
 

Relatório Espaço Aberto

“Como nos podemos tornar co-criadores da 

regeneração de Portugal?



 

Olá! Este documento tem como objectivo informar os interessados 
de quais foram os temas debatidos em espaço aberto no Fundão a 
dia 24 de Outubro de 2014, durante a 1ª Convergência de 
Permacultura em Portugal.



Introdução 
Este espaço aberto trouxe um convite à criatividade e experiência de todos: Como nos podemos tornar 
co-criadores da regeneração de Portugal? 

Foi pedido que se documentassem os resultados para a criação deste documento. 

Um relatório deste género criado a partir dos resultados de um espaço aberto tem algumas 
funcionalidades: 

• identificar, explorar e debruçar sobre os assuntos mais importantes 

• juntar ideias, recursos e pessoas e conectá-los estes assuntos 

• documentar tudo isto em 5 ou 500 páginas de notas e próximos passos 

• estabelecer temas estratégicos, prioridades claras, próximos passos imediatos 

• distribuir esta informação pela comunidade 

• incentivar a distribuição/partilha da história para além dessa comunidade 

• semear ciclos que continuem a puxar os indivíduos para lugares e experiências onde podem maximizar a sua 
aprendizagem e contribuição 

Usem-no como desejarem. Neste documento encontram-se: 

• Lista dos temas debatidos com descrição 

• Contactos de quem iniciou círculos e contribuiu para o relatório 

• Colecção dos temas com descrição, próximos passos e necessidades a satisfazer 

Encorajo-vos a entrar em contacto uns com os outros quando encontrarem a possibilidade de sinergias 
entre algum destes temas, ou com outros projectos ou pessoas.  
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Este documento é resultado do esforço de todos aqueles que se esforçaram para criar e segurar o 
espaço, os que iniciaram círculos para partilha de ideias, desenvolver projectos, e dos que 
posteriormente uniram os resultados para que estivessem acessíveis a todos. 

Obrigado a todos pelo vosso trabalho. 

Que estes círculos continuem 

André Carvalho 
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“Espaço aberto funciona sob duas ideias fundamentais: paixão e responsabilidade. A paixão envolve 
as pessoas no espaço. Responsabilidade garante que as coisas são feitas. Um tema ou questão traz a 
estrutura. A arte está em colocar a questão de forma a dizer o suficiente para estimular, enquanto se 
deixa suficiente espaço para a imaginação fluir livremente.” 
-Harrison Owen 
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Rede Distribuição Regional de Produtos 
e Serviços 

Criação de rede de pontos de trocas e vendas de produtos e serviços produzidos pela 
rede de produtores seguindo os princípios da permacultura - Lojas físicas, virtuais ou 
outros formatos. 

"  

Esta rede tem os seguintes objectivos: (1) promover a ligação entre o campo e a cidade, (2) fornecer 
alimentos de qualidade a preços éticos e justos, (3) promover rendimento ético e justo aos produtores, 
(4) divulgar os princípios da permacultura a quem ainda possa não conhecer, através da disponibilização 
de produtos e serviços, (5) criar solidariedade entre produtores e consumidores. 

A ideia consiste em implementar uma rede física e virtual de espaços onde possam ser trocados e 
vendidos produtos e serviços. Por um lado dar resposta ao desafio da sustentabilidade económica com 
que cada projecto individual enfrenta. Por outro, fornecer produtos com qualidade e consciência ética, 
justa e responsável a todos. No fundo é agilizar o que cada projecto tem para oferecer e disponibilizá-lo 
ao maior universo de pessoas possível. Assim, passam-se produtos, serviços, trabalho, entreajuda e a 
mensagem. 

Próximos passos

• Mapeamento de todos os produtores 

• Elaboração de carta de princípios de aceitação para entrada na rede 

• Elaboração plano de negócio 

• Levantamento de possíveis espaços para instalação de pontos de venda / troca 

Necessidades para que os próximos passos sejam possíveis

• Pessoas que reunam informações sobre produtores 

• Sondagem sobre carta principios  

• Responsáveis de projecto - plano negócio, plano marketing, procura de espaços 

• Financiamento. 

Frederico Abreu

tel.: 937 309 466

frederico@valedasarvinda.pt
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Jogo de design de permacultura 
Como arranjar formas intuitivas de utilizar as principais ferramentas usadas em design 
de permacultura: in/out, zonas e sectores. 

"  

O ensino do design de permacultura tem que ser tão eficiente quanto possível. Tenho medido a 
eficiência da aprendizagem da permacultura na Quinta do Vale da Lama através do exercício de design 
final. O problema com que cedo me deparei, é que no final da experiência costuma ser já muito tarde 
para esclarecer certos pontos da metodologia de design de permacultura. 

Como tal, tenho vindo a desenvolver o formato destas experiências para que os participantes possam 
ter variadas formas de aplicar a metodologia a partir do primeiro dia. 

Como é que o modelo/método de design pode ser simplificado de forma a poder ser aplicado a 
qualquer situação com os melhores resultados? 

Como fazer para que todos os estilos de aprendizagem sejam incluídos na experiência: os que precisam 
de pensar primeiro fazer depois e vice-versa. Os que precisam de dados primeiro para tomar decisões, 
os que precisam de ver, os que precisam de tocar, etc. 

Vamos criar um jogo (de tabuleiro, cartas, computador, ou outros que não tenhamos vislumbrado) em 
que os utilizadores possam: 

1. explorar quais as necessidades (in) e resultados (out) de cada elemento ou conjunto de elementos, e ajudá-los a 
fechar ciclos de uma forma divertida e intuitiva 

• especial atenção aos factores limitantes no design (nutrientes, energia, água, trabalho, proteção) e como 
diferentes elementos cumprem estas funções uns aos outros 

• possibilidade de visualizar elementos ou conjuntos com maior número de ligações 

• assegurar que todos os elementos têm múltiplas funções (out) e que as necessidades (in) provêm de múltiplas 
fontes 

• estudo isolado in/out de um elemento, conjunto, ou sistema “completo” 

2. organizar estes elementos num diagrama concêntrico de zoneamento de acordo com as necessidades de trabalho 
sem perder as ligações entre os elementos (ex.: ciclos de nutrientes) 

• possibilidade de visualizar o trabalho investido em diferentes elementos e poder organizá-los numa escala 
concêntrica (da zona 0 com maior intensidade de energia investida, à zona 5 com mínimo de energia investida. 

• possibilidade de visualizar fluxos de energia (in/out) entre zonas (o que acaba na mesa do jantar por exemplo, de 
que zonas vem? de que outras zonas vêm os nutrientes da zona 1 ou 2? etc..) 

André Carvalho

tel.: 963 014 026

andrenscarvalho@gmail.com
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3. reorganizar os elementos dentro destes círculos de acordo com as suas relações com sectores — energias que 
têm a sua origem fora do sistema. 

• poder relacionar com in/out e com factores limitantes (quebra-ventos como “armadilhas” de nutrientes, 
protecção contra ventos, exposição solar, etc.) 

• qual a posição relativa dos elementos em relação uns aos outros (a maneira como os elementos alteram os 
microclimas uns dos outros: ex.: a casa provoca uma sombra onde podem estar elementos que precisam de 
proteção contra a radiação, como uma floresta/corredor ecológico pode proteger a casa ou um pomar do vento) 

4. poder relacionar esta informação com a topografia existente 

• refinar planear a posição dos elementos para que os ciclos de nutrientes utilizem a gravidade. 

• menos esforço no trabalho trazer uma arvore colina abaixo em vez de transportar colina acima, etc. 

Próximos passos

• Fazer alguns esboços de como o jogo podia ser e possibilidades para a utilização (computador, tabuleiro, jogo de 

cartas, etc., para uso privado, educativo, etc.) 

• Falar com programadores e perceber se uma versão digital seria possível e qual seria o processo mais eficiente para 
a sua criação. 

• Reunir informações e avaliar o potencial uso do jogo em diferentes cenários 

Necessidades para que os próximos passos sejam possíveis

• programadores que tenham ideia de como isto pode ser possível 

• educadores com experiência em “problem solving atmosphere” 

• educadores com experiência em jogos 

• experiência na criação de jogos de tabuleiro 
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Oportunidades de Aprendizagem Pós-
PDC 
'Que oportunidades de aprendizagem precisamos criar para ganharmos os 
conhecimentos, as habilidades, e a experiência que precisamos para regenerar 
Portugal? 

"  

Surgiram estes temas na nossa conversa em círculo 

• Mais encontros variados: temáticos, visitas de estudo, fins de semana, diferentes locais, com gente nova, 
partilhando. 

• Espaços para aprender: experimentar, centro de investigações, aprender de pares, aprendizes, não só wwooffing, 
mais oportunidades ao médio e longo termo, redes de aprendizagem. Surgiram dois espaços concretos para 
experimentação: Campus for Regenerativa Transition (em Carregal do Sal willems.wim@gmail.com ) and Dia nas 
Árvores (dianasarvores@gmail.com), têm blog e facebook. 

• Acompanhamento: consultoria e mentoria, partilhar erros e sucessos, encontrar e reconhecer os experts para 
qualquer tópico que precisem aprender para fazer a transição á sustentabilidade, por exemplo construir uma mini-
barragem ou eletricidade solar. 

• Base de dados de oportunidades e experts: a questão surgiu de que consiste expertise no nosso sistema e como 
conectamos os que querem aprender com os que querem partilhar? Função da base de dados seria possibilitar 
voluntariado, estágios, e conectar espaços de aprendizagem com os que buscam estes espaços. Para que isto 
aconteça, era preciso uma plataforma eficiente, comunidade, e confiança. 

• Colaboração: criatividade, experiência, desenhar juntos, capacitar-nos em como trabalhar em grupo efectivamente. 

Finalmente, falamos desta capacitação ser necessária nas seguintes áreas: Keyline, trabalho em grupo, 
holistic management, comunidade, gerência, liderança pessoal, agricultura, educação, solos, edifícios, 
zona00, restauração ambiental, e mais! 

Próximos passos

• Partilhar oportunidades de aprendizagem que surgem em volta destes temas 

• Apoiar e divulgar os projectos que ofereceram ser espaços para aprender e experimentar (Campus for Regenerative 
Transition e Dia das Árvores) 

• Encontrar pessoas que queiram liderar um projecto de criação da base de dados de oportunidades de aprendizagem 
e experts 

• Necessidades para que os próximos passos sejam possíveis (ex.: Recursos humanos; financiamento, etc.) 

• Criar conexões com outros grupos que estão a criar estas oportunidades e apoiá-los 

Mirka Hlavacova

tel.: 966 673 570

mihla125@gmail.com
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• Apoiar voluntários que queiram ser responsáveis pelo desenvolvimento de algum destes projectos 

Necessidades para que os próximos passos sejam possíveis

• Criar conexões com outros grupos que estão a criar estas oportunidades e apoiá-los 

• Apoiar voluntários que queiram ser responsáveis pelo desenvolvimento de algum destes projectos 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Ciência e Permacultura 
Esta tertúlia surgiu a partir da necessidade sentida de criar metodologias de trabalho 
com foco em fazer a ponte entre o movimento de Permacultura nacional e a 
comunidade científica/académica. 

"  

Foi constante ao longo da conversa o sentimento de que a relação entre a comunidade científica e a 
comunidade de permacultores e amantes do movimento deveria ser reforçada, sendo para isso 
necessário um aumento da credibilidade científica dos projectos, de maneira a provar a eficácia e 
adequação dos métodos aplicados. 

Próximos passos

Será necessário para tal: 

• aplicação de metodologias e práticas sistemáticas de recolha de dados e informação pormenorizada sobre 
qualquer aspecto de relevância ou interesse científico 

• criação de base de dados virtual para partilha de informação, dados, conhecimento e processos 

• fomentar as relações com as comunidades de estudantes e investigadores, mostrando o potencial de trabalho 
existente no seio de um projecto de permacultura/agricultura biológica/comunidade sustentável, etc... 

Necessidades para que os próximos passos sejam possíveis

• apresentação das metodologias científicas a quem está ativamente envolvido nos projetos, mostrando as mais 

valias para uma observação mais cuidada dos sistemas 

• criação da referida plataforma de partilha online (website com index de temáticas, áreas de investigação, dados 
recolhidos, bem como contactos de pessoas habilitadas a fazer o tratamento desses mesmos dados) 

Miguel Carvalho Ribeiro

tel.: 912 955 959

mig.c.ribeiro@gmail.com
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Roteiro de experiências 
Criação de Roteiro de Experiências, onde será disponibilizado a cada pessoa o tipo de 
experiência que poderá obter em cada projecto. 

"  

O objectivo deste Roteiro de experiências é para todos aqueles que: 

Tiram um PDC e dizem: e agora?!  

Querem iniciar um projecto e necessitam de ganhar experiência prática nas áreas que identificam como críticas. 

Interacção entre valências de diferentes projectos: complementação e aumento da partilha de saberes e trabalho. 

Próximos passos

• Mapeamento de projectos activos - actualização. 

• Elaboração de base de dados com valências de cada projecto e capacidade de recepção de pessoas. 

• Síntese e recomendação: com as redes convergir, permacultureglobal, wwoof, formadores de PDC etc de que tipo 
de experiências é que cada pessoa poderá estar interessada.  

Necessidades para que os próximos passos sejam possíveis

• Recolher e unificar bases de dados dispersas sobre projectos de permacultura, incluindo as suas valências 

• Associação entre as diferentes plataformas oferencendo informação sobre o que cada projecto pode proporcionar 
enquanto experiências a outros. 

• Grupo de trabalho que interactue com as diferentes plataformas. 

• Novo site (?) 

Frederico Abreu

tel.: 937 309 466

frederico@valedasarvinda.pt
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Próximos Encontros 
Fazer um agendamento anual para novos encontros de convergência em 2015

"  

Depois do enorme sucesso que foi o encontro do Fundão, o Vale da Sarvinda em conjunto com o Vale da Lama 
ofereceram-se para receber e organizar um encontro na próxima primavera - datas sugeridas 1, 2 e 3 de Maio de 2015. 

Queremos receber o contributo de todos aqueles que queiram participar nesta organização e apoiar o lançamento de 
novos encontros. 

Próximos passos

• Identificar todos quantos queiram participar nesta organização 

• Elaborar em conjunto e mútuo acordo agenda de eventos para 2015 

• Criação de equipas e distribuição de tarefas organizativas 

• Garantir capacidade de organização por parte dos promotores 

• Partilhar agenda em todos os meios disponíveis 

Necessidades para que os próximos passos sejam possíveis

• Grupo de trabalho alargado 

• Grupos de trabalho específicos para cada evento 

• Garantia de apoios para realização eventos - Municípios, etc 

• Financiamento 

• Sugestões 

Frederico Abreu

tel.: 937 309 466

frederico@valedasarvinda.pt
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Rede Convergir 
Foram lançadas duas questões para o debate: que desafios os guardiões e os 
moderadores têm sentido no seu trabalho? De que forma a Rede Convergir (RC) pode 
contribuir para a regeneração de Portugal? 

"  

Esta reunião pretendia clarificar questões pendentes de funcionamento e desenvolvimento da rede, que 
se entenderam ser mais facilmente resolúveis presencialmente, designadamente:  

• discutir o papel do Guardião na rede e a dificuldade sentida por alguns Guardiões na disponibilidade de tempo para 
as questões da rede convergir;  

• o facto de existirem poucas mulheres entre moderadores e Guardiões;  

• dificuldades e desafios no trabalho em grupo de guardiões e moderadores;  

• abrir mais ou manter fechada (leia-se protegida) a rede;  

• processos de decisão e avaliação dos projectos bottom up;  

• avaliação contínua e acompanhamento dos projectos inseridos na rede;  

• fomento das relações na rede, que vão para além do simples mapeamento, designadamente disponibilizando uma 
funcionalidade de trocas, com procura e oferta de competências e outros recursos.  

Para além disto, e uma vez que teve bastante participação de pessoas novas ao projecto, pretendeu-se 
reflectir sobre os contributos da RC para a regeneração de Portugal. 

Adicionalmente foram colocadas as seguintes questões:  

• Profissionalização versus voluntariado do trabalho na rede convergir;  

• Financiamento ou não financiamento da rede convergir e em que modos;  

• Definição de critérios de admissão na rede (questão ligada à maior abertura versus a protecção da rede)  

Integrar novos projectos: a questão da definição de critérios 

Uma questão importante para os moderadores tem sido o processo de integração de novos projectos 
na RC. Os critérios de decisão são, aparentemente, simples: os projectos devem ser sustentáveis, 
inspiradores e geograficamente referenciáveis. Contudo, a amplitude destes critérios e a pluralidade de 
projectos que chegam à RC complexificam o processo de tomada de decisão. Como definir 
sustentabilidade de forma a clarificar se um projecto se encaixa ou não nos princípios sob os quais a RC 

David Avelar

tel.: 965 494 432

david.avelar@tu-fcul.net
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procura cumprir a missão a que se propôs? Deverá ser apenas a RC a definir esses critérios (na figura 
dos Moderadores e/ou dos Guardiões)? Seria útil definir critérios de sucesso? 

Encontrar um consenso na definição e aplicação de critérios de selecção é uma questão entre os 
moderadores desde que a RC foi criada. Cada um tem uma visão mais ou menos exclusiva e, na 
prática, isto tem-se traduzido na dificuldade em encontrar um procedimento equilibrado e satisfatório 
para todos. No seguimento destas dificuldades, alguns Moderadores sentem que a RC está a funcionar 
de forma relativamente fechada pois existe o receio de perder o foco e de greenwashing por parte de 
empresas, e este tem sido o motivo pelo qual têm sido excluídas da RC, mesmo quando apresentam 
fins de sustentabilidade. Neste sentido, foi sugerido que poderíamos procurar formas de, numa lógica 
bottom-up, alargar este processo às  pessoas das iniciativas, no estabelecendo de critérios e escolha 
das melhores práticas, em vez de ser um grupo restrito de pessoas a decidir. 

Uma possibilidade poderia ser dividir os projectos sob diferentes classificações, de acordo com um 
espectro de sustentabilidade, mas esta hipótese poderá colocar em causa a confiança depositada até 
ao momento na RC. 

A selecção das iniciativas pode ser baseada numa conjugação mista e participada de mecanismos de 
avaliação: i) ponderação dos moderadores de acordo com critérios previamente estabelecidos (no 
decorrer da sua experiência e da sensibilidade de escuta e de discussão com os projectos; e com 
possibilidade de voto de qualidade dos Guardiões em caso de bloqueio); ii) avaliação do projecto por 
parte das outras iniciativas da RC (o que implicaria desenvolver um sistema de atribuição de pontos de 
acordo com uma escala de qualidade). Assim, há garantia de democraticidade na selecção e, ao 
mesmo tempo, mantém-se a existência de um grupo autónomo, detentor da confiança dos projectos, 
que garante a celeridade do processo, evitando a estagnação. 

A confiança depositada no trabalho dos Moderadores e Guardiões foi várias vezes definida como factor 
a manter no desenvolvimento da RC por parte de utilizadores presentes.  A sua presença na tomada de 
decisão evita que o mapeamento redunde num conjunto de escolhas orientadas por uma cultura 
mainstream. 

Apesar da importância de definir alguns critérios, é importante ter presente que o valor do que se 
procura é uma construção, não pode ser completamente definido à partida. Isto implica também adquirir 
a capacidade de manter a abertura necessária à emergência de inovações. 

Foi sugerido que os critérios sejam baseados nas 3 éticas da permacultura, no seu potencial inovador e 
sustentabilidade. 

Por outro lado, a questão dos critérios pode ser facilitada com a realização de um exercício de reflexão 
sobre a dimensão “inspiradora” ou “alternativa” dos projectos. Estes, são propostos por oposição a 
algo? Como se define então essa alternativa inspiradora? De que forma ela se distingue dos modelos 
existentes dos quais procuram diferenciar-se? A partir dessa reflexão será mais fácil a definição de 
alguns critérios transversais, independentemente da tipologia de cada iniciativa. 
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Aprofundar, desenvolvendo novas funcionalidades, ou manter e alargar o trabalho de 
mapeamento? 

No decorrer do seu trabalho, os Moderadores têm sentido a necessidade em apoiar projectos que ainda 
estão em fase de criação, o que implicaria adquirir novas funções. Como fazê-lo? 

Da parte da/os Guardiões foi referida a existência de alguma tensão no cumprimento da sua missão, 
uma vez que estão envolvidos noutros projectos que os/a deixam sem disponibilidade para garantir a 
presença necessária ao trabalho de cuidar, acompanhar e estabelecer ligações entre as iniciativas, e de 
estimular a integração de novos projectos. Isto faz com que a RC neste momento seja, sobretudo, uma 
lista de projectos e não uma verdadeira rede, pois não existe comunicação entre projectos. 

De forma a evitar a centralização do funcionamento da RC nos Moderadores e Guardiões, e de valorizar 
as redes já existentes no terreno, de que forma a RC poderia dar visibilidade às ligações já existentes, 
tornando-a numa Rede de cooperação entre projectos? Como mapear estas relações? Outra 
possibilidade de desenvolvimento seria o mapeamento das necessidades e recursos dos projectos, 
facilitando as trocas entre projectos. Desta forma a RC estaria a sustentar relações de proximidade. 
Portanto, a RC deve manter o seu trabalho de mapeamento e procurar desenvolver formas de alargar a 
outros projectos ou deverá também investir nas relações entre as pessoas, adquirindo uma dimensão 
mais social? A criação de mecanismos de recolha de feedback sobre a utilidade da RC junto dos 
projectos poderia ajudar a responder a estas questões, pois actualmente a RC não sabe de que forma é 
de facto útil para os projectos inscritos. 

Garantir a sustentabilidade da Rede Convergir 

Em breve a RC terá uma pessoa a trabalhar unicamente para o seu desenvolvimento durante uns 
meses. Qual deverá ser o seu perfil? Que tarefas definir de modo a possibilitar o desenvolvimento da 
Rede? Talvez possa contribuir para o trabalho de estabelecer ligações? 

Foi colocada a questão da sustentabilidade da RC: até que ponto faz sentido as iniciativa financiarem a 
RC para que esta possa prestar um melhor serviço? Talvez um sistema de donativos? O pagamento de 
um valor pela entrada na RC? 

Foi referido que a recolha de fundos pode trazer algumas desvantagens, talvez seja melhor optar por um 
crowdfunding ou então definir um plano de trabalho claro e estruturado, com tarefas definidas, de tal 
forma que qualquer pessoa que queira contribuir pode facilmente ser integrada. Tecnicamente até 
poderia haver procura de apoios para desenvolver a rede mas a “vida” da rede deve ser criada na sua 
base, pelos projectos. 

Existe uma questão prévia à da sustentabilidade: a RC deve primeiro definir o que quer ser, qual a sua 
missão e, depois, procurar estratégias que garantam a sustentabilidade do desenvolvimento desse 
trabalho. A RC pretende/pode apenas mapear projectos e divulgar as suas actividades? Ou pretende 
fazer também um trabalho de maior proximidade com as iniciativas, estabelecendo ligações e dando 
algum apoio? Respondendo a estas questões será mais fácil pensar em estratégias, tarefa que não 
deve dispensar a consulta dos projectos inscritos. 
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Próximos passos

• Rotatividade dos Guardiões da Rede CONVERGIR 

• Facilitar a criação de redes reais de projectos à escala local 

• Mapeamento de complementariedades entre projectos. 

Necessidades para que os próximos passos sejam possíveis

• Contratação de uma pessoa a tempo inteiro para impulsionar a RC e apoiar os projectos 

• Integração de voluntários no projecto 
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Como podemos cooperar de forma 
eficaz? o que nos tem impedido? 
Tenho constatado que uma das maiores, senão a maior barreira à disseminação da 
permacultura como prática e modo de vida temos sido nós. Nós mesmos os que 
querem pô-la em prática na forma como estabelecemos  a relação entre os nossos 
projectos e o projecto maior de um movimento de permacultura em Portugal.  Porque 
tendem a degenerar os projetos cooperativos? 

Como podemos cooperar de forma mais eficaz tendo em conta as características 
específicas e peculiares da cultura portuguesa ? Qual o modelo de cooperação que 
melhor se adapta às nossas características e condições ? 

"  

Neste espaço aberto participaram  4 pessoas. 

Conversei sobretudo com um casal o José e a Wilma, com mais de 30 anos de experiência em 
projectos cooperativos. De acordo com eles, os principais factores de degeneração dos projectos 
cooperativos em que participaram foram preconceitos relacionados com estatuto (ranking), e a falta de 
vontade dos membros trabalhadores de assumirem responsabilidades na componente organizativa / 
administrativa. Outra causa mencionada foi a ocorrência de dinâmicas de grupo em que membros que 
por algum motivo eram vistos como sendo de “estatuto” mais elevado, tinham uma influência 
desproporcionada na tomada de decisão. Concluiu-se que na maior parte dos casos a insegurança 
pessoal, o medo em forma de competição (domínio ou submissão), são factores chave para que 
ocorram estas situações. Como lidar com estes factores desde o início ? 

Comentou-se que há um síndroma muito forte de descrença nas cooperativas devido à tendência para 
estes processos associada a prioritização de interesses pessoais ou que não o do bem comum, levando 
muitas vezes à corrupção. Como evitar esta tendência ? 

Definido o problema, que soluções contém ? 

Coloco a hipótese que um dos possíveis modelos de sucesso para Portugal seja a rede de colaboração 
livre. Uma rede em que os projectos são as células, as suas transações são as suas necessidades e 

Pedro Serpa

tel.: 914 315 628

pserpa@gmx.com
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produtos. Nesta é fácil entrar e sair, há visão comum e regras aceites por todos os que a esta 
pertencem, cultiva-se o espírito cooperativo e solidário (por exemplo redes de venda colaborativa de 
produtos / serviços associados a projectos de permacultura), e promovem-se as sinergias entre nodos 
da rede. No entanto, não há uma dependência directa entre estes nodos, ou seja, se um sair, é fácil 
outro tomar o seu lugar, e é fácil adicionar novos nodos. 

Próximos passos

• Este espaço aberto foi uma aprendizagem em si mesmo, e era esse o seu propósito. Ainda assim seria importante: 

• Alargar este debate à comunidade de permacultores, iniciativas de transição e outros pró-regenerativos em Portugal 
bem como aos “veteranos” das cooperativas de agricultura biológica, etc 

• procurar as soluções por detrás destas disfunções, tendo como exemplo cooperativas de sucesso (Mondragon por 
exemplo) 

• Aplicá-las nos projectos colectivos em que estamos envolvidos 

Necessidades para que os próximos passos sejam possíveis

• Que as redes organizadas já existentes procurem estimular esta procura 

• pessoas interessadas em dar resposta a estas questões  
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Outros temas sem relatório 
Não nos foi possível obter conteúdo sobre todos os espaços e temas debatidos durante o espaço 
aberto. Ficam aqui uma lista de outras coisas que aconteceram. Se surgir interesse em algum destes 
temas entrar em contacto com a organização ou comigo e facilitamos a ligação caso possível. 

• Permacultura numa aldeia tradicional c/ João Gonçalves 

• Sol em movimento braga c/ Madalena 
• Semana Anual da Transição c/ Paula Soares 

• Relacionamento com Vizinhos c/ desconhecido 

• Integrar ou abandonar o sistema? c/ desconhecido 

• Recuperação de Matéria Primas c/ Tita 

• Planting Lost and Ancient Trees and guard forests against fires c/ Ruth 

• Base de Dados de Produção c/ Jorge Elias 

• Iniciativas de Transição c/ David 
• Permagnomos c/ Filipa Ripley 
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