
Rede Global de Ecovilas: catalizando o poder das 

comunidades para um desenvolvimento regenerativo 
   



Ecovilas 

Ecovilas são comunidades intencionais ou 

tradicionais que usam processos locais 

participativos para holisticamente integrar as 

dimensões ecológica, econômica, social e cultural 

da sustentabilidade, a fim de regenerar o ambiente 

natural e social.  

                                                   (GEN, 2015) 



Ecovilas pelo Mundo 
São cerca de 10.000 Ecovilas, presentes em todos os continentes 



Marcos Relevantes 

• 1998 - Ecovilas entre as 100 melhores práticas para o 
desenvolvimento sustentável pela ONU Habitat, como 
“modelos excelentes de vida sustentável”.  

 

• 2000 - GEN nomeada para o Conselho Econômico e Social 
das Nações Unidas, com status consultivo (UN ECOSOC).  

 

• 2005 – EDE Gaia Education – currículo reconhecido como 
contribuição oficial à Década Internacional da Educação para 
o Desenvolvimento Sustentável (2005-2014). Atualmente 
UNESCO Global Action Programme. 

 

• 2010 – Senegal, ANEV – Agência Nacional de Ecovilas – 
Ministério do Meio Ambiente - transicionar 14.000 vilas 
tradicionais em ecovilas. Inspiração para outros países. 

 

 

 



Tripé do Desenvolvimento 

Sustentável 

Cultura: o 4 pilar da Sustentabilidade 

Mandala da Sustentabilidade 
Inclui os aspectos subjetivos da 

sustentabilidade 

social, ecológico, econômico e cultural 



(ROB FLEMING, 2013) 

Indo além da Sustentabilidade 
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 Ecovilas Urbanas 

Criando Comunidade e Sustentabilidade nas cidades 



Kibbutz Lotan – Israel 

Soluções Sustentáveis no deserto 



Auroville – India 

Mais de 2.000 árvores plantadas 



Torri Superiori - Itália - antiga vila medieval retrofitada 

 



Senegal – África - ANEV 



Tamera, Portugal 







Findhorn, Escócia 









 

“É um pequeno hub crescendo. Fizeram um 

estudo sobre micro empreendimentos na região. É 

um hub de empreendimentos sociais, com 

aproximadamente 40 afiliados. Todos atribuídos à 

Fundação Findhorn. Não estariam aqui de outra 

forma.” 

 

Estudo realizado em 2002 pela agência empresarial local 

sobre o impacto econômico da Fundação Findhorn na 

região relevou que a comunidade gera em torno de 400 

empregos e mais de 5 milhões de libras em negócios 

anualmente no norte da Escócia. (DAWSON, 2006). 

 

 Fomento a Economia Local 



Ecocentro IPEC 





Arca Verde – RS - Brasil 



Piracanga



Escola Inkiri, BA - Brasil 





Morada da Paz - RS - Brasil 





RefuGEN 

Lesvos, Grécia 



Global Campus 

Palestine 



Progetto EVA – Eco 

Villaggio Autocostruito 

Reconstrução pós-desastre - Pescomaggiore, Itália 

Vilarejo gravemente abalado 

pelo terremoto L‟Aquila, em 

2009, reconstruído por iniciativa 

dos moradores nos moldes das 

Ecovilas 





“Os „Ecovileiros‟ iniciaram uma mudança radical 

que transformou uma vila socialmente isolada e 

em depressão econômica em um espaço dinâmico 

orientado no sentido de fortalecer a comunidade 

local e desenvolver uma abordagem 

ecologicamente sustentável. Em virtude dos novos 

laços comunitários, práticas diárias sustentáveis e 

novos planos para o futuro, Pescomaggiore se 

tornou um exemplo paradigmático de reconstrução 

pós-desastre ‘bottom-up’ em áreas afetadas”.                            

                                 (FOIS, FORINO, 2014 p. 735) 

 



Tufão Haiyan / Yolanda  

Filipinas - Novembro 2013 

 
 



Leyte, Filipinas 

              Batug Earth Village 

     









Batug Earth Village, Filipinas 

 



Rambuche, Manabí, Equador – Terremoto 2016 









Greening schools 

Zimbabwe, Malawi, Zambia  



 

 

Taisa Mattos  

taisa.mattos@ecovillage.org 

 

www.ecovillage.org 

 

mailto:taisa.mattos@ecovillage.org

