Guia para o desenvolvimento de Eventos de Reparação
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O conceito
É fundamental que cada vez mais pessoas tenham consciência do elevado impacto ambiental

provocado pelo estilo de vida que levamos. A consciencialização da Comunidade para a
importância do seu papel na gestão dos resíduos, ganha uma relevância enorme, sendo por
isso vital o desenvolvimento de iniciativas que comuniquem os conceitos associados à

economia circular, com o foco nas mais valias do aumento do tempo de vida útil dos objetos
do quotidiano.
A Lipor e a ERP Portugal pretendem ser um facilitador na realização de Eventos Repair Café,
colaborando na implementação do conceito e no desenvolvimento da dinâmica nas

Comunidades que se mostrarem interessadas. Os resultados da monitorização dos Eventos
serão partilhados com os parceiros e contabilizados para os totais de Redução e Reutilização,
disponibilizados a nível nacional pela Circular Economy Portugal e também no Observatório de

Resíduos da LIPOR.

O que é um Evento Repair Café
O Evento Repair Café, é um evento gratuito, que se realiza num local preparado para o efeito,
desenvolvido com o objetivo de envolver a Comunidade para a reutilização e recuperação de
objetos do quotidiano. Teve a sua origem na Holanda em 2009 e desde então espalhou-se por
todo o mundo.
A partilha de conhecimento entre os voluntários e a comunidade, tal como a interação social
entre pessoas de diferentes contextos, promove o fortalecimento de laços entre os seus
elementos e capacita cada vez mais pessoas para esta tão nobre tarefa.

#RightToRepair

Receita para o sucesso
1.

Como na vida nada se faz sem trabalho, a vontade de fazer algo diferente e a motivação para estas temáticas são
os ingredientes fundamentais para iniciar o processo;

2.

Encontrar Voluntários com conhecimentos diversos e com vontade de os partilhar que possibilitem a
intervenção nos objetos (nas áreas de eletrónica, informática, reparação de eletrodomésticos, reparação de
bicicletas, mobiliário e costura, mas todos podem ajudar);

3.

Encontrar um local que possa receber o Evento. Organizar o espaço de forma a maximizar o fluxo de pessoas e a
interação entre voluntários e participantes, proporcionando uma experiência agradável;

4.

Agendar o Evento, com a garantia da presença de Voluntários. (O nº de Voluntários vai ditar o planeamento do

Evento);
5.

Divulgar pela Comunidade utilizando os mais diversos recursos disponíveis. Registar pedidos de recuperação
confirmados para o Evento, solicitando o preenchimento de documento;

6.

Usufruir do Evento, promovendo o diálogo e a partilha de conhecimento entre todos. Deve ter a duração de pelo
menos 3 horas;

7.

Comunicar resultados do Evento.

Requisitos para realização do Evento
Angariação de Voluntários
Voluntário Repair Café
É uma pessoa que gosta de ajudar a recuperar objetos. Desde especialistas em determinada área ou
um curioso que só descansa quando percebe como as coisas funcionam. Um voluntário sente uma
realização pessoal com a recuperação e percebe que com a partilha destas competências pode
ajudar a Comunidade.
Gostas de reparar eletrodomésticos ou a eletrónica lá de casa? Tens jeito para a costura e sabes
remendar roupa? Percebes de carpintaria e sabes recuperar moveis? Sabes fazer pequenas
reparações em bicicletas?

Recrutamento
Através dos meios que acharem adequados devem publicitar a necessidade de Voluntários para o
Evento.
Não existe um número mínimo de Voluntários. Este apenas define as tipologias de objetos que serão
recuperados e o número de pedidos aceites.

Requisitos para realização do Evento
Espaço e Recursos

Deve ser definido um responsável por garantir todos
os requisitos para realização do evento
O número de Voluntários define o número de
inscrições aceites. Este nunca deve ser superior a
3 por Voluntário.

▪ Espaço com cerca de 80 m2 de fácil
acesso;
▪ Iluminação e tomadas;
▪ Várias mesas e cadeiras;
▪ Acesso a casa de banho;
▪ Wi-Fi ou acesso a internet móvel;
▪ Máquina de Café e chaleira;

▪ Chá e snacks;
▪ Copos, pratos e guardanapos;

A Equipa deve ter voluntários para apoiar na
organização e dinamização do Evento.
Tempo de Preparação
É necessário dedicar tempo à gestão da Bolsa
de Voluntários, na divulgação do Evento e a
registar a informação gerada durante o evento.
Tempo do Evento
Duração mínima de 3 horas.
Não devem ser aceites novos objetos na última
hora.

▪ Sinalética do Evento;
▪ Kit de Primeiros Socorros.

Verificar se na data pensada para o efeito não há outros eventos
similares.

Requisitos para realização do Evento
Ferramentas

As ferramentas serão sempre adequadas ao tipo de
“oficina” que irá ser realizada!

Geral (diferentes tipos)
• Chaves (cano / multifuncional, lateral, ponto, triangulares,
segurança)
• Chave torx
• Tesouras
• Faca Stanley
• Pinça pequena / alicate
• Jogo de ferramentas Bahco
• Fita isoladora
• Óleo lubrificante
• Cola Araldite
• Supercola 3
Outros
• Fita métrica
• Extensões (caso as tomadas não sejam suficientes)
• Canetas
• Candeeiros de mesa (ou qualquer tipo de luz mais focada para as
reparações em eletrónica e eletrodomésticos)
• Lupas
• Maçarico
• Berbequim
• Caixas pequenas ou outras estruturas para se colocarem as peças
enquanto se procede à reparação

Os voluntários devem munir-se das ferramentas
que considerem necessárias e de sua preferência!
A Lipor compromete-se ao fornecimento de
alguns kit´s com ferramentas específicas, bem
como consumíveis habitualmente necessários
nestas iniciativas.

Elétrico/Eletrónica
● Baterias de teste
● Lâmpadas de teste
● Diferentes tipos de fios e cabos (VD / telefone)
● Spray de silício
● Ferro de soldar
● Cabo de extensão
● Conector elétrico / de contacto / tomada (VGA)
● Álcool
● Voltímetro
● Garrafa de ar comprimida
● Faca de bricolage (resistente)
● Fusível micro-ondas de alta tensão 5kw

Requisitos para realização
do Evento
Ferramentas
Carpintaria
● Chaves de fenda (cruzadas, planas, etc.)
● Máquinas de perfuração
● Martelo
● Unhas
● Parafusos
● Cola de madeira / construção

Costura
• Máquina de costura
• Linhas
• Agulhas (normais e para a máquina - 90)
• Alfinetes
• Botões e retalhos de tecido
• Entretela
• Tesoura pequena com ponta
• Óleo singer para a máquina de costura

Requisitos para realização do Evento
Meios de divulgação
Deve ser criado um cartaz de divulgação do Evento
Deve ser divulgado pela Comunidade que o Evento
pretende atingir;

LIPOR *
A utilização do logo, sendo um
conceito
internacional,
deve
respeitar determinadas regras.
* Deve ser utilizado o logo
indicado e apenas deve ser
acrescentado o nome do local ou
instituição
responsável
por
desenvolver o mesmo.

Deve ser divulgado nas diversas redes sociais e sites de
eventos. É fundamental a criação do evento com pelo
menos duas semanas de antecedência e fazendo
publicações regularmente sobre o evento;
Divulgação por email à rede de parceiros e de
organizações locais;

Os resultados do evento também devem ser divulgados,
promovendo assim a partilha do excelente trabalho
realizado, facilitando igualmente a angariação de novos
Voluntários.

A realização do Evento
Equipa organizadora
•

Preparar o espaço, os meios de comunicação e os
registos de inscrições;

•

Explicar o conceito do Evento Repair Café e gerir a lista
de espera;

•

Realizar um registo de imagens do evento para
posterior divulgação;

•

Registar o resultado final das reparações realizadas;

•

Agradecer a participação.

Participante
Registo
Verificar se existe registo prévio
(Se não existir, verificar o estado das reparações
planeadas)

Conviver
Toma um café, informa-te sobre o
assunto, vê outras reparações, partilha.

Fica atento
Podem dizer o teu nome a qualquer
momento para iniciar a reparação. Tem
tudo preparado!

Empresta
as mãos e aprende a reparar!

Monitorização do Evento
Durante os Eventos Repair Café são contabilizados diversos parâmetros que vão por um lado
traduzir em números o resultado da iniciativa facilitando a Comunicação dos mesmos com a
Comunidade, e por outro permitir agregar o resultado individual dos eventos a todo o esforço
nacional na área da reutilização.

Indicadores monitorizados por evento

Participantes

Horas de
Voluntariado

Nº Eventos

Resíduos
Prevenidos

Emissões
Evitadas

Segurança e Regras da Casa
Segurança

Regras da casa

O Evento deve ser uma
verdadeira festividade, e para
que se mantenha assim, garantir
a segurança, é fundamental.

•

O trabalho desenvolvido no Evento Repair Café é efetuado à base de
voluntariado, sem encargos monetários;

•

Os voluntários diagnosticam e tentam arranjar o objeto juntamente com o
dono do mesmo, explicando o processo e transferindo o seu conhecimento e
competências sempre que possível;

São reparados eletrodomésticos e

•

As pessoas que levam objetos para serem recuperados assumem os respetivos

são utilizadas ferramentas, por isso é

riscos. Os voluntários que fazem as recuperações não podem dar garantias e

necessário proceder sempre com

não assumem responsabilidades por avarias fora do seu controle;

elevado cuidado, garantindo sempre

•

a utilização dos equipamentos de
proteção quando se justificar.

Os visitantes do Evento Repair Café são responsáveis pela remoção dos objetos

que não possam ser consertados;
•

Por favor seja arrumado: limpe o espaço e coloque todos os materiais no lugar
apropriado;

•

Por favor seja cuidadoso no manuseamento de todas as ferramentas: não

existe seguro no caso de acidentes!

Comunicação e Imagem
Materiais a disponibilizar
Todas as Instituições que pretenderem passar a Organizadores deste tipo de eventos, terão acesso a:
•

Logótipo do evento em formato editável;

•

Cartaz de angariação de voluntários;

•

Cartaz de divulgação do Evento;

•

Banco de imagens;

•

Apoio na comunicação e difusão do evento;

Imagem ilustrativa

