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Aconteceu | Ciclo Webinários "Habitar o Vago"
Comemorou-se o Dia Mundial do Ambiente de 2021 com uma tarde de reflexão
sobre um território situado nas freguesias de Alcântara e Ajuda, ligado a uma
ocupação passada de atividade extrativa e indústria da cal, descrito atualmente
como um “vazio urbano”. Este território tinha sido identificado como de potencial
interesse para a regeneração da cidade e a eventual implantação de um ecobairro, respeitando o Plano Diretor Municipal. Representantes autárquicos,
agentes locais, académicos de várias áreas disciplinares, arquitetos e urbanistas
apresentaram ideias, opções e propostas. Os vídeos das sessões encontram-se
disponíveis no facebook da Associação Eco-bairros de Futuro.
Um balanço sobre o extenso material discutido nas sessões sugere-nos a
necessidade de prosseguir o trabalho no terreno com alguns dos participantes e
de alargar a discussão sobre o futuro deste território à comunidade moradora na
envolvente. Enfatizou-se a necessidade de cerzir os novos projetos com o tecido
urbano existente, criando locais de encontro de pessoas e saberes, corredores
verdes, habitação sustentável em termos sociais, económicos e ambientais, e
oportunidades de governança comunitária. Também uma referência ao Pacto
Ecológico Europeu e ao novo Bauhaus europeu como oportunidades para
impulsionar uma política para a habitação.
A figura de “parceria público comum”, apresentada pela vereadora Paula
Marques (CML) como forma de combater a especulação imobiliária na cidade de
Lisboa, pareceu adequada e compatível com as orientações da Associação, em
matéria de ligação às entidades públicas detentoras da propriedade de terrenos
próprios para construção.
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Glossário | Bancos Éticos
Banco ético (também designado social, alternativo, cívico ou sustentável) é uma
instituição financeira comprometida com ações de caráter social e ambiental,
nelas investindo e concedendo empréstimos.
Em Portugal, ainda não existe enquadramento legal para a criação de um banco
ético, apesar de existirem movimentos cívicos que o reclamam.
O projeto La Borda, em Barcelona (http://www.laborda.coop/es/) foi suportado por
um financiamento colaborativo organizado pela “Banca Ética Coop 57”, emissora
dos títulos de participação.
Estes bancos encontram-se associados a movimentos pelo comércio justo, pelo
consumo responsável, a empresas propiciadoras de benefício social e a projetos
cooperativos.
A Federação Europeia de Bancos Éticos e Alternativos (FEBEA), criada em 2001,
reúne 30 destas instituições financeiras de 15 países. Em 2009 foi também
fundada a Global Alliance for Banking on Values (https://www.gabv.org/), hoje
constituída por membros de muitos países europeus, africanos, norte e sulamericanos, e asiáticos.

Quem somos | Lia Goulart
Membro da Associação Eco-bairros de Futuro
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Sugestão de leitura
Réinventons le bien vivre ensemble!
20 pistes d’action proposées par
l’Association écoquartier
Esta publicação põe em evidência o
que pode reforçar a solidariedade, os
laços e o prazer de viver em conjunto.
Editada em 2020 pela «Association
écoquartier » de Lousane, Suíça, a
brochura propõe 20 pistas de ação
que resultam da atividade de reflexão
que esta associação desenvolve
regularmente e organiza-se em torno
de cinco temáticas:
Encontrar-se pelo prazer de estar e
de fazer algo em comum;
Criar serviços que fortaleçam a
solidariedade;
Renovar os lugares para promover
laços sociais;
Apoiar-se
em
processos
e
dispositivos participativos;
Cultivar o saber-ser para interagir
melhor

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

ecobairrosdefuturo@gmail.com

https://www.ecobairros.org

