ALDEIA CIRCULAR | ESPAÇO DE COMPOSTAGEM
Este projeto consiste na concretização de um Espaço de

Compostagem e criação de um Mercado de Troca por Troca,
promovendo a troca de um composto, produzido a partir de
resíduos orgânicos recolhidos em estabelecimentos locais da
pequena distribuição alimentar e restauração por livros usados.

Quer saber mais? Vá até https://www.escalabardo.pt/

O objetivo é fomentar o envolvimento da comunidade local na

(Fonte: Junta de Freguesia de São Luís)

dinamização de um modelo de Economia Circular colaborativa e

ESCALABARDO | ATELIER DE TECIDOS

de partilha.

Neste projeto, esteve como base, a criação de uma marca, a

ESTRELA CIRCULAR

“Escalabardo”, de forma a criar uma solução inovadora para

Este projeto tem como ideia principal a criação de uma

reutilização de resíduos têxteis usados. Assim, foram recolhidos

plataforma de partilha de recursos locais na Freguesia

resíduos têxteis, que normalmente seriam encarados como “lixo”

da Estrela. Esta plataforma tem não só a função do

e foram transformados em artigos de decoração num atelier de

desenvolvimento de redes de partilha de recursos como

design.

também a de incentivar e divulgar a temática da

PECCO | POLO DE ECONOMIA CIRCULAR

Economia Circular, através da “certificação” do comércio

Este projeto promove a partilha, reparação e reutilização de bens

local em termos de boas práticas da Economia Circular.

de consumo, evitando resíduos e a produção desnecessária de

Quer saber mais? Vá até https://www.seide.pt/aldeiacircular/
(Fonte: Junta de Freguesia de Seide)

novos bens. O polo agrega um conjunto de estratégias como:
“Ferramentecas” – “biblioteca” de ferramentas, de livros que

ensinem a reparação e repositório de materiais para reparações;

PROGRAMA SPIN
O programa SPIN é uma plataforma de reutilização de manuais
digital e intermunicipal, totalmente profissional e adaptado aos

Quer saber mais? Vá até:
http://estrelacircular.pt/
(Fonte: Junta de Freguesia da Estrela)

hábitos e às tecnologias dos dias de hoje.
(Fonte: União das Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta)

“Repair Cafés” – eventos públicos e gratuitos em que os
participantes reparam os seus próprios objetos com ajuda de
voluntários experientes; “Ponto de Troca” – reutilização de roupas
e brinquedos em segunda-mão; “ReCostura” – um evento de
reutilização criativa de têxteis (upcycling);
(Fonte: Junta de Freguesia de Campo de Ourique)

