
Na Casa de Santa Isabel, queremos inspirar-nos pelos ideais da fraternidade, do amor, da 
liberdade, da espiritualidade, e praticar um estilo de vida que, culturalmente rico, respeite tanto 
as pessoas como o meio ambiente, dando um contributo positivo para as transformações 
civilazacionais em curso. As orientações aqui descritas refletem o consenso assumido no 
Conselho de Colaboradores de 03/04/2014, serão revistas periodicamente, e fazem parte da 
identidade da Casa de Santa Isabel.

Ambiente e Consumo

Utilizamos de modo consciente e cuidadoso os recursos vitais, tais como água, as energias, os 
alimentos e os bens de consumo.
Cuidamos dos espaços exteriores, com as suas plantas e animais, procurando preservar e 
melhorar a sua beleza e o seu equilíbrio ambiental, de acordo com as pratícas da agricultura 
biológica e biodinâmica.
Privilegiamos o uso, criterioso, de energia, de fontes renováveis.
Evitamos a produção de lixo e praticamos, tanto quanto possívil, a sua separação. Poluimos o 
menos possível.
Em qualquer área, damos, dentro do possível, preferência a produtos de origem biológica, 
sustentável, do comércio justo, e/ou de reduzida pegada ambiental.
Cuidamos dos objectos de uso diário ao nosso dispor.

Convivência

A nossa vida cultural e social alimenta-se da vivência directa e partilha activa do que há de bom 
no mundo e nas pessoas. Por isso fazemos um uso muito criterioso dos média, incluindo 
entretenimento e música de fundo, e utilizamos a televisão apenas em situações pontuais. 
Também evitamos o uso dos telemóveis em situações de trabalho, aulas e reuniões. 
Privilegiamos o contacto com quem está connosco a cada momento.
Evitamos ruídos ou música que possam incomodar os outros.
Também a presença de animais de companhia tem de ser consensual entre todos. Ninguém 
deve sentir medo ou incómodo por causa de um animal.
Fuma-se apenas no exterior, e em locais e momentos apropriados. Todos têm direito de estar 
na Casa de Santa Isabel sem contactar com o fumo do tabaco.
Estamos conscientes da vulnerabilidade dos nossos companheiros, e por isso o efeito do 
consumo de alcool não é aceite dentro do âmbito terapêutico de comunidade. O uso de drogas 
nao é permitido.
A condução de viaturas será cuidadosa e responsavel, respeitando sempre, dentro da Casa de 
Santa Isabel, a prioridade de peões e cadeira de rodas. O estacionamento é admitido apenas 
nos lugares designados.
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