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Porquê?

Dar VISIBILIDADE para:

- As pessoas já envolvidas possam criar redes 

de partilha;

- Integrar as novas pessoas no movimento da 

sustentabilidade. 

Fomentar a cooperação entre pessoas e 
projectos sustentáveis



Evolução

 2011                 – Envolvimento inicial

                 – Lançamento do website 
V1

2012                – Primeiras entradas
                            – Definição Moderação

           –  Guardiões

             2013              – 
Desenvolvimento do site V2                     
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Situação actual?
(106 projectos)
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Como?



Moderadores
(gestão, 

comunicação, 
manutenção e design)

Projectos



Moderadores
(gestão, 

comunicação, 
manutenção e design)

Eventos



Moderadores
(gestão, 

comunicação, 
manutenção e design)

http://us6.campaign-archive1.com/?
u=4f45c0d388ef0d960ee189ed6&id=de8934f1f6&e=259fb37686

A  Rede  CONVERGIR  pretende 
mapear  todos  os  projectos 
sustentáveis  e  inspiradores  para  que 
em  rede  possamos  cooperar, 
potenciar  as  nossas  sinergias  e 
contribuir  para  uma  sociedade 
equilibrada  e  uma  vida  humana  em 
harmonia com o meio envolvente.

. Convergindo para a 
sustentabilidade

Um momento para reflectir...

Todos  os  dias  nos  deparamos  com 
novos  problemas  e  novos  conflitos 
resultantes  de  um  caminho 
dubiamente  sustentável  que 
insistimos em percorrercada vez mais 
necessário  pensar  e  achar  soluções 
equilíbradas  e  sustentáveis,  que 
permitam um desenvolvimento  social, 
económico e ambiental estável.

Newsletter



Moderadores
(gestão, comunicação, 

manutenção e 
design)

Manut. e Design



Quem?
(Volutários)
(Rotativo)



Guardiões
(intergidade e 

promoção)

http://us6.campaign-archive1.com/?
u=4f45c0d388ef0d960ee189ed6&id=
de8934f1f6&e=259fb37686



Moderadores
(gestão, comunicação, 
manutenção e design)



Conclusão

O quê?

Quem?

Como?

Porquê?

Quando
?
Onde?

Mapeamento de iniciativas sust. e 
inspiradoras 
Pessoas voluntárias

Critérios de 
sustentabilidade
Dar visibilidade para fomentar a 
cooperação

Mais de três anos

Portugal e 
arredores



Ideias para o futuro

Oferta e 
procura 

de 
comptênci

as

Oferta e 
procura 

de 
recursos

Fomentar 
redes de 
cooperaç

ão



Obrigado pela 
atenção

info@redeconvergir.net

David Avelar

www.redeconvergir.net/

Dos projectos para os 
projectos





Critérios de 
mapeamento

Facilmente mensuráveis:

Ser geo-referenciável

Ser visitável ou organiza actividades para o 
publico

Sem fins lucrativos ou lucros reinvestidos a 
100% ou micro escala

Difícil de mensurar:

Ser inspirador 

Alicerçado nas éticas da permacultura

Contribuir para a sustentabilidade

Tem website/ facebook / outro

Ser replicável / open source
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