OBJETIVO GERAL

ATIVIDADES

Recicl@Mente
conta
com
a
participação dos moradores assim
como dos parceiros e promove uma
maior
coesão
social
em
complementaridade das ações já
desenvolvidas e adaptadas à nova
realidade da pandemia e pós
pandemia.

1—Recicla-te a Mim e a Ti

Inspira uma nova forma de SER,
desafia a uma nova forma de estar, de
levar o dia a dia, de aprendermos e
ajudarmos uns aos outros.

pessoas deixam o que não querem e podem levar o
que precisam

Um recomeço a vários níveis, seja
pessoal ou local nas mais variadas
áreas de comunicação, ambiental,
educativa e profissional.

- Reuniões entre moradores do BBP, parceiros do
consórcio e outras instituições
- Descobrir e ouvir opiniões e em conjunto, decidir
os passos a seguir.

2—Lote Seguro

Segurança dos lotes/moradores que não tem verbas
para colocação de fechaduras e batentes para as
portas dos prédios ou substituir vidros partidos

3—O Armário do Bairro
Loja de partilha (loja social solidária), onde as
4—Aprender a estar

Comemoração de dias festivos como o magusto,
santos populares, natal, dia do vizinho, da família

5—À descoberta do Vizinho

Combate ao isolamento e a sinalização de
comportamentos de risco e apoio de necessidades

6—Comunicação e Informação

Formação no uso das ferramentas da internet com
formação personalizada, individual e por marcação

Promotor: Cafinvenções
Parceiros Formais:



Junta de Freguesia de Benfica
Grupo Informal de Moradores

Parceiros Informais:






CML/Higiene Urbana
CML / Policia Municipal
Gebalis
Santa Casa da Misericórdia (BBV)
Refood

———–————————————
Contactos:

Morada:
Rua Issan Sartawi, lote 8 - Loja
Bairro do Bom Pastor - Benfica
Telefone:
965 134 640 - 962 842 908

Correio Eletrónico:
bairrodobompastorbenfica@gmail.com
Facebook
BIPZIP - RECICL@MENTE
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