
 

 
ÁGORA de Lisboa 

Centro para o Encontro|Diálogo 
Uma iniciativa da IMPOSSIBLE – Passionate Happenings 

 
Considerandos 

1. O Diálogo é um dos maiores desafios do séc. XXI;  

2. 2008 foi Ano Europeu para o Diálogo; 

3. Centros para o Diálogo, frequentemente ligados a espaços para a promoção da Paz, 

têm surgido um pouco por todo o lado, sobretudo depois dos ataques de 11 de 

Setembro de 2001. 

4. As descobertas fizeram de Portugal um país global, uma nação aberta à diversidade de 

outros povos e culturas nos cinco continentes.  

5. Portugal não seria hoje a nação que é sem a relação que mantém com países de língua 

oficial portuguesa e tantos outros. 

6. Por razões históricas, sociais, politicas, económicas, cientifico-tecnológicas, culturais e 

espirituais, entre outras, uma plataforma ou um Centro para o Encontro|Diálogo 

impõe-se com total leveza e naturalidade. 

7. Não existe nenhum Centro para o Encontro|Diálogo em Portugal, que não só mediasse 

o encontro e a transformação de dificuldades, mas que sobretudo e de forma positiva 

educasse para a diversidade, o encontro e diálogo com o outro, próximo e distante.  

8. Também não existe nenhum Centro para o Encontro|Diálogo na União Europeia, o que 

significa que um Centro para o Encontro|Dialogo de sucesso em Portugal poderia vir a 

propor-se como Centro Europeu para o Encontro|Diálogo. 

9. Ágora – (do grego ἀγορά) - espaço publico por excelência da cultura, da politica, da 

vida social… de uma comunidade ou povo. 

 

Objectivos do Centro para o Diálogo 

1. Proporcionar uma aprendizagem sobre o encontro|diálogo, seus paradigmas e 

práticas  



2. Proporcionar um actualizado conhecimento de Civilizações, Povos e Culturas  

3. Proporcionar o conhecimento do que acontece nas mais variadas áreas da 

actuação humana com o ambiente; 

4. Proporcionar um conhecimento mais aprofundado dos países de língua oficial 

portuguesa e dos países cuja história directa ou indirectamente está ligada à 

história de Portugal; 

5. Proporcionar o encontro e diálogo entre posições divergentes nas ciências, nas 

artes, nos estilos de vida, nas espiritualidades, nas formas de governo pessoal e 

colectivo, nas culturas; 

6. Mapear situações de risco e violência e contribuir para a sua prevenção e 

transformação; 

7. Mediar a trasnformação de conflitos regionais, nacionais e internacionais, 

sobretudo os que possam emergir nos países de língua oficial portuguesa; 

8. Promover o encontro|diálogo nas empresas, organizações, no poder político, 

sociedade civil, regiões, entre gerações e espiritualidades; 

 

Estratégias 

1. Organização de cursos (alguns exemplos) 

 

 Introdução ao Diálogo  

 Introdução ao Diálogo Inter-espiritualidades 

 Transformação de conflictos 

 Diálogo Social, Económico e Politico 

 Origem do Universo: Perspectivas em Diálogo 

 História das ideias: Felicidade e Vida Boa 

 Introdução aos Países de Língua Oficial Portuguesa 

 Introdução ao Diálogo nas Empresas e Organizações 

 Design e a Construção da Justiça e Paz 

 Ética e moral num mundo globalizado 

 Liberdade, resistência e seus limites 

 

2. Organização de eventos | conferências 

 

 Nacionais 

 Internacionais 

 
3. Café Diálogo 

 
- Espaço de encontro e diálogo informal; tertúlias online; músicas e cantares do 
mundo; 
- Criação de uma marca de café que associe espaços de cafetaria nacionais e 
internacionais ao Café Diálogo 

 



 

Espaço próprio ou partilhado 

1. 2 salas (de aula) 

2. 1 pequeno anfiteatro 

3. Café Diálogo 

4. 1 gabinete (director – relações internacionais) 

5. 1 pequeno open-space (gestores e secretariado) 

 

Staff 

1. 1 Director do Centro - relações internacionais 

2. 1 Gestor dos cursos e eventos 

3. 1 Gestor de comunicação e redes socias 

4. 1 Secretariado  

5. 1 recepcionista 

 

Gestão 

IMPOSSIBLE – Passionate Happenings 

Parcerias e apoios: Câmara Municipal de Lisboa, Fundações, Centros de Estudo, CEPCEP, ACM, 

Lusófona, UCP, União Europeia, Governos Palop 


