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PROJETO: 

“Eco Fashion” 

 
 

 



 

Fundamentação téorica: 

Nas últimas décadas, a questão ambiental emergiu como um problema mundial com cada vez mais destaque na opinião pública, na comunicação social, 

nos meios científicos, agências políticas, organizações não-governamentais e iniciativas governamentais. Este é reflexo de um acumular de anos de ações nocivas 

da humanidade contra o ambiente. Quarenta e seis anos depois da comemoração do primeiro Dia Mundial do Ambiente (5/06/1973), as consequências das 

alterações climáticas e suas causas são responsáveis pelos problemas mais graves do mundo como o aumento de doenças relacionadas com a poluição ou com 

a utilização de elementos cancerígenos na produção de alimentos, o impacto no aumento de movimentos migratórios desregulados, à extinção em massa de 

muitas espécies animais e degradação irreversível de muitos ecossistemas, ou ainda ao aumento da frequência e intensidade de fenómenos meteorológicos 

extremos. 

A indústria têxtil e de vestuário é uma das mais poluentes dada a atual cultura de consumismo onde predominam as lojas de fast - fashion (moda que 

promove a repetição do ciclo comprar e descartar) que levam à massificação da moda com produções de artigos em larga escala e a impactos negativos no 

ambiente. A produção de peças em ganga, por exemplo, devido às diversas lavagens, produz resíduos de produtos altamente tóxicos que são libertados nos 

oceanos colocando em risco o ecossistema. 

É imperativo a preservação do ambiente e este é, um dos grandes desafios do cidadão do século XXI. A criação de uma mentalidade sustentável deve 

iniciar-se logo na infância, por forma a que as crianças compreendam a importância da natureza na sua plenitude e que todas as atitudes do ser humano têm 

consequências no ambiente. Assim, tornar-se-ão cidadãos conscientes de medidas e ações que garantam a sustentabilidade ambiental. 

A reciclagem é uma atividade primordial para a preservação do meio ambiente, na medida em que permite retirar materiais que em contacto com a 

natureza levariam décadas a degradar-se e simultaneamente ao usar objetos reciclados estamos a poupar os recursos naturais.  

Atividades lúdicas e divertidas são ideais para despertar a imaginação das crianças e são um importante aliado na educação ambiental. A reciclagem é 

um campo fértil para a criatividade, pois permite-lhes descobrir as possibilidades de reaproveitamento de matéria-prima e os efeitos positivos que estas medidas 

têm no meio ambiente.  



 

Neste sentido o Botão Solidário, loja social da SocioHabitaFunchal, alia-se à questão ambiental e desafia o projeto “Férias Grandes” dos Centros 

Comunitários desta mesma entidade a criarem vestuário através dos mais variados materiais reciclados. Estes deverão caraterizar-se por uma peça completa e 

respetivo acessório, e por uma peça a complementar um artigo de tecido da loja. O resultado será exposto num desfile denominado Botão Eco Fashion, a realizar 

a 30/08/2019 na festa final do Projeto Férias Grandes, onde as crianças do respetivo projeto serão as protagonistas do desfile como embaixadores da moda 

sustentável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denominação do Projeto 

Área de 

Implementação 

Duração 

Público-Alvo 

Entidade Promotora 

Entidades 

Envolvidas 

Centros Comunitários 

SocioHabitaFunchal 

julho e agosto (2 

meses) 

Crianças dos 6 – 16 anos 

utentes dos centros 

comunitários 

SocioHabitaFunchal 

Botão Solidário 

Divisão de Ciência 

da CMF - Estação de 

Biologia Marinha 

Rossana Lopes     

Div. Ambiente CMF 

Finalidade 
Aliar a diversão e a criatividade à 

consciencialização ambiental através 

da criação de vestuário com material 

reciclado, apostando na prevenção e na 

divulgação de boas práticas ambientais. 

 

Objetivos 

Gerais 

Divulgar a loja social – Botão Solidário. 

Consciencializar para a 

responsabilidade socioambiental 

usando a moda como instrumento. 

Objetivos 

Específicos 

Proporcionar atividades pedagógicas e 

lúdicas nos centros comunitários, 

fomentando as boas práticas ambientais, 

através da confeção de fatos com base 

na reciclagem de materiais. 

Promover/Fomentar a aprendizagem e 

criatividade na costura. 

Eco Fashion 



 

Temáticas Atividades 

Ações/Cronograma/Nº 

de atividades a 

realizar 

Entidades 

Envolvidas 
Materiais 

Resultados 

esperados 
S

o
li

d
a
ri

ed
a
d

e 
A

m
b

ie
n

ta
l 

Apresentação do projeto 1 sessão Loja Social - 

 

Dar a conhecer o 

projeto, o seu 

enquadramento e o 

resultado final – 

participação em 

desfile de moda e 

prevenção do uso 

abusivo do plástico 

 

 

Ações de sensibilização 

ambiental 

2 sessões: 

- Sessão na Estação de 

Biologia Marinha 

- “Mar de vida ou Mar de 

plástico?” 

(Redução do uso do 

plástico) 

- Sessão na praia 

Formosa (recolha de “lixo 

marinho” para a 

realização dos trajes) 

 

Divisão de Ciência 

da CMF - Estação 

de Biologia 

Marinha 

Material didático 

Aumentar o 

conhecimento sobre 

os problemas 

ambientais (redução 

do uso do plástico e 

proteção do oceano) e 

fomentar as boas 

práticas ambientais 

 

1 sessão: 

- Prevenção do lixo 

marinho 

Dep. Ambiente da 

CMF 
Kit ecológico 



 

 

 

 

 

 

 

 

Temáticas 

 

 

Atividades 

Ações/Cronograma/Nº 

de atividades a 

realizar 

Entidades 

Envolvidas 
Materiais 

Resultados 

esperados 

N
a
d
a

 s
e 

p
er

d
e,

 t
u

d
o

 s
e 

tr
a
n

sf
o
rm

a
  

 

 

 

 

 

Workshop de Costura 

Criativa (dicas básicas) 

 

 

 

 

 

 

3 sessões: 

- Criação e confeção da 

roupa para o desfile 

 

 

Loja Social 

 

 

 

Retalhos e material 

de costura da Loja 

Social 

  

 

 

Aprendizagens de 

algumas técnicas de 

costura que facilitem 

a criação do vestuário 

reciclado 

 

Roupa da Loja e 

Material reciclado 

Estimular a 

criatividade 

  



 

Temáticas Atividades 

Ações/Cronograma/Nº 

de atividades a 

realizar 

Entidades 

Envolvidas 
Materiais 

Resultados 

esperados 

E
co

 G
la

m
o

u
r 

Casting dos 

Embaixadores 

Seleção das crianças para 

desfile 

(julho e agosto) 

Rossana Lopes A definir 

Promover o saber-

estar, fomentar a 

autoestima 
Workshops: 

- “Na Passerelle”; 

- “Dicas de 

Maquilhagem” 

Sessões de maquilhagem e 

técnicas de desfile  
 

Rossana Lopes 

Espaço de Beleza  
A definir 

Sessão Fotográfica com 

os embaixadores 
30/08/2019 Rossana Lopes A definir 

Contribuir para o 

aumento da auto - 

estima das crianças 

Desfile – Festa de 

Encerramento 
30/08/2019 

Loja Social e 

Centros 

Comunitários 

 

Divulgar a Loja e o 

vestuário criado com 

base nas boas 

práticas ambientais 

   
 

 



 

 


