
Funções
e
Soluções

1. Alimentação e
sistemas de suporte à
alimentação

1.1 Produzir alimentos
localmente

1.2 Assegurar a diversidade
genética da agricultura e
biodiversidade

1.3 Escoar produtos
locais

1.4 Aceder e manter
a água na aldeia

1.5 Aceder à terra
1.5.1 Ceder, alugar,
comprar, vender e
partilhar terrenos

1.6 Abastecer a
população de alimentos
importados

1.7 Suportar a produção
alimentar: logística,
meios de produção  

1.7.1 Adequar a
produção agrícola à
paisagem e aos terrenos
procedendo a
modificações através do
Design de Permacultura.

1.7.1.1 1.1.1 SOLUÇÃO:
formação técnica
sectorial e Permacultura
(ex: capturar agua na
paisagem;
armazenamento de
água em cisternas de
ferro-cimento na aldeia)

1.7.2 Transformar,
conservar e armazenar
alimentos.

1.7.2.1 1.1.1
SOLUÇÃO: Métodos de
conservação
tradicionais
(conservas, doces,
desidratação,
fumeiros, salga)

1.7.3 Todas as
estruturas e meios
necessários para
cumprir as funções de
tracção, armazenar,
transportar, vedar,
canalizar, bombear,
capturar água na
paisagem.

1.8 Reparar e valorizar
os ecossistemas naturais

1.8.1 Reintroduzir,
cuidar e aproveitar as
espécies autóctones e
silvestres: frutos,
medicinais, florestais,
condimentares

1.8.1.1 SOLUÇÃO:
Demonstrar a
viabilidade económica
da exploração
sustentável da
floresta de sobreiro e
agro-florestas (a curto
e longo prazo na
perspectiva da...

1.8.1.2 SOLUÇÃO:
Aproveitar os
produtos naturais
habitualmente não
utilizados. (ex.
esteva)

2. Edifícios, abrigo,
infra-estruturas,
urbanismo, energia

2.1 Recuperar as
construções
danificadas e
manter e
requalificar as
existentes

2.2 Produzir materiais
de construção (barro,
taipa, pedra, palha)

2.2.1 SOLUÇÃO:
Identificar locais na
zona para extracção
de barro, taipa e
pedra.

2.3 Planear urbanismo

2.3.1 SOLUÇÃO:
Discutir em assembleia
de moradores da
aldeia o conjunto dos
serviços comunais
prioritários,
existentes e/ou
necessários e as
infra-estruturas...

2.3.2 SOLUÇÃO:
Colocar números nas
portas.

2.4 Recuperar e
valorizar ofícios da
construção: construtor
de paredes em taipa, de
fornos, de telhados
tradicionais.

2.4.1 SOLUÇÃO: Ligar
quem procura ou quer
aprender a quem
oferece ou pode
ensinar estes ofícios

2.5 Gerir esgotos

2.6 Água potável

2.6.1 Manter em níveis
adequados a qualidade
da água potável na
Aldeia das Amoreiras

2.6.2 Conhecer a
informação sobre a
qualidade da água
potável na Aldeia das
Amoreiras e nas fontes
públicas

2.7 Resíduos Sólidos
Urbanos (RSU)

2.7.1 Recolher os RSU
recicláveis e
indiferenciados

2.7.1.1 Instalar e
manter os ecopontos e
contentores do lixo

2.7.1.1.1 SOLUÇÃO:
pressionar AMBILITAL
para instalar mais um
ou dois Ecopontos na
Aldeia

2.7.1.1.2 SOLUÇÃO:
pressionar a CMO
para limpar os
contentores de RSU
indiferenciados

2.7.2 Depositar em local
adequado os RSU
indiferenciados

2.7.3 Reciclar os
resíduos recicláveis

2.8 Energia

3. Meios de
subsistência e
sistemas de suporte

3.1 financiamento

3.1.1 SOLUÇÃO:
micro-credito,
divulgar

3.1.2 SOLUÇÃO:
sistema financeiro
local

3.1.2.1 desenhar um
sistema financeiro local

3.1.2.1.1 EXEMPLOS

3.1.2.1.1.1 união
monetária local em que
um conjunto de pessoas
da aldeia emprestam
dinheiro para projectos
de investimento
produtivos e sustentáveis

3.1.2.1.1.2 eco- banco
local (Mercado Social)

3.1.2.1.1.3
Investimento dos lucros
na comunidade

3.1.2.1.1.4
Investimento da
comunidade em
projectos

3.1.2.1.1.5 Banco do
tempo

3.1.2.1.1.6 Sistema de
troca 

3.1.2.2 formação sobre
como criar sistemas
financeiros alternativos

3.1.3 SOLUÇÃO: Banco
/ Rede de
voluntariado

3.1.4 SOLUÇÃO: nas
transacções informais
cobrar o IVA e
guarda-lo na aldeia
para utilizar na
aldeia.

3.1.5 SOLUÇÃO:
conhecer os valor de
impostos da aldeia
para o pais e
perceber se o país
deve à Aldeia dinheiro
para investimento.

3.2 Implantar /
reintroduzir ofícios

3.3 Organizar a
produção de produtos
locais

3.3.1 Criar e gerir
infra-estruturas e
equipamentos de
suporte para actividades
económicas  

3.3.1.1 Comercializar

3.3.1.1.1 SOLUÇÃO:
mercearia
multi-funcional

3.3.1.1.2 SOLUÇÃO:
mercado
multi-funcional

3.3.1.1.3 SOLUÇÃO:
banca com venda de
produtos locais para
participar em feiras

3.3.1.1.4 SOLUÇÃO:
venda pela internet /
divulgação dos
serviços / produtos
disponíveis na Aldeia
online

3.3.1.2 insfraestruturas
e equipamentos
comunitárias.  

3.3.1.2.1 Exemplos

3.3.1.2.1.1 Produção
fotovoltaica (70kw:
250000€) Lagar (min
15000€), adega,
destilaria, forno,
albergue, banco de
ferramentas, lavadouro,
lavandaria (já existe no
centro social)?

3.4 Organizar o
escoamento de produtos
e serviços locais

3.5 Novos serviços e
produtos
sustentáveis

3.6 Transportes de
pessoas e mercadorias

4. Sistemas de informação,
media, comunicações,
investigação

4.1 Comunicar para o
interior/ exterior

4.1.1 Painel de ocasião/
trocas/ anúncios/ coisas
de destaque na Aldeia e
Região

4.1.2 Jornal ou fanzine

4.1.3 Site Aldeia das
Amoreiras

4.1.4 Rádio local

4.1.5 canal de videos na
internet da aldeia
AmoreirasTV.com  

4.2 Ter acesso à
informação e ao
conhecimento

4.2.1 Biblioteca

4.2.2 Espaço Internet
gratuito com wireless

4.2.3 Internet gratuita
ou mais barata para
toda a Aldeia

4.2.4 Ensino e educação
gratuita e/ou com
igualdade de
oportunidades

4.3 Documentar a
Aldeia, o seu
passado, presente e
futuro

5. Segurança

5.1 Segurança de
pessoas, casas e bens
(nos montes e nas
quintas)

5.1.1 Promover a boa
comunicação e
inter-ajuda entre
vizinhos

5.1.2 Polícia local, GNR
de Garvão e Colos

5.2 Fogo

5.2.1 4.1
Prevenção de incêndios

5.2.1.1 Instalação e
manutenção de bocas
de incêndio

5.2.1.2 capturar água
da chuva em
reservatórios

5.2.2 Combate aos
fogos e assistência de
salvamento

5.2.2.1 ELEMENTO:
Bombeiros Voluntários
de Odemira e Ourique  

6. Comunidade
e Vida social

6.1 Criar e gerir Espaços
comunitários ( ver
edificios e abrigo)

6.1.1 festas, bailes,
concertos, jantares,
jogos, convívio

6.1.1.1 tenda,
sociedade recreativa,
centro social, largo da
igreja, largo do poço,
largo da amoreira,
texas bar

6.1.2 Aulas, Cursos,
Oficinas e Workshops

6.1.2.1 Escola primária,
centro social, sociedade
recreativa

6.1.3 Cinema, espaço
internet, serviços de
escritório

6.1.4 Espaço para
Crianças

6.1.5 Biblioteca e Sala
para Eleições

6.1.6 Bar e Restaurante

6.1.7 Apoio médico,
consultas de
enfermagem e outras
especialidades

6.1.8 Centro de dia
para os idosos com
animação, alimentação
(+ outros serviços?)

6.1.9 Lavar a roupa

6.1.10 ESPAÇOS

6.1.10.1 Centro Social

6.1.10.2 Escola
Primária

6.1.10.3 Texas Bar

6.1.10.4 Lavadouro

6.1.10.5 Jardim infantil

6.2 Organizar,
comunicar e decidir
colectivamente

6.3 Acolher novos
residentes na Aldeia

6.4 Viagens, excursões

6.5 Celebrar:
Eventos, bailes,
festas, Alegria, paz,
amor e tudo de
bom!

7. Saúde e
doença

7.1 Informar para a
prevenção da doença e
adopção de
comportamentos
saudáveis  

7.1.1 (alcoolismo,
diabetes, colesterol,
cataratas, alimentação
saudável, primeiros
socorros, doenças dos
idosos, desporto)

7.2 Primeiros
socorros e urgências

7.3 Assistência
médica e de
enfermagem

7.4 Terapias alternativas
/ complementares

7.4.1 SOLUÇÃO:
organização de
consultas de terapias
alternativas

7.5 Promoção do
Desporto

7.6 Apoio ao bem-estar
mental e espiritual

7.7 Saúde pública
7.7.1 prevenir o
surgimento de epidemias
e pandemias

7.7.1.1 melhorar o
ambiente e as condições
de vida

8. Arte e
criatividade

9. Formação


