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Mensagem Projecto Novas Descobertas
A todos os que seguem e participam há 25 anos nas NOVAS DESCOBERTAS...

Há 25 anos esta associação nasceu de um Sonho…
O sonho de um mundo em que as diferenças fossem a mais-valia, fossem a inspiração
para estarmos juntos… Um sonho da criação de um lugar onde todos pudéssemos SER com
liberdade o que realmente somos… Em que o “sendo” ensinaríamos o outro e o mundo a sê-lo
também… Criando uma comunidade de aprendizagem que nos permitisse crescer nas nossas
similitudes e diferenças num todo harmonioso…
Este sonho nasceu no mundo e com ele esta associação de projetos e de novas
descobertas que procuram ajudar a crescer, a combater a disfunção social, que introduzem
conceitos de amor, aceitação e inclusão, que ensinam a cuidar da terra, a cuidar de nós, a
partilhar, a regenerar o que está débil e em decadência e que nos alerta para a necessidade de
mudança.
Atualmente a necessidade emergente da mudança do modo como o Ser Humano
participa e atua no planeta continua a ser a nossa motivação para NOVAS DESCOBERTAS –
COMEÇANDO DE PEQUENINO contamos com os mais jovens para sensibilizar as suas famílias, a
comunidade que integram e as gerações mais velhas.
Em todos os nossos programas os valores que nos movem estão associados a uma
EDUCAÇÃO PARA A TRANSFORMAÇÃO REGENERATIVA.

Como colocar em prática um conceito que tantas vezes nos surge como abstrato?
Quando olhamos na direção de um futuro incerto, trata-se de levar connosco ferramentas
sólidas e ágeis que surgem como a solução. Assim, a capacitação de crianças, jovens,
professores e famílias para saber viver enquanto parte do mundo natural que os rodeia é a
base; indo colher ao passado competências práticas vitais e recria-las à medida do presente com
vista a transformar o futuro.
A nossa ação está motivada na descoberta do saber estar no coletivo, respeitando
necessidades e motivações; do saber agir para as necessidades básicas de sobrevivência no
contacto com o potencial da natureza; no saber ser autêntico estando empoderado para ser um
agente de mudança no mundo.

www.projectonovasdescobertas.org | info@projectonovasdescobertas.org
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A ligação das nossas ações é uma cultura de aprendizagem num ambiente familiar e de
uma quinta; um caminho de experimentação e dedicação, onde a partilha e a celebração
pretende estar presente em cada passo dado.

Visitar o nosso espaço, a nossa quinta e estar connosco nestas descobertas é um pouco
de tudo isto e muito mais…
SEJAM BEMVINDOS!

Associação Social, Educativa e Recreativa
Instituição Particular de Solidariedade Social
- Nº DAJI/SRC 988/2011 CAIXA POSTAL- 322 - Quinta do Vale da Lama Odiáxere
8600-258 Lagos – Portugal
www.novasdescobertas.org
info@projectonovasdescobertas.org
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A associação & IPSS Projecto Novas Descobertas

A associação Projecto Novas Descobertas (PND) é uma
organização não-governamental baseada em valores de
inclusão e diversidade, que se estendem à esfera Social,

MISSÃO

Ecológica e Económica. Teve constituição legal em 1994, e

A nossa Missão é unir gerações para

tem registo de Instituição Particular de Solidariedade

cuidar das pessoas, da terra e do

Social Nº DAJI/SRC 988/2011. Faz parte também do

individuo através da vivência de

Centro Local de Ação Social de Lagos (rede social), têm
ainda registo de entidade organizadora de campos de
férias nº 12/2013.

experiências sociais e educativas
transformadoras.
VISÃO
Trabalhamos para uma realidade na qual

A associação sobretudo subsiste através dos seus serviços,

todas as pessoas têm acesso a

coletas, angariação e de financiamentos nacionais e

experiências de aprendizagem informais,

privados.

divertidas e relevantes, inspirando um
sentimento de pertença,

Em 2010 nasceu, associado ao projeto da associação e

desenvolvimento pessoal, cidadania

em parceria com a Quinta do Vale da Lama (Algarve –

ativa, responsabilidade social e

Lagos) - um novo projeto educativo de Desenho de

ambiental.

Permacultura- com variadas ofertas de formação na

ÉTICA

área da Permacultura e da transição para uma era de
regeneração ecológica, económico e social.

A nossa ação é inspirada em valores de
inclusão social, diversidade e
participação, colocando as éticas de

Como tal a associação participa igualmente na missão

cuidar, nutrir e regenerar a sociedade, a

da Quinta do Vale da Lama, que se encontra num

natureza e as pessoas, transversais a

processo experimental de transição para um espaço de

toda a nossa atividade.

culturas sociais, ambientais e económicas de valor
demonstrativo e didático.

Dedicamo-nos à criação de experiências
sociais e educativas com qualidade de

.

sensibilizar, capacitar e praticar a
responsabilidade humana e a sua
autorregulação no mundo.
Pretendemos agir como uma plataforma
inovadora e de experimentação de formas de
mudança – com impacto profundo.
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A ação da associação

Este ano de 2019 a associação Projecto Novas Descobertas completa 25 anos de
existência. 25 Anos a semear valores de acordo com os estatutos que regem a associação –
prevalecendo o “objeto social de realização de atividades sociais, culturais, desportivas,
educativas e recreativas”.
Apresentamos para 2019 programas que contemplam:
# Em primeiro lugar projetos, atividades e “ações de carácter social, através de apoio às
famílias, infância, juventude, população com deficiência e terceira idade, bem como a todos
aqueles que se encontram em situação maior de carência económica ou social, visando, numa
perspetiva de desenvolvimento social, promover a integração comunitária e o combate a
situações de exclusão e marginalização.”
# Em segundo lugar projetos, ações e “atividades educativas, recreativas e lúdicas,
culturais, desportivas ou de lazer, promovendo a integração de todas as pessoas,
independentemente da sua raça, religião, estrato social, político ou cultural, e realizar retiros e
atividades de reflexão e relaxamento que permitam à comunidade encarar o quotidiano de uma
forma mais positiva e saudável.”
# Em terceiro lugar e em paralelo com as ações descritas acima: atividades e projetos cujo
foco seja (na relação com o outro, com a natureza e com o meio envolvente) a descoberta de
ciclos de aprendizagem pela experiência prática de formas resilientes, sustentáveis e
regeneradoras de vivência humana, na sua ligação com a terra, com o outro e consigo mesmo.
•

CICLO NOVAS DESCOBERTAS: A criação de espaços e projetos (na quinta e espaços sociais
fora dela) de ocupação de tempos livres e convívio, com áreas de aprendizagem não
formal e equipamentos destinados a prestar apoio à população (jovens, famílias e terceira
idade), para a prossecução de atividades lúdicas, de carácter social, recreativo, desportivo
e cultural, sempre ligados à natureza e à terra; A criação de atividades estratégicas junto
das populações através de intervenção direta com vista à inclusão e amparo social.
Campos de férias residenciais e não residenciais, trabalhando por excelência a inclusão
social, a criação de comunidade saudável e equilibrada e as competências pessoais de
cada um, numa ligação harmoniosa com a natureza; Formação de animadores, cursos e
workshops para o desenvolvimento de competências sociais e de re-skilling;

www.projectonovasdescobertas.org | info@projectonovasdescobertas.org
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•

CICLO ESCOLAS E GRUPOS: Programas para escolas, proporcionando experiências
curriculares em ambientes sociais e ecológicos vivos numa ação de educação para a
mudança e transformação regenerativa. Formação de professores capacitando para o
trabalho efetivo com grupos de jovens, aprendendo a utilizar a turma como ferramenta
de aprendizagem por si só, e aplicando os princípios do trabalho em equipa e da gestão
social no grupo da turma, como forma de potencializar aprendizagens e beneficiando das
diferenças de cada um.

•

CICLO DE PERMACULTURA & REGENERAÇÃO: Capacitação de adultos e terceira idade,
dotando-os de ferramentas teórico-práticas para a resiliência social, económica e
ecológica: Através de programas pioneiros no trabalho com jovens adultos que nem
trabalham nem estudam; através de cursos, workshops e campos de ação de
permacultura e regeneração de ecossistemas.

•

AÇÃO ASSOCIATIVA: Criam-se espaços de cocriação com os sócios, para lhes dar a
conhecer os seus direitos e deveres; para participarem no plano de atividades
anual e onde se possam envolver na prática associativa como cidadãos empoderados na
sociedade. Existe um programa educativo de Voluntariado Novas Descobertas ligado á
ação social e educativa da associação e do seu impacto na sociedade. Surgem Dias
abertos e eventos sazonais ligados à prática da cultura regional, das tradições, ofícios e
artesanato, oferecendo atividades e formações bem como divertimento e bem-estar a
comunidade local.

Transversal a toda ação, a associação dá apoio a projetos que tenham afinidade com os
valores base da associação, criando-se parcerias estratégicas com municípios, associações, IPSS
sociais e ecológicas.
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VALORES PROJECTO NOVAS DESCOBERTAS:
Inclusão
Diversidade
Regeneração eco social
Sustentabilidade
Inovação social, económica e ecológica
Tradição e intergeracionalidade
Economia ética
Eficiência energética e ambiental
Educação Não Formal
Igualdade de oportunidades
www.projectonovasdescobertas.org | info@projectonovasdescobertas.org
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A Celebração dos 25 anos P.N.D.
No seu início a associação era
maioritariamente um projeto familiar cuja
principal ação social era a realização dos
Campos de Férias (a valores baixos e grátis
para crianças de grupos vulneráveis) e
Formação de Animadores de Campos de
Férias.
Muitas das crianças que participavam num
campo de férias voltavam durante vários
anos, criando-se um verdadeiro espírito de
família e amizade. À medida que o tempo
passava era claro que o principal valor do projeto era a Inclusão. Foi sempre com esse valor base que os
campos de férias e formação de animadores se realizaram: cumprindo o objetivo de integrar crianças,
jovens e adultos de todos os estratos sociais, independentemente da raça, religião ou cultura,
proporcionando momentos em que eles se sentiam confiantes e integrados, não só na experiência de
campos de férias e formação de animadores, como também no grupo de amigos do dia-a-dia, na escola,
na família, na comunidade. Aprendendo, por experiência prática, ferramentas para levar para a vida.

A associação foi legalmente criada a 21 de Junho de 1994, tendo os seus estatutos publicados em DR — III
Série, nº 184 de 10/08/1994, pág. 14560. Foi criada como associação Social, educativa e recreativa, sem fins
lucrativos. Em 2009 a associação vê os seus estatutos alterados, para em 2011 se tornar uma Instituição
Particular de Solidariedade Social (IPSS). Está igualmente inscrita na Rede Social de Lagos (participando
ativamente na ação social do concelho) desde 2013.
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Tendo partido deste estrato a associação progrediu para a organização de diferentes programas
não só para crianças e jovens, como também para adultos e idosos, refletindo uma maior consciência de
intergeracionalidade nas suas ações.
Segue-se um período exponencial de programas educativos e de parcerias estratégicas (na área
social), que oferecem à comunidade (nacional e internacional) a igualdade de oportunidades de
aprendizagem, recreação, inclusão, criatividade e capacitação social do indivíduo.
A associação inicia assim o seu trabalho com diferentes grupos vulneráveis em escolas, famílias,
instituições, comunidades, dos quais são alguns exemplos os seguintes:

Programa de Educação Ambiental para Escolas (abrangendo os programas educativos escolares portugueses do 1º ao
12º ano – programa com o parecer POSITIVO do ministério da educação) – 2009-2019

Programa de Campos de Férias Novas Descobertas (com instituições e projetos de cariz social – ex. Campo de férias
artístico - inclusão através das artes (ENCONTROARTE) projeto escolhas bairro da Boavista Lisboa: PISCJA; CASLAS - Lar
de Jovens de Lagos)
1994-2019

www.projectonovasdescobertas.org | info@projectonovasdescobertas.org
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Intercâmbios Culturais, Campos de Trabalho Internacionais (França, Noruega, Polónia, Egipto, Itália e Alemanha) e
criação de um Website internacional da associação (no âmbito do programa europeu Juventude em Ação) 2000-2019

Jogos tradicionais portugueses PND
(pelo país inteiro, juntando pais, avós e filhos e em parceria com várias camaras municipais portuguesas) 2002-2004

Eventos e atividades comunitários de impacto local (em parceria
com o Instituto Português da Juventude)

Cursos nas áreas da intergeracionalidade e
inclusão social (ex. artesanato tradicional,

2000-2019

atividades e outras tradições) – 2001-2019
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Ações de sensibilização florestal - Plantar Portugal - Novembro de 2010

CENTRO COMUNITÁRIO: Criação de um espaço gratuito
de atividades de tempos livres para comunidades
algarvias desfavorecidas (no âmbito do Programa de

Programa formação de animadores PND +

Apoio Juvenil e Apoio infraestrutural, pelo Instituto

experiência educativa de Voluntariado (para vários

Português do Desporto e da Juventude) – 2001-2014

sectores da população – criando-se líderes para o
desenvolvimento da inclusão social) - 1999-2019

www.projectonovasdescobertas.org | info@projectonovasdescobertas.org
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Em 2010 nasceu, associado ao projeto da associação, e em parceria com a Quinta do Vale da
Lama (Algarve – Lagos) - um novo projeto educativo de Desenho de Permacultura- com variadas ofertas
de formação (para qualquer idade) na área da Permacultura e transição para uma era de regeneração.

De 2014 a esta parte a associação mudou a sua sede para a Quinta do Vale da Lama,
acrescentando aos seus programas sociais uma consciência vinda dos conceitos de PERMACULTURA e
REGENERAÇÃO.
Desde da sua raiz a associação demonstrou, em todas as suas atividades educativas, uma
preocupação concreta em estimular, desenvolver e integrar, as capacidades de cada um, como forma de
empoderamento do indivíduo na sua vida pessoal e comunitária. Hoje em dia associação acresce a esta
preocupação um conceito primordial da natureza humana para a sua resiliência e adaptação: a
capacidade de inovação como resposta à necessidade de resolução de problemas sociais, ecológicos e
económicos. A associação acredita que é na ligação entre a capacitação do individuo para a inovação e
para criatividade e a estimulação de capacidades individuais e coletivas, que nasce o desenvolvimento da
capacidade de identificação e antecipação de problemas eco sociais, ao mesmo tempo que se criam
soluções escaláveis com impacto considerável nas três principais esferas da realidade humana – a
ecológica, a social e a económica. Neste âmbito surge, no projeto associativo, um novo projeto educativo
– transversal a todos os outros – O Desenho de Permacultura e da transição para uma era de regeneração
da terra, do indivíduo e das trocas. A Permacultura apresenta-se como o princípio estratégico para a
construção desta resiliência, desta capacitação e deste empoderamento. Partindo desta base, a aplicação
do desenho de permacultura nos variados cursos e atividades educativas da associação, capacita o
individuo de qualquer idade e de qualquer meio-social a cuidar de si, do outro e da terra, de forma justa e
equilibrada, regenerando, repensando e tornando resiliente o mundo que o envolve.
Atualmente promove-se uma conexão mais profunda com a NATUREZA e com o desenvolvimento
SOCIAL. Combinam-se abordagens criativas e inovadoras de aprendizagem não formal e de ferramentas
para uma vida mais sustentável e resiliente, com ligação às tradições e cultura, evocando em contínuo
novas descobertas ao mundo.

VÍDEO YOUTUBE 20 ANOS
http://www.youtube.com/watch?v=N3V8p7Hgdao
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Estratégia 2019-20
Novas Descobertas – 25 anos a semear valores sociais, educativos e culturais

O que é o Projecto Novas Descobertas?
É um espaço de partilha e de aprendizagem contínua,
Onde podes ser tu próprio,
Onde podes expandir as tuas capacidades dentro de uma comunidade
… E aprender com essa experiência.

A associação apresenta uma estratégia para 2019/2020, que se divide em curto, médio e
longo prazo.
A curto prazo, entre um a dois anos, pretendemos:
•

Manter a consciência do propósito comum e dos valores P.N.D. (em momentos de
reuniões táticas e de realinhamento estratégico sazonal);

•

Criar “Círculos P.N.D”: espaços de partilha entre os membros da comunidade e integrar
este padrão de ação comunitária nas experiências residenciais que oferecemos ao público
em geral;

•

Melhorar a comunicação com o público-alvo e parceiros através do upgrade dos meios de
divulgação ao nosso alcance: website, newsletter, e-mails, inscrições, flyer’s… Mostrando
quem somos e o que fazemos, evidenciando os 25 anos da associação, o trabalho
contínuo e a nossa credibilidade.

•

Valorizar e otimizar as nossas parcerias de modo a estarem alinhadas com o
desenvolvimento das ações da associação. Tal inclui a parceria estratégica com a Quinta
Vale Da Lama, com entidades financiadoras, pesquisar “matching opportunities” e
desenvolver uma relação mais pessoal com estes parceiros.

•

Apostar no desenvolvimento de projetos-piloto, semiautónomos, identificando nestes
áreas transversais a padronizar e áreas específicas a desenvolver
A médio prazo, entre cinco a dez anos, pretendemos:

•

Continuar a alinhar as decisões da associação de acordo com a ética ambiental.

•

Inspirar e incentivar a estilos de vida mais ecológicos e conscientes, oferecendo uma
autonomia criativa ao nosso público-alvo.
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•

Adotar elementos culturais comuns e desenhar espaços/elementos culturais novos de
acordo com a ética ambiental.

•

Continuar a monitorizar o impacto ambiental, reduzir o consumo e cuidar da natureza.

•

Desenvolver padrões de trabalho mais eficazes.

•

Aumentar o número de participantes nos programas, e juntar os serviços PND de
rendimento mais alto com os de rendimento mais baixo de forma a permitir a
sustentabilidade do plano de atividades da associação e a ação social de vagas gratuitas.

•

Diversificar os apoios através de candidaturas nacionais e internacionais, a entidades de
interesses semelhantes aos da associação e entidades novas que ainda não conheçam a
associação.

A longo prazo, a vinte cinco anos, pretendemos:

•

Cultivar versatilidade e diversidade de inúmeras competências através da formação
contínua.

•

Melhorar processos de trabalho, criando padrões eficientes.

•

Criar ferramentas transversais a projetos e atividades que permitam criar autonomia da
função a desempenhar com a pessoa que a desempenha.

•

Rever de forma criativa o propósito comum ao longo dos anos.

•

Proporcionar momentos de partilha, aprendizagem de modo a poder disfrutar e fazer
parte do propósito comum da comunidade integrante no Projecto Novas Descobertas.

www.projectonovasdescobertas.org | info@projectonovasdescobertas.org
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Plano de Atividades
2019
Projecto Novas Descobertas
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Ciclo NOVAS DESCOBERTAS
Descrição geral

Desafiar crianças, pais, avós e famílias na participação da cocriação de uma sociedade mais
consciente e mais justa, envolvendo-os (e envolvendo-se) de variadas formas, em programas sociais,
educativos, recreativos, ecológicos, culturais e desportivos, que permitam o empoderamento
comunitário, familiar, infanto-juvenil e da terceira idade.

www.projectonovasdescobertas.org | info@projectonovasdescobertas.org
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Campos de Férias Novas Descobertas
Descrição geral e atividades programadas

No período de férias escolares a associação proporciona à sociedade campos de férias
residenciais e não residenciais (atividades de tempos livres) para crianças, jovens e famílias
viverem dias em grupo, desenvolvendo competências de inclusão e de aprendizagem
comunitária, ao mesmo tempo que se divertem, criam laços saudáveis consigo próprios, com o
grupo e com a natureza, usufruindo do espaço da quinta e de toda a envolvente regional.
Cultivam-se amizades em dias divertidos de desafio, cuidando a terra e a sociedade
através de atividades tais como: acampamentos selvagens, gincanas na natureza, visita ao concelho,
escalada, jogos aquáticos, jogos de exploração noturna, cuidados com a horta, colheitas, jogos de criação
de grupo e vivência comunitária saudável, sistemas de cordas, aplicação prática de princípios de
permacultura, tomada de decisões em grupo, círculos de histórias, construções ecológicas, artesanato e
expressões artísticas, desporto e saúde, jogos e dinâmicas de aventura e exploração selvagem da

natureza…

Campos de Férias 2019:
TURNO I (12 - 16 anos) – 6 a 14 de Julho
TURNO II – (8 - 12 anos) – 20 a 28 de Julho
TURNO III (12 - 16 anos) – 7 a 18 de Agosto
TURNO IV – (8 -16 anos) – 24 de Agosto a 1 de Setembro

ATL’S 2019:
ATL PND Páscoa na Quinta (6 - 12 anos)
15 a 19 de Abril
ATL PND nas escolas (3 -6 anos) – 1 a
16 Agosto

20

www.projectonovasdescobertas.org | info@projectonovasdescobertas.org
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Dias Aventura
Descrição geral e atividades programadas

Convidam-se jovens, adultos e pais a viverem dias e noites com a equipa PND,
desafiando-se e superando obstáculos, criando competências para se surpreenderem e às suas
capacidades físicas, psicológicas e sociais. Em grupo e individualmente percorrem a aventura de
desafios na natureza, na sociedade, no grupo, na relação familiar e desafios da adolescência.
Cria-se um ambiente descontraído ao mesmo tempo que se ultrapassam barreiras que nunca se
tinham colocado na sua relação com o mundo e consigo próprios, mas que poderão acontecer a
qualquer momento numa sociedade que começa atingir novos limites. Tipo de atividades: Fogo
primitivo; Técnicas de sobrevivência na natureza; conversas de confrontação; projeto vídeo;
obstáculos em grupos, novas tecnologias humanas…

Dias Aventura 2019:
Dias Aventura na Páscoa (6 aos 12) – 3 a 6 de Março
Dias de Aventura PND (8 aos 12) – 16 a 20 de Dezembro

www.projectonovasdescobertas.org | info@projectonovasdescobertas.org
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Formação de Animadores & Líderes
Descrição geral e atividades programadas

Para jovens, adultos e comunidade em geral, trata-se de uma formação intensiva de uma
semana, para o desenvolvimento de competências base na facilitação e liderança de grupos no
âmbito da educação social e ambiental – habilitando os participantes para o trabalho nas áreas
de combate à exclusão social e inclusão comunitária. Os participantes adquirem na prática e
passando também eles por uma pequena experiência de campo de férias, aptidões de liderança
de grupo, de criatividade e observação, de responsabilidade cívica e social, de gestão de
sentimentos e afetos, de trabalho em comunidade e iniciativa individual e coletiva. Tipo de
atividades desenvolvidas: Dinâmica de grupo, apresentação de modelos, metodologias e
ferramentas, facilitação de jogos, role-play, expressões artísticas, dinâmicas de diálogo
colaborativo, jogos e desporto, aventura, team-building, pensamento crítico e apreciativo,
autorregulação e comunicação não violenta, empoderamento para a ação regenerativa…

Formação de animadores 2019:
Formação de Animadores PND – 12 a 18 de Abril
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www.projectonovasdescobertas.org | info@projectonovasdescobertas.org
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Projecto “Lar de Idosos”
Descrição geral e atividades programadas

Dias da semana, Fins-de-semana e feriados com a associação numa oportunidade de
aprendizagem e amparo social, divertimento, de convívio e ocupação de tempos livres da
população sénior institucionalizada, com espaços de aprendizagem não formal e equipamentos
destinados a prestar apoio, a combater a exclusão social e a intervir diretamente junto das populações de
lar de idosos. A associação oferece à sociedade neste projeto “lar de Idosos” atividades variadas de
ligação intergeracional e que instiguem a integração social, o envelhecimento ativo e saudável, o combate
à solidão na velhice, a partilha de histórias e tradições, a ligação com os saberes e profissões de
antigamente, o voluntariado jovem e intergeracional, o apoio a seniores sem famílias e deixados ao
abandono institucional, atividades de ligação com a natureza.

Projecto “Lar de Idosos” 2019:
De 28 de Fevereiro a Dezembro
*interrupção de Julho a Setembro.

www.projectonovasdescobertas.org | info@projectonovasdescobertas.org
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Projecto “MEIA-PRAIA: Jovens em risco social”
Descrição geral e atividades programadas

Este projeto nasce da reflexão conjunta entre o PND e o lar de Jovens em Lagos, para intervir na
comunidade da Meia-Praia, de forma a chegar ao público de jovens com a intenção de os envolver numa
ação motivada e de impacto positivo nas suas vidas pessoais e vida comunitária. O projeto “Meia-Praia
Jovens em risco social”, pretende através de várias dinâmicas participativas e de educação não formal
trazer atividades que chamem a atenção dos jovens e os conectem com as suas motivações e
consequentemente com a sua comunidade. Espera-se desta forma mitigar comportamentos e atitudes
negativas para consigo mesmos, para com os seus pares e comunidade envolvente. Pretende-se dar voz e
envolver os jovens a participar e dinamizar um projeto de grupo com impacto positivo no seu ambiente.
PARA: Jovens da comunidade Meia-praia.
ONDE: Comunidade e centro Comunitário - Meia-praia| Lagos
QUANDO: A começar em Março de 2019, durante pelo menos 1 ano.
COMO?
Fase 1 – Relação
Fase inicial com duração de 2 a 3 meses, incluindo uma visita semanal à comunidade Meia Praia. Pretende criar relação com a
comunidade em geral e criar o grupo nuclear de jovens. Conta com atividades específicas: Exploração de desportos; Dinâmicas
de criação de relação; Desafios pessoais e de grupo;
Fase 2 – Criação
Com duração de 3 meses e visitas mais regulares, pretende-se criar entusiasmo e encontrar um tópico de interesse comum ao
grupo nuclear para a criação de um projeto que seja benéfico para este grupo e/ou a comunidade envolvente.
Fase 3 – Ação
A fase de ação será determinada de acordo com o projeto desenhado com os jovens, estando o seu tempo de duração
dependente do seu objetivo, no entanto não deverá exceder os 6 meses.
Fase 4 - Celebração
Esta fase trata-se de um evento comunitário para partilha e celebração. Nesta fase iremos juntos avaliar o potencial de
continuidade do projeto.
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Ciclo ESCOLAS & GRUPOS
Descrição geral

Associação recebe escolas e grupos, ou desloca-se às escolas (do infantário até ao 12º
ano) numa oportunidade de explorar tópicos educativos específicos pela experiência prática no
contacto com a ação Regenerativa e permacultural em variadas temáticas: ambiente e ecologia,
estar em grupo, consciência social, importância de ecossistemas, tradições & cultura, vivência
comunitária saudável, team-building e resolução de conflitos, gestão das emoções, inteligência
emocional (…) e assim proporcionar uma aprendizagem não formal e interativa capacitante de
ferramentas duradouras e inovadoras para a resiliência da criança e para a ação efetiva do
professor.

www.projectonovasdescobertas.org | info@projectonovasdescobertas.org
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Dias na Quinta – Programa Educativo para Escolas
Descrição geral e atividades programadas

Trata-se de uma oportunidade para conhecer e explorar temáticas curriculares específicas através
da vivência prática dos ciclos de uma quinta dinâmica ou simplesmente beneficiar do contacto direto
com a natureza envolvente e as suas rotinas sazonais.
O programa abarca diversos projetos possíveis: visitas de estudo e oficinas, sessões temáticas,
sessões desenhadas em adaptação a diferentes currículos escolares e ainda acampamentos de grupo. A
ação é sempre pensada para satisfazer disponibilidade de horários e tempo, orçamentos e recursos
disponíveis, idade e necessidade especiais bem como curiosidades e objetivos educativos de cada grupo
ou escola.

Apresentam-se as seguintes atividades possíveis: Fazer uma horta, criar um solo, os
animais, ciclo da lã, artes e ofícios do antigamente, da horta para o prato, vivência comunitária
saudável, introdução á permacultura, criar florestas, a sociedade hoje em dia, criação de grupo,
dinâmicas de resolução de conflitos, dinâmicas de teambuilding e inclusão social, dinâmicas
sociais…
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O programa visa envolver os diversos grupos no contacto com a Quinta Vale da Lama e as suas
rotinas enquanto quinta Regenerativa e de Permacultura, e assim proporcionar uma aprendizagem
transformadora pela experiência prática.

O QUE É UMA QUINTA REGENERATIVA E DE PERMACULTURA?
Uma Quinta com ação Regenerativa (seja ela social, ecológica ou economia) visa a regeneração e a
manutenção, não apenas das culturas, mas de todo o seu sistema de ação, incluindo as comunidades
rurais e os consumidores. Esta regeneração tem em conta, além dos aspetos económicos, as questões
ecológicas, éticas e de equidade social, baseando-se para isso nos princípios de Permacultura:

“A Permacultura é uma filosofia de trabalhar com, e não contra a natureza; de
observação prolongada e pensativa em vez de trabalho prolongado e
impensado; e de olhar para (pessoas) plantas e animais em todas as suas
funções, em vez de tratar qualquer área como um sistema unicamente
produtivo.” Bill Mollison, co-criador do conceito de Permacultura
Dias na Quinta – Escolas e Grupos 2019:
De Janeiro a Dezembro *interrupção julho e agosto.

www.projectonovasdescobertas.org | info@projectonovasdescobertas.org
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P.N.D. Nas escolas
Descrição geral e atividades programadas

O Projecto Novas Descobertas frequenta as escolas locais, 2 vezes por semana, para dinamizar
atividades na área da regeneração ambiental e social. Dentro das AEC's a equipa do PND dinamiza
atividades variadas, desde de artisticas até criação de canteiros de vegetais e aromáticas no espaço da
escola, sendo que o principais focos são a consciencialização ambiental e a criação de um grupo unido
através de dinâmicas de cooperação e teambuilding.
A associação oferece também às escolas a possibilidade de uma criação mentorada de hortas nos
seus espaços, em que a equipa PND desenha junto das turmas o espaço idealizado, através de um
desenho colaborativo com base nos principios e éticas da permacultura. Criam-se hortas verticais,
canteiros, charcos e sistemas de compostagem, tudo apartir de materiais recicláveis e reutilizáveis.

PND nas escolas 2019:
De Janeiro a Dezembro *interrupção julho e agosto.
“Hortas PND” nas escolas dos concelhos vizinhos
www.projectonovasdescobertas.org
| info@projectonovasdescobertas.org
* Atividades
de Enriquecimento Curricular
– escolas de Lagos
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Formação para Professores
Descrição geral e atividades programadas

Em tempo de emergência na transformação de práticas de ensino e gestão de aula o Projeto
Novas Descobertas quer contribuir de forma positiva, promovendo oportunidades de aprendizagem,
partilha e reflexão para professores, educadores e pais.
Formação de professores: uma intenção de oferecer à comunidade de ensino oportunidades de
capacitação para o seu trabalho efetivo com grupos de jovens, aprendendo a utilizar a turma como
ferramenta de aprendizagem por si só, e aplicando os princípios do trabalho em equipa e da gestão social
no grupo da turma, como forma de potencializar aprendizagens, beneficiando das diferenças de cada um
Em 2019 queremos compreender como pode a nossa experiência na criação e gestão participativa
de grupos suportar os educadores que procuram ferramentas para atualizar a sua ação. Para isso, iremos
promover uma ação inicial de 2 dias (com datas ainda a confirmar) para avaliar o interesse e
necessidades, bem como partilhar técnicas e exemplos.
Alguns dos conceitos-chave desta ação: criação de grupo, mentoria, gestão de motivação e autonomia,
espaços de aprendizagem.

Formação para Professores 2019:
* Lançamento em Setembro
Introdução ao trabalho em grupo
para professores – 9 de
Novembro

34

Ciclo PERMACULTURA & REGENERAÇÃO
Descrição geral
Exemplificar através de ações concretas e práticas (com impacto social, ecológico e económico) o
desenho e a implementação da Permacultura no plano de atividades associativo, nos espaços da
associação, na Quinta do Vale da Lama, na ação com os parceiros, sócios e outros projetos, na
intervenção local, regional, nacional e internacional.

“A Permacultura é uma filosofia de trabalhar com, e não contra a natureza; de observação
prolongada e pensativa em vez de trabalho prolongado e impensado; e de olhar para plantas
e animais em todas as suas funções, em vez de tratar qualquer área como um sistema
unicamente produtivo.” Bill Mollison, co-criador do conceito de Permacultura

www.projectonovasdescobertas.org | info@projectonovasdescobertas.org
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Curso de Desenho de Permacultura (PDC)
Descrição geral e atividades programadas

Conhecidos mais como PDC, trata-se de uma experiência que oferece as ferramentas base
para desenhar ecossistemas humanos abundantes e regenerativos, segundo os princípios básicos
de permacultura, suas éticas, valores e aplicações práticas a nível social, ecológico e económico.
Atividades do curso de desenho de permacultura e do seu ciclo temático de workshops| cursos:
Leitura de mapas e análise dos diferentes elementos naturais, desenho de jardins intensivos;
aplicação de estratégias de controlo natural de vegetação, plantação de árvores e desenho de
florestas; Planificação e aplicação de estratégias de poupança de desperdícios, eficiência energética,
económica e social; regeneração de solos e das águas; Técnicas de reidratação dos terrenos; Criação de
húmus através de técnicas tradicionais; Renovação de pastos, projetar edifícios solar passivos, bio
construção, aplicação de técnicas de coleta e armazenamento de água das chuvas…

Curso de Desenho de Permacultura 2019:
Curso de Desenho de Permacultura I – 1 a 14 de Junho
Curso de Desenho de Permacultura II – 6 a 20 de Outubro
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Formação de Professores de Permacultura (PTM)
Descrição geral e atividades programadas

Integrado no ciclo de Permacultura e Regeneração, este curso pretende oferecer ferramentas
para o ensino e aprendizagem de Permacultura e ação regenerativa.
O PERMACULTURE TEACHING MATTERS é um programa internacional criado pela professora
ROSEMARY MORROW motivando um ensino responsável e centrado no aluno. Está dirigido a pessoas
interessadas em adquirir ferramentas eficientes para a gestão da aprendizagem, com foco na criação de
currículos de aprendizagem teórico-prática de Permacultura, bem como ações de regeneração ecológica
e social com grupos noutros contextos educativos.
Parte deste curso é uma fase posterior de aprendizagem prática pela imersão noutros cursos e
programas da associação. O participante poderá optar por ser aprendiz nos nossos cursos de desenho de
permacultura (PDC), Campos de Regeneração de Ecossistemas, Cursos de introdução à Permacultura,
Ajudadas, Campos de Férias, ou outros. Com cada aprendiz será traçada uma estratégia pessoal com
acompanhamento de um mentor. Pretende-se empoderar a ação regenerativa pela formação de
facilitadores conscientes e enraizados em práticas pedagógicas centradas nas necessidades dos tempos
atuais.

www.projectonovasdescobertas.org | info@projectonovasdescobertas.org
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Campos de Regeneração de Ecossistemas
Descrição geral e atividades programadas

Os campos de Regeneração de Ecossistemas são uma experiência de aprendizagem, ação
e trabalho em rede. Os participantes têm várias origens e reúnem-se motivados para atuar como
agentes de regeneração, explorando ferramentas e conhecimento. Estamos nestes campos de
ação dedicados a compreensão de princípios ecológicos base e à prática de técnicas-chave, bem
como ao aprofundamento de potenciais redes de ação e apoio.
Completamente gratuita à comunidade, esta oportunidade de aprendizagem experiencial
é oferecida a todos os interessados em aprender e continuar o trabalho de regeneração de
ecossistemas no seu contexto doméstico e/ou de trabalho.
Inclui a exploração de conceitos e ferramentas para a criação de espaços de
aprendizagem, nomeadamente a Permacultura como metodologia de design. Além do trabalho
conjunto, parte dos dias são passados a explorar a região envolvente e momentos recreativos de
grupo.
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Cursos & Workshops de Permacultura
Descrição geral e atividades programadas

Diversas oportunidades de formação específica (com professores convidados) em
assuntos relacionados com a área da Regeneração e Permacultura como agentes de capacitação
de ferramentas de mudança ecológica e social (ex. sociocracia, introduções à permacultura, fazer
e cuidar uma horta, plantas amigas e inimigas, biocontrução, formação em softskills,
comunidades saudáveis, gestão de conflito, gestão social…).

Ao longo do ano a associação oferece ainda
workshops relacionados com as tradições e cultura do
antigamente no âmbito de as fazer renascer nos dias de
hoje em práticas artesanais e ofícios do antigamente, mas
ainda tão necessários para o sucesso cultural e social de
cada comunidade e do individuo e que são agentes
facilitadores da inclusão social: cestaria, cerâmica, cozinha
mediterrânea, realização de hortas, carpintaria, artesanato
tradicional, instrumentos artesanais, processamento e
conservação regional, calcetaria…

Introduções à Permacultura & Workshops 2019:
Introdução à Permacultura – 2 de Maio| 16 de Novembro
Ação de Plantação – data a definir (Maio ou Junho)
www.projectonovasdescobertas.org | info@projectonovasdescobertas.org
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Programa Estágios na Quinta 2019
Descrição geral e atividades programadas

Para quem está interessado em Permacultura e à procura de obter uma base de competências
sólida na área da agricultura orgânica, em pomares e agro-florestação. Para quem se interessa pelo
processamento e transformação de produtos agrícolas. Para quem tem curiosidade acerca de carpintaria
ou construção natural. Para quem gosta de novas experiências e dos desafios da vida comunitária: Este
programa de estágios propõem-se a ensinar ferramentas nestas áreas.
O Programa de estágios da Quinta Vale da Lama é um programa de seis meses onde os estagiários
aprendem pela experiência prática, com a natureza, trabalhando, estudando e vivendo juntos na nossa
quinta.
A combinação de trabalho e estudo permite ao estagiário desenvolver uma compreensão prática e
teórica da sua área de estudo.

ESTÁGIO DE AGRICULTURA ORGÂNICA:
Este estágio foca-se na aprendizagem do crescimento orgânico em pequena escala e na
capacidade de empreendedorismo agrícola. Os estagiários aprendem como desenhar, planear, regar,
crescer, colher e vender os produtos de uma horta, em variedade, em abundância e de acordo com os
ciclos sazonais, para melhor servir o mercado local e os seus próprio objetivos de negócio agrícola. A
aprendizagem passa ainda por saber crescer e interagir com estes mercados e potencializar um negócio
bio.
Objetivos de aprendizagem e conteúdos: Desenho, planeamento e criação da horta; Ferramentas,
recursos e outras considerações; Propagação de plantas; Preparação de camas agrícolas; Fertilidade e
gestão de solos; Colheita e preparação da colheita para venda; Utilização adequada de “Bio Effectors”;
Estratégias de rega; Monitorização de plantas; Como crescer e interagir com os mercados: desde o
fornecimento aos mercados locais até chegar e outros fornecedores de maior escala.
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ESTÁGIO EM AGROFLORESTAÇÃO
Este estágio apresenta três áreas principais: cuidar de árvores, cuidar de animais de uma quinta
e produção de composto. O estagiário pode escolher trabalhar nas três áreas ou especializar-se numa.
Utilizando a quinta como modelo, o estagiário aprende como vários sistemas de permacultura interagem
uns com os outros. O estagiário poderá ainda aprender acerca de inúmeros sistemas de compostagem.
Objetivos de aprendizagem e conteúdos: Plantação e tratamento de árvores, fixadores de nitrogénio,
Arquitetura paisagística, Gestão e colheita em pomares, Vinha e produção de vinho, Rega, Animais,
Compostagem.

ESTÁGIO EM PROCESSAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS
Este estágio permite uma aprendizagem centrada no processamento e transformação de
produtos provenientes de uma horta, de uma quinta e da natureza envolvente. Os estagiários aprendem a
produzir e a processar (com o mínimo de desperdício e de forma biológica) alimentos e produtos naturais
partindo das matérias-primas de uma quinta.
Objetivos de aprendizagem e conteúdos: Técnicas de colheita, Armazenamento adequado de produtos,
Higiene e segurança alimentar, Processamento de produtos, Produção: sabão, chás, ervas aromáticas,
compotas e doces, pastas, frutos secos; Produtos fermentados; Desenvolvimento de novos produtos;
Estratégias de preparação e educação do consumir final e dos mercados locais para o escoamento dos
produtos processados; Crescimento e interação com os mercados locais e com a necessidade do
consumidor.

ESTÁGIO EM CARPINTARIA E CONSTRUÇÃO NATURAL
Os estagiários aprendem carpintaria e técnicas de construção com madeira bem como com outros
materiais ligados a uma componente mais natural (ex. taipa). A aprendizagem é alargada: poderá ir desde
ensinamentos de acabamentos finais de uma mobília em madeira até algo maior como seja construir os
alicerces e estrutura base de uma casa em taipa. Com o seu mentor, o estagiário poderá aprender de uma
forma experienciada, a planear, desenhar e construir uma variedade de projetos de construções naturais
e em madeira.
Objetivos de aprendizagem e conteúdos: Aprendizagem do ofício de carpintaria e construção natural:
Moldagem de madeira, construção de mobília, construção natural; Técnica base de desenho e
planeamento de construção (incluindo modelagem 3D); Layout de construção, Estimativa; Medição, corte
e montagem; Manuseamento de ferramentas; Segurança e cuidados a ter em construção natural e
carpintaria.

www.projectonovasdescobertas.org | info@projectonovasdescobertas.org
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AÇÃO ASSOCIATIVA
Descrição geral

O Projecto Novas Descobertas tem uma base associativa, conjunto de sócios, que lhe
atribui o estatuto de associação e compre com um conjunto de estatutos publicados em diário da
república. Como tal na sua ação privilegia e contempla as necessidades e vontades de um corpo
associativo ativo, dinâmico e versátil. Contamos com um conjunto de sócios que visita, anima,
voluntaria-se, ajuda e cria nesta associação um plano de atividades de serviço social, comunitário
e ambiental.
O corpo associativo P.N.D. é internacional e multidisciplinar e age em nome da associação
com as suas diferentes aptidões e com grande vontade de pôr em prática aprendizagens
contínuas para a Inclusão Social, Ecológica e Económica.
Sediado num espaço dinâmico e com programação variada, a associação vive do apoio,
ajuda, intervenção de muitos dos seus sócios, há 25 anos, que oferecem o seu contributo
altruísta em voluntariado direto, em projetos seus com a associação, em visita e divulgação das
nossas ações ou se mantem ligados á distância contribuindo com as suas cotas, ideias e projetos.
A comunidade P.N.D associativa fica contudo ligada pela memória dos bons momentos e
experiência transformadores de vida que cada sócio membro transporta para a sua ação em cada
canto do mundo.
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Sócio P.N.D.
Descrição geral e atividades programadas

Como associação, toda atividade do Projecto Novas Descobertas, está intimamente
relacionada com as necessidades dos seus associados – membros estes, que integram uma
população com necessidades sociais, ecológicas e económicas, que a associação pretende
ajudar a colmatar das mais variadas formas. Criam-se então espaços de cocriação com os sócios,
para lhes dar a conhecer os seus direitos e deveres; para participarem no plano de atividades
anual e onde se possam envolver na prática associativa como cidadãos empoderados na
sociedade, sentindo-se mais integrados, mais capazes e mais conscientes da sua capacidade
enquanto ser humano e ser social. Atividades como: dias abertos para sócios, atividades
específicas sócios PND nos dias de assembleia geral, projetos de sócio criador, plataforma digital
sócio PND, utilização de espaços e equipamento para seus projetos…

Sócio PND 2019:
Campanha de angariação de quotas PND – 15 de Janeiro a 28 de fevereiro
Encontros da comunidade PND – Ano inteiro
Encontros Comitiva 25 – Fevereiro a Novembro
Assembleia Ordinária PND – Relatório de contas 2018 – 16 de Março
Assembleia Extraordinária PND – Plano de atividades 2020 - 2 de Novembro

www.projectonovasdescobertas.org | info@projectonovasdescobertas.org
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SER SÓCIO P.N.D …
Direitos e deveres e como se tornar sócio

O QUE É SER SÓCIO PND?
Ser sócio PND é fazer parte de uma tradição, de uma família, é ajudar numa missão comum,
sonhar e criar projetos em conjunto.
Um sócio PND também pode idealizar e criar os seus projetos connosco.
Partilhe as suas ideias connosco!
QUEM PODE SER SÓCIO?
Podem ser associados pessoas singulares maiores de 18 anos e pessoas coletivas.
QUAIS OS DIREITOS & BENEFÍCIOS DOS ASSOCIADOS?
 Participar nas reuniões da Assembleia Geral;
 Eleger e ser eleito para cargos sociais;
 Requerer a convocação da Assembleia Geral extraordinária nos termos dos estatutos do n.º 3
do artigo 31°;
Examinar os livros, relatórios e contas e demais documentos, desde que o requeiram por
escrito com a antecedência mínima de 30 dias e que se verifique um interesse pessoal, direto
e legítimo;

 Um sócio PND com cotas em dia poderá beneficiar de descontos em atividades PND, em
serviços e atividades da quinta: ex. dias abertos para sócios, atividades específicas sócios
PND nos dias de assembleia geral, projetos de sócio criador, plataforma digital sócio PND,
utilização de espaços e equipamento para seus projetos, cursos, workshops…
 Beneficiar dos espaços associativos, materiais e ferramentas da associação.
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QUAIS OS DEVERES DOS SÓCIOS?
 Pagar pontualmente as suas cotas;
 Leitura dos estatutos P.N.D.
 Comparecer às reuniões da Assembleia Geral;
 Observar as disposições estatutárias e regulamentos e as deliberações dos corpos gerentes;
 Desempenhar com zelo, dedicação e eficiência os cargos para que foram eleitos.

COMO SE TORNAR SÓCIO P.N.D?
1º Passo – LEITURA DE ESTATUTOS
2º Passo - Preencher e assinar a ficha de sócio (encontra em
www.projectonovasdescobertas.org) e enviar para: associados@projectonovasdescobertas.org
3º Passo - Transferência para o NIB*| IBAN* da associação da jóia de inscrição (5€) + as cotas
anuais (15€) e envie para associados@projectonovasdescobertas.org o comprovativo de
pagamento.
4º Passo - Espere pelo email de confirmação com o seu número de sócio.

COMO EFECTUAR O PAGAMENTO
Transferência Bancária: Caixa de Crédito Agrícola

* NIB: 0045 7194 4015 2135 1713 6 //
* IBAN: PT50 0045 7194 40152135171 36 // BIC/SWIFT: CCCMPTPL
CONTACTO PARA MAIS INFORMAÇÕES OU DÚVIDAS COM OS SÓCIOS PND:
associados@projectonovasdescobertas

www.projectonovasdescobertas.org | info@projectonovasdescobertas.org
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Voluntariado P.N.D.
Descrição geral e atividades programadas

Voluntariar-se no Projeto Novas Descobertas é uma oportunidade para estar envolvido
num projeto associativo, semeando e partilhando valores sociais, ecológicos e educativos.
Recebemos uma variedade de participantes de diferentes nacionalidades e faixas etárias com o
interesse comum em partilhar a sua experiência, reunir conhecimentos e participar nos nossos
projetos com um espírito de serviço social e educativo às necessidades coletivas. Trata-se de
uma oportunidade de colaborar nos programas da associação como animador de atividades, com
monitor de grupos e/ou suporte logístico, como mestre de ofícios, como educador ou de qualquer
outra forma que o voluntário deseje. O voluntário participa no ciclo completo de ação, desde o
planeamento até à avaliação, sendo a duração da experiência dependente do projeto.

Voluntariado 2019:
Recebemos voluntários nos diferentes programas socioeducativos - Todo o ano
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Eventos Associativos & Dias Abertos

oferecidos à comunidade

Descrição geral e atividades programadas

Associação abre portas em dias especiais dedicados a receber toda a população que
pretenda conhecer a associação, a quinta, os seus espaços, os programas e as atividades que
podem realizar connosco (neste espaço ou em colaborações fora dele). Existem 4 eventos anuais
ligados ao ciclo sazonal da quinta e ainda outros dias abertos específicos da associação. Nestes
dias visa-se desenvolver parcerias, criar oportunidades sociais e educativas e encorajar todos os
interessados a fazer parte da comunidade associativa Projecto Novas Descobertas. Atividades
que encontram nestes dias: jogos para variadas idades, sessões explicativas da ação da quinta e
associação, visitas á quinta, pequenos workshops de artesanato e ofícios; cuidados com a horta,
fazer pão, cestaria, expressão artística e musical; performance, contos e cantos, culinária
saudável; convívio famílias e dinâmicas de grupo; círculos de histórias, mercados artesanais;
angariação de fundos.

Eventos e Dias Abertos 2019::
Comitiva 25 anos P.N.D reunião e convívio de sócios- 9 de Fevereiro
Dia aberto “Despertar” – 16 de Março
Dia aberto “Festa do Sol” – 15 de Junho
Festa dos 25 anos P.N.D- 22 de Junho
Dia aberto “Festa das Colheitas” – 21 de Setembro
Dia aberto “Recolher” – 30 de Novembro
www.projectonovasdescobertas.org | info@projectonovasdescobertas.org
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O espaço Novas Descobertas – Campo do Vale: Lagos
Espaço socioeducativo na Quinta do Vale da Lama

No extremo nascente do município de Lagos, onde a linha de comboio cruza a Ria do
Alvor, situa-se, na sua margem, a Quinta do Vale da Lama: Na zona mais plana da Quinta está o
Campo do Vale, uma área totalmente dedicada à esfera social e educativa – SEDE DA
ASSOCIAÇÃO.

O Campo do Vale acolhe atividades organizadas pela associação Projecto Novas Descobertas,
proporcionando à população (e no âmbito das suas atividades) alojamento, diversão, convívio, partilha e
aprendizagem. Dispõe de uma área de “acampamento”, apoiado por WC e chuveiros solares. Possui um
pavilhão com chão de madeira equipado e uma cozinha preparada para grandes grupos. A área exterior é
segura e inclui um campo preparado para desportos e jogos, uma área de artesanato e espaço suficiente
para a associação realizar a ação social, cultural, educativa, desportiva e recreativa que oferece á
sociedade.

O Campo do Vale é construído com e pelas pessoas e pretende ser um campus social e
educativo vivo, experiencial e demonstrativo da prática dos valores da associação.

www.projectonovasdescobertas.org | info@projectonovasdescobertas.org
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Atividades de implementação & manutenção
A gestão do Campo do Vale, enquanto ‘casa’ dos programas do PND, implica rotinas
anuais e sazonais de manutenção e cuidado de infraestruturas e equipamentos, bem como a
criação de projetos de foro educativo associados aos programas PND.
Este espaço adapta-se e transforma-se para responder ao seu propósito: ser um espaço
vivo dedicado à reconexão com a natureza e experiência de ciclos de atividades regenerativas.

A manutenção deste espaço e o seu funcionamento são a oportunidade de desenvolver
parte dos programas que associação apresenta à sociedade, dinamizando assim atividades do
tipo: Sessões de partilha coletiva e comunitária, atividades de apoio à sociedade, implementação
de novas áreas de atividade (artesanato, oficinas, espaços de partilha, abrigos, construções
naturais…); Criação de projetos de capacitação de estagiários e voluntários, workshops ou cursos
temáticos de Permacultura, criação e manutenção de hortas, pomares e viveiros pedagógicos;
Manutenção das áreas educativas interiores e exteriores, criação de informação e jogos acerca
do pomar, compostagem, viveiro, horta, etc.
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A associação completa 25 anos este ano e necessita nos seus espaços e materiais de uma
atualização e manutenção grande. Surgem vários projetos a serem implementados este ano e
nos próximos, para melhor servir as atividades e as populações alvo da nossa ação.

Manutenção de espaços e materiais educativos 2019:
•

Renovação da área destinada ao artesanato, incluindo reparação das infiltrações no
telhado e criação de um ponto de água suporte às atividades e higiene no espaço, uma
vez que recebe agora atividades com maior regularidade e para maiores grupos.

•

Renovação da área destinada ao armazenamento de bicicletas e materiais para saídas de
grupo, incluindo manutenção anual dos equipamentos.

•

Criação de uma área para atividades artísticas e artesanais ao ar livre (sombra de uma
alfarrobeira), incluindo mesas e bancos para grupos até 10 pessoas, e materiais para
criação e exploração do ciclo do barro.

•

Manutenção do viveiro pedagógico; adicionar materiais para receber grupos maiores e
estruturar, repensar espaço para facilitar o acesso a diferentes idades.

•

Limpeza anual das áreas de arrumação (casinha e zona exterior).

www.projectonovasdescobertas.org | info@projectonovasdescobertas.org
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Manutenção de espaços verdes e jardins:

• Cuidado e limpeza geral com zonas relvadas e ajardinadas
• Manutenção do campo de jogos e zonas de sombra associadas
• Limpeza de mato na zona circundante às infraestruturas
• Limpeza e reparação anual da zona de campismo
• Rotinas sazonais na horta pedagógica e agroflorestal/pomares
• Introdução e propagação de plantas tintureiras, flores comestíveis e outras espécies de
interesse aos ciclos de atividades educativas: Ciclo da lã e plantas tintureiras, Ciclo do
papel, Ciclo da horta e cozinha.
Desenho e implementação de projetos associados ou de suporte aos programas educativos:

• Renovação anual do Tipi (estrutura associada a zona de brincadeiras na natureza)
• Criação de nova zona ajardinada e de relação sensorial à natureza
• Estudo e potencial implementação de pontos de sombra (extensão loureiro e estrutura de
sombra)

• Desenho das áreas e projetos associados à exploração dos novos ciclos de atividades:
Ciclo da bio construção e ciclo do barro.

• Criação de estruturas de playground e low ropes para atividades cooperativas e
brincadeira livre

• Projeto de renovação e extensão do viveiro
• Projeto de criação de zona para atividade de cozinha solar e secagem (processamento de
alimentos e secagem de plantas para fins variados)

• Observação e estudo inicial para o desenvolvimento de nova área de campismo; repensar
o uso, localização e manutenção de tendas.

• Desenho e implementação de um sistema de regas.
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Produtos do Campo do Vale:
Reabilitação de tradições & artesanato local através de projetos educativos
Do resultado da implementação de projetos e atividades, nasce a possibilidade de
desenvolver produtos artesanais do campo do vale para fins culturais, educativos, recreativos e
de angariação de fundos.
Ao potencializar recursos, processando-os e transformando-os através de práticas
manuais e artesanais das atividades associativas, oferecemos a possibilidade de ver florescer as
competências dos participantes para a descoberta de ofícios e/ou artes (que lhes servirão para a
vida) ao mesmo tempo que conhecem os materiais naturais abundantes no nosso ecossistema e
a história do seu ciclo, passando pela prática dos transformar em utensílios e beleza. No final,
para além de toda aprendizagem obtém-se produtos artesanais, símbolo de todo um ciclo de
transformação e prática de valores associativos, que poderão ser adquiridos em coletas e
eventos de angariação de fundos ou diretamente no nosso espaço – campo do vale.

www.projectonovasdescobertas.org | info@projectonovasdescobertas.org
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Calendário de atividades 2019
O Quê?| Onde?| Quando?

CALENDÁRIO PROJECTO NOVAS DESCOBERTAS 2019
MÊS
JANEIRO

O QUÊ
Campanha de
angariação de cotas
PND

DATAS

ONDE?

Todo o mês

Quinta Vale da Lama, Campo do Vale

Todo o mês

Quinta Vale da Lama, Campo do Vale

9 de Fevereiro

Quinta Vale da Lama, Campo do Vale

Todo o mês

Quinta Vale da Lama, Campo do Vale

Campanha de
angariação de quotas
PND

Até 28 Fevereiro

Quinta Vale da Lama, Campo do Vale

Projeto “Lar de Idosos”

28 Fevereiro

Lar Joaquim Eugénio Calado

Dias na Quinta – Escolas
e Grupos

Encontro Comitiva 25 –
PLANEAR festa de
celebração
FEVEREIRO
Dias na Quinta – Escolas
e Grupos

Internship VDL

MARÇO

Início a
1 de Março
duração 6
meses

Quinta Vale da Lama

Campos de Férias-Dias
Aventura
(Dos 12 aos 16 anos)

De 3 a 6 de
Março

Quinta Vale da Lama, Campo do Vale

Projeto “Lar de Idosos”

7 de Março

Lar José Filipe Fialho
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ERC-Curso de
Regeneração

De 11 a 15
Março

Quinta Vale da Lama, Campo do Vale

Campanha do click

15 Março até 30
Abril

Online

Assembleia Ordinária
PND

16 de Março

Quinta Vale da Lama, Campo do Vale

Dia aberto “Despertar”

16 de Março

Quinta Vale da Lama, Campo do Vale

Projeto “Lar de Idosos”

28 de Março

Lar de Espiche

Erasmus PAR

30 de Março

Quinta Vale da Lama, Campo do Vale

Dias na Quinta – Escolas
e Grupos

Todo o mês

Quinta Vale da Lama, Campo do Vale

Projeto “MEIA PRAIA:
Jovens em risco social”

Inicio Março
Até um período
de 1 ano

Lagos, Centro comunitário CASLAS –
Meia- Praia

Projeto “Lar de Idosos”

4 de Abril

Residências Mª Francisca Fialho

Projeto “Lar de Idosos”

11 de Abril

Lar Rainha D. Leonor

Formação de
Animadores PND

12 a 18 de Abril

Quinta Vale da Lama, Campo do Vale

15 a 19 de Abril

Quinta Vale da Lama, Campo do Vale

25 de Abril

No centro de lagos

MARÇO

ABRIL

ATL PND Páscoa na
Quinta (dos 6 aos 12
anos)
Jogos e
animação
PND

www.projectonovasdescobertas.org | info@projectonovasdescobertas.org
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Workshop Wild Ethics

27 e 28 Abril

Quinta Vale da Lama, Campo do Vale

Dias na Quinta – Escolas
e Grupos

Todo o mês

Quinta Vale da Lama, Campo do Vale

AJUDADA e PicNic no
espaço PND

1 de Maio

Quinta Vale da Lama, Campo do Vale

Formação gratuita:
introdução à
permacultura

2 de Maio

Espaço Jovem de Lagos

Erasmos PAR

4 de Maio

Quinta Vale da Lama, Campo do Vale

Formação gratuita:
introdução à sociocracia

9 de Maio

Espaço Jovem de Lagos

Formação gratuita:
histórias e ecologia

16 de Maio

Espaço Jovem de Lagos

Dias na Quinta – Escolas
e Grupos

Todo o mês

Quinta Vale da Lama, Campo do Vale

Ação de
Plantação

Maio/Junho

Lagos

Projeto “Lar de Idosos”

6 de Junho

Lar S. João Batista

Projeto “Lar de Idosos”

13 de Junho

Lar de Bensafrim

Curso de Desenho de
Permacultura (PDC)

De 1 a 14 Junho

Quinta Vale da Lama, Campo do Vale

8 e 9 Junho

Quinta Vale da Lama, Campo do Vale

ABRIL

MAIO

JUNHO

Workshop de
Sociocracia PND e ORLA
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JUNHO

Dia aberto “Festa do
Sol”

15 de Junho

Quinta Vale da Lama, Campo do Vale

Festa dos 25 anos
P.N.D.

22 Junho

Quinta Vale da Lama, Campo do Vale

Dias na Quinta – Escolas
e Grupos

Todo o mês

Quinta Vale da Lama, Campo do Vale

Campos de férias PND –
TURNO I
(dos 12 aos 16 anos)

6 a 14 de Julho
Quinta Vale da Lama, Campo do Vale

JULHO

AGOSTO

Campos de Férias PND –
TURNO II
(dos 8 aos 16 anos)

20 a 28 de Julho

ATL PND Diurno
Infantário apoio a
associação de Pais

1 a 16 Agosto

Campos de férias PND –
TURNO III
(dos 12 aos 16 anos)

7 a 18 de Agosto

Quinta Vale da Lama, Campo do Vale

Quinta Vale da Lama, Campo do Vale
Campos de Férias PND –
TURNO IV
(dos 8 aos 16 anos)
Dia aberto campo de
férias pais & filhos

SETEMBRO

24 de Agosto a 1
de Setembro

Quinta Vale da Lama, Campo do Vale
1 de Setembro

Dia aberto “Festa das
Colheitas”

Quinta Vale da Lama, Campo do Vale
21 de Setembro

Dias na Quinta – Escolas
e Grupos

Todo o mês

Quinta Vale da Lama, Campo do Vale

“Hortas PND” nas
escolas do concelho

Lançamento em
Setembro

Quinta Vale da Lama, Campo do Vale

www.projectonovasdescobertas.org | info@projectonovasdescobertas.org
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OUTUBRO

Curso de Desenho de
Permacultura
residencial (PDC)

6 a 20 de
Outubro

Campanha de
angariação de cotas II

Até dia 30
outubro

Dias na Quinta – Escolas
e Grupos

23 Outubro

Quinta Vale da Lama, Campo do Vale

Quinta Vale da Lama, Campo do Vale

Todo o mês

Quinta Vale da Lama, Campo do Vale

TEAMBUILDING E
DINÂMICAS DE EQUIPA

4 e 25 Outubro

Lagos

Projeto “Lar de Idosos”

Data a definir

…

“Hortas PND” nas
escolas do concelho

Assembleia
Extraordinária PND

Quinta Vale da Lama, Campo do Vale
2 de Novembro

NOVEMBRO

Formação gratuita para
professores: introdução
à formação de grupos

ERC-Curso de
Regeneração II

9 de Novembro

Espaço Jovem de Lagos

11 a 15
Novembro

Quinta Vale da Lama, Campo do Vale

Assembleia Ordinária
PND

NOVEMBRO

Formação gratuita:
introdução à
permacultura

16 de Novembro Quinta Vale da Lama, Campo do Vale

Dia aberto “Recolher”

30 de Novembro Quinta Vale da Lama, Campo do Vale

Semana – “Plantar
Portugal”

Terceira semana Concelho de LAGOS
do mês
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Dias na Quinta – Escolas
e Grupos

NOVEMBRO

“Hortas PND” nas
escolas do concelho

Todo o mês
Quinta Vale da Lama, Campo do Vale

Campanha de
angariação de cotas II
Data a definir

…

8 de Dezembro

Quinta Vale da Lama, Campo do Vale

Projeto “Lar de Idosos”
Jantar de encerramento
das comemorações 25
anos

ATL- Atividades de
Tempos Livres (6 aos 12
anos)
16 a 20 de
Dezembro
Campo de Férias- Natal
(12 aos 16 anos)

Quinta Vale da Lama, Campo do Vale

DEZEMBRO
Projeto “Lar de Idosos”

Data a definir

…

Todo o mês

Quinta Vale da Lama, Campo do Vale

Dias na Quinta – Escolas
e Grupos

“Hortas PND” nas
escolas do concelho

www.projectonovasdescobertas.org | info@projectonovasdescobertas.org
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Associação Social, Educativa e Recreativa

Instituição Particular de Solidariedade Social - Nº DAJI/SRC 988/2011
CAIXA POSTAL- 322 - Quinta do Vale da Lama Odiáxere 8600-258 Lagos

www.novasdescobertas.org
info@projectonovasdescobertas.org

