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Na biovilla cumprimos sonhos individuais em for- 
mato de sonhos coletivos. Damos o nosso me- 
lhor para criar ambientes que nos sirvam a todos. 
Ouvimo-nos e temos todos literalmente o mesmo 
voto nas matérias da cooperativa. Somos amigos, 
parceiros e cúmplices. Focamo-nos nas soluções 
como forma de resolver os obstáculos.

Sabemos que a biovilla é um projeto maior do que 
os seus cooperantes ou o seu espaço físico e que 
enquanto estiver de pé, toda a comunidade en-
volvente terá alimentos, abrigo e companhia.

É um espaço de inovação, de experimentação e de 
união para a sustentabilidade, procurando na ilimi- 
tada criatividade humana soluções e alternativas 
para os maiores desafios atuais da humanidade.

Construímos uma visão conjunta e acreditamos 
que juntos podemos efetivamente trazer algo de 
diferente ao mundo. A nossa casa é sempre a 
casa de todos.

Assim, na biovilla, 
somos natureza em regeneração.

Manifesto
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MISSÃO
Impulsionar uma cultura de regeneração 
que torne o ecossistema mais saudável, 
harmonioso e justo.

VISÃO
Alcançar a regeneração integral da nos-
sa paisagem ecológica, social e económi-
ca com uma floresta viva, autóctone e 
comestível, uma comunidade local de 
aprendizagem forte e resiliente e uma 
economia próspera, real e sustentada que 
sirva de modelo para a criação e partilha 
de valor social em todo o mundo. 

VALORES
Confiança | Compromisso 
| Cooperação | Resiliência

A mandala biovilla representa todas as 
principais práticas e ações que implemen-
tamos, de forma integrada, para alcançar 
a regeneração do nosso ecossistema.

De que forma seguimos rumo 
ao modelo regenerativo?



Cooperamos, 
empreendemos 
e regeneramos. 

Comprometemo-nos 
assim a gerar vida 

à nossa volta. 

O compromisso  
que nos guia
A biovilla quer criar valor social de forma verdadeira e sus-
tentável unindo o suor, o amor e a criatividade de pessoas 
comprometidas com um futuro sustentável com os recur-
sos necessários para a concretização destes sonhos e des- 
tas visões.

A nossa proposta de valor é simples, direta e transpa- 
rente. Assenta nos princípios de Regeneração, constrói-se 
num vale encantado e foca-se nos 8 pressupostos da nos-
sa mandala: Cooperativismo, Desenvolvimento Humano, 
Casa para Todos, Energias Renováveis, Alimentação Bio- 
lógica, Biodiversidade, Cuidado com as Águas, Desper-
dício Zero.

Criar valor recebendo e proporcionando espaços de con-
forto e prazer aos nossos e a quem nos visita. Criar va- 
lor pela educação, dos 8 aos 80, transformando mentes 
e corações. Criar valor pela regeneração da nossa paisa- 
gem e pela abundância da nossa natureza. 

Não queremos apenas criar mas sim partilhar valor so-
cial, para nós, para os que nos rodeiam, para os que nos 
apoiam e para todos aqueles que lutam por um mundo 
mais justo, mais feliz e mais verde.



É possível
gerar empregos
que construam

um mundo melhor
para todos!



105
NOVAS

OPORTUNIDADES
DE EMPREGO

REGENERADOR

 

Viveiro 
de Emprego 
Regenerador
Programa de criação de auto-emprego 
e/ou aumento de rendimentos com 
base em negócios regenerativos para 
todo o ecossistema.

Para quem é 
esta experiência?
PARTICIPANTES 
Destina-se em particular aos desempregados de longa 
duração e desempregados jovens das regiões de Palmela 
e Setúbal. Dirige-se ainda a todas as tipologias de emprego 
em condições não dignas, discriminatórias e destrutivas, quer 
social quer ambientalmente, de todas as regiões do país que 
se identifiquem com as práticas regenerativas e queiram 
desenvolver-se profissionalmente no contexto do VER. 

PARCEIROS DE IMPACTO
Todos aqueles que acreditam num mundo mais sustentável 
e estão dispostos a co-criar connosco para levar esta missão 
ainda mais longe. A aposta neste programa de capacitação 
regenerador, a nível ambiental e social, permitir-nos-á dar 
mais um passo em frente na concretização do sonho que 
nos une: a construção de um ecossistema mais sustentável 
para todos.

Programa financiado por “Parcerias para o Impacto” 
da Portugal Inovação Social 



4. Transformação
de Alimentos e
alimentação saudável
Na biovilla queremos desmistificar por comple-
to a ideia de que a alimentação saudável não é 
saborosa e explorar vários produtos, formas 
diversas de cozinhar e transformação de ali-
mentos. Temos, por isso, uma cozinha certifica-
da com HACCP e um desidratador de escala 
industrial que serão colocados à disposição de 
quem queira desenvolver o seu negócio usando 
o nosso equipamento. 
Potencial de incremento de vendas com o VER: 
receitas provenientes da transformação dos 
nossos alimentos bem como com alugueres de 
espaço a preços colaborativos a toda a comu-
nidade local. 

3. Agroturismo/
Turismo da Natureza
Acreditamos que o Turismo continua a ser um 
dos principais geradores de emprego nacionais. 
Investir em carreiras em Turismo de Natureza 
permitir-nos-á contribuir para o desenvolvi-
mento do ecossistema local enquanto trabalha-
mos temáticas de economia circular, lixo zero e 
animação turística relevante para as regiões.
É a principal fonte de receitas da biovilla neste 
momento e esperamos que venha a ser tam-
bém de muitos dos participantes.
Potencial de incremento de vendas com o VER: 
continuar a crescer em vendas e a inspirar os 
nossos hóspedes ao longo do ano.

1. Sementes, Floresta 
Autóctone e Horta Bio 
Na Biovilla um dos maiores ativos que temos 
são as sementes autóctones. Conscientes da 
necessidade nacional de reflorestação de áreas 
ardidas e de recuperação de habitats, ao recu-
perarmos estas sementes contribuímos para o 
aumento da biodiversidade. Utilizamos a agro-
floresta como técnica de cultivo sem pesticidas, 
herbicidas ou adubos de síntese, com certifi-
cação 100% Bio. A aposta nesta área per-
mitir-nos-á consolidar a nossa produção en-
quanto levará os participantes a apaix-
onarem-se pela biodiversidade tanto como nós.
Potencial de incremento de vendas com o VER: 
rendimento de 40.000€.

2. Ervas Medicinais
e Cosmética Natural
Acompanhando a crescente procura por alter-
nativas naturais em matéria de saúde e bem-
-estar, recolhemos e tratamos uma grande vari-
edade de ervas medicinais presentes no Parque 
Natural da Arrábida, que serão usadas na 
criação de produtos com propriedades benéfi-
cas para o corpo e que não poluem a água.
A integração da natureza na melhoria da nossa 
saúde sem prejudicar o planeta é desafiante e 
irá inspirar os participantes.
Potencial de incremento de vendas com o VER: 
Continuar a apostar em saúde e a inspirar 
quem nos visita com produtos que respeitam a 
Natureza. soap

Ao desenvolvermos as 
carreiras dos participantes 
desenvolvemos também o 
negócio social da biovilla

Quais as áreas 
de trabalho?

Foram identificadas 4 áreas principais 
com potencial de regeneração e de alavanca 

de negócio social para a biovilla que constituem 
a base da capacitação dos 105 participantes. 
Cada uma das áreas está montada para que 

4 pessoas sejam contratadas directamente para 
o programa e mais tarde gerem os seus próprios 
rendimentos, mantendo o seu posto de trabalho 

após o término deste programa.

Objetivo Principal: 
80% dos participantes do programa 

empregados ou com aumento 
de rendimentos



 

Experiência imersiva de 8 meses

Roadshow Imersão Aprofundamento Capacitação Mentoria Graduação

Duração: 2 meses
(Fevereiro e Março) 

Duração: 1 semana
(Abril) 

Duração: 2 x semana
(Abril a Julho) Duração: 1 X Semana

(Setembro) 
Duração: 2 x semana
(Setembro a Dezembro)

Duração: 1 Dia
(Dezembro) 

Depois do contacto com as 
temáticas de gestão e inovação 
social, os participantes 
começam a desenvolver os seus 
planos de negócio. Para isso 
serão acompanhados por 
técnicos de cada área, em 
formato de mentoria, que 
apoiarão a construção dos
seus planos. Estão ainda 
contemplados 4 seminários
em que os participantes terão 
contacto com experts
e potenciais parceiros.

Imersão em técnicas de gestão 
e impacto social na qual os 
participantes aprendem a criar 
os seus próprios negócios 
usando o "The Good Business 
Model", uma metodologia de 
criação de negócios conscientes 
regeneradores criada pela 
co-fundadora da biovilla, 
Bárbara Leão de Carvalho.
Este modelo congrega as 
melhores práticas da gestão 
clássica com o propósito
e forma de trabalhar da 
inovação social.

Momento de recrutamento e 
seleção. Antes de cada turma 
teremos no terreno um 
roadshow a apresentar o 
programa aos potenciais 
candidatos da região e, ao 
mesmo tempo, a partilhar 
informação. Vamos percorrer 
pelo menos 10 localizações 
estratégicas no território para 
angariar participantes, entre as 
quais estão incluídas as Juntas 
de Freguesia de Palmela e de S. 
Sebastião, em Setúbal, as 
Câmaras Municipais de ambas 
as regiões e o IEFP
de Setúbal, por exemplo. 

Mergulho no mundo das 
práticas regenerativas e no seu 
potencial para gerar 
negócios/emprego em 4 áreas 
principais: a) sementes, floresta 
autóctone e horta bio; b) ervas 
medicinais e cosmética natural; 
c) agroturismo/ turismo da 
natureza; d) transformação de 
alimentos e alimentação 
saudável. Serão ainda 
abordados temas de 
governança e desenvolvimento 
de projeto como sociocracia, 
dragon dreaming, agrofloresta 
e permacultura. 

Depois do contacto com cada 
uma das áreas, os participantes 
escolhem o tema de 
aprendizagem que os apaixona. 
Segue-se um período de 
acompanhamento em formato 
de "learning by doing" no qual 
serão acompanhados pelos 
técnicos de cada área no 
aprofundamento dos 
conhecimentos teórico-práticos, 
ao mesmo tempo que se 
tornam parte da família biovilla.

É altura de pôr os sonhos em 
prática. Início das aventuras 
pessoais de cada participante! 
Marcas podem impulsionar 
crescimento dos participantes 
através de inputs técnicos
aos negócios apresentados; 
recrutar diretamente para 
integrar quadros da empresa 
ou simplesmente aplaudir toda
a nova fase de vida dos 
participantes. 

Evento final onde reuniremos a 
nossa network de parceiros e 
investidores de projetos 
regenerativos para que os 
participantes possam fazer um 
pitch final das suas ideias e 
sonhos, com intenção de 
recrutamento, angariação de 
parceiros e/ou investidores para 
os seus projetos. É também um 
momento de celebração de 
uma nova vida que está por vir.

Todos os conteúdos vão estar disponíveis 
em permanência, em formato online, para 
que possam ser consultados posteriomente 
e/ou permitir acompanhamento online 
para quem não possa estar fisicamente.

Como será o caminho para os participantes? 
A DESCOBERTA DE UMA CARREIRA REGENERADORA
 



SESSÕES TEÓRICAS
Aprendizagem de conceitos-chave como 
permacultura, agrofloresta, sociocracia

  e dragon dreaming, para além das 
melhores práticas da área técnica 

selecionada. 

HANDS ON
Inclui atividades como a identificação

e recolha de sementes autóctones
e a aplicação de práticas de uma

horta biológica.

CO-CRIAÇÃO
Produção de refeições saudáveis e 

orgânicas, desde a apanha na horta até 
confeção e compostagem dos excedentes. 

MENTORIA
Acompanhamento de técnicos 
especializados em cada uma
das áreas de regeneração. 

BUILD UP
Momentos de desenvolvimento

pessoal dedicados à introspeção
e trabalho individual.

THE GOOD BUSINESS MODEL
Metodologia de criação de negócios 

regenerativos incluído para alavancar
o negócio social e impacto dos sonhos

dos participantes.

MASTERCLASSES
Dedicadas a temas relevantes para

a construção de impacto, como
os ensinamentos de floresta

e o empreendedorismo social. 

O que os espera?
Um conjunto de experiências incríveis 
e desafiantes que vão incentivar 
o crescimento pessoal, ao mesmo tempo 
que proporcionam momentos 
de diversão e boa disposição 
entre os participantes.
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AUMENTO ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

Implantação de agrofloresta

Aumento da produção e tra
nsformação do próprio alimento

Redução de uso de processados

#1 Hectare de horta bio

da variedade

Empobrecimento

alimentar 

Monoculturas

produção alimentar para

AUM
ENTO

 DO
 EM

PREGO

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL, AM
BIEN

TAL E ECO
N

Ó
M

ICA

Increm
ento de skills de em

preendedorism
o

Educação para a regeneração

Acesso a inform
ação consciente

Aum
ento de oportunidades de trabalho / m

ais rendim
entos

Abertura de horizontes  pessoais e profissionais

Sentim
ento de pertença

Propósito de vida

#4 Postos de trabalho directos

ou com
 aum

ento de rendim
entos

80%
 dos participantes em

pregados 

Perda de noção de propósito de vida:

Perda de auto-estim
a

Discrim
inação social 

Falta de oportunidade

 de trabalho

m
unicípios periféricos - 

Falta de form
ação para 

Palm
ela e Setúbal

AUMENTO DA CONSCIÊNCIA AMBIENTAL

Criação de cultura de regeneração

Aumento de consciência ambiental 

Ligação emocional à natureza

Reforço de valores ambientais

Integração na cultura nacional

Cidadania ativa
de regeneração (semana de imersão

#100 Atividades educativas

+ 2x por semana de acompanhamento e mentoria)

Seca

Fogos

Falta dee de oportunidade de 

consciência ambiental
do propósito individual

formação capacitantes

OUTCOMES

C
I D

A D A N I A  D E  R E G E N E R A Ç Ã
O

DESEMPREGO
(Jovem e de Longa Duração)

& 
PERDA DE 

BIODIVERSIDADE
                                      

OUTPUTS

SOLUÇÃO 

EFEITO

CAUSA

PROBLEMA
SOCIAL

MUDANÇA MATERIAL

Alavancar a regeneração integral da nossa paisagem ecológica, social e económica

VISÃO

Viveiro de
Emprego

Regenerador

Do Problema Social à 
Teoria da Mudança



Assista ao vídeo

Onde vai acontecer?
Um mergulho pessoal impulsionado por uma 
visão comum, no lugar onde os sonhos individuais 
se cumprem em formato de sonhos coletivos.

Como cooperativa para o desenvolvimento sustentável, 
somos um projecto de inovação social que alia uma 
forte vertente de educação para a sustentabilidade, a 
componente de turismo de natureza e um investimento 
na regeneração da nossa paisagem ecológica e social 
numa lógica integrada e multidisciplinar que acreditamos 
ser um fator distintivo, inovador e impactante da nossa 
missão: impulsionar uma cultura de regeneração 
que torne o ecossistema mais saudável, harmonioso 
e justo.

Com o programa VER, trazemos uma experiência integral 
de aprendizagem dos conceitos técnicos de regeneração 
de ecossistemas humanos e ambientais num lugar 
onde tudo acontece. Tiramos partido da estrutura da 
biovilla e colocamos ao serviço da comunidade local 
para criar emprego enquanto regenera o ecossistema 
do Parque Natural da Arrábida. Por outras palavras; 
profissionalizamos o que já fazemos para alavancar 
o impacto que já geramos.

https://drive.google.com/file/d/1uqRdQw2zkaBeYEgiOaN7lMOOl9zIQjNM/view


Filipe Moreira Alves

Nascido em 1984 em Lisboa, licenciou-se em Eco- 
nomia (2006) e possui um Mestrado em Economia 
e Políticas Públicas (2015), ambos no ISCTE-IUL. At-
ualmente é candidato a doutorado no Programa 
de Doutoramento em Políticas para o Desenvolvi-
mento Sustentável e as Alterações Climáticas 
(2016-2020). Filipe trabalha como pesquisador no 
CCIAM / CE3C desde 2012, participando de proje-
tos europeus de investigação-ação como o BASE, 
SIRCLE e GO TO DIVERS.

É também cofundador de várias associações e 
cooperativas, entre elas a biovilla, Coopérnico, 
ECOLUTION e Conexão Lusófona. As suas áreas 
de investigação variam de empreendedorismo 
social, economia ecológica, moedas complemen-
tares e investigação-ação participativa.

Inês Besugo

Estudou engenharia de Energia e Ambiente 
na Faculdade de Ciências, completando a 
sua formação com curso de “Leadership for 
Sustainable Development” (2011), formação em 
ABCD - Asset-based Community Development 
(2013), como na Gaia Foundation de “Transition 
to Resilience Training” (2014). Sempre envolvida 
em projetos de empreendedorismo sócio am- 
bientais é cooperante inicial e ex presidente (2014) 
da biovilla. Cofundou o projeto SIRCLE - Social 
Innovation for Resilient Communities para União 
Europeia, em 2015 uma ONG no Nepal a LAMA - 
Local Achievements, Mutual Actions; E, em 2018, 
a associação para o Desenvolvimento Humano 
- Atelier3.

Gil Penha Lopes

Licenciado em Biologia Marinha (2004) pela Facul-
dade de Ciências da Universidade de Lisboa, com 
formação em Aquacultura pela Florida Institute 
of Technology (USA). Cinco anos depois (2009), 
completou o doutoramento em “Applied Ecolo-
gy - Wastewater Wetlands” também na FCUL, em 
colaboração com a Vrije Universiteit Brussel. De 
seguida, dedicou-se ao pós-doutoramento em 
“Ecosystem Engineering Modeling”, em colabo-
ração com a Southern Denmark University, cujo 
âmbito rapidamente se estendeu para “Integral 
Ecology, integrating cultural, socio-economic & 
policy dimensions”. Na origem desta mudança es-
teve a ambição de encontrar estratégias robustas 
que promovessem a sustentabilidade local e a re-
siliência climática, tendo sido apoiado pelo CCIAM 
research group.

 

Quem serão os facilitadores principais? 

Bárbara Leão de Carvalho

Cofundadora da biovilla, empreendedora social, 
licenciada e mestrada em gestão pela NOVA SBE 
com mais de 10 anos de experiência académica 
e profissional em comportamento sustentável 
do consumidor. Doutorou-se em marketing 
para o consumo consciente culminando o 
seu estudo no desenvolvimento do “The Good 
Business Model”, uma metodologia de criação e 
melhoria de negócios conscientes que está a ser 
implementada em 8 incubadoras e aceleradoras 
empresariais nacionais (entre as quais, 3 do 
Turismo de Portugal - Green Up, Tourism Up e 
Taste Up), impactando mais de 200 empresários 
em Portugal e no Brasil em 2019. Coach e mentora 
de projetos de inovação social, dedica a sua vida 
à transformação do ecossistema sustentável 
e regenerativo nacional. Fala pela própria voz 
através do que criou via biovilla para o mundo e 
vibra com o que pretende ainda criar.



Quem já nos acompanha?

Connosco desde o início, 
a Vieira de Almeida é um 
dos principais players da 
economia social. Numa 
altura em que muitos 

obstáculos se impunham 
a VdA desempenhou um 

papel fundamental no 
nosso crescimento: fez-nos 
acreditar que era possível 
e desenhou a base legal 
para que pudéssemos 

alavancar o investimento 
que nos faltava, o que nos 
tornou uma das primeiras 
organizações em Portugal 

a receber investimento 
social privado 

(“Community Bonds”). 
Hoje, continuamos a 

caminhar lado-a-lado. 
Mais do que apoio legal, 

é uma relação que 
prima pela confiança e 

companheirismo ao longo 
de uma década. 

Principal financiadora  
do VER no âmbito do 
programa “Parcerias 
para o Impacto”, um 

instrumento financeiro 
que tem como objetivo 

“financiar a criação, 
desenvolvimento 

ou crescimento de 
projetos de inovação 

social, em formato 
de cofinanciamento 

com investidores 
sociais, estimulando a 
filantropia de impacto 

e contribuindo para um 
modelo de financiamento 

mais estável, eficaz e 
duradouro”. O voto de 
confiança da Portugal 

Inovação Social no VER 
marcou o início de uma 

relação muito importante 
que nutrimos com muito 

entusiasmo e carinho.

Foi depois da experiência 
de sustentabilidade que 
viveram na Ben&Jerry’s 

que Bárbara Leão e 
Filipe Alves, os dois co-
fundadores da biovilla, 
decidiram mudar de 
vida. Viajaram pelo 

mundo à procura das 
melhores práticas de 
sustentabilidade e foi 

no meio desta aventura 
que o sonho da biovilla 

nasceu. Para além 
de estar na raiz da 

história da biovilla, a 
Ben&Jerry’s é  também 
impulsionadora do seu 
crescimento. A casa do 
VER está hoje pronta 
para receber todos, 

graças também ao seu 
apoio que financiou todos 
os materiais necessários 

para compor 
o interior do dome.

Um dos principais players 
do ecossistema social em 
Portugal e nosso principal 
investidor desde o início. 

O Montepio apoiou a 
construção de todas as 
edificações na biovilla e 

tem vindo a acompanhar 
o nosso percurso desde
então. Mais do que um

parceiro comercial, é um 
companheiro de viagem 
- nos bons e nos maus

momentos. Temos
uma relação sólida

de confiança que tem 
crescido connosco à 

medida que caminhamos 
e evoluímos. É o nosso 

banco do coração. 

Contamos com o apoio 
da nossa querida Câmara 

Municipal de Palmela; 
Juntas de Freguesia de 

Palmela e de S. Sebastião 
(Setúbal) e do IEFP de 

Setúbal para identificar, 
na comunidade local, 
potenciais candidatos.   

Na verdade, o processo 
de criação do VER surgiu 
numa iniciativa coletiva 

com a JF Palmela onde se 
convocou a comunidade 

local para a apresentação 
da biovilla, colocando 

a pergunta: “Como pode a 
biovilla contribuir para 
o nosso município?”.

Grande parte do conceito 
do VER foi montado 

com base nas reflexões 
dos 50 participantes 

dessa sessão. 

Os nossos parceiros 
tecnológicos são uma 

cooperativa tecnológica 
sem fins lucrativos.

As duas cooperativas 
reconhecem-se, uma 
na outra, pelo sentido 

de missão comum.
Acreditamos que de mãos 

dadas faremos mais e 
melhor, partilhando valor 

mundo afora. É com o 
apoio da tecnologia que 
a Biovilla fará crescer o 
alcance da sua missão 

social. Com a T4HD 
faremos chegar os nossos 

conteúdos a todos, de 
forma acessível 

e inclusiva.

Criado pela NOVA SBE, 
o Social Leapfrog é um
programa de reflexão e

capacitação customizado 
que, ao longo de três 

anos, incentiva as 
organizações sociais 
a “dar um salto” em 

termos de impacto. A 
biovilla foi uma das 

sete organizações que 
integrou o projeto piloto, 

o que nos permitiu
beneficiar de várias

atividades orientadas 
para a construção de 
conhecimento. Com 

base neste programa de 
mentoria e capacitação, 

construímos uma relação 
de proximidade que agora 

se reflete no apoio do 
Social Leapfrog ao VER, 
através da construção 

de pontes com o mundo 
corporate para alavancar 

a missão social deste 
projeto.

Trabalharemos com 
stakeholders locais 

na construção e 
desenvolvimento 

de novas soluções 
empresariais que 

promovam um uso 
adequado dos nossos 
recursos (humanos e 
ecológicos), em linha 

com uma estratégia de 
regeneração distrital. 
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Juntamente com todas as pessoas que 
se têm juntado a nós ao longo do tempo 
- parceiros, voluntários, investidores e
empreendedores - caminhamos rumo à
implementação do modelo regenerativo
para alcançarmos um ecossistema mais
saudável, harmonioso e justo. Como tal,
não poderíamos deixar de estar alinhados
com os Objetivos para Desenvolvimento
Sustentável (ODS) traçados pelas Nações
Unidas. Somos comprometidos com os 17
ODS, desde a nossa génese e na nossa
essência, desde o tempo em que ainda não
tinham nome, nem números, nem lugar
prioritário na Agenda Mundial. Sabemos
que são indissociáveis, mas através das
nossas práticas, estamos focados em
implementar e monotorizar ações que
impactam mais diretamente 9 ODS.

Rumo à 
regeneração em 
linha com os ODS

https://drive.google.com/file/d/1j5WocZflpapgSKl_Kvmk4xCAzaJSWKRx/view
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Instrumento de Medida
Contrato de Trabalho // Impacto 
Social: Pretendemos contratar 
diretamente 4 colaboradores para 
cada uma das áreas mencionadas 
(sementes e floresta; horta bio; 
transformação de alimentos e 
agroturismo). O objetivo será 
desenvolverem e executarem o plano 
de negócio associado a cada área e 
acompanharem os participantes 2x 
por semana durante todo o 
programa. Estes postos de trabalho 
serão mantidos após término do 
programa com a continuidade de 
mais turmas.

Instrumento de Medida
Questionário aos participantes // 
Impacto Social: Trabalharemos com 
os participantes as várias formas de 
criar o seu próprio emprego e/ou 
aumentarem os seus rendimentos. 
Assim, dentro deste indicador 
contemplaremos as várias formas de 
aumentar rendimentos (criação do 
próprio emprego via abertura de 
empresa ou organização social; ser 
recrutado ou iniciar uma via de 
negócio própria em que trará algum 
tipo de rendimento extra).

Instrumento de Medida
Medição de áreas // Impacto Social: 
Começa com a implementação de 
agrofloresta e aumento da produção 
e transformação do próprio alimento 
reduzindo assim o uso de 
processados e aumentando o nível
de alimentação saudável para todos.

Instrumento de Medida
Medição de áreas // Impacto Social: 
Começamos com a plantação de 
espécies nativas; levando a uma 
melhoria de coabitação homem / 
natureza e acelerando a recuperação 
de habitats contribuindo assim para
a recuperação de biodiversidade.



Está na hora de VER
a força que um
Viveiro de Emprego
Regenerador pode ter!

Contato:

ver@biovilla.org

www.biovilla.org
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