Título da atividade/sessão
Cooperar para produzir: Experiências de cooperativas em
Portugal

Investigadores/as/ dinamizadores/as da sessão e contacto
Nome: Andrés Spognardi; Pierre Marie
E-mail: andres.spognardi@gmail.com; pierremarie@ces.uc.pt

Apresentação
Cooperar consiste em operar simultânea ou colectivamente para atingir um objetivo
comum. No âmbito económico, as experiências cooperativas se contrapõem à
subordinação do trabalho ao capital, primando por princípios de ajuda mútua e
crescimento conjunto. Um olhar retrospectivo para a história do movimento cooperativo
português, com especial enfoque nos casos de empresas geridas pelos trabalhadores
durante o processo revolucionário (1974-1976), permitirá reflectir sobre os objetivos, os
valores, e o impacto económico e social destas importantes iniciativas de economia
solidária.

Enquadramento
Esta atividade é proposta no âmbito do Grupo de Estudos sobre Economia Solidária do
CES (ECOSOL-CES).

Objetivos
❏ Sensibilizar os estudantes para os princípios do cooperativismo económico,
apresentando a trajetória histórica destas organizações em Portugal.

População-alvo
❏ Estudantes do ensino básico e secundário

Idades da população-alvo e/ou níveis de ensino
❏ Estudantes do ensino básico e secundário

Contextos alvo da atividade
❏ Escolas
❏ Outros espaços educativos

Formato(s) geral da atividade
X

Palestra
Oficina
Debate em mesa redonda ou tertúlia
Outro:

Formato (contexto)
Presencial
Virtual
X

Presencial ou virtual conforme circunstâncias

Atividades/Tecnologias educativas
X

Apresentação/exposição oral com ou sem suporte audiovisual

X

Improvisação e adaptação às resposta, interesses e necessidades do grupo
Secção de “Perguntas e Respostas”
Diálogo reflexivo guiado em grupo
Discussão livre em grupo
Discussão em pequenos grupos
Análise e discussão de estudos de caso
Exercícios experienciais
Manipulação e experimentação de materiais (Atividades “Hands-on”)

Cenários simulados e/ou jogos de papéis
Trabalho/exercícios individuais
x

Trabalho de grupo
Atividades artísticas
Utilização de plataformas e recursos virtuais

Outras informações
Duração média (minutos)
Sessão adaptável a
pedido

90
Sim ___ Não ____ Talvez X

Recursos e condições
necessárias

Computador, ecrã, som.

Âmbito geográfico

Coimbra

Outras notas

Atividades apenas disponível a partir de janeiro de 2022.

