CIMULACT
Citizen and multi-actor engagement for scenario building

Report
National Citizen Vision Workshop in Portugal

Report on National Citizen Vision Workshop (NCV) in Portugal

Content
Summary ............................................................................................................................... 3
Summary in Portuguese (National Language) ............................................................ 6
The final six visions in English .............................................................................................. 6
Vision 1 : Alice in tomorrow’s land ................................................................................. 6
Vision 2 : Cooperation ..................................................................................................... 8
Vision 3 : E.U. – We are................................................................................................... 10
Vision 4 : Culture with all for development................................................................. 12
Vision 5 : We build the future now ............................................................................... 14
Vision 6 : My day in 2050 ............................................................................................... 16
The final six visions in Portuguese (National Language) .............................................. 18
Visão 1 : Alice no país do futuro .................................................................................. 18
Visão 2 : Cooperação................................................................................................... 20
Visão 3 : E.U. – somos nós .............................................................................................. 22
Visão 4 : Cultura com todos para o desenvolvimento ............................................ 24
Visão 5 : Construímos o futuro agora .......................................................................... 26
Visão 6 : O meu dia em 2050 ....................................................................................... 28
Raw visions in Portuguese with English title .................................................................... 30
Raw vision 1.1 : The economic/financial political world .......................................... 30
Raw vision 1.2 : Alice, in tomorrow’s land!.................................................................. 30
Raw vision 2.1 : Preventive technology applied to physical and mental health . 31
Raw vision 2.2 : Cooperation........................................................................................ 31
Raw vision 3.1 : My Society ........................................................................................... 32
Raw vision 3.2 : I am the future .................................................................................... 32
Raw vision 4.1 : The space(s) where we will live ........................................................ 33
Raw vision 4.2 : Active culture ...................................................................................... 33
Raw vision 5.1 : Politics and citizenship ....................................................................... 34
Raw vision 5.2 : We build the future now .................................................................... 34
Raw vision 6.1 : The family as European cell .............................................................. 35
Raw vision 6.2 : Global cooperation among citizens on a specific problem ....... 35
Participant data.................................................................................................................. 36

2

Report on National Citizen Vision Workshop (NCV) in Portugal

Summary
This report presents the results of the Portuguese National Citizen Vision workshop –
FORUM FUTURE: giving VOICE to the CITIZENS! – under the CIMULACT project which
was held in 28th November 2015 at Centro Cultural de Belém, Lisbon, from 8h30 to
17h30.
The aim of this workshop was to engage Portuguese citizens, men and women from
all ages, levels of education and professions, coming from all the regions of the
country to jointly create 6 visions of a desirable future in the time horizon of 30 to 40
years. This was the first participative event done in Portugal under the CIMULACT
project.
In Portugal 42 citizens were invited, selected between 106 that signed up.
Dissemination was done through electronic mail, Facebook and in person taking into
account, accordingly to the project indications, not to invite experts in
environmental areas and urban planning nor politicians or NGO activists. 32 people
attended the workshop.
The workshop had a good working environment, with the enthusiastic and
dedicated involvement of participants. The methodology, slightly adapted, was
easily embraced by the participants with really good results both regarding the
dynamics created, the sequencing of activities and the delivery of results.
In the end, participants were asked to fill an assessment survey of the workshop.
Approximately 66% of the participants were very satisfied with the workshop content
and 87,5% would take part in such an event again. Nearly 94% think that the EU
should engage citizens in the future in this kind of activities.
Even though there were a number of themes worked on the tables, the choice of
the ones represented in the final visions in each table fell on similar topics focusing on
opportunities for personal and collective appreciation as the basis of a society that
promotes these opportunities and that is wished to be happier, more self-realized,
more inclusive, collaborative and participative. In these visions cultural,
environmental, social and familiar values were highlighted, as well as education as
basis for their promotion. The desire of a future in which society is not governed
primarily by economic and financial interests, offering space for the development of
personal and social skills, became clear.
The final visions revealed as well the desire of a different society, a society that
motivates citizens and allows them more time to engage collectively both in
decision making and in social initiatives, a society that provides freedom to devote
time to family and friends as well as to pursued according to own personal
preferences.
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Despite the satisfaction with the participatory nature and the content of the event,
many participants did not completely trust in the promise that their work in this
workshop would effectively influence future policies and practices. In this sense, we
consider that our role in CIMULACT will be to reinforce people’s trust and confidence
towards participative processes. The continuous involvement of participants and a
timely and intense feedback of the project results will play a key role herein.
The competent coordination of the process, the dedication of the team, the
efficient recruitment and the detailed organization of the Forum, as well as the
methodological training prior to the event were without any doubt crucial for the
success of this workshop.

Summary in Portuguese (National Language)
O presente relatório apresenta os resultados do Fórum Futuro – Dar Voz aos
Cidadãos! no âmbito do Projeto CIMULACT – Citizen and multi-actor engagement
for cenario building, que teve lugar a 28 de Novembro de 2015 no Centro Cultural
de Belém, em Lisboa, das 08h30 às 17h30.
O objetivo do 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.
Em Portugal foram convidados 42 cidadãos, escolhidos entre 106 inscritos. A
divulgação foi feita por correio eletrónico, através do Facebook e pessoalmente
tomando 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.
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Ainda que tenham sido vários os temas trabalhados nas mesas, 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 económicofinanceiros, dando espaço ao desenvolvimento das competências pessoais e
sociais, ficou patente.
As visões finais revelaram ainda a necessidade de ter 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 projeto, reforçar a confiança nos processos participativos. Para tal, o
envolvimento contínuo dos participantes e feedback dos resultados do projeto será
essencial.
A boa coordenação do processo, a dedicação da equipa na fase de
recrutamento e na organização do evento e o exercício prévio da metodologia
foram determinantes para o sucesso deste Fórum.
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The final six visions in English
Vision 1: Alice in tomorrow’s land (Table 1)
Describe your vision in 2050
Alice imagined a future with conscientious, informed and active (participative)
citizens engaging in the construction of a free, fair, sustainable and peaceful society.
ALICE HAS GROWN UP! In 2050, the environmental situation has improved immensely,
technological development has evolved and contributed to finding solutions for
better resource management and natural disaster prevention. The family, very
cohesive, helped Alice to easily access culture, encouraging her willingness to
participate in the arts field. In reality, Alice has had an education that allowed her to
achieve professional fulfillment. Alice is a dance performer. Her talent contributes to
her community’s cultural diversity. And what she cherishes the most, nowadays, is the
possibility and easiness with which she can present her (artistic) work throughout all
Europe. Cultural “transversality” has become a manifest reality, supported both by
critical thinking and political/civic participation in the community. Alice is happy! Her
city is the nest of her artistic, familial and social potentialities. A nest, shared by all
living beings, resting on a fully-grown, sound tree called EUROPE!

Illustrate your vision

In your desirable future, what is different from today?
- collective and individual conscience
- informed citizens participating in a free, fair and peaceful society
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- environmental improvements
- full access to culture and education (for all)
- full professional fulfilment (for all)
- personal talents contribute to the community development
- community with a fully-acknowledged regional identity in an equitable, solidary
and open Europe

Is your vision desirable for everyone? Are there any concerns?
Yes, this vision is desirable for all, as Alice here is representing all European citizens.
Yes, there are concerns the lack of an equitable and fair distribution of resources,
impeding factors for accessing health, education and culture.

In short, what is your vision?
Sustainability – human rights – ethics – justice – honesty – social cohesion – critical
thinking –collective awareness – health – education – access to culture – lifelong
learning – collective European spirit
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Vision 2: Cooperation (Table 2)
Describe your vision in 2050

In 2050, our society is based on cooperative values and in a systemic vision of the
reality.
There is now an unconditional basic income to ensure the basic needs of citizens (in
terms of food, health care, housing, education and training). Citizens actively
participate in governance, thus guaranteeing sound management of resources
(material and immaterial). Moreover, the interests of people and of the planet are
placed above economic-financial interests.

Illustrate your vision

In your desirable future, what is different from today?
All citizens have enough time to develop quality human relations and maximize their
capacities. Safety and security improved and crime rate decreased significantly.
Social recognition is based on each person’s contribution to society instead of
material wealth.
The institutionalisation of elderly, children and disabled persons as well as of animals
decreased. The level of political and cultural literacy elevated significantly, so has
the preservation of environmental resources. The well-being of citizens has grown
exponentially.

Is your vision desirable for everyone? Are there any concerns?
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Yes. However, it may not be desirable for all multinational enterprises, other
corporate interests or lobbies related to political parties. The interests expressed in
international trade agreements – CETA, TISA, TPP, TTIP – resisted to this paradigm shift
(our vision of a cooperative future).

In short, what is your vision?
In 2050, citizens participate actively and consciously in governance, thus
guaranteeing sound management of resources (material and immaterial).
Moreover, the interests of the people and the planet are placed above economicfinancial interests.
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Vision 3: E.U. – We are. (Table 3)
Describe your vision in 2050

This society allows me to create, to innovate and to BE! All generations are invited to
participate in the change process, we all feel that we are heard and that we are
part of a shift in consciousness. I am entitled to have freedom of choice and
opportunities to build collective instruments. We aim to foster prosperity, literacy,
equality, inclusion and tolerance.
The existing technology allows us to have comfort and optimal management of
resources.
Our anchor is cooperation as the way to be happy; we do not work, we do only
what we like. I build the distribution of my daily activities according to the needs of
the "mosaic" of my society.

Illustrate your vision

In your desirable future, what is different from today?
All participate in the decisions
Motivation to act
Equal opportunities
Education
Guaranteed access to health services
Equity
Power (temporal and spatial distribution)
Knowledge
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Literacy

Is your vision desirable for everyone? Are there any concerns?
Yes it is desirable for everyone, with the following concerns:
Reaction to change
Insecurity (food, movement, economy, social ...)
Climate change
Cultural diversity
Effectiveness in policy changes
Ensure the conditions for participation
International cooperation warranty against change
Non-convergence on participatory events

In short, what is your vision?
A responsible society with an aware, active, deliberative and cooperative (public)
participation.
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Vision 4: Culture with all for development (Table 4)
Describe your vision in 2050

Culture integrates values related to ethical, aesthetic and ontological dimensions.
A solid cultural basis naturally enhances: creativity; the passion for nature; the ethic
of respect for oneself, for the others and for natural resources; the reeducation of
consumption needs; acceptance and naturalness in the face of difference.
Technology has allowed free time for focusing on personal and collective
development based in the various dimensions of life. In 2050 we do not concentrate
on productivity (which means ultimately aiming at profit) but on everybody’s
individual happiness index. That will feed the happiness of the collective.
Education is the main vehicle for the realization of this vision.

Illustrate your vision

In your desirable future, what is different from today?
There will be no more need for incentives to culture, because global society already
sustains it!
There will be a greater acceptance and naturalness in the face of difference,
sensitized through education/ formation.
The diversity of cultural and expressive practices will be part of the common
citizenship.

Is your vision desirable for everyone? Are there any concerns?
It may not be desired by the people who have the economic power nowadays.
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There is some concern that culture continues to be exploited and still depends on
financial support.

In short, what is your vision?
Culture as a transversal basis of society, to integrate difference and diversity. Thus,
allowing the awareness of oneself, of the others and for the respect for social values,
promoting social cohesion and the active participation of each and everybody in
society.
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Vision 5: We build the future now (Table 5)
Describe your vision in 2050
I participate every day in the construction of my future, my family and my
community, in a similar way as is my participation in CIMULACT today. Individual
freedom to choose and participate in continuing education and training, politics
and citizenship is paramount, as is the study of fundamental rights.
Co-creation with responsibility, dialogue, sharing and respect for all living beings.
Ethics will be applied in all areas of public life (economics, politics and science). We
take care every day of our physical, mental and spiritual health. We cultivate
relationships of closeness and affection, listen and help all the generations of my
family, friends, neighbors and the community (local, national and international).

Illustrate your vision

In your desirable future, what is different from today?
People/citizens will have more voice and weight in decision-making and the leaders
will be held accountable for their decisions and actions.
Sharing of all kind of resources: knowledge, information, money.

Is your vision desirable for everyone? Are there any concerns?
We hope so. The concerns are: Not being able to accomplish our ideals due to a
lack of societal consensus and the struggle for power which might generate boycott.
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That we cannot operationalize the action plans. Not being able to reach out to
people and achieve the overall participation.

In short, what is your vision?
Building the future now with equal opportunities, "on Mars "
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Vision 6: My day in 2050 (Table 6)
Describe your vision in 2050

Today, 28 November 2050, as always, my parents and I went to school together.
On this day, in history class, we talk about the events on the first decade of the 21st
century. My colleagues and I discussed that currently we do not find elderly in
solitude or people on the street in cardboard boxes or trash on the floor and
abandoned animals in the street, as our grandparents tell.
In the afternoon, after school, I will meet with my father in the association, where he –
together with other older people - engages in helping others. He is released from

his work for this engagement.

Illustrate your vision

In your desirable future, what is different from today?
There will be cooperation among citizens and between them and the societal
institutions in order to solve concrete social problems. It will be of no interest who
started the initiative. In this sense, the involvement of individuals is larger and also
more sincere. The institutions and the state create the conditions for that, which
means that citizens can assume this role supported by active public institutions and a
state that did not give up its duties.

Is your vision desirable for everyone? Are there any concerns?
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The vision is desirable for everyone, but it is important to know how to avoid
duplication / conflict of initiatives.
Concern: How cooperation will be organized?

In short, what is your vision?

Active citizenship focused on solving specific problems which is supported/
encouraged by the public institutions.
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The final six visions in Portuguese (National Language)
Visão 1: Alice no país do futuro (Mesa 1)
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 realizarse 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

No vosso futuro desejável, o que será diferente de hoje?
- consciência individual e coletiva
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- 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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Visão 2: Cooperação (Mesa 2)
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

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?

20

Report on National Citizen Vision Workshop (NCV) in Portugal

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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Visão 3: E.U. – somos nós (Mesa 3)
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

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
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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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Visão 4: Cultura com todos para o desenvolvimento (Mesa 4)
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

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.
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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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Visão 5: Construímos o futuro agora (Mesa 5)
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

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
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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 ”

Visão 6: O meu dia em 2050 (Mesa 6)
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

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
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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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Raw visions in Portuguese with English title
Raw vision 1.1: The economic/financial political world (Table 1)
Number of votes: 14
Título: O Mundo político económico/financeiro
Como imaginam o futuro daqui a 30 a 40 anos?
Mundo político
económico/financeiro

Valores

Educação (família e escola)
-

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

Raw vision 1.2: Alice, in tomorrow’s land! (Table 1)
Number of votes: 22
Título: Alice, no país do futuro!
Como imaginam o futuro 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!

Raw vision 2.1: Preventive technology applied to physical and mental
health (Table 2)
Number of votes: 8
Título: Tecnologia preventiva aplicada à saúde física e mental
Como imaginam o futuro 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.
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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.

Raw vision 2.2: Cooperation (Table 2)
Number of votes: 21
Título: Cooperação
Como imaginam o futuro 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.

Raw vision 3.1: My Society (Table 3)
Number of votes: 21
Título: A minha sociedade
Como imaginam o futuro 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.

Raw vision 3.2: I am the future (Table 3)
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Number of votes: 12
Título: Eu sou o futuro
Como imaginam o futuro 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!!!

Raw vision 4.1: The space(s) where we will live (Table 4)
Number of votes: 12
Título: O(s) espaço(s) onde vamos viver
Como imaginam o futuro 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.

Raw vision 4.2: Active culture (Table 4)
Number of votes: 15
Título: Cultura ativa
Como imaginam o futuro 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.
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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.

Raw vision 5.1: Politics and citizenship (Table 5)
Number of votes: 14
Título: Política e cidadania
Como imaginam o futuro 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.

Raw vision 5.2: We build the future now (Table 5)
Number of votes: 19
Título: Construímos o futuro agora
Como imaginam o futuro 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.

33

Report on National Citizen Vision Workshop (NCV) in Portugal

Raw vision 6.1: The family as European cell (Table 6)
Number of votes: 15
Título: A família como célula da Europa
Como imaginam o futuro 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

Raw vision 6.2: Global cooperation among citizens on a specific
problem (Table 6)
Number of votes: 16
Título: Cooperação global entre cidadãos sobre problema concreto
Como imaginam o futuro 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.
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Participant data
Country:

Portugal

General information:
Number of citizens registered for the workshop:

106

Number of citizens selected to participate in the workshop:

42

Number of citizens that participated in the workshop :

32

Gender:
Number of participating citizens that are…
Women:

18

Men:

14

Age:
Number of participating citizens in the age group…
16-25

2

26-35

6

36-45

7

46-55

5

56-65

6

>66

6

Geographical zone – region:
Alentejo

3

Algarve

2

Lisbon

17

Centre

3

Islands (Azores/Madeira)

1

North

6
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Geographical zone – urban/rural:
Metropolitan area

17

Large city

2

Medium-sized city

7

Small city

1

Countryside

2

Village

3

Educational level:
Number of participants whose highest education is...
Primary

0

High school – 9th

2

High school – 12th

2

High degree

28

Occupation:
Worker

17

Student

1

Retired

7

Unemployed, seeking job, no occupation

4

Other

3

Criteria of national relevance:
No specific Portuguese categories

-
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