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Apesar de tudo!

O interior já não existe, mas 

O INTERIOR persiste!
nas nossas cabeças …

no desinvestimento e nas 
desigualdades



Sistema COMPLEXO – DINÂMICO
interligado, intenso e adaptativo



Elementos estruturantes

Os contextos

Os sistemas

Os agentes

As relações

As dinâmicas

SISTEMAS ADAPTATIVO COMPLEXOS



Sistema COMPLEXO E DINÂMICO

A sociedade GLOBAL é um extraordinário, 
complexo e dinâmico sistema de 

aprendizagem e transformação
que pode ser visto pelas lentes da Economia 

A economia é múltipla e integrada! 

Produção

Dádiva 
Partilha 

Troca 
Finança

Consumo



Governação (des)integrada

Comunidade
Indivíduos

Técnicos 

Dirigentes  

Local

Regional

Nacional

Inter-
nacional

Técnicos 

Dirigentes  

Técnicos 

Dirigentes  

Técnicos 

Dirigentes  



A velha socioeconomia

A cultura envolvente
O défice de VALOR 

Modelos de pensamento 
Modelos de liderança

Modelos de gestão
Modelos de acção

A cultura dos agentes e as suas expectativas
A (in)competência das organizações

A dependência do Estado
A Ilusão do bem



Dilema (significado)

• Circunstância árdua e de difícil resolução em que 
é necessário escolher entre duas opções 
contraditórias, contrárias ou insatisfatórias; 
escolha excessivamente difícil.[Lógica] Raciocínio 
cuja conclusão se efetiva a partir de alternativas 
ou premissas contraditórias e mutuamente 
excludentes. 

• Dilema é sinónimo de: problema, perplexidade, 
hesitação, indecisão, dúvida, impasse, dubiedade

• Dilema é o contrário de: solução, saída, aberta



Desafio

MUDAR a atitude

Pensar diferente
Agir diferente

(liderar + gerir)

Comunicar diferente



Solução

Sair dos dilemas!
Promovendo a inclusão e o desenvolvimento.

Colocar em causa o que somos, pensamos e fazemos

Mudar cada um de nós, as nossas crenças e arrogâncias subconscientes

Dialogar/aprender  e colaborar com todos

Ter uma atitude CRIATIVA e empreendedora … regenerando a 
natureza do que deveríamos ser



Primeiro passo

Reflexão pragmática. Fora da norma vigente. Co-
responsabilidade criativa.

«e» … «Dinâmico» e 

«Complexo» … ADAPTATIVO e 
resiliente … colaborativo

Reinventar
Experimentar



Comunidades 
colaborativas, de 
aprendizagem, 
efémeras, em rede



O que não são soluções!

Manter o mesmo quadro de referência 
partilhado

Mais do mesmo

Nos nossos quintalinhos dependentes



Muito obrigado
Álvaro Cidrais
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