Projetos desenvolvidos
Alguns destaques entre os projetos desenvolvidos:
* Projeto Autolabs: doação de 45 computadores e montagem de três telecentros na Zona Leste de São Paulo, curso básico de manutenção e montagem de microcomputadores e orientação para a formação de empreendimento de 15 bolsistas;
* Waag / Sarai Platform: apoio conceitual da fundação holandesa Waag e da ong indiana Sarai para um intercâmbio de conhecimento "south-south" entre o projeto MetaReciclagem e iniciativas semelhantes no hemisfério sul;
* Cooperativas: curso de informática e doação de computadores para oito cooperativas incubadas com a prefeitura de Santo André, curso de montagem de computadores e orientação para formação de empreendimento para jovens do núcleo Sacadura Cabral, desenvolvimento de software livre para gestão de cooperativas.
* Pontos de Cultura: apoio ao desenvolvimento conceitual e operacionalização técnica do projeto Pontos de Cultura, do Ministério da Cultura.
* Exposição de telecentro reciclado e workshop sobre redes de colaboração durante o evento Mídia Tática Brasil, em fevereiro de 2003. Um representante da MetaReciclagem foi enviado para Amsterdam em setembro de 2003 durante o festival Next Five Minutes para falar sobre apropriação de tecnologia em projetos de inclusão digital.
* Oficina Nômade: workshop realizado no SESC Pompéia com o artista belga e pesquisador do MIT Etienne Delacroix, sobre desconstrução simbólica e experimentação estética com microcomputadores usados.
* Telecentro Chico Mendes: telecentro experimental do projeto nacional de recondicionamento de computadores do governo federal, montada junto com a comunidade, com oficina de pintura de computadores, no Capão Redondo.
* Olido: Criação de espaço de metareciclagem e capacitação para monitores de telecentros no centro cultural Olido, junto com o governo eletrônico do município de São Paulo, como parte do projeto Cibernário.
* Liganois: publicação online colaborativa para monitores de telecentros e grupos envolvidos com comunicação comunitária. Conta com quase 800 usuários cadastrados e média de 600 visitantes únicos / dia.
* Suporte.MetaReciclagem: (em planejamento) website aberto voltado ao suporte técnico distribuído para ações de MetaReciclagem.
* Xemelê: (em construção) website sobre cultura digital e software livre.
* MetaOng.info: publicação online colaborativa sobre terceiro setor e empreendedorismo social.
