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CIDADÃO FAZER EM 
CONJUNTO

Tw
ój w

pływ
M

asz w
pływ

 na otoczenie m
iejskie poprzez 

redukcję odpadów
, poprzez alternatyw

ne praktyki 
produkcyjno-konsum

pcyjne oraz na grupy społeczne 
poprzez zw

iększanie um
iejętności, jedności 

społeczności i poczucia w
łasności.

O
s seus desafios 

M
ożesz potrzebow

ać um
iejętności 

budow
lanych, a także porad dotyczących 

koordynacji i zrów
now

ażonego rozw
oju m

odelu 
biznesow

ego. Poszukaj w
sparcia finansow

ego 
i infrastrukturalnego od instytucji, prezentując 
w

ym
ierne dow

ody sw
ojego w

pływ
u.

O
 que faz

Pracujesz w
 nieform

alnych grupach lub 
organizacjach non-profit, w

drażasz alternatyw
ne 

praktyki, dzielisz się inform
acjam

i, zasobam
i i 

um
iejętnościam

i oraz podnosisz św
iadom

ość.

Q
uem

 é
Lubisz w

spółpracow
ać przy długoterm

inow
ych 

projektach w
 grupie, która podziela Tw

oje w
artości 

odnośnie alternatyw
nych praktyk produkcji i 

konsum
pcji w

 zam
kniętym

 obiegu, w
 branży 

budow
lanej oraz żyw

ności, jak też m
iędzy branżam

i.
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O
 seu im

pacto
Tem

 um
 im

pacto no am
biente urbano ao influenciar 

o planeam
ento urbano e em

 grupos sociais ao 
prom

over grupos com
 interesse em

 questões 
com

unitárias e aum
entar o conhecim

ento e 
sensibilização destes grupos.

O
s seus desafios 

Pode precisar de planear a sustentabilidade 
financeira de projetos, se executados regularm

ente 
e com

 a ajuda de facilitadores para netw
orking. 

Envolver-se com
 as instituições locais para apoio na 

im
plem

entação de projetos.

O
 que faz

Envolve-se colaborativam
ente em

 projetos 
tem

porários cocriados e coproduzidos prom
ovidos 

por facilitadores para responder a problem
as da 

com
unidade, aum

entar a sensibilização e prom
over 

form
as alternativas de utilização de recursos.

Q
uem

 é
Gosta de colaborar num

 grupo form
ado para um

 
curto período com

 base em
 valores partilhados e 

preocupações sobre questões am
bientais e sociais 

(com
o o uso de terrenos públicos) e deficiências 

governam
entais no am

biente construído.

CIDADÃO 
ESTRATÉGICO
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O
 seu im

pacto
Tem

 um
 im

pacto no m
eio am

biente urbano 
através da redução do desperdício e do consum

o 
de recursos; em

 grupos sociais através do 
envolvim

ento da com
unidade local; nas suas 

finanças pessoais através de econom
ia de dinheiro 

e de espaço.

O
s seus desafios 

Com
o um

 fornecedor de serviços, pode precisar 
de desenvolver com

petências para im
plem

entar e 
prestar um

 serviço. Procurar apoio financeiro para 
desenvolvê-lo. Com

o fornecedor de um
 serviço, 

pode ser necessário construir credibilidade e 
confiança.

O
 que faz

Envolve-se de form
a colaborativa para satisfazer as 

necessidades da com
unidade, partilhando recursos 

com
o bens e inform

ação através de instalações 
(serviços e plataform

as/redes virtuais) nos sistem
as 

de produto, construção e m
obilidade.

Gosta de substituir os padrões de consum
o atuais, 

partilhando e debatendo práticas em
 grupos para 

m
axim

izar a utilização de recursos.

CIDADÃO DE 
PARTILHA

Q
uem

 é
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O
 seu im

pacto
Tem

 im
pacto: no am

biente urbano, ao reduzir 
o consum

o de m
ateriais; em

 grupos sociais, 
através de envolvim

ento cívico, construção de 
com

petências e inclusão social; na econom
ia 

local, através da econom
ia de dinheiro e da 

criação de em
pregos.

O
s seus desafios 

Com
o um

 fornecedor de serviços, pode precisar de 
diversificar o serviço para desenvolver um

 m
odelo 

de negócio sustentável e, ao m
esm

o tem
po, ser 

sustentado por apoio externo. Construir parcerias 
estáveis localm

ente e partilhar experiências 
globalm

ente.

O
 que faz

Em
penha-se na substituição dos atuais 

com
portam

entos de produção e de consum
o 

no sistem
a de produtos através de práticas de 

ecodesign, autoprodução e reparação com
 o apoio 

de instalações e redes de troca de conhecim
ento.

Q
uem

 é
Gosta de autoproduzir e prolongar a vida útil 
dos bens acedendo a instalações que ofereçam

 
espaço, equipam

ento e apoio e m
elhorando 

as suas com
petências através de netw

orking e 
transferência de conhecim

ento.

CIDADÃO FAÇA 
VOCÊ MESMO
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O
s seus desafios 

O
 seu im

pacto
Tem

 um
 im

pacto sobre o m
eio am

biente ao 
fornecer conhecim

ento e evidências sobre questões 
am

bientais e sociais e sobre grupos sociais por 
m

eio do envolvim
ento cívico, desenvolvendo 

o interesse e a sensibilização em
 relação à 

sustentabilidade.

Pode ser necessário diversificar a participação, 
olhar para os aspetos sociais e técnicos da sus-
tentabilidade e lidar com

 as tensões com
 a ciência 

académ
ica tradicional.

O
 que faz

Em
penha-se em

 iniciativas com
o projetos de ciência 

cidadã e laboratório de ciências prom
ovidos e/ou 

liderados por cidadãos com
 o apoio de instituições 

em
 que os participantes contribuem

 para a produção 
de conhecim

ento através da recolha e partilha de 
dados.

Q
uem

 é
Gosta de recolher e partilhar dados para a 
construção do conhecim

ento, para m
elhorar a 

com
preensão das questões am

bientais e sociais 
em

 tem
as do seu interesse, para aum

entar 
a sensibilização e defender alterações de 
sustentabilidade.

CIDADÃO SENSOR
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O
 seu im

pacto
Tem

 um
 im

pacto: no am
biente urbano, m

elhorando o 
uso de recursos e reduzindo o desperdício; em

 grupos 
sociais, prom

ovendo com
petências, coesão social 

e autossuficiência; na econom
ia local, através da 

criação de em
pregos.

O
s seus desafios 

Pode precisar de estabelecer parcerias e redes de 
cadeia de abastecim

ento estáveis para construir 
m

odelos de negócios sustentáveis. Investir na 
construção de com

petências e troca de conheci-
m

ento e procurar acesso a infraestruturas e apoio 
financeiro. 

O
 que faz

Em
penha-se na prom

oção de padrões alternativos, 
produzindo ou consum

indo alim
entos e produtos, 

bem
 com

o fornecendo ou subscrevendo serviços 
que reduzem

 o uso de recursos e evitam
 o 

desperdício na produção e no consum
o.

Q
uem

 é
Gosta de estilos de vida sustentáveis e tem

 
com

o objetivo prom
over m

udanças nas práticas 
estabelecidas de produção e consum

o prom
ovidas 

por em
presas e organizações locais de produtos e 

alim
entos.

CIDADÃO ZERO 
RESÍDUOS
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O
 seu im

pacto
Tem

 um
 im

pacto no am
biente urbano através da 

redução da geração de resíduos e da procura de 
m

atérias-prim
as e nas finanças pessoais através 

de poupanças e lucros através da locação ou 
arrendam

ento.

O
s seus desafios 

Com
o arrendador, talvez precise de construir cred-

ibilidade e adotar um
 seguro de proteção. Com

o 
fornecedor de serviços, pode precisar de acesso a 
infraestruturas e apoio, de desenvolver com

petên-
cias e de um

 m
odelo de negócio sustentável.

O
 que faz

Em
penha-se na prom

oção de práticas de consum
o 

orientadas para a utilidade que lhe perm
item

 
satisfazer as suas necessidades de produtos, espaços 
e transportes sem

 os possuir, através de serviços de 
locação e arrendam

ento.

Q
uem

 é
Gosta de arrendar produtos, espaços e transportes 
para evitar a propriedade redundante e aum

entar o 
valor de utilidade enquanto lida com

 o aum
ento do 

custo de vida.

CIDADÃO ORIENTADO 
PARA A UTILIDADE

FOLHETO ID DE CIDADÃO
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