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Aconteceu | Oficina: “Como regenerar e habitar com
sustentabilidade?”
No âmbito do Festival UMUNDU 2021, que teve lugar entre 30 de setembro e 5
de outubro, a Associação Ecobairros de Futuro organizou uma sessão
subordinada ao tema “Como regenerar e habitar com sustentabilidade?” (Padaria
do Povo, Lisboa).
Os participantes foram convidados a pegarem nas suas próprias ideias acerca do
que gostariam que fosse um bairro sustentável, ecológico e regenerativo, e
ajudarem a desenhar um projeto comunitário, não especulativo, intersocial e
intergeracional, confortável e funcional. Recolheram-se e discutiram-se elementos
a incluir no espaço privado e no espaço comum. No primeiro, destacaram-se
propostas associadas a autogeração energética, isolamento térmico, poupança e
recuperação de água, luminosidade, reaproveitamento de resíduos sólidos e
acessibilidade, entre outras características. No segundo, foi discutida a partilha
de bens (por exemplo, livros) e espaços de uso múltiplo ou dedicado, tais como
uma cozinha, uma lavandaria, uma creche, um lugar de cultos, sala de convívio,
etc. Grande importância foi dada à existência de terrenos para hortas e jardins, e
à integração do bairro nas comunidades vizinhas e na malha urbana préexistente. A proximidade de transportes públicos foi também sinalizada. Por fim,
foi perguntado aos participantes, e potenciais moradores de um eco-bairro, qual
seria o estatuto de uso que gostariam de beneficiar: proprietário? arrendatário?
cooperante usufrutuário? Apesar de a maioria apontar para a última das opções,
foi levantada a possibilidade de se compatibilizar diferentes estatutos no mesmo
projeto.
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Glossário | Design Regenerativo
Design Regenerativo é uma metodologia de gestão que se rege por uma visão
sistémica, ou seja, que procura integrar todas dimensões – social, económica,
ecológica, cultural, etc. - inerentes a um determinado ecossistema, tendo como
objetivo principal garantir a saúde do mesmo.
Uma perspectiva regenerativa entende que a sua prosperidade depende do bemestar coletivo e trabalha no sentido de contribuir para o florescimento das
condições necessárias que permitem alcançar a vitalidade, viabilidade e
capacidade necessárias à evolução do ecossistema.
Segundo Daniel Christian Wahl, autor de Designing Regenerative Cultures, o
Design Regenerativo é um passo à frente do Design Sustentável, modelo hoje em
voga em muitas das sociedades ocidentais.

Quem somos | Miguel Monteiro
Membro da Associação Eco-bairros de Futuro
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Sugestão de leitura
Uma Proposta
Hans Widmer, um dos principais inspiradores das cooperativas Kraftwerk de
Zurique e autor de um artigo inserido na nossa publicação, Pensar o Eco-bairro
(disponível no site da Associação), apresenta Uma proposta para fazer face aos
desafios ecológicos, económicos e de desenvolvimento pessoal com que nos
confrontamos, tendo por base a organização de um bairro ecológico e
socialmente integrado.
Clique em Uma Proposta para aceder ao PDF online.

A Associação Ecobairros de Futuro está no Facebook. Siga-nos!

ecobairrosdefuturo@gmail.com

https://www.ecobairros.org

