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Produzir nos intervalos é uma ciência para aprender em Lisboa
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 Já imaginou uma conferência só com pausas de café? A ideia não é nova, mas é pouco conhecida em
Portugal. É com o objetivo de divulgar esta metodologia de organização de grupos que se vai realizar
na próxima semana um curso sobre o tema em Lisboa, onde vai estar o conceituado facilitador Yaari
Pannwitz.
 
 No fundo, tudo se resume à expressão inglesa, porque se trata de um formato de não conferência.
 
 "Curso de facilitação de Open Space Technology" é o título desta iniciativa do CCIAM - Centro de
Impactos das Alterações Climáticas: Adaptação e Modelação da Faculdade de Ciências da Universidade
de Lisboa, que vai decorrer entre 11 e 13 de junho na Fábrica do Braço de Prata.
 
 Em declarações aoda RTP, o investigador do CCIAM André Vizinho explica que "a facilitação é um
processo que é utilizado para juntar pessoas em grupos e conseguir que tenham discussões produtivas
e cheguem a conclusões em processos de planeamento, diagnóstico, trabalho, investigação,
conferências ou outras organizações".
 
 Um dos métodos de facilitação é o, que em português se pode traduzir como espaço aberto. "Permite
juntar grupos de cinco a cinco mil pessoas. É como se fosse uma conferência em que o programa é
feito pelos participantes".
 
 "Portanto, permite uma grande motivação das pessoas, envolvimento, e que consigam organizar-se
com a ajuda de um facilitador para ter uma discussão produtiva, seja ao longo de duas horas, um dia,
ou três dias".
 
 O organizador esclarece ainda que não se recorre ao tradicional método da inscrição para falar e que
ocomeça com um círculo em que é apresentado um tema, seguindo-se reuniões paralelas para
debater o assunto. Posteriormente, pode haver outrospara transformar o debate em planeamento de
ações.
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