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Crise da ideia de 
democracia
esferas de poder fora do 
alcance das decisões dos 
cidadão …

AS, IDEFF, 4 de Abril 
2011

Democracia em risco



… Precisamos de 
austeridade com 
consciência dos seus 
objectivos

GOL, IDEFF, 4 de Abril 
2011

Enfoque nos resultados 



“… a condição financeira sobreleva 
tudo o resto – incluindo o Estado 
Social …

Perdemos o direito de ser 
optimistas …”

MC, IDEFF, 4 de Abril 
2011

“Absolutismo financeiro” 
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… eu já tinha dito que se 
o Estado não tivesses 
juízo os bancos 
acabariam por sofrer …

CM, comentador da antena 1, 6 de Abril 
2011

???



Indignados em Espanha  15 M 
(Maio)



Porquê Trump?

Junho 2016

Outubro 2016

Novembro 2016



 “... debate pós factual 
assente num cascata de 
desinformação ...” 

PAS, “Expresso” Nov. 2016



•  Mal-estar: Degradação do bem-estar e dos 
serviços públicos



•  Mal-estar: Degradação do bem-estar e dos 
serviços públicos

•  Resiliência: Aguenta-aguenta

•  Castigo merecido: Menos bem estar como 
expiação pela bancarrota 

•  Negação: “No passa nada”
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- Governança
Decisões e ações de interesse comum resultantes da interação entre 

atores sociais 

Inteligência partilhada ou colaborativa na saúde



- Governança
Decisões e ações de interesse comum resultantes da interação entre 

atores sociais 
- Inteligência coletiva 
... sistema coerente, baseado na percepção coletiva dos desafios a 

enfrentar, com conhecimentos e valores partilhados e ação coerentemente 
distribuída entre os seus membros 

 - Knowledge brokering ou mediação informação-
ação

Tratamento de informação e da partilha interativa de conhecimento de 
forma a superar a separação/distancia entre atores sociais.
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  - “Multiliteracia”
Multiplicidade dos canais e diversidade de alvos socioculturais.  

- Liderança pós heroica
Novas formas de liderança partilhada e colaborativa

- Novas instrumentos colaborativos e veículos 
comunicacionais                       Conhecimento, valores e afetos  

Inteligência partilhada ou colaborativa na saúde



Pensamento visual
... melhorar a nossa capacidade pensar abstratamente e comunicar 

efetivamente 

Linguagem metafórica
... utiliza uma estrutura explicativa de um domínio familiar e aplica-o a 
um outro que necessita ser explicitado – efeito persuasivo

  
Narrativa
Versão subjetiva de acontecimentos transmitida a alguém - buscando 

sentido e comunicando pontos de vista, de forma fluida e não linear, 
“com memórias” ... componente de memórias ...  

“Storytelling”
Storytelling é capacidade e a prática de contar boas estórias ... Para 

mobilização social (valores éticos ou princípios de ação); para marketing 
empresarial. 

Novas veículos comunicacionais: conhecimento, valores e afetos
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