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Os nossos Ciclos de atividade: 

Formação de Animadores 

Atividades Férias Páscoa,  Verão, Dias de 
Ação 

Facilitação de Jogos e Dinâmicas; Formação de Grupo 
e Gestao de Conflitos, ColaborAção, RegenerAção  

Cursos 

Campos de Férias  

Dias na Quinta Campos de Trabalho Internacional 

Santa Casa e CASLAS Meia Praia 

Novas Descobertas Dias na Quinta 

Curso de Desenho de Permacultura 

Campos de Regeneração de Ecossistemas 

Curso de Horticultura 

Programa Erasmus – Eco gamer 

Permacutura e 
 Regeneração 

Voluntariado 

Programa de Estágios 

Escolas e Grupos 



Dias na Quinta 

• Calendário cheio de marcações: Início de ano com muitas marcações, mais do que em qualquer outro ano, meses de maio e abril completos, 

muitas marcações para outros meses e escolas de vários concelhos,Faro, Loulé, Albufeira.. 

 

• Ações em Janeiro e Fevereiro: Conseguimos concretizar ações em Janeiro e Fevereiro com 134 crianças no valor de entradas de 755€. 

 

• Financiamento da Câmara Municipal: A Câmara Municipal de Lagos participou com financiamento de 1600€, mesmo tendo sido canceladas  

         todas as visitas do resto do ano. Apresentamos o programa online e os vídeos que fizemos bem como fichas de trabalho e pedidos de professores. 

 

• Programa Online – Videos educativos: Em abril e maio consolidou-se o programa, quer a nível de criação de vídeos como fichas de trabalho 

alinhados com os curriculos das escolas.  

        Tivemos vários requisitos de vídeos e fichas de trabalho de professores (cerca de 15 turmas cerca de 375 crianças) e muitas 

         visualizações dos vídeos. 

 

• Proposta de financiamento Câmara Municipal -  Foi efetuado um pedido de alargamento do financiamento da Câmara Municipal 

         para este programa – estamos à espera de resposta e nova reunião ( 1000 bilhetes de entrada de 4 horas, desde a Pré-escolar ao 12º ano  

         + Um dia inteiro de atividades para todos os alunos dos 3º e 4º anos do concelho). 

 

• Exploração de Novos Financiamentos: Exploraram-se financiamentos através de candidaturas ao Fundo Ambiental e á Gulbenkian  

          que permitiu ver horizontes e estabelecer textos coesos para o programa completo. 

 

• Foi atualizado o documento com o programa completo (com objetivos e descrições mais claras e adaptadas ao site) temáticas mais consolidadas, 

adaptação covid e a oferta online. 

 

•    Nova temática  neste programa – A  água 

Cancelado 

Escolas e Grupos 



Atividades de Páscoa, Atividades Verão (5 aos 10 anos) 

• Após todo planeamento do ATL de verão (Divulgação, inscrições licenças…) não foi possível concretizar devido a conflito de espaços, 

não tivemos equipa suficiente e ainda acrescido de uma situação de Covid em Odiáxere; 

 

• Havia algum interesse por parte do público para ter pequenos grupos de 8 crianças por semana;  

 

• Muito interesse durante o mês de Agosto; 

 

• Um projeto com perspectiva de crescer futuramente;  

 

• Parceria com a APAL ficou bloqueada devido a incertezas e falta de equipa por parte do PND; 

 

• A Câmara Municipal queria que nós organizássemos um ATL de verão para cerca de 50 crianças do pré-escolar. Não foi possível agilizar 

esta hipotese uma vez que o contacto da parte deles foi nos feita muito em cima da hora (meados de Junho); 

 

• ATL de Páscoa já com vários inscritos cancelado. Demos a opção ao público de um ATL DE PÁSCOA online: pouca aderência e muita  

         aprendizagem de como estar com o público de uma forma digital.  

 

• Surgiram várias ideias de vídeos e momentos online para estar ativos online e divulgar a nossa ação: Momento na natureza e vídeos do 

Dias na Quinta para as turmas. 

Cancelado 



Facilitação de Jogos e Dinâmicas; Formação de Grupo e Gestao de Conflitos, 

ColaborAção, RegenerAção  

Cursos 

• Foram planeados, divulgados e abriram inscrições para 4 workshops de fim de semana, aconteceram 2 

deles. Os da regeneração foram cancelados: ColaborAção, RegenerAção; 

 

• Colaboração com o centro Rui Grácio e recebemos cerca de 20 professores em formação;   

 

• Parceria com a Câmara Municipal de Lagos e espaço Jovem: vieram 2 técnicas do espaço jovem  

        a duas formações ( O Espaço Jovem tem interesse em participar nas nossas formações com mais 

        tecnicos e equipa de Verão);  

 

• Formação de Grupos e Gestão de Conflitos – Foi feito;  

 

• Facilitação de Jogos e Dinâmicas – Em dia aberto; 

 

• Ferramentas de Educação para a Regeneração – cancelado; 

 

• Ferramentas para a participação e tomada de decisão – cancelado. 

2/4 Cancelados 



Campos de Férias • 4 campos de férias  

(3 campos esgotados, 1 com lista de  

espera); 

• Cerca de 22 crianças por campo; 

• 82 inscrições, dos 10 aos 17 anos 

• Cerca de 10 animadores +  

Coordenadores; 

• Despesa Total: 28.838€ 

(14.279€ direta e 14.559€ indireta) 
• Entradas Totais: 23.644€ (menos  

      cerca de 9156€ do ano anterior) 

• Inscrições mais tardias: abriram em junho; 

• Preços de campo de férias baixaram cerca de 30€; 

• Atribuíram-se 8 bolsas sociais; 

• Todos os espaços preparados ao ar-livre; 

• Adaptações e medidas Covid-Safe com sucesso (logísticas,  

        cálculo de riscos, plano de contingência, adaptações físicas…); 

• Dinâmica e espírito de campo foi muito positiva mesmo com a  

        situação de adaptação a Covid – Safe; 

• Temos um projeto de 3 anos com o CASLAS – CLDS 4G com  

  campos de férias para grupos de risco, crianças com deficiência  

   motora e mental. 

Principais Aprendizagens: 

 

- Equipa sólida;  

- Criação de outcomes especificos em 4 áreas – Comunicação 

positiva, Tomada de decisão colectiva, Competências  

         regenerativas, Consciência sensorial; 

- Importância de ferramentas sistemizadas. 

Oportunidades 2021: 

 

- Capacitação de novos elementos, capacitação de coordenadores –  

        Formações nesta área; 

- Capacitação de pessoas para podermos fazer campos noutros locais; 

- Formações na área da comunicação e tomada de decisão em grupo,  

       experiências sensoriais;  

- Recriar oportunidades de capacitação;  

- Oportunidades de consultaria para sistematizar ferramentas; 

- Como transmitir ao público a qualidade dos programas  de capacitação; 

- ATL Verão em parceria com a CM Lagos se tivessem um espaço fisico; 

- Programas de Wilderness para colmatar a necessidade de  

        “ter um espaço” – será possivel?  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uCwFFJZ2vCg


Formação de animadores 

• Cancelamento da Formação de Animadores (já com cerca de 6 inscrições e 

 várias pessoas interessadas) e a possibilidade de virem pessoas do espaço jovem ter a 

 formação connosco; 

 

• Tínhamos agendado e financiamento da Camara para dar formação à equipa de terreno 

e aos animadores do Espaço Jovem em Junho, mas foi cancelado; 

 

• Durante o ano formos contactados várias vezes à procura da Formação de Animadores; 

 

• Programa da Meia Praia não se desenvolveu; 

 

• Com a Santa Casa marcámos algumas atividades e visitas, mas foram todas  

canceladas. 

Santa Casa   
CASLAS Meia Praia Cancelado 

Cancelado 



Campos de Trabalho Internacional 

• Campo de sucesso com 20 inscritos de 7 países diferentes (Espanha, Rep. Checa, Geórgia, Grécia, Alemanha,  

         Bélgica, Suíça). Vários portugueses do norte a sul de Portugal); 

• Programa de 12 dias; 

• Trabalho de sucesso para encher este curso que a um mês de acontecer apenas contava com 1 inscrito; 

• Completamente financiado pelo IPDJ; 

• Implementações muito úteis no Campo do Vale, que servem os vários programas educativos (hortas, viveiro,  

composto, enriquecimento e embelezamento dos espaços pedagógicos e torná-los mais funcionais, trabalhos de  

carpintaria). 

Principais Aprendizagens:  

 

- Mais atividades nos tempos livres; 

- Mais bioconstrução - muito popular! ; 

- Mais saídas, esp. Praia, os estrangeiros gostam muito; 

- Melhorar clareza de papéis na equipa; 

- Mais tempo para preparação do campo;  

- Mais ferramentas na carpintaria, mais iluminação no exterior; 

- Orçamento materiais – aumentar; 

- Manter os horários; 

- Aumentar os conteúdos pedagógicos nos círculos de closing 

e jogos, e durante o trabalho por projeto;  

- Aumentar trabalho nos media (apesar dos participantes não  

se interessarem muito) e aumentar presença /frequência de  

posting nas redes sociais para aumentar o impacto do campo  

na comunidade.  

 

 

- Equipa de animadores com experiência e entusiasmo ; 

- Adaptações para COVID foram bem sucedidas; 

- Adaptabilidade / Flexibilidade; 

- Carpintaria - skills & empowerment ; 

- Ciclo Oficina - para empoderar participantes ; 

- Saídas locais, sem transportes - Praia!!  

-  Alda & menu do campo, comida deliciosa! ; 

 - Integração de jovens de todas as idades no campo (18-30);  

- Jogo Noturno, Exploserão, Noite fogueira; 

- Comidas e Jogos Culturais ; 

- Tarefas 2 dias igual, manter especialmente: Media, Self care ; 

- Voluntários locais integrados (conhecimento de Lagos e conexão comunidade  

local);  

- Facilitação do Co-Design: Jogos, Brainstorm, Organização e Planeamento dos 

Projectos correu muito bem; 

- Aulas pequenas alinhadas com interesses do grupo para dar mais skills aos  

Participantes. 

Pontos Positivos 



Curso de Desenho de Permacultura  (PDC) 

Principais Aprendizagens: 

 

-      Alguns pessoas preocupados com o Covid; A maioria quer focar no “voltar à terra”;  

-       Comunicação prévia em relação ao covid funcionou bem; 

- PDC por modulos funciona em termos dos nossos deveres institucionais, mas a realidade do 

público alvo é outro (vontade de contato humano);  

- O que correu bem (PDC) – Equipa pedagogica com experiência, 3 professores que se  

         complementam e deram diversidade ao curso; 

- Dificuldade (PDC) – dificuldade :12 dias é pouco; percepção da Lesley de cumprimento de  

       curriculo (informação aos alunos) – dficuldade em integrar com a metodologia participativa. 

Oportunidade 2021: 

- Como criamos dentro da cultura do espaço um balanço entre a vontade do público e o  

         “boundary” do covid?; 

- Meses de Verão boa oportunidade de PDC residencial; 

- O que vai ser este programa no Inverno? ; 

- Público local pontencial – mas não estão muito presentes nos PDCs; 

- Pessoas locais mais interessadas em ERC e cursos especificos;  

- ERC como curso de Agrofloresta – Especializar cursos – Criar cursos especificos para  

chegar as pessoas locais. 

-      Sessões ERC praticas que complementam o PDC modular.  

 

• Cancelados o PDC de Maio e o ERC da 

primavera; 

 

• Aconteceu um PDC em Outubro; 

• Horticultura planeado mas cancelado; 

• ERC Novembro – Cancelado; 

 

• PDC este ano está com 12 dias e  

• completo (com lista de espera de várias 

pessoas) e bastante procura da “marca” 

VDL e também bastante interesse na  

        Regeneração e Permacultura em tempo 

pós Grande crise COVID 19; 

 

• Durante o ano bastante procura de  

        programas como o ERC. 

 

Campos de Regeneração de Ecossistemas (ERC) 

Cancelado 



Programa Erasmus – Eco gamer 

• Projecto a decorrer em parceria com a ORLA, com impacto no espaço positivo e oportunidade de capacitação da equipa – Acerca de  

         um jogo sobre regeneração; 

 

• Cerca de 35 adultos em ação no campo do vale (5 instituições  de diferentes nacionalidades); 

 

• Projecto financiado pelo programa ERASMUS, e ficou cerca de 1000€ para investir no Campo do Vale com intervenções; 

 

• Antes do Verão (8 de Junho) existiu um segundo evento de um dia deste programa que permitiu mais intervenções no Campo do Vale, 

também outros 1000€ para intervenções. 

 

Curso de Horticultura 

• Tivemos um curso de Agricultura Biológica Regenerativa em Fevereiro com 

16 adultos ; 

Total de despesa: 1874.30€                                         

Total de entradas: 1980 € 

Saldo:  + 105.70€ 

Planeado outro ainda para 2020 (Nov. e Dez.) – não aconteceu.  

Principais Aprendizagens curso Horticultura: 

 

- Necessário mais presença da parte do gestor do projecto e melhor 

comunicação com os formadores para feedback diário; 

- Melhor clarificação, com o grupo, acerca dos possiveis papeis       

extra de alguns participantes "da casa"; 

- Melhor controlo e clarificação com a alimentação fora de curso; 

- Mais preparação de logística prévia ao campo. 

Oportunidade 2021: 

Financiamento destes curso pela Câmara Municipal… 



Programa de Estágios – 6 meses 

Oportunidade 2021: 

 

- Criar estagios não residenciais para locais; 

- Programas financiados com candidaturas especificas – Cursos com fin

anciamento, pagos, com bolsa. 

 

 

 

Tivemos: 

• A finalização do programa de estágios II e o estágio III com cerca de 12 estagiários. Já 

iniciou os estágios IV com 5 estagiárias. 

 

• Necessidade de maior ligação e envolvimento do PND nas dinâmicas dos estágios – e

specialmente nas aberturas, nas avaliações, na mentoria educativa, nas reuniões sem

anais… Não aconteceu aqui por falta de membros na equipa para esse trabalho.. 

 

• Estagiária PND: Debbie 

Uma grande mais valia, investimento da sua evolução e no que trouxe também de sabedoria 

à equipa. 

Necessário haver maior ligação dos estágios com o PND, a estagiária PND sente esta separ

ação e torna-se difícil de gerir uma dinâmica PND completamente diferente do resto dos está

gios da quinta. 

Haveria necessidade de tempo para maior mentoria. 

 

Principais Aprendizagens 

Menos positivo:  

- Comunicação: Necessidade de mais e melhor  comunicação sobre a natureza e  

     estrutura do estagio;  

- 12 participantes (dificuldade com o Covid);  

- Dificuldades de gerir o tempo e o trabalho em relação às espectativas dos estagiários; 

- Relação com o PND pouco ou nada desenvolvido;  

- Falta de estrutura por parte do VDL para receber número elevado de estagiários; 

- Dificuldade em manter o espaço comum em condições com 12 participantes; 

- Positivo: muita procura; ter um número reduzido de estagiarios – 5 como número ideal. 



O que aconteceu: 
 

• Voluntariado nos cursos| programas, sempre a funcionar muito bem como sistema de troca ou de aprendizagem; 

 

• Voluntariado semanal – às quartas (com pouca aderência); 

 

• A seguir ao confinamento, muita procura e motivação para o voluntariado no Campo do Vale junto da natureza, hortas… 

 

• Voluntariado Residencial:  Debbie iniciou estágio até ao final do ano. Esta possibilidade necessita de maior estrutura. Por agora só 

 conseguimos dar resposta aos pedidos de pessoas que já conhecemos e que já estiveram connosco. 

Voluntariado 

Oportunidade 2021: 

 

- Capacitação – Skills para a regeneração para publico já envolvido  

         na área da regeneração;  

- Ações especificas em terrenos parceiros – integrar programas de 

capacitação da associação como oportunidade. PND como ligação    para encaminhar voluntarios para as  

áreas e sitios de interesse; Forma de ajudar os projectos vizinhos; 

- Sócios Regeneradores? – abertura para entrar no networking de regeneradores;  

- Questionário a quintas e projectos vizinhos para perceber os seus  

- needs para fazermos o match entre os nossos programas; 

- Capacitação para criar skills regenerativos – Facilitação do processo de aprendizagem 

- Criar estagios não residenciais para locais; 

- Programas financiados com candidaturas especificas – Cursos com financiamento, pagos, com bolsa. 

 

 

 



Os nossos programas transversais a todos os ciclos: 

Campo do Vale 

Candidaturas e pedido de Financiamentos  

Ligação ao VDL: Parceria 

Marketing e Divulgação 

Eventos Associativos 



• Este ano avançamos um pouco com a  

comunicação de alguns programas de forma online, e

specialmente o Dias na Quinta (Escolas e Grupos); 

 

• Temos  a extrema necessidade de encontrar  

um plano de marketing que funcione. De momento o 

que temos é cada gestor de projeto a divulgar por si  

nas redes sociais e via email. Temos também o noss

o técnico gestor de website que trabalha a imagem  

do PND no instagram; 

 

• Necessidade grande de maximização das redes 

sociais mais eficazes (instagram, youtube…).  

Repensar newsletters, site mais ativo; 

 

• Temos um novo site, mas existe muito trabalho a

inda a fazer-se: Landpage mais dinâmico, remod

elar as fotos dos programas, páginas ERC e  

PDC no novo site… 

PÚBLICO ALVOS da ação associativa: 

 

- “Pais em transição” (Necessitam de ferramentas e espaços de ação); 

- “Pais  e adultos dentro do Sistema” (necessitam de sensibilização,  

algumas ferramentas para ganharem consciência da manipulação do  

sistema); 

- “Pais com dificuldades socioeconómicas e socialmente  desfavorecidos” 

(necessitam de apoio e oportunidades de escape das dificuldades diárias);  

 

- Adolescentes: Necessitam de espaços seguros para correrem riscos  

necessários à sua evolução saudável; 

 

- Adultos da Transição: Necessitam de ferramentas, de clareza, de i 

nformação para lidar com a frustração de sair do sistema; de organização 

e orientação; 

 

- Professores: Necessitam de apoio, de ferramentas para a regeneração,  

de sensibilização de oportunidades de sala de aula ao ar livre. 

 

 

Marketing e Divulgação 



Ligação ao VDL: Parceria 

Principais dificuldades: 

• Produção das hortas matching necessidade e orçamento das atividades; 

• Estágios – ligação com a componente educativa e de mentoria; 

• Comunicação do que se está a passar num lado com o outro; 

• Quinta está a restruturar-se| redesenhar-se para ser um projeto economicamente 

viável. 

Oportunidade 2021: 

- Conexões para candidaturas de projetos específicos e de raiz 

• Reaproximação de agenda e de pontos de encontro – 

como e quando? 

 

• Pontos de conexão: PDC’s, ERC’s, Permacultura,  

Cursos de Horticultura, Programa para famílias e crianças, 

dias abertos, espaços, Estágios..  

 

• Produtos/ Serviços PND a serem maximizados na par

ceria: 

     -   Campo do Vale| pavilhão e outros espaços; 

     - Serviços educativos; 

     - Materiais e meios de transporte; 

 

• Produtos/ Serviços VDL a serem maximizados na  

Parceria; 

      - Espaços da quinta; 

      - Produtos das hortas: 

      - Materiais e ferramentas agrícolas. 



Campo do Vale 

Principais Aprendizagens: 

 

• Parceria com a Orla e com os programas Erasmus permitiu-nos ter o Hugo Oliveira em 

mentoria dos desenhos dos espaços o ano completo (2 horas por semana e ações de 

voluntariado); 

• Um ano muito rico em transformações de espaços no campo do vale – especialmente 

devido à necessidade de se estar ao ar livre. A necessidade fez o engenho; 
• NECESSIDADE de uma pessoa que tenha o “Know How”  e saiba melhor gerir o seu  

tempo par a manutenção do Campo do Vale. Antigamente tinha-se o António e o Armindo 

através da quinta o que não era sustentável; 

• Manutenção tem de ser mais ligada com áreas de projeto e ownership de cada um  

com os espaços e materiais (desenhar para isso e pedir financiamento para isso). 

Oportunidade 2021: 

- Atividades planeadas desenho do Campo do Vale; 

- Ajudadas através do voluntariado; 

- Corpo associativo ativo e pais a virem ajudar com os seus skills e terem  

oportunidades de estarem ao ar livre e em convívio; 

- Necessário várias intervenções no CV interligar isso com projetos e  

candidaturas (laboratório escolar; acessibilidade..) 

Manutenções: 

 

• Armários cozinha; 

• Redes mosquiteiras pavilhão; 

• Arrumação interior e exterior na cozinha; 

• Luzes exteriores e interiores; 

• Mais uma máquina de lavar; 

• Limpeza dos canteiros; 

• Restruturação do TIPI – canas; 

• Escritório lixado e envernizado; 

• Viveiro foi remodelado e cuidado; 

• Porta casas de banho; 

• Wc apliques covid safe e papel higiénico; 

 

Implementações e adaptações covid safe: 

 

• Mais espaços de horta; 

• Dome de canas; 

• Arrumação de lenha; 

• Novo espaço de atividades entre as oliveiras; 

• Novos canteiros cozinha exterior; 

• Nova zona ao ar-livre chill out; 

• Artesanato mudou de lugar – novo espaço de atividades exterior; 

• Zona de artesanato ganhou o nome de “casona” para limpezas e  

           arrumações e pendurar sacos e mochilas; 

• Bicicletas voltaram para o seu espaço inicial; 

• Refeitório exterior e lavagens de loiças; 

• Apliques pelo espaço todo para garrafas álcool gel. Torneiras e pontos 

de lavagem espalhados pelo campo. Chuveiros ao ar livre. 

 

 



Principais Aprendizagens: 

- Candidaturas que permitam TER IMPACTO para a quantidade 

de trabalho que se tem… 

Oportunidade 2021: 

• Quadros comunitários: ligação com o VDL mas também com o meio circundante –  

           ex. ria de alvor e projetos circundantes; 

• Criar documentos de apoio a candidaturas  ESTRUTURAIS: ex. Plano estratégico|  

         Business Case… 

• As grandes candidaturas de momento pedem muito mais estruturação e resultados com 

impacto concreto. Não pretendem financiar algo que já existe mas coisas novas e inova

doras. 

Em Janeiro| Fevereiro: 

• Pedido de Financiamento à Camara Municipal de Lagos: Para “Dias na quinta” e para os cursos de fim de semana; Pedido de financiamento geral para a atividade 

        completa da associação 2020 (sem resposta); 

• Candidatura ao programa cultura da DRCULT Algarve – com o “Algarvia-TE” – Aceite em agosto apenas com 1000€; 

• Reunião com IEFP (Helena Nobre) – para financiamento da formação de animadores para desempregados (processo demoroso e complicado e sem muitos frutos); 

• Reunião Centro Rui Grácio – Formação de Professores – pedido de financiamento das nossas formações – Sem sucesso – Fez-se a formação gratuita como forma  

         de divulgação junto dos professores;  

• Candidaturas aos programas do IPDJ (férias em movimento, OTL’s, Geração Z); 

• Desenho e elaboração de candidatura à Gulbenkian – Programa de sustentabilidade : de momento em stand by pela dificuldade e pela pouca probabilidade de  

          sucesso. – Reunião com Bárbara Leão para mentoria de outras candidaturas;  

• Candidatura ao Fundo Ambiental – Programa de consumos sustentáveis – entregue e foi aceite mas não financiada; 

• Candidaturas como parceiros da ORLA a dois programas de ERASMUS – um aceite. 

Candidaturas e pedido de Financiamentos  
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Objectivos a integrar nos programas PND em 2021 
•  Apostar na capacitação nas temáticas:Competências de tomada de decisão / colaboração /  comunicação; 

• Criação de Projectos c/ jovens; 

•  Facilitar comunicação em rede (Networking Hub - Whats on? What we can share.. Ligado à ideias dos jovens que 

criam projectos; Facilitar a rede entre participantes dos programas - Suportar comunicação relação oportunidade); 

• Capacitação de Novos rurais;  

•  Criação de um grupo “bolha” com continuidade;  

• Criação de formas e registos acerca do Impacto dos programas da associação; 

• Angariações de fundos Online;  

• Pré PDC - começar o ciclo com Introduções curtas de 2 dias (PT, Eng) -  Zoom mensal pós PDC  

 

• Nomes dos workshops novos , para trazer as pessoas - Tirar Labels - “Learning with Nature” “Learning Outdoors” ;  

• Ciclo de workshops linking the social and the Eco - Workshops transversais - Ciclo de Workshops  

• Workshop para Ed. Regeneração para colmatar o need das pessoas que querem  ferramentas de facilitação sem a 

vertente dos campos de férias 

• ERC - Dias de Regeneração (ações práticas na Quinta) - Tópicos especificos – Ligado ao PDC por módulos; 

• Voluntariado às quartas servir práticas do PDC por Módulos 

• Bolsas - Angariação da nossa parte para dar bolsas aos catalisadores sociais, pessoas que estão em networks de 

muita influência; Selecionar onde queremos ver o impacto. 

 

 



Dez. Nov. Out. Set. Ago. Jul. Jun. Mai. Abr. Jan. Fev. Mar. 

Dias 
Ação 

Atividades  
de Páscoa 

Dias 
Ação 

Formação de 
animadores Campos 

 Férias CTI 

“Clube” 

Atletismo 

Assembleia Assembleia 

Ciclo de Workshops 

PDC 

PTM 

PDC Modular 

ERC 

PDC 

Dias na Quinta 

Plano Geral - 2021 

Dias na Quinta Novas Descobertas Permacutura e Regeneração 

Dias 
Ação 
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