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UNLEASH 
THE PEOPLE
act in the space between



menos emprego
menos cresc imento
disparidade demográfica

d e s i g u a l d a d e  s o c i a l

A (necessária) mudança de paradigma

demanda de recursos naturais



Está a nascer uma 
nova sociedade?



ou um manifesto exagero?

um novo paradigma0
O fim do Estado Social e o 
nascimento da Sociedade 
Participativa...



0 como objectivo;
Ecobarões;
The cycle economy income;
The ( n ew ) s t a nd a rd s o f p ub l i c 
transportation: 
if is cool to share a house, a working space, hollidays, wy can’t 
public transportation be the same?

The New Wealth

ou um manifesto exagero?

um novo paradigma0





MUDANÇA
...é mesmo necessária? Por onde começar?

ou um manifesto exagero?

um novo paradigma0



“In 1970 the top three skills required by the Fortune 500 were the 
three Rs: reading, writing and arithmetic. In 1999 the top three 
skills in demand were teamwork, problem-solving and 
interpersonal skills. We need schools that are developing these 
skills.”

National Commission on Teaching and America’s Future in Wired, November 2013, p. 158
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Educação para a mudança & mudar a Educação



Sugata Mitra

educação

One Laptop per Children
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COMPLEXO DOS ARCOS COMPLEXO DO ALVITO COMPLEXO DO FURADOURO ESCOLA JOSEFA D’ÓBIDOS

ESCOLAS D’ÓBIDOS
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Sala de Música

Atelier Criativo

Centro de Recursos

Área Livre
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soluções humanas

01
IDEIA

02
FAZER

03
ESPAÇO

04
ATMOSFERA

05
COMPROMISSO
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ESCOLAS D’ÓBIDOS
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Que força na sociedade terão estas pessoas altamente 
qualificadas e profundamente individualizadas?

do colectivo ao...

trabalho2
O mercado de trabalho reflecte as mudanças sociais 



colaboraçãoUnicidade
COWORK SOLUTION

trabalho2
O mercado de trabalho reflecte as mudanças sociais 

+



trabalho2
O mercado de trabalho reflecte as mudanças sociais 



Como gerar empregos numa economia saturada?

10000 hours Malcom Gladwell theory...
Ex.: Lego custom made pieces...

The ‘Hobby Economy’

economia3



Being small makes you think bigger.
Porque Golias precisa de David?!
‘We love the Freaks’ - Angel Mestres

O poder da Criatividade

Como gerar empregos numa economia saturada?

economia3



http://coderdojo.com/

A linguagem do 
empreendedorismo

Como gerar empregos numa economia saturada?

economia3

http://coderdojo.com
http://coderdojo.com


O advento de uma nova indústria?

Manufactura Aditiva

Como gerar empregos numa economia saturada?

economia3
ÓBIDOS SPIN LAB



From Social Media to 
the ´Internet of Things’

Como gerar empregos numa economia saturada?

3 economia



From Social Media to 
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Como gerar empregos numa economia saturada?

3 economia



há vida para além dos números...

mais do que economia4

designing a new way of life



Óbidos

lablivingMIT

há vida para além dos números...

mais do que economia4
Start Up residence concept;

Creative Campus;

Plano de mobilidade sustentável;

Caldas de Óbidos;



há vida para além dos números...

mais do que economia4
AGENDA CRIATIVA

Mercado Medieval  
identity, associative 
work, strong sense 
of community;

Festival de Ópera 
Prestige and 
democratization of 
the “Major Art”

Festival de Chocolate 
A Global product 
could make a global 
Brand;

Óbidos Vila Natal 
Traditions can 
generate high 
seasons in tourism;

Junho das Artes 
Contemporary 
creation merged 
with the weight of 
history

Maio Criativo
The first event 
based on local 
creativity
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Share your dream
as the ultimate experience


