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1. Laboratório Peças de Jardim   

Construção colaborativa de estruturas sustentáveis para 

a futura Biblioteca Jardim da Estrela  

A Rede de Bibliotecas de Lisboa (Rede BLX) prepara-se para abrir mais uma biblioteca, 

localizada no interior do frondoso Jardim da Estrela e dedicada às questões ambientais 

com atividades e iniciativas desenvolvidas com entidades parceiras, que promovam a 

sensibilização e consciencialização em torno das diferentes questões relacionadas com 

o ambiente, nas quais se incluem a sensibilização para a perda da biodiversidade, as 

diferentes perspetivas inerentes ao conceito de sustentabilidade, assim como ações de 

comunicação e divulgação científica e ciência cidadã. 

Esta convocatória surge no âmbito da cultura colaborativa da Rede BLX assente em 

processos participativos, a fim de colaborar de com as comunidades numa lógica de 

partilha de conhecimento e promoção de uma cidadania ativa. 

2. Que tipos de projetos se podem apresentar? 

Este laboratório oferecerá condições aos cidadãos e cidadãs interessados, para que 

possam partilhar conhecimento e, em conjunto, procurar soluções sustentáveis para os 

espaços e infraestruturas da futura Biblioteca Jardim da Estrela. 

Os projetos deverão focar-se pelo menos num dos seguintes âmbitos:  

● Eficiência energética 

● Eficiência do uso da água 

● Produção sustentável  

● Funcionalidade de espaços e estruturas da biblioteca  

● Condições para a biodiversidade 
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Os projetos devem ter uma forte componente de reutilização de materiais e de 

promoção da inclusão na perspetiva da diversidade, integração e respeito pelo outro.  

Há espaço para qualquer ideia que possa ser desenhada, construída ou desenvolvida, em 

primeira versão ou enquanto protótipo, nos termos e condições previstos na presente 

convocatória e que seja realizada de forma colaborativa. Pode ser: uma ideia nova ou um 

processo já em andamento. Não é necessário que o projeto esteja absolutamente 

definido, pois trata-se de o construir com outras pessoas que venham a envolver-se.  

3. Quem pode participar? 

Esta convocatória é dirigida a profissionais e estudantes de áreas como engenharia, 

design, arquitetura, tecnologia, cenografia, ciência, engenharia, biblioteconomia, 

hotelaria, carpintaria, para além de cidadãs e cidadãos que desejem aprender e 

partilhar conhecimentos. 

Uma vez selecionados os projetos, será aberta uma convocatória a todas as pessoas que 

queiram colaborar para torná-los realidade. Para isso, serão formados grupos de 

trabalho constituídos pela pessoa proponente da ideia e pelos colaboradores inscritos - 

no máximo 6 pessoas por projeto. 

4. Como se pode apresentar o projeto? 

As ideias podem ser apresentadas individual ou coletivamente. Cada participante ou 

grupo pode apresentar mais de um projeto, sendo imprescindível que as ideias 

apresentadas estejam abertas à participação de outras pessoas que venham a colaborar 

e que possam contribuir, completar ou transformar o projeto durante o laboratório de 

produção. 

Serão selecionados até dois projetos que melhor se adequem aos recursos disponíveis, e 

que atendam aos critérios estabelecidos na presente convocatória. Uma vez 

selecionados os projetos, será aberta uma convocatória a todas as pessoas que queiram 

colaborar para o seu desenvolvimento. 
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Formas de apresentar o projeto: 

Online: preencher e enviar o formulário online disponível no link https://bit.ly/3o85wDo 

ou enviar toda a informação através do e-mail blx@cm-lisboa.pt 

Presencial: recolher, preencher e entregar o formulário pessoalmente no balcão de 

atendimento da Biblioteca de Belém, Rua da Junqueira 295 297, 1300-338 Lisboa, 

Portugal. 

No formulário, sugerimos que explique o que deseja fazer e qual o objetivo, para que 

possamos entender bem a sua ideia: 

● Título do seu projeto 

● Motivação: por que razão apresenta este projeto? 

● Breve descrição do projeto: o que pretende desenvolver? Qual o contributo e 

impacto esperados tendo em conta os âmbitos referidos (eficiência energética, 

eficiência do uso da água, produção sustentável, funcionalidade de espaços e 

estruturas da biblioteca, condições para a biodiversidade), bem como as 

componentes de reutilização de materiais e de diversidade, integração e respeito 

pelo outro? Outros elementos de relevo. 

● Recursos necessários para o desenvolvimento do projeto: pessoas, materiais, 

espaços, etc. 

● Outras informações relevantes 

5. Comissão de seleção e avaliação dos projetos 

A comissão de seleção será composta por arquitetos, bibliotecários, membros da 

academia, outros especialistas, pessoas que frequentam o Jardim da Estrela, e pessoas 

que frequentam a Rede BLX. Esta comissão reunirá após o encerramento da chamada 

para apresentação de projetos e estudará detalhadamente a viabilidade da realização 

das propostas, aplicando-se os critérios indicados na secção “Avaliação do projeto” 

correspondente da presente chamada. As ideias cujos requisitos técnicos e de espaço 

https://bit.ly/3o85wDo
mailto:blx@cm-lisboa.pt
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sejam claramente especificados serão valorizadas positivamente. Caso a comissão de 

seleção tenha dúvidas sobre algum requerimento, entrará em contato com o promotor 

da proposta. 

Ao selecionar as ideias, a comissão avaliará:  

● Clareza, especificidade e viabilidade da proposta. Tendo em conta que no final 

do laboratório se pretende ter uma primeira versão ou protótipo, a proposta 

deve especificar as partes do projeto.  

● Originalidade e grau de inovação.  

● Sustentabilidade do projeto e capacidade de replicação. 

● Diversidade de âmbitos focados. 

● Caráter inclusivo da proposta.  

A seleção de projetos / colaboradores será publicada no dia 28 de outubro nas páginas 

web https://labsbibliotecarios.es/ e nos canais de comunicação da Rede BLX. Também 

será comunicado por e-mail a todas as pessoas que apresentem projetos nesta 

convocatória. 

6. Em que consistirá o laboratório Peças de Jardim? 

Uma pessoa ou um coletivo apresenta um projeto para trabalhá-la de modo 

colaborativo.  

Uma comissão seleciona até dois projetos para serem realizados de modo colaborativo. 

Será publicada uma segunda convocatória para todas as pessoas interessadas em 

colaborar com esse projeto. 

As pessoas que apresentaram os projetos selecionados juntam-se no Ripas-Oficina 

Criativa com as pessoas selecionadas para participar como colaboradores, durante 10 

dias durante o mês de novembro de 2021, em horário a definir, com o objetivo de 

desenvolver protótipos ou primeiras versões dos projetos ou ideias selecionadas. 

https://labsbibliotecarios.es/
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Serão definidos, de forma participativa, os papéis que cada pessoa do grupo deverá 

desempenhar. O grupo poderá contar com o apoio de uma equipa de pessoas que farão 

a mediação, coordenação e produção dos projetos.  

Os protótipos desenvolvidos serão apresentados publicamente pelos promotores e 

colaboradores no último dia do laboratório. 

7. Cronograma 

● Chamada de projetos de 27 setembro a 24 outubro 2021 

● Seleção de projetos de 25 a 27 outubro 2021 

● Divulgação dos projetos selecionados a 28 de outubro 2021 

● Convocatória de colaboradores de 28 outubro a 11 novembro 2021 

● Laboratório: de 12 a 22 de novembro 2021 (data prevista) 

A organização reserva-se o direito de modificar as condições espaciais e temporais em 

função da situação da pandemia devida ao COVID 19, no momento do Laboratório. 

8. Compromissos organizacionais 

A Rede BLX, como organizadora do laboratório, compromete-se a: 

● Disponibilizar os meios necessários à concretização das propostas selecionadas, 

facultando os equipamentos e meios básicos para a produção das mesmas, 

desde que previamente solicitado no texto da proposta apresentada. 

● Dar acesso ao espaço Ripas - Oficina Criativa para desenvolvimento do 

laboratório. 

● Acompanhar os participantes para documentar e publicar os resultados, e 

promover a disseminação do conhecimento produzido durante o laboratório. 
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● Tornar os projetos visíveis no site da Rede BLX e nas redes sociais desta 

instituição. 

● Oferecer, dentro das suas possibilidades, as condições necessárias para que 

ninguém fique restrito por razões de inclusão ou outras circunstâncias. 

● Garantir espaço seguro para debate e troca de ideias em liberdade.  

● Possibilitar um espaço informativo online para hospedar os projetos 

selecionados documentações e resultados que possibilitem sua divulgação. 

● Oferecer transporte a partir de um local em Lisboa (a definir) até ao Espaço Ripas 

– Oficina Criativa, durante o período de duração do laboratório, a quem o 

necessitar. 

● Oferecer um lanche diário durante o período de duração do laboratório.  

O acesso e utilização dos meios técnicos disponibilizados serão geridos e fiscalizados 

pela organização.  

Os organizadores reservam-se o direito de modificar as condições de desenvolvimento 

do laboratório e dos compromissos indicados, em função da situação da pandemia 

devida ao COVID 19. 

9. Compromissos dos indivíduos ou grupos selecionados 

As pessoas ou grupos selecionados concordam em participar voluntariamente no 

laboratório ao longo de sua duração, devendo estar disponíveis para comunicar com a 

organização durante o desenvolvimento do projeto. 

Da mesma forma, comprometem-se a documentar os projetos pelos meios oferecidos 

pela organização e a difundir os conhecimentos desenvolvidos para que sejam 

disponibilizados em regime de licença aberta. Devem apresentar publicamente os 

projetos desenvolvidos no último dia do laboratório e disponibilizar os protótipos para 

exibição pública. 
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Os projetos recebidos devem aceitar e estimular a participação de pessoas interessadas 

em colaborar. Os créditos do projeto detalharão a participação de cada membro da 

equipa e o seu desenvolvimento no âmbito do laboratório. 

Os participantes devem cuidar dos materiais, ferramentas, móveis e espaços durante o 

desenvolvimento do laboratório, e manter uma atitude de respeito para com todas as 

pessoas. No primeiro dia do laboratório será criado um banco de tempo para acomodar 

a disponibilidade de cada participante. 

Os protótipos desenvolvidos serão apresentados publicamente pelos promotores e 

colaboradores no último dia do laboratório. 

A participação no laboratório é voluntária, não havendo lugar a remuneração a pessoas 

proponentes nem a colaboradores. A participação no laboratório não confere nenhum 

vínculo laboral com as entidades organizadoras. 

Os/As participantes da chamada cujo projeto for selecionado devem licenciar as 

criações e os materiais delas derivados (textos, fotografias, vídeos, etc.), com uma 

licença cia Creative Commons (Attribution - Share Alike (by-sa) que permite trabalhos 

derivados e implica a utilização do mesmo tipo de licença para a sua distribuição. 

10. Limitações de Responsabilidade 

Se aplicável, compete ao proponente obter as devidas autorizações para utilização de 

qualquer elemento do projeto que careça de autorização no âmbito da Lei de Direitos de 

autor e conexos. Os organizadores não são responsáveis pela utilização dos dados ou do 

conteúdo que o participante venha a utilizar, nem por direitos autorais ou aqueles 

direitos que correspondem a terceiros de acordo com as respetivas leis. 

No decorrer do laboratório, a organização pode fazer os esclarecimentos que considerar 

pertinentes, de forma a esclarecer as premissas estabelecidas. Todas as circunstâncias 

não previstas nesta chamada serão resolvidas pela organização. 

As decisões, qualificação e resultado são finais. 
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A participação nesta chamada implica a aceitação de todas as suas bases e seu 

conteúdo. 

11. Contactos 

E-mail: blx@cm-lisboa.pt 

933 309 933 (Filipa Barros) 

962 934 464 (Vanessa Albino) 
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