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A Avó veio Trabalhar é uma iniciativa de aprendizagem, partilha e empowerment, que através 
da utilização dos lavores tradicionais e do design aumenta o poder de intervenção dos seniores 
na nossa sociedade.

A Avó veio trabalhar é uma Hub Criativa de aprendizagem, partilha e empowerment, que através da 
utilização de lavores tradicionais e do design aumenta o poder de intervenção dos seniores na nossa 
sociedade.

www.fermenta.org



Numa sociedade envelhecida, onde muitas vezes os mais velhos sentem que envelhecer é o inicio do 
fim, ou que é um momento contemplativo, pouco produtivo e desafiante para as suas vidas, A Avó 
Veio Trabalhar pretende ser um espaço onde podem descobrir novos talentos, desafiarem-se e 
olharem para si próprios de um modo optimista, surpreendente e valorizador. Porque podemos 
superar-nos e criar uma outra visão de nós próprios aos 60, 70 ou mesmo 90 anos. Porque viver 
implica continuar a ter planos, sonhos e desafios.



Desde Outubro de 2014 que a iniciativa A A Avó veio trabalhar está localizada em Lisboa, 
tendo-se transformado numa resposta que pretende aproximar gerações que vivem separadas. 
O projecto apresenta-se como uma ferramenta para minimizar esta lacuna entre as gerações, 
oferecendo-lhes um local criativo onde se podem encontrar, partilhar ideias, aprender uns com os 
outros, à medida que sentem o espaço como uma extensão das suas próprias casas. 

AAVT é uma iniciativa que tem um laboratório criativo para atividades criativas de lavores e design 
colaborativo, onde se transforma a narrativa da idade (“Old is the new young”; “Old is the new 
trend”), através de processos de troca de experiências, técnicas e ideias, da execução das peças, 
sempre únicas, seriadas e com a marca pessoal de cada Avó que as faz, lançamento e comercial-
ização das colecções, dos workshops de lavores, cujos seniores assumem o papel de mestres da 
comunidade. 

É um espaço que as pessoas podem frequentar, utilizando os materiais, as máquinas, aprendendo 
com as Avós mais experientes e sentido a hub criativa como uma extensão das suas próprias casas. 

A Avó veio trabalhar acrescenta à idade o valor da mestria, o poder transformador de experiências 
únicas e a força do afecto de uma rede de vizinhança. 



O projecto integra, actualmente:
. 70 Avós
. 1 loja / atelier, sita no Largo Mendonça e Costa, 10 (Freguesia da Penha de França)
. 3 pontos de venda (A Avó veio trabalhar, Loja da Fundação de Serralves e A Vida Portuguesa)

E ao longo do tempo alcançou:
. 3 exposições internacionais – 5ª Bienal Ibericoamericana de disenõ (Madrid) / Budapest Design 
Week / Duch Design Week)
. criação de 1 obra autoral para o MUDE - Museu de Design e da Moda
. 1 prémio Time Out – Melhor Ideia do Ano 2015
. diferentes clientes corporativos, nomeadamente Delta Q, Jumbo, Ka�a Cafés, Galp, Benamôr, 
Second Home, COREGA, Nestle, A Padaria Portuguesa…

A Avó veio trabalhar propõe uma diversidade de atividades participativas e intergeracionais, a 
fim de promover uma maior compreensão e respeito entre novos e velhos, contribuindo, assim, 
para a construção de comunidades mais coesas e sustentáveis.



COLECÇÕES
Funcionam como a premissa de capacitação da comunidade sénior, através do potencial criativo 
dos lavores/ ofícios e da sua capacidade enquanto agentes de sociabilização. Os lavores funcionam 
como um canal empático e sensitivo que conecta com vivências, com histórias e com a memória 
colectiva da comunidade. Cada colecção é desenvolvida a cada três ou quatro meses. 
Resulta de uma intensa reflexão sobre novas ideias, técnicas tradicionais e tendências e pode ser 
criada em parceria ou ser patrocinada por uma organização / marca (ex: Collection THREE by 
COREGA). Todos os produtos resultantes têm uma etiqueta com o número de série 
e a fotografia de quem produz – “She made it for you”.



WORKSHOPS
Aqui os Avós assumem o papel de mestres e tutores da comunidade, em que várias gerações são 
convidadas a encontrarem-se e aprenderem uns com os outros. 
Os Avós partilham os seus conhecimentos, ensinando os participantes a bordar, a tricotar, 
a costurar ou a serigrafar. As oficinas decorrem em espaços da moda, como bares, lojas, 
restaurantes, galerias ou festivais artísticos – locais que os Avós não conhecem nem frequentam, 
permitindo, assim, que eles se sintam parte integrante do crescimento da cidade de Lisboa.



EXPERIÊNCIAS TRANSFORMADORAS
Experiências transformadoras: os Avós rejuvenescem! Como uma fonte de juventude, A Avó veio 
trabalhar aproxima-se, cada vez mais, de eventos sociais, residências artísticas, festivais artísticos, 
iniciativas musicais, festivais de cinema, movimentos artísticos...sempre com o propósito de pro-
porcionar o crescimento dos Avós, uma vez que também se aprende aos 60, aos 70, aos 80 e aos 
90 anos. Estas experiências aumentam o seu poder interventivo na sociedade.



COLECÇÕES
Funcionam como a premissa de capacitação da comunidade sénior, através do potencial criativo 
dos lavores/ ofícios e da sua capacidade enquanto agentes de sociabilização. Os lavores funcionam 
como um canal empático e sensitivo que conecta com vivências, com histórias e com a memória 
colectiva da comunidade. Cada colecção é desenvolvida a cada três ou quatro meses. 
Resulta de uma intensa reflexão sobre novas ideias, técnicas tradicionais e tendências e pode ser 
criada em parceria ou ser patrocinada por uma organização / marca (ex: Collection THREE by 
COREGA). Todos os produtos resultantes têm uma etiqueta com o número de série 
e a fotografia de quem produz – “She made it for you”.



ACÇÕES E EVENTOS
Acções feitas à medida do cliente: a equipa de Avós e de criativos coloca à disposição workshops 
feitos à medida de uma acção de team building, de uma campanha de activação de marca ou 
produto, ou de um evento corporativo. Consegue desenvolver, criativamente , brindes corpora-
tivos (ex: SI LIVE 2014), serviços de merchandising (ex: Bons Sons 2016; Arraial ILGA 2016) ou 
elementos decorativos, feitos à mão, incorporando a tradição manual e a inovação (ex: flores 
festival de Cannes 2017). Cada produto desenvolvido é um contador de histórias imateriais.



A AVÓ É UMA ARTISTA !
A iniciativa tem recebido uma crescente atenção por parte de todo o mundo. Os seus objectivos 
vão para além da venda de produtos artesanais. A Avó veio trabalhar tornou-se numa plataforma 
que estimula a dinâmica de vida que vai para além de qualquer idade. Oferece, ainda, aos seus 
participantes uma imersão no mundo cultural e artístico da cidade. 
Na rápida mudança que Lisboa sofreu, o design social tem provado ser uma abordagem bem 
sucedida, enfrentando os impactos negativos da gentrificação e propondo novas abordagens de 
interação entre as gerações. Ao propor uma diversidade de atividades participativas e 
interoperacionais, A Avó veio trabalhar promove uma maior compreensão e respeito entre novos 
velhos, contribuindo para a construção de comunidades mais coesas e sustentáveis.
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