
http://repositorio.ulusiada.pt

Universidades Lusíada

Silva, Sílvia

Co(op)ração
http://hdl.handle.net/11067/4295
https://doi.org/10.34628/bxr5-wj05

Metadados

Data de Publicação 2010

Palavras Chave Relações intergeracionais

Tipo article

Revisão de Pares Não

Coleções [ULL-ISSSL] IS, n. 36 (2010)

Esta página foi gerada automaticamente em 2023-05-18T06:57:45Z com
informação proveniente do Repositório

http://hdl.handle.net/11067/4295
https://doi.org/10.34628/bxr5-wj05


CO(OP)RA<;AO 

Dr. a Silvia Silva1 

1 Tecnica da Cooperativa CO(OP)RA<;AO. 
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Seminario Solidarity Between Generations 1 28 e 29 de Abril 2011 
Instituto Superior de Servi«;o Social - Universidade Lusiada de Lisboa 

A CO(OP)RA~AO - Cooperativa de Solidariedade Social, CRL tern como 
urn dos eixos estrategicos a promo<;ao do dialogo intergeracional, sendo uma das 
primeiras organiza<;6es a realizar projectos intergeracionais no ambito do Progra
ma Europeu Juventude em Ac<;ao. 

A aposta da cooperativa e envolver seniores e jovens no desenvolvimento 
do dialogo entre gera<;6es, mas tambem na promo<;ao efectiva da solidariedade 
intergeracional. 

0 nosso percurso nesta area foi alicer<;ado corn o apoio da Associa<;ao Va
loriza<;ao Intergeracional e Desenvolvimento Activo que, por sua vez, ajudou
-nos atraves do excelente Guia de Ideias para Planear e Implementar Projectos 
Intergeracionais publicado no ambito do Projecto MATES- Mainstrearning Soli
dariedade Intergeracional (2008/2009), co-financiado pelo Programa Aprendi
zagem ao Longo da Vida. 

Este guia foi uma verdadeira inspirac;:ao para a elaborac;:ao dos projectos 
intergeracionais, abordando aspectos-chaves, tais corno: principios basicos das 
Pniticas Intergeracionais e exemplos pniticos de varios paises da Europa. 0 
guia foi tambem relevante para o inicio da ideia para o Serninario Internacional 
e Comernorativo Solidarity Between Generations 2011, relacionado corn o Dia 
Europeu da Solidariedade entre Gera«;oes uma vez que a cooperativa pertence 
a Plataforma Europeia AGE. 

0 Serninario Internacional Solidarity Between Generations foi realizado para 
promover o Dia Europeu. Alem disso, teve como objectivo ampliar o debate em 
torno da solidariedade entre gerac;:oes, tendo-se constituido tambem urna plata
forma de partilha de experiencias e boas praticas entre organizac;:oes portuguesas 
e europeias. 

Este evento teve o forte compromisso do Instituto Superior de Servic;:o Social 
da Universidade Lusiada de Lisboa. 0 papel do Instituto no debate de ternas tao 
importantes foi urn passo significativo para o futuro, uma vez que 2012 sera o 
Ano da Solidariedade Intergeracional e do Envelhecimento Activo. 

Destacou-se neste seminario a definic;:ao de Solidariedade Intergeracional 
das Na<;6es Unidade (2007) "coesao social ou integra<;ao entre gera<;6es" e acentu-
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ou-se a ideia de que ela "perrnite transportar o conhecirnento ea cultura atraves 
da interdependencia geracional e das interac<_;oes atraves da idade: norneada
rnente entre os jovens e os adultos ou idosos" . Prornoveu-se tarnbern a irnportan
cia das "Praticas Intergeracionais que procurarn juntar pessoas corn urn prop6si
to, atraves de actividades que as beneficiern rnutuarnente e que prornovern urn 
rnelhor entendirnento e respeito entre gera<_;oes" (Pinto, et al., 2008/09, p. 20) . 

Por firn, perante os desafios do futuro, este seminario foi o prirneiro passo 
de rnuitos para o debate e a reflexao, ainda que irnperfeita e infinitarnente in
acabado. Assirn, apela-se para a constru<_;ao de urna UE coesa socialrnente, fazen
do-se esta coesao atraves de projectos sirnples, criticos e inovadores. Contudo, 
este nao e urn carninho facil, urna vez que: 

"0 relacionarnento harrnonioso e regular entre gera<_;oes deveria ser urn acto 
espontaneo e sirnples. No entanto tornou-se necessaria a rnedia<_;ao de profissio
nais para incentivar e organizar esse contacto. Dar inicio a urn plano de activi
dades de intercarnbio entre diferentes gera<_;oes, suscita rnuitas fantasias, rnedos 
e inseguran<_;as entre os profissionais, cornpelidos a iniciar essa aventura" (Pinto, 
et al., 2008/09, p. 7). 

Convidarnos todos a dar o prirneiro passo! 
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