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ENTIDADES PROMOTORAS
Designação

Um Dia Puro - Associação para a Economia Colaborativa

ENTIDADES PARCEIRAS
Designação

Mother Earth - Associação para a preservação do ambiente

Designação

GI The People Who Share - Portugal

Designação

Associação Upaya

IDENTIFICAÇÃO DO PROJECTO
Designação
BIP/ZIP em que pretende intervir

Ecolabs Boa Vila
13. Bela Flor
Síntese do Projecto

Fase de execução

----------

Fase de sustentabilidade

----------

DESCRIÇÃO DO PROJECTO

Objetivo Geral de Projeto
Diagnóstico

O trabalho já desenvolvido pela entidade promotora e
parceiras no bairro da Bela Flor permitiu identificar a
necessidade de criação de novos espaços para resposta a
necessidades e melhoria da qualidade de vida local, que
permitam a criação de ocupações e de trabalho, o reforço do
sentido comunitário local e dinamizem a zona, contribuindo
para a sua reabilitação e revitalização com um cariz de
inovação sócioecológica baseada na economia colaborativa.
Como resultado do trabalho desenvolvido no serviço de apoio
à integração do projecto "Boa" cofinanciado pelo BipZIp,
que se encontra no periodo de sustentabilidade,
foram
integrados na elaboração do presente projecto "Ecolabs Boa
Vila" dois beneficiários com competências técnicas e
experiências nas áreas de Olaria e Madeiras, um dos
factores para a escolha dos Ecolabs de Madeira e Olaria
propostos. Para o diagnóstico dos benificiários foram
também realizados questionários no bairro para conhecer o
interesse e motivações para a participação nas actividades.
Os impactos integrados benéficos da produção e consumo
ecólógico e colaborativo demonstrados não só pelo próprio
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ecolab artesanal dos produtos de limpeza Boavista e Bela
Flor já criado no bairro, como também através dos
resultados conhecidos em exemplos no mundo actual, são
também uma base relevante para a resposta à necessidade de
sustentabilidade ecológica, inclusão, coesão comunitária e
dinamismo da economia local deste território.
Temática preferencial
Destinatários preferenciais
Objectivo geral

Competências e Empreendedorismo
Comunidade
O projecto Ecolabs Boa Vila pretende dinamizar o território
da Bela Flor como pólo de inovação sócioecológica através
da criação de espaços de consumo colaborativo e de criação
de trabalho artesanal e ecológico sob a forma de Ecolabs
que se baseiam num modelo de Ecocoprodução colaborativa.
Através da criação de novos espaços, produtos e serviços
pretende-se contribuir para uma melhoria na qualidade de
vida no bairro
reforçando a economia local e o sentido
comunitário com a criação de trabalho e de actividades
formativas e ocupacionais. Para tal serão criados um Ecolab
de produção em madeira e olaria e um Ecolab de partilha de
bens e equipamentos, a Biblioteca das Coisas. Será
realizado um curso de capacitação para a integração de
moradores como coprodutores locais e serão organizados
eventos comunitários para a promoção da participação nas
actividades e a dinamização da vida no bairro.

Objetivos Específicos de Projeto

Objetivo Específico de Projeto 1
Descrição

Reforço da produção e do consumo local ecológico e
participativo na cidade que contribua para a autonomia e
sustentabilidade local e reforce o sentido comunitário,
através da criação de espaços de consumo e produção
colaborativa. Serão criados com este objectivo um Ecolab
para lançamento de duas marcas de produção ecológica e
colaborativa de produtos - em madeira e
em barro; e será
criado um Ecolab de promoção da utilização partilhada de
bens e equipamentos, a Biblioteca das Coisas. Serão também
realizados para este fim eventos comunitários de divulgação
do tema e das práticas.

Sustentabilidade

A sustentabilidade da criação de espaços de produção e
consumo colaborativo propostos, será assegurada através do
retorno financeiro a obter pelos produtos e serviços
criados (marca de produtos em madeira e em barro a lançar e
serviço Biblioteca das Coisas) de forma a assegurar a
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continuidade e consolidação das actividades prospostas.

Objetivo Específico de Projeto 2
Descrição

Sustentabilidade

Criação de meios de inclusão e de criação de trabalho e de
ocupação, assim como de reforço de competências e
facilitação do acesso a recursos para a melhoria da
qualidade de vida de moradores do bairro da Bela flor, em
especial de desempregados, reformados e pessoas em situação
de trabalho precário/insuficiente. Para este fim propõe-se
a criação de um Ecolab de madeira e de olaria e de um
Ecolab Biblioteca das Coisas no bairro da Bela Flor, assim
como a realização de um curso de capacitação para a
integração dos moradores beneficiários como coprodutores
dos mesmos.
A sustentabilidade deste objectivo será assegurada pela
continuidade do funcionamento dos Ecolabs a ser mantida a
partir do retorno financeiro previsto no seu modelo de
funcionamento para o período de sustentabilidade, assim
como pela sensibilização para a o consumo colaborativo a
ser realizada atravavés de eventos comunitários e de
campanhas de divulgação que promovem a adesão necessária
para a continuidade prevista.

Objetivo Específico de Projeto 3
Descrição

Sustentabilidade

Contribuir para a melhoria da qualidade de vida no Bairro
da Bela Flor através da Dinamização dos novos jardins da
Bela Flor (reabilitação do Corredor Estruturante do Vale
dae Alcântara) com a criação de espaços comunitários com
actividades formativas e de produção e consumo
colaborativo, assim como através da realizaçao de eventos
no bairro, promotores do reforço de competências e de
sentido comunitário local
A dinamização do bairro da Bela Flor proposta pelas
actividades do projecto terá uma continuidade assegurada
através da manutenção dos espaços de produção e consumo
colaborativo que serão abertos e que terão estratégiass
próprias de sustentabilidade para assegurar a sua
consolidação e manter a melhoria da qualidade de vida local

CALENDARIZAÇÃO DO PROJECTO
Actividade 1
Descrição

Ecolabs Madeira e Olaria
Criação de espaço de produção artesanal colectiva e de
consumo colaborativo de peças em madeira e olaria. Os
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Ecolabs de Madeira e Olaria irão utilizar e testar
materiais ecológicos e matérias primas de origem e
tratamento natural e/ou reutilizado para produção e
acabamentos. Serão produzidos objectos de utilização
corrente como loiça e mobiliário num espaço a ser criado e
apetrechado para o efeito. Existirão duas formas de
participação nos Ecolabs: como coprodutor dos Ecolabs em
que serão integrados moradores com necessidade de
reorientação ou reforço da actividade profissional,
desempregados e reformados além de artesãos que já
trabalhem na área e que possam aqui também criar peças
próprias num novo modelo ecológico e colaborativo. O
colectivo de coprodutores terão peças originais próprias
que irão produzir de forma contínuada; Serão criadas as
imagens gráficas para as duas marcas artesanais. As
produções serão também abertas à participação através de
consumo colaborativo, em que cada participante consumidor
pode escolher entre um conjunto de tarefas da produção a
realizar com o apoio do colectivo de coprodutores do
Ecolab, de forma a diminuir o valor de compra do utensílio
e a obter uma experiência de consumo capacitante e
comunitária em vez de uma experiência de consumo anónimo de
preço fixo. Os Ecolabs de Madeira e Olaria propostos estão
integrados no conjunto de Ecolabs Boa Vila.
Recursos humanos

1 coordenadora da actividade; 2 construtores; 1 artesão de
madeiras; 1 artesã de olaria; 10 coprodutores;1 dupla
designer + criativo de marca/publicidade;

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

1 espaço partilhado criado para 1 oficina artesanal de
olaria e 1 oficina artesanal de madeira criadas e
apetrechadas para arranque da coprodução; 10 coprodutores
integrados; 20 peças originais criadas e 10 experiências de
consumo colaborativo realizadas no calendário de execução
do projecto; 2 marcas de produção local lançadas; As
Actividades preparativas a serem realizadas no mês 2, 3 e 4
incluindo identificação e formação de colectivo de
coprodutores locais; nos meses 5 e 6 pesquisa e teste de
materiais ecológicos a utilizar e de desenho de espaço;
econstrução e apetrechamento dos Ecolabs e lançamento das
produções entre os meses 7 e 12;
14500.00 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês
10, Mês 11, Mês 12
Pontual
20
1, 2, 3
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Actividade 2
Descrição

Recursos humanos

Capacitação local p/ Ecocoprodução
Serão criados dois cursos/workshops de capacitação para a
integração de moradores como Ecocoprodutores dos Ecolabs de
Madeira e de Olaria, direccionados para moradores com
necessidades de reorientação ou reforço da actividade
profissional, desempregados e reformados. Os cursos serão
constituídos pelos módulos principais de Olaria e trabalho
em Madeira respectivamente; Técnicas de produção e
utilização de materiais e acabamentos ecológicos; e pelos
módulos comuns de Economia colaborativa; Práticas
ecológicas para comunidades sustentáveis; Modelos de
Ecocoprodução; Comunicação consciente e competências
individuais comunitárias. A identificação dos formandos
será realizada a partir da realização de inquéritos
presenciais no bairro da Bela Flor, além da comunicação
local através de cartazes nas hortas e cafés do bairro.
Para a preparação e desenho do projecto pela equipa foi já
realizado o primeiro conjunto de questionários à população
local cujos resultados apresentamos em anexo.
1 coordenadora de actividade; 8 formadores; Os formadores
principais de olaria e madeira serão os artesãos destas
áreas (1 de olaria e 1 de madeiras)
integrados na equipa
de projecto como resultado de actividades de orientação
profissional realizadas em projectos anteriores (projectos
Boa e Boa Colaborativa). Serão também convidados para
orientar um módulo artístico e um módulo técnico 1
artesão de olaria e 1 artesão de madeiras que têm já as
suas oficinas na freguesia e que terão oportunidade de
integrar os Ecolabs coprodutores (descrito na actividade
1). Os formadores dos módulos comuns aos cursos/workshops
de Olaria e Madeira serão os técnicos das entidades
promotora e parceiras integrados na equipa de projecto.

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

2 cursos/workshops de Capacitação local para a
Ecocoprodução criados e realizados com a duração de 80h; 3
manuais de formação elaborados - 1 de Olaria, 1 de trabalho
em madeiras e 1 de Ecocoprodução; 15 formandos moradores
locais capacitados; 1 cartaz criado; 1 questionário criado
e realizado a 100 moradores do Bairro da Bela Flor;
6000.00 EUR
Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10,
Mês 11, Mês 12
PontualRealização de 2 cursos/workshops
15
2
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Actividade 3

Ecolab Biblioteca das Coisas

Descrição

Criação de um Ecolab centrado em modelos de utilização
partilhada de bens que irá abrir ao público uma Biblioteca
das Coisas, um espaço de acesso a bens e equipamentos de
utilização esporádica que podem ser requisitados,
contribuindo para a facilitação do acesso a bens, a
diminuição do despedício e de gastos monetários e
reforçando o sentido comunitário com a promoção da
utilização partilhada de recursos. A Biblioteca das Coisas
irá incluir bens e equipamentos nas áreas do Desporto,
Ofícios, Artigos de festa, Viagens,
Brinquedos e
Ferramentas, e será apetrechada com bens e equipamentos dos
membros, de acordo com um sistema de valorização colectivo,
que irá permitir que acedam sem custos aos restantes bens
e equipamentos em troca da utilização partilhada de algum
item seu (de forma permanente ou pontual/periódica),
rentabilizando desta forma recursos já existentes. Os
equipamentos dos Ecolabs artesanais Boa Vila estarão também
disponíveis periodicamente na Biblioteca das Coisas. A
actividade irá incluir a criação de ferramentas de gestão,
a criação de uma imagem gráfica e de uma campanha de
divulgação e integração de membros e uma acção de
capacitação de membros participantes nos Ecolabs Boa Vila
relativo ao atendimento na Biblioteca das Coisas, o
transporte e a recolha dos bens,
a triagem e organização
do espaço e a catalogação. Em anexo partilhamos exemplos de
Biblioteca das Coisas (Library of Things) já existentes
noutros países como referências de boas práticas.

Recursos humanos

2 RH da equipa responsáveis pela actividade; 5 coprodutores
dos Ecolabs formados para atendimento; 1 dupla designer +
criativo de marca/publicidade;

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários

1 espaço/serviço Biblioteca das Coisas criado e
apetrechado; 1 marca; 1 campanha de divulgação com 1
cartaz/desdobrável informativo e 1 filme criado; 1 site; 1
acção de formação de 3h relativa ao atendimento para 5
membros; 50 membros integrados; 50 items integrados para o
lançamento; A biblioteca das Coisas irá promover no periodo
de sustetabilidade a realização de workshops temáticos
pelos membros com base na aprendizagem dos bens e
equipamentos que reunidos para utilização partilhada.
13600.00 EUR
Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês
10, Mês 11, Mês 12
Semanal
50
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Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 4
Descrição

Recursos humanos

1, 2, 3

Boa Vila comunitária
Realização de eventos comunitários para divulgação dos
Ecolabs de Madeira, Olaria e Biblioteca das coisas e para
sensibilização comunitária para as práticas ecológicas e
colaborativas. Serão utilizados 2 modelos de eventos com
dinâmicas/produtos de divulgação próprios: i) Eventos
comunitários centrados na realização de uma dinâmica
“Biblioteca Humana” (detalhada em anexo) em que os
participantes são eles próprios fontes de conhecimento, de
acordo com um conjunto de temas e experiências próprias
escolhidos por cada um; O acesso ao conhecimento é feito no
evento através de conversas, com as pessoas situadas e
os
temas identificados no espaço. Serão realizados 2 eventos
com a dinâmica “Biblioteca Humana” que servirão de mote
para apresentar o funcionamento da Biblioteca das Coisas e
para o registo de membros.
ii) Produção de uma peça de
Teatro pedagógico sobre os temas da ecologia,
sustentabildiade local e economia colaborativa. A peça de
teatro será produzida no âmbito do projecto e apresentada
num evento comunitário de lançamento da Biblioteca das
Coisas (após abertura ao público) e das marcas e produtos
criados nos Ecolabs de Madeira e Olaria. Será realizada uma
campanha de divulgação dos eventos para moradores e
visitantes de outros bairros. Os eventos serão
enriquecidos pela presença de comida vegetariana biológica
e saudável da Boa Cozinha (serviço de cozinha lançado no
âmbito do período de sustentabilidade do projecto Boa,
fiinanciado em 2014 pelo programa BipZip.)
2 dinamizadoras responsáveis pela produção dos eventos;
10 colaboradores para eventos; 1 dupla designer +
criativo de marca/publicidade;
3 actores e 1 encenadora
de peça teatral;

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma

2 eventos com a dinâmica "Biblioteca Humana" e apresentação
do ecolab Biblioteca das Coisas; criação de 1 peça de
teatro; realziação de 1 evento com apresentação de peça de
Teatro e lançamento/divulgação da Biblioteca das Coisas e
dos produtos/marcas criadas nos ecolabs de Madeira e
Olaria. Criação de imagem gráfica e de caratzes de
divulgação dos eventos; A peça de teatro poderá ser
replicada no periodo de sustentabilidade do projecto.
13250.00 EUR
Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês 9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
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Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

Actividade 5
Descrição

Recursos humanos

Pontual3 eventos
150
1, 3

Impactos Ecolabs Boa Vila
Criação de Matrizes de indicadores ajustados às actividades
do projecto para estudo de impactos integrados da
actividade incluído dimensões socio-economico-ecologicas.
Realização de registos mensais e de reuniões de equipa de
projecto para o efeito. Elaboração de relatório de
avaliação integrada dos Impactos dos Ecolabs Boa Vila na
fase final do projecto. Os principais dados registados
destinam-se a divulgar aos utiliziadores dos Ecolabs Boa
Vila através do site de internet onde serão dos mesmos.
2 RH responsáveis pela actividade; participação de toda a
equipa de projecto;

Local: morada(s)

-

Local: entidade(s)

-

Resultados esperados

Valor
Cronograma
Periodicidade
Nº de destinatários
Objectivos especificos para que
concorre

1 matriz de indicadores; 1 relatório de impactos dos
Ecolabs Boa Vila; este registo e relatório será feito
anualmente de forma a medir os impactos periodicamente
neste caso já como actividade do período de
sustentabilidade.
2650.00 EUR
Mês 1, Mês 2, Mês 3, Mês 4, Mês 5, Mês 6, Mês 7, Mês 8, Mês
9, Mês 10, Mês 11, Mês 12
Mensal
200
2

MONITORIZAÇÃO DE PROJETO
Rede (resultados)
Nº de parceiros mobilizados

3
Constituição da equipa de projeto
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Função
Horas realizadas para o projeto

Coordenadora
0

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Formador
0

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Técnica
0

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Sim

Função
Horas realizadas para o projeto

Técnica
0

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Função
Horas realizadas para o projeto

Técnica
0

Tipo de afetação ao BIP/ZIP

Financeira

Morador no bairro do projeto

Não

Criação de emprego (Impacto)
Nº de novos postos de trabalho criados
com a constituição da equipa de projeto
(com uma afetação >= 75%)

1

Nº de novos postos de trabalho criados
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como resultado da intervenção do
projeto

10
Destinatários (Resultados)

Nº de moradores no bairro BIP/ZIP
destinatários de atividades em que é
possível a identificação dos
participantes (formativas, pedagógicas,
lúdicas)

17

Nº total acumulado de destinatários de
atividades onde não é possível a
identificação clara dos participantes

320

Nº de atividades onde não é possível a
identificação clara dos participantes

2
Equidade

Nº de destinatários com deficiência /
doença mental

0

Nº de destinatários mulheres

240

Nº de destinatários desempregados

100

Nº de destinatários jovens (- de 30
anos)

100

Nº de destinatários idosos (+ de 65
anos)

60

Nº de destinatários imigrantes

30
Produtos/Elementos tangíveis da intervenção

Nº de produtos concebidos para venda /
demonstração

30

Nº de intervenções em edificado para
criação de serviços ou atividades
dirigidas à Comunidade

1

Nº de intervenções no espaço público

0

Nº de publicações criadas

2

Nº de páginas de Internet criadas

1

Nº de páginas de facebook criadas

0

Nº de vídeos criados

2

Nº de artigos publicados em jornais /
revistas

2
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Nº de novas organizações criadas
(associações / empresas, outros)

0

ORÇAMENTO TOTAL DO PROJECTO
Financiamento BIP/ZIP solicitado
Encargos com pessoal interno

8500.00 EUR

Encargos com pessoal externo

14800.00 EUR

Deslocações e estadias

0.00 EUR

Encargos com informação e publicidade

5500.00 EUR

Encargos gerais de funcionamento

4700.00 EUR

Equipamentos

7500.00 EUR

Obras

9000.00 EUR

Total

50000 EUR
Montante de apoio financeiro por entidade promotora

Entidade
Valor

Um Dia Puro - Associação para a Economia Colaborativa
50000.00 EUR
Outras fontes de financiamento e respectivos montantes

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Entidade
Tipo de apoio
Valor
Descrição

Associação Um Dia Puro
Financeiro
5500.00 EUR
A Associação Um Dia Puro irá cobrir custos de divulgação
das actividades, de impressões e de materiais não
orçamentados no financiamento BipZip proposto e que serão
utilizados e necessários para as actividades: computadores,
câmara de filmar, telefones, mobiliário, impressora assim
como custos de apoio à produção das actividades de
prestadores de serviços externos suportados pela Associação
como telecomunicações e
manutenção corrente do espaço;
Associação Upaya
Não financeiro
1500.00 EUR
A Associação Upaya irá cobrir custos de divulgação das
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actividades ao longo dos 12 meses de projecto com um custo
em recursos humanos e comunicações.

TOTAIS
Total das Actividades

50000 EUR

Total de Outras Fontes de Financiamento

50000 EUR

Total do Projeto

57000 EUR

Total dos Destinatários

435
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