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“A utopia está lá no 
horizonte, me aproximo 

dois passos e o horizonte 
corre dez passos. Por 

mais que eu caminho, 
jamais alcançarei. Para 

que serve a utopia? 
Serve para isso: para que 

eu não deixe de 
caminhar."

Eduardo Galeano —
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Utopia Forever





500 anos de Utopia de Sir Thomas More





Para percebemos o nosso futuro e 
como poderemos mudá-lo, precisamos 

de perceber como vivemos agora.





Mapa-múndi de Hartmann Schedel



Sistema Terrestre Planeta

Fonte: Condomínio da Terra



Fonte: Stockholm Resilience Centre



Paradoxo da água 
e do diamante

Adam Smith, 1776



“Qualquer tolo que seja 
inteligente consegue 
fazer coisas maiores, 

torná-las mais complexas  
e mais violentas. É 

preciso um toque de 
génio - e muita coragem -

para se avançar no 
sentido oposto."

E.F. Schumacher —



"Mas o que mais importa é 
aspirarmos a viver em 

equilíbrio com a natureza, 
caminharmos levemente sobre 

a terra e tratarmos o planeta 
como a uma mãe. Não é de 

surpreender que, para tal 
moralidade, a maior parte dos 
processos industriais, horários 
de trabalho e produtos sejam 

vistos como suspeitos.”

Ecotopia, Callenbach



O projeto Ecotopia 2016 quer contribuir para
uma discussão alargada sobre o que poderá
ser uma visão partilhada que seja
simultaneamente desejável para a grande
maioria da sociedade e ecologicamente
sustentável para as gerações futuras. Para isso,
apresenta visões de cientistas, académicos,
filósofos, designers e arquitetos que estão
atualmente atentos às alterações climáticas e a
soluções sustentáveis.



Especialistas de África, da Ásia, da América do Norte
e da Europa, de áreas que incluem a eco-filosofia,
ciências sociais, desenvolvimento sustentável,
economia verde, materiais sustentáveis, ciências da
construção, design de produtos sustentáveis, e
desenvolvimento de comunidades de transição.

Paul Allen, Monika Alleweldt, Mara-Daria Cojocaru,
Douglas Crawford-Brown, Lonny Grafman, Habitable
Spaces, John Harlow, Jason Hickel, Giorgos Kallis, Ted
Kesik, Jacquetta Lee, Karin Malmgren, Alan Marshall,
Alice Moncaster, Mugendi K. M'Rithaa, Tim Parsons &
Jessica Charlesworth, Jane Penty, Rupert Read,
Stephanie Ristig-Bressers e Fátima Vieira.



Perguntas feitas aos especialistas:

• Vai-nos ser exigido que nos preocupemos com as gerações futuras como
atualmente nos preocupamos connosco. Como poderemos fazer isso?
Que novas atitudes serão necessárias?

• Qual deve ser o papel do Estado (governo) em estabelecer as condições
de transição para um futuro mais sustentável?

• Que nível de organização devem ter as sociedades? Local ou
centralizada?

• Como podemos construir uma sociedade mais sustentável?

• Que tipo de infraestruturas e sistemas de transporte devemos ter?

• Que fontes de energia limpa e renovável é que prevê?

• O que seria diferente do mundo em que vivemos hoje?

• Que tipo de edifícios existiriam na Ecotopia? Que materiais seriam

usados na sua construção? Quais deixaríamos no passado?



Com as respostas, o projeto Ecotopia 2016 
criou uma instalação multi-sensorial que apela 

à visão, à audição e ao tato.



Qual seria a vossa 
resposta às perguntas?



Website: www.ecotopia2016.org

Twitter: @Ecotopia2016)

Instagram: www.instagram.com/ecotopialdn2016

Facebook: www.facebook.com/utopia500


