
FÓRUM LIDERA 2022

Datas: 12 e 13 de novembro

Objetivo: Fortalecimento da Comunidade LIDERA, através de uma consciência partilhada

do passado e presente da associação, servindo de base para uma co-construção do(s)

futuro(s) da ação climática.

Dia 1: Onde estamos?

Acolhimento

Descrição: Entrega de credenciais aos participantes

Hora: 09:30 - 10:00

Sessão 1: Apresentação do Fórum LIDERA

Descrição: Apresentação do objetivo do Fórum LIDERA e resumo da agenda do

fim-de-semana, seguida de um ice-breaker e círculo de partilha de expetativas.

Hora: 10:00 - 11:00

Sessão 2: Gestão de Comunidades

Descrição: Apresentação de casos concretos que inspirem para uma gestão inclusiva,

participada e dinâmica de comunidades no setor ambiental, seguida por um momento de

questões e partilhas.

Hora: 11:00 - 12:20

Almoço

Hora: 12:30 - 14:15

Sessão 3: Visão atual da Comunidade LIDERA

Descrição: Aplicação da metodologia Lego Serious Play de forma a co-construir a visão

atual partilhada da Comunidade LIDERA.

Hora: 14:30 - 16:30

Pausa: 16:30 - 16:45

Sessão 4: Como é que tudo começou?

Descrição: Sessão composta por dois momentos: 1) storytelling interativo sobre como

começou o LIDERA, tanto do ponto de vista dos criadores da comunidade, como dos mais

recentes membros da comunidade; 2) construção de um cronograma dos marcos do LIDERA

e partilha de testemunhos.

Hora: 16:45 - 18:00
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Dia 2: Para onde vamos?

Acolhimento

Descrição: Ice-breaker

Hora: 10:00 - 10:20

Sessão 5: Assembleia LIDERA

Descrição: Enquadramento da atual estrutura do LIDERA e propostas de futuro. A

assembleia será facilitada por uma 3ª parte que aplicará o método de sociocracia.

Hora: 10:30 - 13:00

Pausa: 11:45 - 12:00

Almoço

Hora: 13:00 - 14:45

Sessão 6: Caminhos para a ação

Descrição: Uma sessão onde serão aplicadas várias metodologias para a identificação dos

desafios a trabalhar enquanto Comunidade e das linhas da ação para a ação climática de

2023.

Hora: 15:00 -17:30

Pausa: 16:00 - 16:15

Plenário e encerramento do evento

Hora: 17:30 - 18:00
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