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Leia o documento completo, escolha a categoria mais apropriada e solicite sua
adesão. Damos as boas-vindas a todos nesta rede, ao mesmo tempo que
acolhemos na nossa comunidade membros que cumpram os critérios de adesão
detalhados neste documento.

Glossário:

Ecovila é uma comunidade rural ou urbana conscientemente projetada por meio de
processos participativos em todas as quatro dimensões da sustentabilidade (social, cultural,
ecológico e econômico) para regenerar seus ambientes sociais e naturais.

Comunidade Intencional é um grupo de pessoas que intencionalmente vivem juntas ou
compartilham instalações comuns e co-criam pelo menos algumas de suas relações
sociais, econômicas, ecológicas e/ou culturais.

https://www.redecasabrasil.org/quem-somos
https://ecovillage.org/projects/map-of-regeneration/


GEN: Global Ecovillage Network (Rede Global de Ecovilas). É uma rede de redes
(bio)regionais/continentais.

CASA Latina: Consejo de Asentamientos Sustentables de América Latina (Conselho de
Assentamentos Sustentáveis da América Latina). É uma rede de redes nacionais e temáticas
(jovens e nômades).

CASA Jóvenes: Conselho Jovem de Assentamentos Sustentáveis da América Latina. Reúne
pessoas menores de 30 anos que podem ou não estar vinculados ao CASA Latina, mas que
necessariamente estão vinculadas à rede global de jovens da GEN intitulada NextGEN.
.
CASA Nômades: coletivos, organizações e caravanas que se intitulam como um grupo
nômade, cujo foco está em sustentabilidade, regeneração e vida comunitária.

CASA Brasil: Conselho de Assentamentos Sustentáveis do Brasil. Reúne os círculos da rede
nacional.

Categorias e requerimentos de membresia
Somos uma rede de redes regenerativas que tem como propósito cocriar, fortalecer,
impulsionar e difundir o movimento das ecovilas e das comunidades intencionais e
regenerativas no Brasil e na América Latina. Como membros ativos do CASA Brasil,
participamos dos processos e reuniões e somos corresponsáveis pelo trabalho da
rede. Nós, membros desta organização, gozamos de benefícios (descritos abaixo
neste documento) e fazemos parte de uma família conectada a um movimento
global que busca apresentar novos paradigmas de reorganização da sociedade
através do modo de viver e interagir com o mundo. Quer fazer parte desta rede?

 Seguem as categorias de membresia do CASA Brasil:

1. Ecovilas e Comunidades Intencionais em formação - em estágio inicial que
atendem parcialmente aos critérios para se enquadrar na categoria 2.

2. Ecovilas e Comunidades Intencionais consolidadas - atendem a todos os
critérios para serem reconhecidas como uma ecovila ou comunidade
intencional consolidada.

Critérios para a Ecovilas e Comunidades Intencionais consolidadas:



- Ter um propósito e visão comuns que considerem o equilíbrio dos aspectos
ecológicos, sociais, econômicos e culturais da sustentabilidade, além da
integração entre eles em suas comunidades e biorregiões;

- Ter o tempo de existência mínimo de 2 anos;
- Ter pelo menos 10 membros ativos;
- Utilizar um modelo participativo de tomada de decisão que seja transparente,

inclusivo e capacite os seus membros para assumirem papéis de liderança.

3. Projetos e Organizações sustentáveis e regenerativas - Coletivos alinhados
com os objetivos do CASA Brasil através de iniciativas que promovem
sustentabilidade, regeneração, preservação, conservação ambiental,
educação socioambiental e afins.

4. EcoCidadão - Pessoas sensibilizadas aos objetivos do CASA Brasil que não
necessariamente moram em uma ecovila/assentamento sustentável. Os
Ecocidadãos são bem-vindos a unir-se a grupos de trabalho e projetos em
andamento nos círculos do CASA Brasil de forma independente, seguindo a
tutoria de um dos membros ativos da rede.

 

Por que ser membro da rede CASA Brasil?

- Fazer parte do movimento que atua pela regeneração dos sistemas
socioambientais do território brasileiro.

- Compartilhar e dar visibilidade a sua experiência na execução e participação
de ecovilas, projetos e coletivos regenerativos.

- Inspirar a transição para uma sociedade mais justa, sustentável e resiliente.
- Fomentar a criação de novas iniciativas através do suporte mútuo em rede.
- Apoiar a equipe do CASA Brasil na execução dos projetos de articulação da

rede.
- Praticar a autogestão por meio da sociocracia dentro dos círculos do CASA

Brasil.
- Criar vínculos com outros projetos afins no Brasil através da inclusão no canal

oficial de membros certificados.
- Membros das Ecovilas e Comunidades Intencionais Consolidadas recebem

certificação oficial do CASA Brasil.
- Ter o perfil incluído no mapa do site do CASA Brasil.

https://www.redecasabrasil.org/casa-brasil
https://www.redecasabrasil.org/casa-brasil
https://www.redecasabrasil.org/assentamentos-sustentaveis


- Divulgar seus eventos e cursos através do site e das mídias sociais do CASA
Brasil e CASA Latina, assim como enviar mala direta (mailing list).

- Representar o seu movimento (ecovila, projeto, ecocidadão) no Encontro
Nacional do CASA Brasil (enCASA), representar o CASA Brasil no Encontro
Continental do CASA LATINA (ECCO) e dos encontros internacionais da Rede
Global de Ecovilas (GEN).

- Obter desconto em consultorias e mentorias personalizadas.
- Participar (com desconto) de cursos e eventos organizados pelo CASA Brasil,

CASA Latina e parceiros.
- Ser membro do CASA Brasil conta como diferencial para concorrer ao Prêmio

Anual HILDUR-JACKSON de projetos extraordinários ou melhores soluções
para a sustentabilidade.

As responsabilidades como membro da rede CASA Brasil

- Participar ativamente de um encontro online mensal do círculo de membros.
- Cumprir com as responsabilidades definidas pelos círculos dos quais fazem

parte (quando aplicável),
- Participar dos conselhos de visões do CASA Brasil,
- Ser responsivo aos e-mails da rede.
- Compartilhar informações e novidades com suas comunidades,

colaboradores, redes, etc.
- Co-criar projetos e tendências regenerativas dos sistemas socioambientais do

território brasileiro.

Processo de Inscrição:
Ler todo este documento e preencher o formulário de inscrição no site do CASA
Brasil, página FAÇA PARTE.

Referências:
Membros CASA Brasil 2019
Members GEN Europe
Membresía CASA Colômbia
Encuentro Red Ibérica
Protocolo Sugerido CASA Latina
https://redecasabrasil.org/faca-parte

https://docs.google.com/document/d/1n8JVTeXjqsM1u676O2nkCGKIaUwuCyeJUSnY0Xj_v60/edit?usp=drive_web&ouid=106673144392385866252
https://docs.google.com/document/d/1NGHMsqkCxrT_zsikFxuhHcJTpq8s3b-b9S086hGTXJ0/edit
https://gen-europe.org/membership-at-gen-europe/
https://drive.google.com/file/d/1lj3cQBKkd4_WlCrHoChVSti1kdqw9AW8/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1y2HxzkCSctkxNm37f4DwV5cIPD-nxcCGDH1xXEIQwhY/edit
https://drive.google.com/file/d/0BzNII0PUu83sS3R6SmdvWjBES0U/view?usp=sharing
https://redecasabrasil.org/faca-parte

