagina um futuro desejável daqui a 30 a 40 anos? 

Imagino um futuro onde os seres humanos respeitam a natureza, a terra e todas 

as formas de vida. Criam alternativas ao consumo de recursos escassos. Não 

existem catástrofes naturais. 

Por que é que esta ideia é importante e para quem é que é importante? 

Esta ideia é importante para todos os seres vivos pela promoção da 

sustentabilidade. 

Acrescente imagens que ilustrem a sua ideia  
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Mini-histórias que inspiraram a Visão Preliminar 2 

 

A sua ideia de um futuro desejável é sobre 

O MEU DIA DE TRABALHO 

Como imagina um futuro desejável daqui a 30 a 40 anos? 

Levantei-me às 8h e ponho-me a caminho de bicicleta, pois hoje posso entrar 

mais tarde no escritório. A nossa firma já há muito tempo pratica um horário 

flexível. Acho isso ótimo, porque eu sei que tenho de cumprir com as minhas 

obrigações mas posso escolher o horário que mais me convém. Por exemplo: 

evitar as piores horas de trânsito, voltar a casa a horas de estar com a família, etc. 

Esta vida deva ser possível para toda a gente! 

Por que é que esta ideia é importante e para quem é que é importante? 

Acho que esta ideia deve ser boa até para os mais novos que poderiam tomar 

parte em outras atividades sem prejudicar o trabalho (por ex.: desporto) 

Acrescente imagens que ilustrem a sua ideia  
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Mini-histórias que inspiraram a Visão Preliminar 2 

 

A sua ideia de um futuro desejável é sobre 

DESENVOLVIMENTO PESSOAL 

Como imagina um futuro desejável daqui a 30 a 40 anos? 

Imagino um futuro com cidadãos conscientes, informados e participativos na 

construção e manutenção de uma sociedade livre, justa e sustentável. Utilizam a 

exploração de ferramentas de desenvolvimento pessoal, utiliza o diálogo. Têm 

hábitos de vida saudável, praticam meditação e fazem exercício físico. 

Todas as pessoas são felizes. 

Por que é que esta ideia é importante e para quem é que é importante? 

Esta ideia é importante para todas as pessoas e é importante porque promove o 

bem-estar e a integração com o objetivo de promover a paz. 

Acrescente imagens que ilustrem a sua ideia  
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Mini-histórias que inspiraram a Visão Preliminar 2 

 

A sua ideia de um futuro desejável é sobre 

A VIDA DA MINHA SOBRINHA 

Como imagina um futuro desejável daqui a 30 a 40 anos? 

Querida Tia, hoje estive na praia da Aguda, de que gostavas tanto, com uns 

amigos meus. Apanhámos a maré vazia e o dia estava muito bonito! Felizmente 

não construíram mais nada nesta costa bonita desde que colocaram aquela 

antena de telemóvel em frente ao Cado da Roca.  

Para a semana tenho que viajar para o estrangeiro para o trabalho, vai ser muito 

divertido pois vou poder expor o meu projeto dos últimos dois anos e vão estar 

presentes muitos colegas que entretanto também são meus amigos – quem me 

dera pudesses estar cá para veres, acho que ficarias muito feliz! 

Por que é que esta ideia é importante e para quem é que é importante? 

É importante para mim, e para a minha família, mas reflete também a integração 

laboral e social de uma jovem mulher, e o seu bem-estar. 

Acrescente imagens que ilustrem a sua ideia  
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Mini-histórias que inspiraram a Visão Preliminar 2 

 

A sua ideia de um futuro desejável é sobre 

--- 

Como imagina um futuro desejável daqui a 30 a 40 anos? 

Que horror! As crianças chegam a casa e imediatamente ligam o computador! É 

preciso falar com elas: porque não vão encontrar-se com os amigos e passear ou 

fazer algo em comum, como desportos, etc.? Só os vejo agarrados aos 

computadores e depois até me dizem que têm 1000 amigos! Isto tem de acabar, 

porque o relacionamento pessoal é muito importante e acho que um dia se vai 

conseguir isso mesmo! 

Por que é que esta ideia é importante e para quem é que é importante? 

É importante para as gerações vindouras, que muitas vezes já não conhecem 

nada duma vida simples e mais ligada à natureza. 

Acrescente imagens que ilustrem a sua ideia  
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Mini-histórias que inspiraram a Visão Preliminar 2 

 

A sua ideia de um futuro desejável é sobre 

EDUCAÇÃO 

Como imagina um futuro desejável daqui a 30 a 40 anos? 

Vejo uma Europa com mais acesso à informação, com incentivos à educação e 

ao livre pensamento. A diversidade cultural não é mais um fim, mas um ponto de 

partida para a partilha de saberes, de forma a “misturar” conceitos nunca antes 

conseguidos. 

Pensar, aprender e ensinar é uma tarefa individual, mas incentivada 

coletivamente. 

Por que é que esta ideia é importante e para quem é que é importante? 

É importante pois envolve um desenvolvimento pessoal e coletivo constante. O 

presente e o futuro são os fatores chave desta partilha. 

Acrescente imagens que ilustrem a sua ideia  
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Mini-histórias que inspiraram a Visão Preliminar 2 

 

A sua ideia de um futuro desejável é sobre 

CARTA DO MEU AFILHADO 

Como imagina um futuro desejável daqui a 30 a 40 anos? 

Querida Tia, espero que não tenhas problemas em ler esta mensagem. Tenho a 

certeza que entretanto consegues trabalhar bem com a supermáquina que te 

ofereci para os teus anos. 

Este ano ganhei o prémio Einstein pelo me trabalho de invenção tecnológica 

solar, e a Irene e eu ficaríamos muito contentes se pudesse vir ter connosco no dia 

13 de Abril de 2055 para participares na celebração em que irei receber o 

prémio.  

Um grande abraço, Rodrigo 

Por que é que esta ideia é importante e para quem é que é importante? 

Educação, engenharia solar – energia sustentável – importante para o seu 

humano e a sociedade. 

Acrescente imagens que ilustrem a sua ideia  
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Mini-histórias que inspiraram a Visão Preliminar 2 

 

A sua ideia de um futuro desejável é sobre 

ALICE À BUSCA DO MUNDO ENCONTRADO 

Como imagina um futuro desejável daqui a 30 a 40 anos? 

Alice retornou ao futuro. Aquilo que encontrou na primeira vez que lá foi tocou-a 

de forma surpreendente. As pessoas tinham no rosto um sorriso permanente. 

Caminhavam de uma forma assertiva, confiante, demonstrando que sabiam o 

que queriam e para onde iam. As ruas, sem os habituais automóveis, cheiravam a 

verde da terra grávida de pequenas árvores e eram ladeadas por edifícios de 

uma arquitetura diversa mas colorida. Alice, que se encontrava fora do seu 

universo, foi interpelada por uma cidadã que lhe ofereceu ajuda ao senti-la 

perdida. A cidade, limpa, com um ar respirável, tinha um som de crianças felizes 

que desciam a escadaria da escola pela mão dos avós. 

Por que é que esta ideia é importante e para quem é que é importante? 

Importante porque busca a perfeição impossível. É importante porque seria o 

meu desejo se pudesse assistir ao nascimento e crescimento dos meus netos e 

bisnetos! 

Acrescente imagens que ilustrem a sua ideia  
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Visão Preliminar 2 

 

A vossa visão de um futuro desejável é sobre 

Alice, no país do futuro! 

Como imaginam um futuro desejável daqui a 30 a 40 anos? 

Imaginamos um futuro com cidadãos conscientes, informados e participativos na 

construção e manutenção de uma sociedade livre, justa e sustentável. Alice, uma 

adolescente dependente da tecnologia, visitou a cidade do futuro. Encontrou 

pessoas confiantes, que caminhavam com um sorriso permanente no rosto, nas 

ruas sem os habituais automóveis. O cheiro era a verde da terra grávida de 

pequenas árvores. A cidade, limpa, com um ar respeitável tinha um som de 

crianças felizes, já independentes dos cérebros artificiais, que desciam a 

escadaria da escola pela mão dos avós. 

Imaginamos um futuro onde os seres humanos respeitam a natureza, a terra e 

todas as formas de vida, com hábitos saudáveis, meditação, exercício e 

alimentação saudável. 

TODAS AS PESSOAS SÃO FELIZES! 

Por que é que esta visão é importante e para quem é que é importante? 

Porque defende a promoção da sustentabilidade com responsabilidade, com o 

objetivo de encontrar uma vida mais feliz! 

Criem uma composição de imagens para ilustrar a vossa visão 
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Visão Final 

 

Título 

Alice no país do futuro 

Descrevam a vossa visão de 2050  

Alice imaginou um futuro com cidadãos conscientes, informados e participativos 

na construção de uma sociedade livre, justa, sustentável e com paz. ALICE 

CRESCEU! Em 2050 a situação ambiental melhorou imenso, o desenvolvimento 

tecnológico evoluiu e ajudou a encontrar soluções para uma melhor gestão dos 

recursos e prevenção dos desastres naturais. A família, muito coesa, contribui para 

que Alice tivesse um melhor acesso à cultura, fomentando o gosto pela sua 

participação no campo das artes. Na realidade, Alice teve uma educação que 

lhe permitiu realizar-se profissionalmente. Alice é bailarina. Contribui com o seu 

talento para a diversidade cultural na sua comunidade. O que mais Alice aprecia 

é a facilidade que hoje existe em apresentar o seu trabalho por essa Europa. A 

transversalidade cultural é uma realidade neste tempo, apoiada pelo 

pensamento crítico e a contribuição político/cívica na comunidade. Alice é feliz! 

A sua cidade é o ninho da sua potencialidade artística, familiar e social! Um 

ninho, comungado por todos os seres vivos, pousado numa árvore sã que 

cresceu, chamada EUROPA! 

Ilustrem a vossa visão 
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No vosso futuro desejável, o que será diferente de hoje? 

- consciência individual e coletiva 

- cidadãos informados e participativos numa sociedade livre, justa e com paz 

- melhoria da realidade ambiental 

- acesso à cultura e à educação para todos 

- realização profissional de todos 

- talentos pessoais contribuem para o desenvolvimento da comunidade 

- comunidade com identidade regional assumida numa Europa aberta, solidária e 

equitativa 

A vossa visão é desejável para todos? Existe alguma preocupação? 

Sim, é uma visão desejável para todos, sendo Alice a representante dos cidadãos 

europeus. 

Sim, a [preocupação é a] falta de distribuição equitativa e justa dos recursos, 

fator impeditivo ao acesso à saúde, educação e cultura. 

Em suma, qual é a vossa visão? 

Sustentabilidade – direitos humanos – ética – justiça – honestidade – coesão social 

– pensamento crítico – consciencialização coletiva – saúde – educação – acesso 

à cultura – aprendizagem ao longo da vida – espírito coletivo europeu 
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MESA 2 
Número de participantes: 5 

 

 

 

 

Perfil dos participantes  

Cidadão Género Idade Educação Região Urbana/Rural Ocupação 

1 Masculino [26 - 35]  Ensino superior Lisboa Área metrop. Trabalhador 

2 Feminino [36 - 45]      Ensino superior Norte Área metrop. Trabalhador 

3 Feminino [56 - 65]     Ensino superior Algarve    Campo  Outro 

4 Masculino [56 - 65]     Ensino superior Lisboa Área metrop. Trabalhador 

5 Masculino > 66   3º Ciclo Lisboa Área metrop. Reformado 
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Mini-histórias que inspiraram a Visão Preliminar 1 

 

A sua ideia de um futuro desejável é sobre 

Para onde foi a Tecnologia? 

Como imagina um futuro desejável daqui a 30 a 40 anos? 

As coisas começaram rápido. Por vezes pequenos eventos têm repercussões 

gigantescas. Estamos habituados a transformações lentas, geracionais, mas 

quando são súbitas todo o mundo treme. Alguém aponta um telescópio em 

direção a uma galáxia e vê luz, vê poeiras cósmicas, vê matéria mas há uma 

década atrás quando fizeram o mesmo com uma máquina que além de luz 

também era capaz de observar o mundo quântico, as pessoas pasmaram, mas o 

maior choque foi quando apontaram o mesmo aparelho para nós mesmos. As 

pessoas usualmente acreditam no que é possível ou impossível dependendo das 

histórias que repetidamente escutam. Quando o impossível de repente se tornou 

possível, a forma como interagimos com o mundo. Quais máquinas? Hoje usamos 

biologia. 

Por que é que esta ideia é importante e para quem é que é importante? 

Importante para criar espaço na ideia de que a tecnologia pode evoluir num 

sentido de que não estás à espera. E que a forma como vemos o mundo 

“mundividência” condiciona a visão de futuro. 

Acrescente imagens que ilustrem a sua ideia  
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Mini-histórias que inspiraram a Visão Preliminar 1 

 

A sua ideia de um futuro desejável é sobre 

Os transportes 

Como imagina um futuro desejável daqui a 30 a 40 anos? 

Eu vejo grandes mudanças na tecnologia dos transportes: eu sento-me numa 

viatura individual e não preciso de conduzir. Não poluente e pouco sonora. Nas 

distâncias curtas e dentro da cidade utilizo só transportes públicos. Para longas 

distâncias vejo veículos voadores que levam-me para um sítio qualquer fora da 

cidade. 

Por que é que esta ideia é importante e para quem é que é importante? 

Esta ideia é importante para ter as nossas cidades limpas e calmas, fora das 

cidades, menos estradas e mais campos verdes. 

Acrescente imagens que ilustrem a sua ideia  
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Mini-histórias que inspiraram a Visão Preliminar 1 

 

A sua ideia de um futuro desejável é sobre 

A medicina 

Como imagina um futuro desejável daqui a 30 a 40 anos? 

A medicina e tratamentos preventivos têm um grande impacto para a saúde de 

um povo, para a economia, para os idosos, diminuir as despesas da segurança 

social e para seu povo ser feliz. 

Novas tecnologias de controlo das possíveis doenças serão importantes para a 

saúde e produtividade do Homem. 

Por que é que esta ideia é importante e para quem é que é importante? 

É importante para todos nós ter acesso a estas tecnologias. 

Acrescente imagens que ilustrem a sua ideia  
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Visão Preliminar 1 

 

A vossa visão de um futuro desejável é sobre 

Tecnologia preventiva aplicada à saúde física e mental 

Como imaginam um futuro desejável daqui a 30 a 40 anos? 

Desde crianças todos são envolvidos na escola para conhecer o que faz bem e o 

que faz mal à saúde, desde a alimentação ao stress indesejável, e para conhecer 

a tecnologia disponível e forma de lidar com ela. 

Para evitar efeitos provocados por maus hábitos existem meios de diagnóstico 

acessíveis a qualquer um, inclusive pessoas com deficiência, que permitem que, 

sem saírem de casa, analisem a sua saúde geral com um simples exame à urina 

que dá um relatório final aconselhando determinadas alternativas à alimentação. 

Existe uma plataforma que se pode ajustar a cada indivíduo – cada pessoa 

adiciona os seus dados e a aplicação sugere alternativas saudáveis. Para evitar 

doenças provocadas pelo stress indesejável, existem transportes individuais que 

não necessitam de ser conduzidos. Quem vai ser transportado só tem que inserir 

(dizer) para onde vai e este transporta num ambiente relaxante a nível de 

conforto térmico, iluminação e sonoro. 

Por que é que esta visão é importante e para quem é que é importante? 

Porque permite a utilização de recursos naturais ao alcance de todos 

(alimentação e educação) evitando custos de tratamento. 

Criem uma composição de imagens para ilustrar a vossa visão 
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Mini-histórias que inspiraram a Visão Preliminar 2 

 

A sua ideia de um futuro desejável é sobre 

Não vais acreditar, mas é verdade! 

Como imagina um futuro desejável daqui a 30 a 40 anos? 

Não vais acreditar, mas a verdade é que as coisas mudaram. Não é tudo perfeito 

mas todos concordamos que está a melhorar. O que aconteceu não foi o que os 

nossos filmes de ficção científica ilustraram: Naves, ET’s, máquinas, robôs. É 

estranho mas não foi isso. As coisas há umas décadas atrás chegaram a um 

ponto de caos e sofrimento que diante de tanta confusão e medo as pessoas 

começaram a acreditar que também podiam participar na governação das 

nações do mundo, tivemos a necessidade de cooperar mais que nunca, para 

sobrevivermos, para resolvermos desafios muito grandes e complexos. Foi como 

começar de novo. De facto foi isso mesmo, por nunca termos feito algo 

semelhante a uma escala geral, isso encheu-nos com muito entusiamo, deu-nos 

motivação e ajudamo-nos a ultrapassar conflitos e interesses que reduziam o 

nosso entusiamo em criar uma sociedade diferente da anterior. 

Por que é que esta ideia é importante e para quem é que é importante? 

Para a mudança necessária na nossa sociedade através da cooperação e da 

participação dos cidadãos na governação. 

Acrescente imagens que ilustrem a sua ideia  
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Mini-histórias que inspiraram a Visão Preliminar 2 

 

A sua ideia de um futuro desejável é sobre 

O Futuro está em aberto 

Como imagina um futuro desejável daqui a 30 a 40 anos? 

O impossível realizou-se. Em 2015 quando se pensava que o poder das grandes 

multinacionais (Monsanto, etc.) e dos interesses financeiros iam legalizar o seu 

controle sobre o poder político através da aprovação de tratados como o CETA, 

OTISA, OTPP e o TTIP, surgiu um movimento de cidadãos na Europa, que se 

estendeu a todos os continentes. E foi através desse movimento que cada região 

pode auto realizar-se, a partir dos seus recursos locais, que as fábricas de 

armamento foram encerradas tal como todas as empresas que não respeitavam 

o ambiente e/ou o direito das pessoas. Foi assim que todos passaram a ter tempo 

para si e para os outros. 

Por que é que esta ideia é importante e para quem é que é importante? 

A ideia é importante porque, ao contrário do que nos querem fazer crer, cada 

pessoa tem muito poder e tem o futuro nas suas mãos. É importante para todos. 

Acrescente imagens que ilustrem a sua ideia  
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Mini-histórias que inspiraram a Visão Preliminar 2 

 

A sua ideia de um futuro desejável é sobre 

Um lugar onde não há exclusão 

Como imagina um futuro desejável daqui a 30 a 40 anos? 

As cadeiras de rodas não deixaram de existir; os centros de apoio a pessoas com 

deficiências físicas e psíquicas não deixaram de existir pelo facto de continuar a 

existir pessoas com diferenças porque não podem movimentar-se ou comunicar 

naturalmente. Mas o que mudou foi a forma como nós interpretamos essas 

pessoas. Passou a haver nas escolas, redes socias, fóruns de discussão, lugar a 

discutir o que as pessoas sentem sobre as diferenças. E toda a anterior deceção 

deu resultado porque passamos a perceber que não há lugar para o medo da 

diferença porque nascemos todos da mesma forma… 

Por que é que esta ideia é importante e para quem é que é importante? 

É importante para passarmos a falar abertamente sobre o que não gostamos de 

ver mas que existe. É importante para a posição do deficiente num lugar numa 

sociedade mais evoluída. 

Acrescente imagens que ilustrem a sua ideia  
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Mini-histórias que inspiraram a Visão Preliminar 2 

 

A sua ideia de um futuro desejável é sobre 

O Futuro só depende de nós mesmos 

Como imagina um futuro desejável daqui a 30 a 40 anos? 

Daqui a 30 ou 40 anos, o mundo como conhecemos não será o mesmo. Cabe a 

nós decidirmos o que queremos! Temos que melhorar o nosso comportamento, a 

nossa atitude perante os outros, de modo a melhorarmos a comunidade onde 

estamos inseridos. O mundo “ideal” só melhorará se nós próprios contribuirmos 

com o nosso empenho, com a nossa atitude. 

Por que é que esta ideia é importante e para quem é que é importante? 

Cabe a nós melhorarmos o mundo onde vivemos. 

Acrescente imagens que ilustrem a sua ideia  
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Mini-histórias que inspiraram a Visão Preliminar 2 

 

A sua ideia de um futuro desejável é sobre 

Por um mundo melhor 

Como imagina um futuro desejável daqui a 30 a 40 anos? 

Amor, sabes, ontem sonhei que os nossos filhos viveriam numa sociedade 

devidamente organizada, onde não existem conflitos sociais, económicos, 

políticos e religiosos e onde todos têm acesso a um trabalho digno. É uma 

comunidade onde não existem desigualdades sociais. É uma sociedade tolerante 

e onde todos desempenham uma cidadania mais consciente e participativa. É 

um lugar onde nos sentimos felizes. 

Por que é que esta ideia é importante e para quem é que é importante? 

Cabe a nós encontrar o caminho para a felicidade. 

Acrescente imagens que ilustrem a sua ideia  
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Mini-histórias que inspiraram a Visão Preliminar 2 

 

A sua ideia de um futuro desejável é sobre 

O mais importante são as pessoas e o planeta 

Como imagina um futuro desejável daqui a 30 a 40 anos? 

Depois dos horrores da 2ª Guerra Mundial e das promessas da ciência, da 

tecnologia e da sociedade de consumo percebemos que a qualidade de vida 

não tem a ver com a quantidade de dinheiro nem de seus materiais ou com a 

fama, mas com a preservação daquilo que nos faz humanos – a capacidade de 

concretizar o (que parece) impossível, aprender com os erros, a necessidade de 

liberdade e a capacidade de compreender que estamos intimamente ligados a 

todos os outros seres do planeta. Foi uma descoberta que nos encaminha para 

uma sociedade baseada na cooperação e na igualdade. 

Por que é que esta ideia é importante e para quem é que é importante? 

É importante pois a ideia atual da qualidade de vida centra a nossa vida no 

consumo e na competição. É importante para os jovens. 

Acrescente imagens que ilustrem a sua ideia  
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Mini-histórias que inspiraram a Visão Preliminar 2 

 

A sua ideia de um futuro desejável é sobre 

Segurança só com tolerância e cooperação 

Como imagina um futuro desejável daqui a 30 a 40 anos? 

Amigos, hoje ao acordar relembrei da reunião que fizemos há uns anos naquele 

fórum onde discutimos sobre visões de futuro – lembram-se? Tentei reunir com 

tempo todos os vossos contactos mas a verdade é que os meus netos trouxeram 

ontem alguns amigos que vieram do Tibete para ensinar as danças do festival que 

se está a preparar para festejar a colheita do novo fruto do Verão. Aqui cheira 

bem, há muita luz e finalmente tivemos o acordo de segurança nas mesquitas 

assinado online pelo Papa e retificado pelo concelho da “Voz dos Cidadãos”. A 

aldeia está a … 

Por que é que esta ideia é importante e para quem é que é importante? 

É importante porque está subjacente a segurança e a tolerância e o respeito. É 

importante para todos os cidadãos independentemente da sua cultura ou 

religião. 

Acrescente imagens que ilustrem a sua ideia  
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Visão Preliminar 2 

 

A vossa visão de um futuro desejável é sobre 

Cooperação 

Como imaginam um futuro desejável daqui a 30 a 40 anos? 

Imaginamos um futuro baseado numa mudança de valores em que a 

competição é substituída pela cooperação, em que a visão mecanicista do 

mundo é substituída por uma visão sistémica que preserva a diversidade. 

Imaginamos um futuro em que os cidadãos participam ativamente na 

governação. Em que todos os cidadãos dispõem de tempo suficiente para 

desenvolver relações humanas de qualidade e que maximizam os seus níveis de 

felicidade. 

Por que é que esta visão é importante e para quem é que é importante? 

Porque evidencia a cooperação (base da Paz & Liberdade) para todos e a 

participação ativa e responsável na sociedade. 

Criem uma composição de imagens para ilustrar a vossa visão 
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Visão Final 

 

Título 

Cooperação 

Descrevam a vossa visão de 2050  

Em 2050 a nossa sociedade baseia-se em valores cooperativos e numa visão 

sistémica da realidade. 

Passou a existir um rendimento básico incondicional para assegurar as 

necessidades básicas dos cidadãos (alimentação, cuidados de saúde, 

habitação, educação e formação). Os cidadãos participam ativamente na 

governação garantindo a boa gestão dos recursos (materiais e imateriais); os 

interesses das pessoas e do planeta são colocados acima dos interesses 

económico-financeiros. 

Ilustrem a vossa visão 
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No vosso futuro desejável, o que será diferente de hoje? 

Todos os cidadãos dispõem de tempo suficiente para desenvolver relações 

humanas de qualidade e maximizar as suas capacidades. Existe maior segurança 

e a taxa de criminalidade reduziu-se muito. O reconhecimento social baseia-se no 

contributo que cada um dá à sociedade e não na sua riqueza material.  

Reduziu-se a institucionalização dos idosos, das crianças, das pessoas com 

deficiências e dos animais. Os níveis de literacia política e cultural dos cidadãos 

aumentaram significativamente. A preservação dos recursos ambientais 

aumentou. O bem-estar dos cidadãos exponenciou-se. 

A vossa visão é desejável para todos? Existe alguma preocupação? 

Sim, mas poderá não ser desejável para todas as multinacionais ou outros 

interesses corporativos e lóbis partidários. Os interesses instalados expressos nos 

tratados de comércio internacional – CETA, TISA, TTP, TTIP – resistiram a esta 

mudança de paradigma (a nossa visão de futuro sobre cooperação). 

Em suma, qual é a vossa visão? 

Em 2050 os cidadãos participam ativa e conscientemente na governação, 

garantindo a boa gestão dos recursos (materiais e imateriais) e os interesses das 

pessoas e do planeta são colocados acima dos interesses económico-financeiros. 
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MESA 3 
Número de participantes: 5 

 

  

  

 

Perfil dos participantes  

Cidadão Género Idade Educação Região Urbana/Rural Ocupação 

1 Feminino [26 - 35] Ensino superior Alentejo Cidade med. Trabalhador 

2 Masculino [26 - 35] Ensino superior Lisboa Vila/ aldeia Sem ocup. 

3 Feminino [36 - 45] Ensino superior Lisboa Área metrop. Sem ocup. 

4 Masculino [56 - 65] Secundário Centro Cidade med. Sem ocup. 

5 Masculino > 66 Ensino superior Lisboa Campo Reformado 
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Mini-histórias que inspiraram a Visão Preliminar 1 

 

A sua ideia de um futuro desejável é sobre 

Ciência ao serviço da paz e do desenvolvimento 

Como imagina um futuro desejável daqui a 30 a 40 anos? 

-A alimentação é um direito de todos os seres humanos 

- A ciência e o conhecimento ao serviço da sociedade a favor da produção de 

alimentos é uma realidade possível 

- Os recursos dos países, se direcionados a favor do bem-estar dos cidadãos é 

uma possibilidade desde que sejam aproveitados de forma a satisfazer as 

necessidades básicas e eliminar maus usos e desperdícios. 

Por que é que esta ideia é importante e para quem é que é importante? 

Para o povo de qualquer sociedade viver em qualidade com as suas 

necessidades básicas satisfeitas. 

Acrescente imagens que ilustrem a sua ideia  
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Mini-histórias que inspiraram a Visão Preliminar 1 

 

A sua ideia de um futuro desejável é sobre 

Reforma dourada “New time” 

Como imagina um futuro desejável daqui a 30 a 40 anos? 

Após 40 anos de profissão, mais 40 anos de uma vida na reforma. Como? Com 

atividade produtiva residual mas agora mais devagar com mais tempo livre para 

atividades a seu gosto, com mais contacto com a família (filhos e netos) e mais 

partilha de momentos culturais e lúdicos de forma coletiva. Desejos de maiores 

preocupações satisfeitas com segurança, liberdade, saúde e qualidade de vida. 

Por que é que esta ideia é importante e para quem é que é importante? 

A reforma dourada é o planeamento de uma vida que todos queremos ter 

realizado. É importante para todas as sociedades onde o homem é respeitado 

com direitos. 

Acrescente imagens que ilustrem a sua ideia  
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Mini-histórias que inspiraram a Visão Preliminar 1 

 

A sua ideia de um futuro desejável é sobre 

Vida doméstica 

Como imagina um futuro desejável daqui a 30 a 40 anos? 

Acordo de manhã ao som das ondas a bater nas rochas imaginárias do meu 

quarto, com o aroma típico da maresia. Oiço os bons dias da voz eletrónica da 

“Sofia”, a inteligência artificial central da minha casa, á qual eu respondo em 

consonância. Ela diz-me que tenho os níveis de açúcar ligeiramente acima do 

desejável e portanto recomenda-me as refeições que devo tomar naquele dia, 

numa dieta apropriada. Informa-me também que no dia de hoje às 21h irá 

realizar-se um espetáculo de jazz num teatro próximo, pois sabe que gosto 

daquele estilo de música. Preparo-me para o dia enquanto “Sofia” continua 

falando comigo. 

Por que é que esta ideia é importante e para quem é que é importante? 

--- 

Acrescente imagens que ilustrem a sua ideia  
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Mini-histórias que inspiraram a Visão Preliminar 1 

 

A sua ideia de um futuro desejável é sobre 

Uma sociedade tolerante 

Como imagina um futuro desejável daqui a 30 a 40 anos? 

Uma sociedade tolerante em que seja reconhecido o seu papel no equilíbrio 

entre os poderes do Estado tentativamente hegemónico e os mercados e a sua 

vantagem para o monopólio. Uma sociedade tolerante é muito significativa para 

uma democracia consciente e participativa. Uma sociedade tolerante detém a 

capacidade de ser inovadora na mudança estratégica, convocando soluções 

inovadoras para questões complicadas. 

Por que é que esta ideia é importante e para quem é que é importante? 

Esta ideia é importante para os cidadãos, para os empresários e para o Estado 

nas mudanças de futuros próximos. 

Acrescente imagens que ilustrem a sua ideia  
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Mini-histórias que inspiraram a Visão Preliminar 1 

 

A sua ideia de um futuro desejável é sobre 

Um processo de mudança geracional 

Como imagina um futuro desejável daqui a 30 a 40 anos? 

Os desafios da sustentabilidade, o equilíbrio a estabelecer a prazo longo entre os 

valores da natureza e o desenvolvimento expectável, assente num processo de 

mudança geracional. Importa atender à insuficiente perceção da sociedade civil 

e do Estado para a necessidade de conceder o tempo necessário à boa 

execução de políticas conducentes aquele desejo: a sustentabilidade e o 

conhecimento do seu caminho. 

Por que é que esta ideia é importante e para quem é que é importante? 

Para o Estado, para atender ao prazo geracional das suas políticas e aos 

cidadãos/ eleitores para que exijam dos poderes políticos uma tal perceção. 

Acrescente imagens que ilustrem a sua ideia  
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Visão Preliminar 1 

 

A vossa visão de um futuro desejável é sobre 

A minha sociedade 

Como imaginam um futuro desejável daqui a 30 a 40 anos? 

A minha sociedade é tolerante no respeito de uma democracia consciente e 

participativa.  

Esta sociedade permite-me criar, inovar e SER! 

Sinto que tenho um papel ativo e útil na construção de uma consciência coletiva, 

literata(*)e dos desafios do desenvolvimento. 

Todas as gerações são chamadas a participar neste processo de mudança, 

todos sentimos que somos escutados e que fazemos parte de um mundo que 

queremos que seja melhor. 

(*) literata: ler, escrever, contar e interpretar e agir. 

Por que é que esta visão é importante e para quem é que é importante? 

A visão é importante para o processo evolutivo da nossa civilização. É importante 

para a humanidade e para o respeito pela natureza. 

Criem uma composição de imagens para ilustrar a vossa visão 
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Mini-histórias que inspiraram a Visão Preliminar 2 

 

A sua ideia de um futuro desejável é sobre 

A bisneta que eu não vou conhecer adulta 

Como imagina um futuro desejável daqui a 30 a 40 anos? 

Olá Margarida. O teu papá e a tua mãe trouxeram hoje a tua primeira fotografia. 

A apesar de só teres 3 meses serás linda como eles. Já sou muito velhinha, graças 

ao avanço da ciência, e possivelmente nunca vais ouvir a minha voz 

reconhecendo-a como a tua bisavó - os programas não são a mesma coisa que 

o calor da voz humana. Prometo que te contarei as histórias quer os meus avós 

me contavam sobre as raposas manhosas e os lobos enganados ou as velhinhas 

que rebolavam nas cabaças. Mas estas gravações não serão lidas pelo teu chip, 

tens de pedir aos teus pais para transforma-los para o teu novo sistema de 

software incorporado. Apesar de ires viver para outro país, visitar-te-ei em modo 

de holograma todas as noites para te dizer o que já não se usa: Até amanhã se 

Deus quiser.". Sê feliz minha querida. 

Por que é que esta ideia é importante e para quem é que é importante? 

A ideia é importante pela conectividade de que fui a passagem de testemunho 

para mim e para as gerações vindouras. A consciência individual também é o 

que os nossos antepassados foram. É importante para mim e para a minha futura 

família. 

Acrescente imagens que ilustrem a sua ideia  
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Mini-histórias que inspiraram a Visão Preliminar 2 

 

A sua ideia de um futuro desejável é sobre 

Autenticidade 

Como imagina um futuro desejável daqui a 30 a 40 anos? 

Sonhei que éramos todos “autênticos”, que nos escutávamos com tolerância e 

sem julgamentos. 

Queria que este sonho se tornasse realidade… 

Sinto que precisamos de nos ouvir. Primeiro, ouvirmos a nós próprios, o que 

sentimos e que necessidades precisamos de ver satisfeitas e depois, falarmos do 

coração… ser autêntico, sem máscaras. 

Por que é que esta ideia é importante e para quem é que é importante? 

A autenticidade traz verdade e sentir. É importante para a humanidade. 

Acrescente imagens que ilustrem a sua ideia  
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Mini-histórias que inspiraram a Visão Preliminar 2 

 

A sua ideia de um futuro desejável é sobre 

Para lá do portão verde 

Como imagina um futuro desejável daqui a 30 a 40 anos? 

As sebes escondem a tecnologia que assobia quando os carros voadores passam 

num frenesim, A vida faz-se em altura com energia solar e térmica. Tudo é isolado 

dos extremos centros climatizados de produção orgânica. A comunicação é livre 

com o pensamento. A restante produção de alimentos em grande escala +e feita 

por autómatos que tomam as decisões com base em centros de conhecimento. 

As pessoas estão aglomeradas em centros urbanos e a Natureza fica entregue a 

si mesma noutras partes do planeta. Existem também comunidades externas que 

fazem a ligação cidade-natureza. O senado a todos ouve e pondera sobre os 

sistemas a implementar. A gestão é feita por todos e para todos em paz. 

Por que é que esta ideia é importante e para quem é que é importante? 

A ideia é importante para todos os habitantes do planeta e é forma como o meu 

futuro foi visionado na "meditação". 

Acrescente imagens que ilustrem a sua ideia  
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Mini-histórias que inspiraram a Visão Preliminar 2 

 

A sua ideia de um futuro desejável é sobre 

A família 

Como imagina um futuro desejável daqui a 30 a 40 anos? 

Querido neto 

Já tenho muitas saudades tuas, sei que o que estás a fazer em Marte é muito 

importante para o futuro da nossa sociedade. O jardim continua lindo, muito 

verde e as amoras estão lindas e muito doces. A paz reina aqui. Hoje temos o 

nosso encontro de cidadãos para distribuirmos tarefas para o próximo mês, estou 

muito entusiasmada, gostava muito de ficar com o transporte das crianças para 

as atividades culturais. As rosas também sentem a tua falta! Um grande abraço 

sentido da tua avó que te adora, Ana. 

Por que é que esta ideia é importante e para quem é que é importante? 

Esta ideia é importante para mim pois vai de encontro à minha necessidade de 

partilha e de amor ao próximo. A união da família e da preservação dos seus 

valores. 

Acrescente imagens que ilustrem a sua ideia  
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Mini-histórias que inspiraram a Visão Preliminar 2 

 

A sua ideia de um futuro desejável é sobre 

Vida de aprendiz 

Como imagina um futuro desejável daqui a 30 a 40 anos? 

A vida centra-se na pessoa. Vive-se um ambiente de harmonia e paz, 

encontrando-se inúmeros adultos e crianças a passearem pelos jardins da cidade 

que transparecem alegria. Dirijo-me a uma aula junto ao rio com as suas águas 

límpidas. Está um sol brilhante e junto-me às demais pessoas que já se encontram 

no local para debater sobre o significado da vida. Informam-nos de uma visita 

próxima ao templo, para aprender o modo de vida de um sacerdote. Seleciono a 

minha opção de ir. Chegarei a casa no final do dia e vou rever as minhas 

escolhas feitas para o dia seguinte. 

Por que é que esta ideia é importante e para quem é que é importante? 

A necessidade de liberdade de escolha é fundamental para a motivação do 

indivíduo e só assim este poderá contribuir na plenitude das suas capacidades 

para o desenvolvimento social. Será um modo de vida importante para toda a 

sociedade. 

Acrescente imagens que ilustrem a sua ideia  
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Visão Preliminar 2 

 

A vossa visão de um futuro desejável é sobre 

Eu sou o futuro 

Como imaginam um futuro desejável daqui a 30 a 40 anos? 

Eu sou a comunidade e a comunidade faz parte daquilo em que eu me 

transformo quotidianamente. Eu sou o João e o Joaquim e a Maria. Somos todos 

comunidade. Ouvimo-nos e decidimos. Não sou capaz de ser apenas Eu mas 

também não faço parte da minha família sem viver a minha individualidade. 

Somos todos “eus” e somos todos “nós”. 

Sou um mosaico com a cidade, com o campo, com a natureza, com o outro e 

comigo. 

Por que é que esta visão é importante e para quem é que é importante? 

Para mim, para os outros: Eu, Tu, Nós!!! 

Criem uma composição de imagens para ilustrar a vossa visão 
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Visão Final 

 

Título 

E.U. – SOMOS NÓS 

Descrevam a vossa visão de 2050  

Esta sociedade permite-me criar, inovar e SER! Todas as gerações são chamadas 

a participar no processo de mudança, todos sentimos que somos escutados e 

que fazemos parte de uma consciência de mudança. É-me permitido ter 

liberdade de escolha e oportunidades para construir instrumentos coletivos. 

Temos como objetivo fomentar a prosperidade, a literacia, a igualdade, a 

inclusão e a tolerância. 

A tecnologia existente permite-nos ter conforto e a otimização da gestão dos 

recursos. 

Temos por base a cooperação como forma de sermos felizes, não trabalhamos, 

fazemos só aquilo que gostamos. Eu construo a distribuição das minhas atividades 

diárias em função das necessidades do “mosaico” da minha sociedade. 

Ilustrem a vossa visão 
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No vosso futuro desejável, o que será diferente de hoje? 

Todos participamos nas decisões 

Motivação para agir 

Igualdade de oportunidades 

Educação 

Acesso garantido a serviços de saúde 

Equidade 

Alimentação (distribuição temporal e espacial) 

Conhecimento 

Literacia 

A vossa visão é desejável para todos? Existe alguma preocupação? 

Sim é desejável para todos, com as seguintes preocupações: 

Reação à mudança 

Insegurança (alimentar, circulação, economia, social…) 

Alterações climáticas 

Diversidade cultural 

Eficácia nas mudanças políticas 

Garantir as condições para a participação 

Garantia de cooperação internacional perante a mudança 

Não-convergência de eventos de participação 

Em suma, qual é a vossa visão? 

Uma sociedade responsável (ativa e coletivamente) com participação 

consciente, ativa, deliberativa e cooperativa. 
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MESA 4 
Número de participantes: 5 

 

  

  

 

Perfil dos participantes  

Cidadão Género Idade Educação Região Urbana/Rural Ocupação 

1 Feminino [26 - 35] Ensino superior Lisboa Área metrop. Trabalhador 

2 Masculino [36 - 45] Ensino superior Norte Área metrop. Trabalhador 

3 Masculino [46 - 55] Ensino superior Alentejo Cidade med. Trabalhador 

4 Feminino [56 - 65] Ensino superior Lisboa Área metrop. Reformado 

5 Feminino > 66 Ensino superior Lisboa Vila/ aldeia Reformado 
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Mini-histórias que inspiraram a Visão Preliminar 1 

 

A sua ideia de um futuro desejável é sobre 

Urbanização na Natureza 

Como imagina um futuro desejável daqui a 30 a 40 anos? 

Cidades na Natureza, espaços urbanos que se inserem perfeitamente na 

natureza. Casas que utilizam a tecnologia para produzir energia, aquecimento de 

águas e redução de eletricidade. Cidades mais pequenas com menos pessoas 

mas mais bem distribuídas, jardins e hortas de permacultura em todos os quintais. 

A deslocação é feita por bicicleta, maioritariamente. Produzimos e criamos coisas, 

vivemos essencialmente do que produzimos e trocamos. O ser humano respeita-

se a si e aos outros e toda a Natureza! A tecnologia é uma ferramenta 

importante. 

Por que é que esta ideia é importante e para quem é que é importante? 

Para todos os cidadãos porque possibilita uma maior qualidade de vida e 

ambiental! 

Acrescente imagens que ilustrem a sua ideia  
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Mini-histórias que inspiraram a Visão Preliminar 1 

 

A sua ideia de um futuro desejável é sobre 

Mar – Economia do Mar 

Como imagina um futuro desejável daqui a 30 a 40 anos? 

O mar é demasiado belo para ser explorado selvaticamente ou ser utilizado como 

caixote do lixo. Quero vê-lo estudado, até às suas profundezas com respeito e 

cuidado. Quero a plataforma continental portuguesa como um imenso recurso a 

ser utilizado pelos portugueses e sob o domínio/direção portuguesa. Quero que o 

seu estudo ajude a humanidade. 

Por que é que esta ideia é importante e para quem é que é importante? 

Porque o mar é um ambiente mal conhecido e nele se pode encontrar, por 

exemplo, elementos essenciais para combater doenças. 

Acrescente imagens que ilustrem a sua ideia  
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Mini-histórias que inspiraram a Visão Preliminar 1 

 

A sua ideia de um futuro desejável é sobre 

Modelo de ocupação e aproveitamento de recursos 

Como imagina um futuro desejável daqui a 30 a 40 anos? 

Um maior equilíbrio e “permuta” entre formas de vida “urbanas” e “rurais”.  

A alteração do modelo sustenta-se em desenvolvimentos tecnológicos 

(transportes, sistemas de comunicação, modelos de formação e educação, de 

desenvolvimento pessoal e cultural, de aproveitamento sustentável de recursos 

naturais).  

Muitos dos problemas atuais seriam minimizados. 

Por que é que esta ideia é importante e para quem é que é importante? 

Acho que é importante rever o sistema de vida coletiva; importante para todos. 

Acrescente imagens que ilustrem a sua ideia  
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Mini-histórias que inspiraram a Visão Preliminar 1 

 

A sua ideia de um futuro desejável é sobre 

Ambiente sustentado em saciedade 

Como imagina um futuro desejável daqui a 30 a 40 anos? 

O homem aprendeu a escutar-se, escutar seu corpo e sabe perfeitamente o que 

lhe traz a saciedade alimentar não partindo para a “fartura”. Há alimentos mais 

que suficientes. O homem aprendeu a desfrutar do espaço comum como da sua 

própria casa se tratasse. Seu espaço familiar é suficiente. Não sente necessidade 

de agredir o ambiente com enormes construções. O homem tem paixão pela 

biodiversidade e transporta-se com carinho pelo ambiente. 

Por que é que esta ideia é importante e para quem é que é importante? 

Com a cultura da SACIEDADE desvanece-se a cultura da GANÂNCIA, conservam-

se e recuperam-se os recursos naturais. 

Acrescente imagens que ilustrem a sua ideia  
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Visão Preliminar 1 

 

A vossa visão de um futuro desejável é sobre 

O(s) espaço(s) onde vamos viver 

Como imaginam um futuro desejável daqui a 30 a 40 anos? 

Espaços urbanos (mais) pequenos articulados em rede, com os espaços rurais, 

potenciados pelo desenvolvimento tecnológico que possibilite o aproveitamento 

das águas, a produção de eletricidade, a facilidade de transporte/mobilidade, a 

produção e trocas comerciais inteligentes, a proteção e o investimento na 

biodiversidade. 

Reeducar as necessidades de consumo, fomentando a educação para a 

saciedade – evitar o supérfluo, diminuir o desperdício. 

Por que é que esta visão é importante e para quem é que é importante? 

Reduz desequilíbrios – territoriais, sociais e permite uma exploração sustentada dos 

recursos naturais. 

Criem uma composição de imagens para ilustrar a vossa visão 

 
 

 

 

 



 Fórum Futuro: Dar Voz aos Cidadãos! – Relatório 

 

 
 

59 

Mini-histórias que inspiraram a Visão Preliminar 2 

 

A sua ideia de um futuro desejável é sobre 

Decrescimento 

Como imagina um futuro desejável daqui a 30 a 40 anos? 

Imagino que deixe de haver a obsessão pelo crescimento e a focalização no 

lucro e acumulação (de dinheiro, de poder). Dar-se-á mais importância e 

valorizar-se-á mais as capacidades e competências pessoais e coletivas, a 

entreajuda. O foco passa a ser as pessoas, os grupos, as vivências… 

Por que é que esta ideia é importante e para quem é que é importante? 

É uma inversão de valores: importante para todos. 

Acrescente imagens que ilustrem a sua ideia  
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Mini-histórias que inspiraram a Visão Preliminar 2 

 

A sua ideia de um futuro desejável é sobre 

Autenticidade e criatividade 

Como imagina um futuro desejável daqui a 30 a 40 anos? 

A cultura é criada por todos, todos somos criadores. Existem espaços públicos e 

recreativos onde são desenvolvidas atividades que incentivam a criatividade. 

Desde o teatro, a dança, o desporto, yoga, artes plásticas, escrita, literatura, 

investigação científica, empreendedorismo. Há partilhas das criações com os 

restantes, incentivo social, o trabalho é uma extensão da nossa existência e não 

um castigo! É expressão, criação e autenticidade! Há uma grande preocupação 

no desenvolvimento pessoal de cada um e da comunidade. 

Por que é que esta ideia é importante e para quem é que é importante? 

Para todos os cidadãos porque incentiva uma maior liberdade de expressão e 

uma maior ligação entre as pessoas! 

Acrescente imagens que ilustrem a sua ideia  
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Mini-histórias que inspiraram a Visão Preliminar 2 

 

A sua ideia de um futuro desejável é sobre 

A cooperação cultural 

Como imagina um futuro desejável daqui a 30 a 40 anos? 

Em 2055 a cooperação cultural vai ser uma realidade consistente e consequente 

permitindo uma melhor perceção do outro e das outras realidades culturais. 

Desta forma vai ser possível contribuir para o desenvolvimento coletivo sustentável 

a partir da realidade local. 

Por que é que esta ideia é importante e para quem é que é importante? 

É importante para promover a coesão social e o desenvolvimento de um espírito 

coletivo com base no individual. 

Acrescente imagens que ilustrem a sua ideia  
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Mini-histórias que inspiraram a Visão Preliminar 2 

 

A sua ideia de um futuro desejável é sobre 

Corrupção/ Anticorrupção 

Como imagina um futuro desejável daqui a 30 a 40 anos? 

No futuro vai valer a pena. Vai valer a pena o esforço saudável no estudo, na 

investigação, no trabalho. Ninguém te vai passar à frente se não o merecer. Vais 

ficar contente com o que conseguirás para o teu núcleo mais próximo, mas 

também para o teu país. O dinheiro vale só o seu valor “facial”, será “limpo”… 

não haverá mais “lixo” em todos os gabinetes governamentais. 

Por que é que esta ideia é importante e para quem é que é importante? 

É importante porque diz respeito a todos; contamina toda a sociedade, 

desvaloriza-a… torna inútil o esforço de muitos. 

Acrescente imagens que ilustrem a sua ideia  
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Mini-histórias que inspiraram a Visão Preliminar 2 

 

A sua ideia de um futuro desejável é sobre 

Educar para o genuíno 

Como imagina um futuro desejável daqui a 30 a 40 anos? 

A criança desde pequena foi educada permitindo-lhe o seu florescimento 

assente na sua diferença e na sua genuinidade. Foi-lhe dado espaço e 

possibilidade de se experienciar, através das artes, através do estímulo 

provocados por novos conhecimentos pelos quais mais se entusiasmou a 

aprofundar. Ela possui uma grande consciência de si e sente-se mais tarde 

impelida a desenvolver atividades nesse sentido. E sente-se impelida com seu 

trabalho a dar o seu contributo para benefício do outro. É essa a sua maior 

gratificação. E isso é valorado por toda a comunidade, toda a 

humanidade/sociedade. 

Por que é que esta ideia é importante e para quem é que é importante? 

Maior felicidade pessoal, maior felicidade coletiva. Maior contributo e redução ou 

eliminação dos conflitos sociais. 

Acrescente imagens que ilustrem a sua ideia  
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Mini-histórias que inspiraram a Visão Preliminar 2 

 

A sua ideia de um futuro desejável é sobre 

Uma sociedade em que a cultura é uma prioridade 

Como imagina um futuro desejável daqui a 30 a 40 anos? 

Em 2055 vamos viver num mundo justo, em que o acesso à cultura é generalizado. 

Não se fala de uma cultura para todos, ao gosto de todos, mas de uma cultura 

com todos, que integra a diferença e a diversidade. Uma cultura que integra 

efetivamente as dimensões ética, estética e ontológica. Uma cultura com base 

no conhecimento que permita o desenvolvimento do indivíduo e da sociedade. 

Uma cultura enquanto área transversal da sociedade e das políticas! 

Por que é que esta ideia é importante e para quem é que é importante? 

A aposta pouco consistente na cultura nos últimos 40 anos concorreu para que 

haja um conjunto muito grande de problemas sociais. Assim esta ideia é 

importante para todos! 

Acrescente imagens que ilustrem a sua ideia  
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Visão Preliminar 2 

 

A vossa visão de um futuro desejável é sobre 

Cultura ativa 

Como imaginam um futuro desejável daqui a 30 a 40 anos? 

Hoje, 28 de Novembro de 2055, a cultura é encarada de forma transversal, 

dinâmica e integrada nas sociedades! A cultura é de todos e para todos, 

integrando a diferença e a diversidade, promovendo a criatividade, uma 

educação empreendedora, a cooperação, o desenvolvimento de 

competências individuais e coletivas, permitindo desta forma a tomada de 

consciência de si, do outro e o respeito pelos valores sociais. 

Sob este ponto de vista, a cultura promove a coesão social, a participação ativa 

na sociedade em processos que possibilitam a experimentação de novas formas 

de organização e interação sociais. 

Por que é que esta visão é importante e para quem é que é importante? 

Para experimentar novas formas de organização e interação sociais nas 

sociedades, por todos para todos. 

Criem uma composição de imagens para ilustrar a vossa visão 
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Visão Final 

 

Título 

Cultura com todos para o desenvolvimento 

Descrevam a vossa visão de 2050  

A cultura integra os valores relacionados com as dimensões éticas, estéticas e 

ontológicas.  

Uma base cultural sólida potencia naturalmente: a criatividade; a paixão pela 

Natureza; a ética do respeito por si, pelos outros e pelos recursos naturais; 

reeducar as necessidades de consumo; aceitação e naturalidade perante a 

diferença. 

A tecnologia permitiu libertar tempo para nos focarmos no desenvolvimento 

pessoal e coletivo baseado nas várias dimensões da vida. Em 2050 não nos 

focamos na produtividade focada no lucro, mas sim no índice de felicidade 

individual que alimenta a felicidade do coletivo. 

A educação é o veículo principal para a concretização desta visão. 

Ilustrem a vossa visão 

 

 



 Fórum Futuro: Dar Voz aos Cidadãos! – Relatório 

 

 
 

67 

No vosso futuro desejável, o que será diferente de hoje? 

Não haverá mais necessidade de incentivos à cultura, a sociedade global já a 

sustenta! 

Haverá uma maior aceitação e naturalidade perante a diferença, sensibilizada a 

partir da educação/formação. 

Será parte da cidadania comum a diversidade das práticas culturais e 

expressivas. 

A vossa visão é desejável para todos? Existe alguma preocupação? 

Pode não ser desejada pelas pessoas que têm o poder económico atualmente.  

Existe a preocupação que a cultura continue a ser instrumentalizada e 

dependente de apoios financeiros. 

Em suma, qual é a vossa visão? 

A cultura como base transversal da sociedade, para integrar a diferença e a 

diversidade. Permitindo desta forma a tomada de consciência de si, do outro e o 

respeito pelos valores sociais, promovendo a coesão social e a participação ativa 

de todos na sociedade. 
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MESA 5 
Número de participantes: 6 

 

 

 

 

Perfil dos participantes  

Cidadão Género Idade Educação Região Urbana/Rural Ocupação 

1 Feminino [26 - 35] Ensino superior Lisboa Área metrop. Trabalhador 

2 Feminino [36 - 45] Ensino superior Algarve Cidade med. Outro 

3 Feminino [46 - 55] Ensino superior Lisboa Área metrop. Trabalhador 

4 Feminino [46 - 55] Ensino superior Norte Área metrop. Trabalhador 

5 Masculino [46 - 55] Ensino superior Norte Área metrop. Sem ocup. 

6 Feminino > 66 Ensino superior Lisboa Área metrop. Reformado 
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Mini-histórias que inspiraram a Visão Preliminar 1 

 

A sua ideia de um futuro desejável é sobre 

Desenvolvimento da ciência na cura de doenças incuráveis 

Como imagina um futuro desejável daqui a 30 a 40 anos? 

Saúde para todos. A esperança de vida deverá ser igual para todos para que 

todos os humanos tenham uma oportunidade de lutar pelos seus ideais. 

Espero que toda a sociedade tenha direito à vida com saúde e qualidade. 

A saúde deverá estar sempre sobreponível aos interesses económicos dos países e 

dos laboratórios farmacêuticos. A saúde não pode ser vista como um meio para 

gerar lucros astronómicos mas sim para melhorar a qualidade de vida. 

Por que é que esta ideia é importante e para quem é que é importante? 

Para quem quer viver e não pode porque tem uma doença incurável. Para toda 

a sociedade ter os mesmos direitos à vida e a tudo de bom e mau ela contém. 

Acrescente imagens que ilustrem a sua ideia  
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Mini-histórias que inspiraram a Visão Preliminar 1 

 

A sua ideia de um futuro desejável é sobre 

O futuro é nosso 

Como imagina um futuro desejável daqui a 30 a 40 anos? 

Era uma vez, um mundo em que as pessoas eram donas da sua vida e não 

instrumentos de uma sociedade gerida e manipulada por um pequeno grupo de 

pessoas, de acordo com os seus interesses pessoais. Um mundo em que a 

Verdade e a Liberdade andassem de mãos dadas e que as pessoas acreditassem 

que o futuro são elas que o constroem e que são capazes de tudo, a que se 

propuserem, e dedicarem o seu esforço e energia. Esse seria o nosso mundo e o 

sentimento da necessidade de fazer um esforço para pertencer teria um fim. 

Por que é que esta ideia é importante e para quem é que é importante? 

Esta ideia ilustra o facto de que o Futuro somos nós que o construímos. 

Acrescente imagens que ilustrem a sua ideia  
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Mini-histórias que inspiraram a Visão Preliminar 1 

 

A sua ideia de um futuro desejável é sobre 

Políticos que pensem no bem-estar de todos 

Como imagina um futuro desejável daqui a 30 a 40 anos? 

Precisamos de políticos que mereçam o nosso respeito. Precisamos de ter 

confiança nos políticos, na sua integridade. A corrupção generalizada a todos os 

níveis diminui a esperança no futuro. A juventude deixa de se interessar pela 

política. A Europa é um ideal por concretizar. 

Por que é que esta ideia é importante e para quem é que é importante? 

Esta ideia é importante para todos nós. 

Acrescente imagens que ilustrem a sua ideia  
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Visão Preliminar 1 

 

A vossa visão de um futuro desejável é sobre 

Política e cidadania 

Como imaginam um futuro desejável daqui a 30 a 40 anos? 

A educação e a formação deverão ser ao longo da vida para todos (universal). 

A liberdade individual. Que haja desenvolvimento para todos com ideais futuros 

tendo em vista a sustentabilidade. Desejamos mais solidariedade geracional, 

etnias, religião. A ética aplicada a todas as áreas: política, económica, ciência. 

Mais intervenção dos cidadãos nas decisões como por exemplo nas eleições e 

exigir resultados pelos objetivos propostos. Reduzir os impostos à comunidade 

empreendedora reduzindo as “gorduras” das organizações na UE. 

Por que é que esta visão é importante e para quem é que é importante? 

A política, a formação e a cidadania são a base das sociedades. 

Criem uma composição de imagens para ilustrar a vossa visão 
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Mini-histórias que inspiraram a Visão Preliminar 2 

 

A sua ideia de um futuro desejável é sobre 

Uma educação mais humanista 

Como imagina um futuro desejável daqui a 30 a 40 anos? 

Vejo uma família, pai, mãe e filhos reunidos à noite à mesa a conversar. Alguém 

fala de um poema que aprendeu de cor. Não há dificuldades financeiras. Os 

governantes encontraram finalmente a receita que todos aceitam e vivem. 

Mesmo assim não é possível que todas as pessoas sejam iguais. Há de haver 

sempre indivíduos menos felizes que outros. Deixou de haver radicalismos. 

Por que é que esta ideia é importante e para quem é que é importante? 

A fantasia tem que voltar. Não podemos tirar as ideias do computador. 

Acrescente imagens que ilustrem a sua ideia  
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Mini-histórias que inspiraram a Visão Preliminar 2 

 

A sua ideia de um futuro desejável é sobre 

(Sociedade) João Pedro – sociedade feliz 

Como imagina um futuro desejável daqui a 30 a 40 anos? 

O João Pedro vai nascer. A família tem uma grande expectativa. Todos dão valor 

à família, à cultura, à sua história. Como será este novo ser humano. Quais os 

desafios que ele nos vai proporcionar. Será que ele gosta do que nós gostamos. 

Quais serão as suas capacidades e aptidões. Como vai ser feliz. O João Pedro vai 

para a escola, aprende tudo com facilidade. Tem uma aptidão para a música. A 

música é uma linguagem universal. A música, o som. O som das ondas, o som dos 

búzios, o som dos animais marinhos, o som dos barcos. O som relaxante das 

ondas. Ajuda-o a meditar. 

Por que é que esta ideia é importante e para quem é que é importante? 

João Pedro desenvolve o seu conhecimento e a sua espiritualidade, está em paz, 

paz, tem saúde, está bem em sociedade sem conflitos. 

Acrescente imagens que ilustrem a sua ideia  
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Mini-histórias que inspiraram a Visão Preliminar 2 

 

A sua ideia de um futuro desejável é sobre 

O respeito como lei universal 

Como imagina um futuro desejável daqui a 30 a 40 anos? 

Era uma vez um mundo em que o respeito era a única lei universal e que tudo se 

regia em torno dessa lei. Um mundo em que as pessoas eram educadas à 

nascença a se respeitarem a si próprias, começando desde logo um percurso 

pessoal de descoberta e autoconsciência presente em toda a sua vida, e a 

respeitarem tudo o que existe, os outros seres, vivos e não vivos, as pessoas, 

animais, e plantas; o planeta, com todos os seus recursos e pertencente a todos 

os seres e o universo no seu todo, o Eu e o Nós pertencendo ao Tudo... O Eu tão 

importante como tudo o resto... 

Por que é que esta ideia é importante e para quem é que é importante? 

É importante porque demonstra como uma regra tão simples pode ser tão 

fundamental na construção de um futuro melhor. 

Acrescente imagens que ilustrem a sua ideia  
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Mini-histórias que inspiraram a Visão Preliminar 2 

 

A sua ideia de um futuro desejável é sobre 

Sociedade 

Como imagina um futuro desejável daqui a 30 a 40 anos? 

Imagino e visualizo essencialmente um sorriso na cara das pessoas. Vejo pessoas 

de várias etnias, religiões e raças a socializarem entre elas em harmonia, fazendo 

as suas atividades, de trabalhos, desporto, diversão em conjunto. Muita 

movimentação com espaços verdes e muitas, muitas crianças a brincar e a rir. 

Vejo respeito e solidariedade, vejo paz e reciprocidade, vejo carros a 

deslocarem-se suspensos no ar sem provocarem barulho, poluição ou caos. Em 

suma, vejo harmonia, paz, igualdade e crianças. 

Por que é que esta ideia é importante e para quem é que é importante? 

Esta ideia é importante para que haja uma harmonia no mundo. Para que se alie 

o desenvolvimento ao bem-estar e não à ganância e poder dos homens. Em 

suma, a verdadeira democracia. 

Acrescente imagens que ilustrem a sua ideia  
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Mini-histórias que inspiraram a Visão Preliminar 2 

 

A sua ideia de um futuro desejável é sobre 

Família reunida. As várias gerações juntas.     

Como imagina um futuro desejável daqui a 30 a 40 anos? 

Eu com o Manuel velhinhos com a nossa família toda reunida, pais, irmãos, 

cunhados, sobrinhos, amigos, netos, filhos, bisnetos, todos felizes, realizados e a 

fazermos o que amamos e a amarmos o que fazemos. Colaborando uns com os 

outros, relacionando-nos com apreço, bondade, respeito, vontade de partilhar e 

máximo tempo de qualidade juntos. Dialogarmos, sermos autênticos, gostarmos 

de estar uns com os outros apenas pela presença, sem a necessidade de ter. 

Juntos oferecemos mais amor. 

Por que é que esta ideia é importante e para quem é que é importante? 

Porque a família é a estrutura base. Porque família é uma metáfora de sociedade. 

Esta ideia é importante para todos, por todos temos família. 

Acrescente imagens que ilustrem a sua ideia  
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Mini-histórias que inspiraram a Visão Preliminar 2 

 

A sua ideia de um futuro desejável é sobre 

Viver a vida!! Como se todos os dias fossem o último. 

Como imagina um futuro desejável daqui a 30 a 40 anos? 

Abri o portão e o que vi, senti, cheirei, ouvi foi mágico. As pessoas riam, riam 

muito, os pássaros voavam com as suas cores vibrantes, as crianças e os seus avós 

brincavam, na rua, no jardim, vi muito verde, baloiços, sol, um ambiente limpo e 

leve, de partilha, amor e felicidade. Vi azul, muito azul, do mar e do céu. Vi o 

nascer de algo novo, vi colheitas, vi prosperidade, ligação, conexão entre as 

pessoas, os animais (sim porque vi muitos animais), o ambiente, a Terra como um 

todo. 

Por que é que esta ideia é importante e para quem é que é importante? 

É importante porque só faz sentido viver uma vida saudável, íntegra, integrada e 

integral. Recheada de autenticidade, felicidade e amor. É importante para todos 

os seres vivos. 

Acrescente imagens que ilustrem a sua ideia  
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Visão Preliminar 2 

 

A vossa visão de um futuro desejável é sobre 

Construímos o futuro agora 

Como imaginam um futuro desejável daqui a 30 a 40 anos? 

Eu participo todos os dias na construção do meu futuro, da minha família e da 

minha comunidade. É da minha responsabilidade colaborar com todos os que 

me rodeiam para construirmos juntos um futuro inclusivo de diálogo, de partilha e 

respeito por todos os seres vivos. 

Todos os dias cuido da minha saúde física, mental e espiritual, cultivo relações de 

proximidade e afetividade, escuto e auxílio todas as relações da minha família, 

amigos, vizinhos e colegas. A colaboração e participação ativa de todos nós na 

educação social torna essa construção sustentável. 

Por que é que esta visão é importante e para quem é que é importante? 

É importante porque fala de ação e porque agindo construímos o futuro todos 

nós. 

Criem uma composição de imagens para ilustrar a vossa visão 
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Visão Final 

 

Título 

Construímos o futuro agora 

Descrevam a vossa visão de 2050  

Eu participo todos os dias na construção do meu futuro, da minha família e da 

minha comunidade com a minha participação no CIMULACT hoje. Liberdade 

individual para escolher e participar na educação e formação contínua, na 

política e cidadania, como o estudo dos direitos fundamentais.  

Criarmos juntos com responsabilidade, diálogo, partilha e respeito por todos os 

seres vivos. A ética será aplicada em todos os domínios da vida pública 

(economia, política e ciências). Cuidamos todos os dias da saúde física, mental e 

espiritual. Cultivamos relações de proximidade e afetividade, escuto e auxilio 

todas as gerações da minha família, amigos, vizinhos e comunidade em geral 

(local, nacional e internacional). 

Ilustrem a vossa visão 
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No vosso futuro desejável, o que será diferente de hoje? 

As pessoas/cidadãos terão mais voz e peso na tomada de decisões e os 

dirigentes serão responsabilizados pelas suas decisões a ações.  

Partilha de recursos, conhecimento, informação, financeiros. 

A vossa visão é desejável para todos? Existe alguma preocupação? 

Esperamos que sim. [Preocupações:] Não conseguirmos realizar os nossos ideais 

devido à falta de consenso e a luta pelo poder que geram boicote. Não 

conseguirmos operacionalizar os planos de ação. Não conseguirmos chegar às 

pessoas e atingir a participação geral. 

Em suma, qual é a vossa visão? 

Construir o futuro agora, com igualdade de oportunidades “em Marte ” 
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MESA 6 
Número de participantes: 6 

 

 

 

 

Perfil dos participantes  

Cidadão Género Idade Educação Região Urbana/Rural Ocupação 

1 Feminino [16 - 25]        Ensino superior Lisboa Área metrop. Trabalhador 

2 Feminino [26 - 35]  Ensino superior Ilhas Cidade peq.  Trabalhador 

3 Masculino [36 - 45]      Ensino superior Lisboa Área metrop. Trabalhador 

4 Feminino [56 - 65]     Ensino superior Norte Cidade gran. Trabalhador 

5 Masculino [56 - 65]     Ensino superior Alentejo      Cidade med. Trabalhador 

6 Feminino > 66   3.º Ciclo Centro Cidade med. Reformado 
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Mini-histórias que inspiraram a Visão Preliminar 1 

 

A sua ideia de um futuro desejável é sobre 

Boas práticas de gestão de resíduos em casa 

Como imagina um futuro desejável daqui a 30 a 40 anos? 

Imagina-se que as boas práticas de gestão de resíduos sejam mais próximas do 

cidadão como “eu familiar”. Responsabilizar as famílias para a correta gestão, 

utilizando a criatividade e a inovação das embalagens colocadas no mercado. 

Por exemplo, construção de utensílios familiares a partir de resíduos e valorização 

de resíduos orgânicos por grupos de famílias. 

Por que é que esta ideia é importante e para quem é que é importante? 

É importante para manter a saúde pública. É destinada a qualquer cidadão 

familiar. 

Acrescente imagens que ilustrem a sua ideia  
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Mini-histórias que inspiraram a Visão Preliminar 1 

 

A sua ideia de um futuro desejável é sobre 

Resgatar tradições locais, repensando 

Como imagina um futuro desejável daqui a 30 a 40 anos? 

Imagino um futuro desejável, de forma positiva, para a necessidade de se 

resgatar as tradições locais. Danças, artesanato, hábitos, dias típicos de festa, são 

aspetos da sociedade europeia que necessitam de ser mais divulgados entre os 

povos. A ideia é resgatar tradições que se perderam ou venham a perder, 

resgatando com a ajuda dos jovens locais. Através de tecnologias ou outras 

formas de divulgação pretende-se suscitar o novo pensar das tradições, 

mantendo a essência da tradição com um toque de inovação. 

Por que é que esta ideia é importante e para quem é que é importante? 

Esta ideia é importante para a preservação da história das populações locais e 

do seu legado. É uma ideia dirigida aos jovens de todos os países europeus. 

Acrescente imagens que ilustrem a sua ideia  
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Mini-histórias que inspiraram a Visão Preliminar 1 

 

A sua ideia de um futuro desejável é sobre 

Trabalho em equipa 

Como imagina um futuro desejável daqui a 30 a 40 anos? 

No nosso futuro daqui a 40 anos não será necessário contratar uma explicadora 

para que o meu filho tenha boas notas porque ele não necessitará de obter uma 

média para estudar aquilo que gosta. Vou conhecer todos os meus vizinhos do 

prédio onde vivo. Vou trabalhar em conjunto com outras pessoas por uma causa 

e vai ser um trabalho de equipa. Vou ficar a tomar conta do filho de uma amiga 

e serei ajudada quando for necessário. A cooperação substituirá a competição. 

Por que é que esta ideia é importante e para quem é que é importante? 

Esta ideia é importante porque combate a sociedade cada vez mais 

individualista que está a surgir (principalmente nos grandes centros urbanos). 

Acrescente imagens que ilustrem a sua ideia  
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Mini-histórias que inspiraram a Visão Preliminar 1 

 

A sua ideia de um futuro desejável é sobre 

Os meus “valores” para a minha família 

Como imagina um futuro desejável daqui a 30 a 40 anos? 

Aos meus filhos! 

Que daqui a 30-40 anos sintam que contribuíram positivamente para o mundo em 

que “vivem”, sendo justos, verdadeiros e que tenham sabido “ser” e fazer com 

que os “outros” sejam felizes. Estes são os meus desejos e o que ao longo de 38 

anos lhes procurei “ensinar”. Se eles absorveram isso eu sinto-me realizada. A 

minha família foi composta por filhos e um lindo animal. 

Por que é que esta ideia é importante e para quem é que é importante? 

Foi a minha vivência e gostava que fosse importante para a minha família 

incluindo os “netos”. 

Acrescente imagens que ilustrem a sua ideia  
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Visão Preliminar 1 

 

A vossa visão de um futuro desejável é sobre 

A família como célula da Europa 

Como imaginam um futuro desejável daqui a 30 a 40 anos? 

Imaginamos um futuro desejável, de forma positiva, para todas as famílias da 

Europa. Temos como imagem um cenário de pessoas que se interligam como 

uma família ou em várias famílias. 

Defendemos as seguintes ideias: 

- Creches para unidades empresariais 

- Tarde livre, a meio da semana, para pais e filhos 

- Resgatar tradições entre vizinhos 

- Rede de contatos europeus para agregados familiares 

- Espaços de colaboração para assuntos familiares 

Por que é que esta visão é importante e para quem é que é importante? 

- Manter a união celular na família e entre famílias da comunidade 

- Dirigido a todas as famílias da Europa 

Criem uma composição de imagens para ilustrar a vossa visão 
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Mini-histórias que inspiraram a Visão Preliminar 2 

 

A sua ideia de um futuro desejável é sobre 

Vida e Paz 

Como imagina um futuro desejável daqui a 30 a 40 anos? 

Viver em paz com vida e saúde é fundamental, para isso é importante integrar 

tudo e todos em perfeita harmonia, prevendo os conflitos e evitá-los a todo o 

custo, recorrendo à ciência, arte, cultura e inovação não descurando o planeta 

terra que é só um, ou melhor, a nossa casa comum vivendo em família, em paz e 

harmonia os ecossistemas vigentes no futuro. 

Por que é que esta ideia é importante e para quem é que é importante? 

Para a defesa da vida, saúde e bem-estar da humanidade que tem que 

diversificar e retirar de forma equilibrada a alimentação também do mar. 

Acrescente imagens que ilustrem a sua ideia  
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Mini-histórias que inspiraram a Visão Preliminar 2 

 

A sua ideia de um futuro desejável é sobre 

Uma cooperação de verdade 

Como imagina um futuro desejável daqui a 30 a 40 anos? 

Saio para a rua, é o dia de Portugal e das Comunidades, vou-me encontrar com 

uns amigos para podermos juntos com cada uma das nossas famílias num museu, 

depois de um lanche onde com uns amigos nos encontramos com outras pessoas 

mais vulneráveis cooperando para as ajudar a resolver os seus problemas. 

Desloco-me para o trabalho a pé, o ambiente é saudável existem parques, as 

pessoas vivem em comunidade nos espaços públicos, partilham experiências e 

soluções para encontrar os recursos água/energia. O progresso científico levou à 

melhor qualidade de vida, as pessoas têm mais e melhores cuidados de saúde. 

Ser feliz em família com os amigos. 

Por que é que esta ideia é importante e para quem é que é importante? 

Cooperação, sociedade, família. 

Nós. 

Acrescente imagens que ilustrem a sua ideia  
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Mini-histórias que inspiraram a Visão Preliminar 2 

 

A sua ideia de um futuro desejável é sobre 

Uma verdade na cooperação 

Como imagina um futuro desejável daqui a 30 a 40 anos? 

Saio para a rua, quero percorrê-la, descobrir novos trilhos, tomar contacto com a 

natureza. A oferta é enorme, mas escolho dentro de um menu, as inseguranças 

levam-nos a estabelecer regras, o mundo parece mais plástico, as pessoas para 

defender as suas ideias organizam-se em grupos/tribos mas que não são capazes 

de cooperar entre si para um sentido comum, vivemos como que em estufas, 

ambientes controlados, o desenvolvimento científico melhorou a qualidade de 

vida, mas não a sociedade, continuamos na busca de um sentido e as 

espiritualidades “new age” abundam com diversas propostas de "sentidos", a 

sustentabilidade traduz-se num enorme custo pois brincamos com ela no faz de 

conta... 

Por que é que esta ideia é importante e para quem é que é importante? 

Crenças, Segurança, EU, Tribos. 

Nós. 

Acrescente imagens que ilustrem a sua ideia  
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Mini-histórias que inspiraram a Visão Preliminar 2 

 

A sua ideia de um futuro desejável é sobre 

É importante o “amor” pelos outros 

Como imagina um futuro desejável daqui a 30 a 40 anos? 

“Sociedade com indivíduos mais verdadeiros”. 

Por que é que esta ideia é importante e para quem é que é importante? 

Importante para mim quanto individuo. 

Sejam verdadeiros e “construam” um futuro melhor. 

Acrescente imagens que ilustrem a sua ideia  
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Mini-histórias que inspiraram a Visão Preliminar 2 

 

A sua ideia de um futuro desejável é sobre 

A desejável diversidade cultural 

Como imagina um futuro desejável daqui a 30 a 40 anos? 

Penso que daqui a 30/40 anos a humanidade terá conseguido ultrapassar as 

guerras e fobias internas. Muçulmanos e judeu, chineses e americanos, 

benfiquistas e sportinguistas irão continuar a sê-lo, mas aceitando essas 

características e gostos/crenças pessoais. Todos perceberão que a diversidade 

cultural e social é o que alimenta a humanidade e, nesse sentido, é ridículo ser 

destruída ou manipulada. 

Por que é que esta ideia é importante e para quem é que é importante? 

Esta ideia é importante para toda a humanidade porque se as diferenças não 

forem respeitadas rapidamente a humanidade irá autodestruir-se. Tolerância 

precisa-se. 

Acrescente imagens que ilustrem a sua ideia  
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Mini-histórias que inspiraram a Visão Preliminar 2 

 

A sua ideia de um futuro desejável é sobre 

Vida, paz, sociedade e comunidade 

Como imagina um futuro desejável daqui a 30 a 40 anos? 

Era uma vez a vida, seres vivos, que vão evoluindo e adaptando aos ecossistemas 

planetários, quiçá globais, mas é sempre vida que poderá ser cada vez mais 

diferente, mas para melhor e sã convivência entre e dentro das comunidades, 

respeitando a cidadania, a natureza e o bem-estar da humanidade e, que será 

cada vez mais global iluminando o futuro com inovação. 

Por que é que esta ideia é importante e para quem é que é importante? 

É importante porque pretende-se ligar dois mundos, o campo e a cidade, isto é o 

rurbano, para os seres sem conflitos. 

Acrescente imagens que ilustrem a sua ideia  
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Visão Preliminar 2 

 

A vossa visão de um futuro desejável é sobre 

Cooperação global entre cidadãos sobre problema concreto 

Como imaginam um futuro desejável daqui a 30 a 40 anos? 

Era uma vez, no ano 2050, em que eu em conjunto com os meus amigos 

espalhados pelos diferentes países europeus, com diferentes culturas e histórias de 

vida, partilhávamos em comum, através de redes de comunicação global, o 

trabalho em prol do combate à fome dos refugiados através de uma rede de 

recolha de bens alimentares em excesso na balança comercial de um pais para 

os redistribuir para a população de refugiados carenciada de outros países. 

Por que é que esta visão é importante e para quem é que é importante? 

Esta visão é importante porque visa a resolução de um problema social concreto. 

Resulta de uma participação dos cidadãos a nível europeu, cooperando para 

uma solução desejada e ao nosso alcance. 

Criem uma composição de imagens para ilustrar a vossa visão 
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Visão Final 

 

Título 

O meu dia em 2050 

Descrevam a vossa visão de 2050  

Hoje, dia 28 de novembro de 2050, como sempre eu e os meus pais fomos juntos 

para a escola. 

Nesse dia, na aula de história, falou-se dos acontecimentos da primeira década 

do séc. XXI. Eu e os meus colegas discutimos que atualmente não encontramos 

idosos em solidão, pessoas na rua em caixotes de papelão, lixo no chão e animais 

abandonados na rua, como os nossos avós contam. 

À tarde, depois das aulas, vou ter com o meu pai à associação, onde ele com as 

outras pessoas mais velhas tem dispensa dos seus trabalhos para se dedicarem na 

ajuda aos outros. 

Ilustrem a vossa visão 
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No vosso futuro desejável, o que será diferente de hoje? 

Cooperação entre os cidadãos e entre estes e as instituições por forma a resolver 

problemas sociais concretos, independentemente de onde parte a iniciativa. 

Neste sentido, o envolvimento dos indivíduos é maior e também mais sincero. As 

instituições e o Estado criam as condições para que os cidadãos possam assumir 

esse papel sem que as mesmas se demitam das suas funções. 

A vossa visão é desejável para todos? Existe alguma preocupação? 

A visão é desejável para todos, mas importa saber como se evita a 

duplicação/conflito de iniciativas. Como se organiza a cooperação? 

Em suma, qual é a vossa visão? 

Uma cidadania ativa focada na resolução de problemas concretos que é 

apoiada/incentivada pelas instituições. 
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D) Avaliação pelos participantes 

No final do Fórum foi pedido a cada um dos participantes que fizessem a 

avaliação da sessão. Essa informação foi compilada e analisada e de seguida 

apresentam-se os seus resultados. 

Cerca de 66% das pessoas ficaram muito satisfeitas com o conteúdo do Fórum 

e 87,5% participariam novamente num evento como este. 

      

A maioria dos participantes ficou satisfeita com o caráter participativo e 

conteúdo do evento, e indicou ter-se sentido confortável e confiante para dar 

voz às suas opiniões e trabalhar em grupo. 

Muitos participantes revelaram-se algo descrentes em relação à efetiva 

influência deste trabalho nas políticas e práticas futuras, mas ainda assim 

cerca de 94% pensa que a UE deveria, no futuro, envolver os cidadãos neste 

tipo de atividades. 

      

Nas páginas seguintes encontram-se todas as questões e respostas dadas 

pelos participantes nesta avaliação. 
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AVALIAÇÃO DO PARTICIPANTE - CIMULACT 
[Lisboa, 28 de Novembro de 2015] 

 

 

1. Em geral, quão satisfeito ficou com o evento? 

 

21 Muito 

satisfeito 

8 Algo  

satisfeito 

2 Neutro 0 Algo 

insatisfeito 

1 Muito 

insatisfeito 

0 Não sei 

 

2. Participaria num evento como este outra vez? 

 

       28 Sim        2 Não                        2 Sem resposta 

 

3. Pensa que a UE deveria, no futuro, envolver os cidadãos neste tipo de atividades? 

 

       30 Sim                 0 Não                        2 Sem resposta 

 

4. Por favor indique a sua opinião sobre as seguintes afirmações. Assinale apenas uma resposta 

por linha. 

 

 
Concordo 

plenamente 
Concordo Indeciso Discordo 

Discordo 

plenamente 

Senti-me suficientemente confortável e à 

vontade para falar alto e dar voz às minhas 

opiniões durante o processo. 

23 8 0 1 0 

Senti-me autoconfiante e capaz de 

formular as minhas visões durante o 

processo na minha mesa. 

22 9 0 1 0 

Fiquei com a impressão de que todos os 

participantes da minha mesa foram 

encorajados a participar de igual forma. 

26 6 0 0 0 

Os participantes foram todos respeitadores 

uns para com os outros. 
24 8 0 0 0 

Os moderadores fizeram um bom trabalho 

no sentido de garantir um processo 

construtivo e justo durante os debates. 

26 4 1 1 0 
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5. Por favor indique a sua opinião sobre as seguintes afirmações acerca do conteúdo e da 

qualidade da visão final do seu grupo. Assinale apenas uma resposta por linha. 

 

 Concordo 

plenamente 
Concordo Indeciso Discordo 

Discordo 

plenamente 

A visão elaborada pelo meu grupo 

expressa as minhas visões pessoais. 
12 19 0 1 0 

A influência dos participantes da minha 

mesa na formulação da visão foi 

equilibrada.  

15 11 4 2 0 

Estou satisfeito com a qualidade geral das 

visões elaboradas. 
12 18 2 0 0 

O ambiente de trabalho no painel de 

cidadãos estimulou a minha criatividade.   * 
15 11 3 2 0 

 Apesar das diferentes opiniões, 

conseguimos alcançar um consenso.  
14 16 1 1 0 

Estou esclarecido acerca do que será feito 

com os resultados dos debates de hoje. 
17 10 5 0 0 

Estou convencido que as visões criadas 

hoje servirão para inspirar o futuro. 
8 12 11 1 0 

 

* 1 Sem resposta 
 

6. Por favor indique a sua opinião sobre as seguintes afirmações acerca da brochura distribuída 

antes do evento. Assinale apenas uma resposta por linha. 

 

 Concordo 

plenamente 
Concordo Indeciso Discordo 

Discordo 

plenamente 

A brochura que recebi foi inspiradora.   * 12 10 5 3 1 

 

* 1 Sem resposta 
 

7. Por favor indique a sua opinião sobre as seguintes afirmações. Assinale apenas uma resposta 

por linha. 

 

 Concordo 

plenamente 
Concordo Indeciso Discordo 

Discordo 

plenamente 

O objetivo do dia foi previamente bem 

comunicado. 
17 13 1 1 0 

Eu fiquei com uma noção clara do objetivo 

deste dia.  
19 13 0 0 0 
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8. Em geral, quão satisfeito ficou com a organização prática do evento?  

 

 

9. O evento foi de encontro às suas expectativas iniciais?  

 

11 A um 

nível muito 

elevado 

15 A um 

nível 

elevado 

4 A um nível 

baixo 

0 A um nível 

muito baixo 

0 Não sei                   2 Sem resposta 

 

10. Por favor partilhe connosco se existe algo a melhorar neste fórum: 
 

● Poucos participantes e pouco representativo da população em geral. Não concordo com a 

metodologia utilizada. ● Seleção das pessoas, mais conscientes. Melhor distribuição do tempo. ● Não 

existe. ● Estava tudo muito bem. ● Sugeria que fosse feito um evento destes no Porto. ● O tempo, podia 

ser um pouco mais alargado. ● Foi muito bom. Obrigada a todos. ● Considero que deveria existir mais 

tempo para as pessoas darem sugestões mais concretas sobre o que fazer para atingir o pretendido.      

● Os temas foram demasiado genéricos para produzirem resultados que possam ser levados à prática.     

● Aumentar o tempo dos desafios propostos. ● Promover melhor a iniciativa. Realizá-la em todo o país.    

● Para os participantes fora de Lisboa devia estar previsto o alojamento. É cansativa a viagem de vinda 

e volta no mesmo dia. ● A escolha de fotos poderia incluir fotos mais positivas. Menos ar condicionado 

please! Mais tempo para a meditação. ● Nada por agora. ● Nada a registar. ● Expor técnicas de 

participação e formas futuras de como podemos participar mais. ● Não me recordo de nada de 

momento. ● O limite de tempo. ● Eventualmente mais tempo para a formação e discussão da visão 

final. ● Na parte inicial do final da manhã quando a criatividade "borbulhava" com maior intensidade, 

talvez um pouco mais de tempo ajudasse a alicerçar as ideias. ● Existe sempre… mas neste momento 

não consigo enumerar nada. Comunico por e-mail caso surja algo! ● Pensei que a diversidade dos 

participantes por mesa, diferenças culturais mais acentuadas, níveis de qualificação e interesses mais 

diversos. ● Deve haver mais tempo para refletir sobre os assuntos. ● Logisticamente: uma sala mais ampla 

e com mais luz natural. ● O fórum decorreu muito bem, o que revela uma excelente organização. 

 

11. Por favor partilhe connosco algo de que tenha gostado neste fórum: 
 

● A receção dos participantes, a equipa e o local do fórum. ● Acolhimento e simpatia da organização. 

Boas condições do local do evento. ● O ambiente a confraternização. ● A participação ativa de todos 

os participantes e o contacto com outras pessoas e ideias. ● Poder participar. ● A discussão e a partilha 

de ideias. ● Gostei imenso da sinergia criada na sala, tendo os grupos interagido entre si. Gostei muito da 

organização do evento e de criarem a possibilidade de seguimento da questão. ● A diversidade de 

ideias quanto ao futuro. ● A organização e o respeito pela participação de cada individuo. ● Partilha 

autêntica e simpatia! ● A diversidade de pessoas: idade, região do país, nível de ensino, etc. ● O 

trabalho de equipa!!! O desempenho do moderador da mesa. ● Gostei muito da estrutura do fórum e da 

seleção equilibrada mais representativa dos participantes. Terem cumprido o horário também é muito 

bom! ● Para além do fórum, o almoço em ambiente panorâmico do CCB. ● A comunicação com todos. 

● Cooperação entre os participantes num só dia. Moderação neutra e excecional. ● Informalidade e 

representação de várias gerações e realidades sociais. ● Heterogeneidade presente nos grupos, 

interesse de temas. ● A organização. ● A capacidade de diálogo dos participantes. A eficácia da 

facilitadora. A organização em si mesma. ● Gostei de trabalhar em equipa, o espaço, os materiais, as 

pessoas, a comida… ● O entusiasmo dos participantes. ● Comunicação com os participantes sobre o 

futuro e criar amizade. ● A diversidade de idades, género e nacionalidades. ● Gostei de tudo desde as 

pessoas que estiveram envolvidas na organização, as pessoas que moderaram, ao envolvimento 

proporcionado, ao almoço fantástico, à Ursula. ● A partilha de conhecimento entre todos foi muito 

importante. ● Local, horário, organização do tempo e atividades. Diversidade de idades, interesses e 

profissões. 

25 Muito 

satisfeito 

6 Algo 

satisfeito 

1 Neutro 0 Algo 

insatisfeito 

0 Muito 

insatisfeito 

0 Não sei 
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ANEXO – Outros registos fotográficos 
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ANEXO – Reportagens e testemunhos  

 
Os cinco vídeos produzidos pelo CIMULACT Portugal alusivos ao Fórum Futuro: 

Dar Voz aos Cidadãos! (que se encontram listados em baixo) podem ser 

acedidos no YouTube através do link: www.youtube.com/watch?v=rU4OszdE-

Q8&list=PLHwV2Y-Db4ZxlM2WYbtXd4MtYIXbZxdQH&sns=em.  

 

 FÓRUM FUTURO: Dar VOZ aos Cidadãos! – Fotorreportagem 

https://youtu.be/HHRLvigZUBI  

 FÓRUM FUTURO: Dar VOZ aos Cidadãos! – Reportagem em vídeo 

https://youtu.be/rU4OszdE-Q8  

 FÓRUM FUTURO: Dar VOZ aos Cidadãos! – Testemunhos - Porquê 

participar? 

https://youtu.be/6UjQYRNh7MM  

 FÓRUM FUTURO: Dar VOZ aos Cidadãos! – Testemunhos - O que foi mais 

interessante? 

https://youtu.be/oIt-hbvmUs8  

 FÓRUM FUTURO: Dar VOZ aos Cidadãos! – Testemunhos - Visões do futuro 

https://youtu.be/_P7glieeFBo 

http://www.youtube.com/watch?v=rU4OszdE-Q8&list=PLHwV2Y-Db4ZxlM2WYbtXd4MtYIXbZxdQH&sns=em
http://www.youtube.com/watch?v=rU4OszdE-Q8&list=PLHwV2Y-Db4ZxlM2WYbtXd4MtYIXbZxdQH&sns=em
https://youtu.be/HHRLvigZUBI
https://youtu.be/rU4OszdE-Q8
https://youtu.be/6UjQYRNh7MM
https://youtu.be/oIt-hbvmUs8
https://youtu.be/_P7glieeFBo


CONTACTOS 

 

MEDIATEDOMAIN, Lda. 

www.uc-mediation.eu  

www.facebook.com/mediatedomain  

 

CIMULACT Portugal 

cimulact.portugal@gmail.com  

http://www.uc-mediation.eu/
http://www.facebook.com/mediatedomain
mailto:cimulact.portugal@gmail.com

