Associação Moving Cause
Plano de Actividades e
Orçamento 2017

1. Ser Educação
O Ser EducAção é um projeto de sensibilização e formação para a renovação das práticas
educativas nos seus conteúdos, formatos e relações. Entendemos a Educação como um
processo de relação entre pessoas e com os espaços em que vivemos: Casa, Escola,
Comunidade.

1.1 - Encontro de Primavera do Núcleo da Rede de Educação Viva do Minho
21 de Março
Neste dia pretendemos proporcionar o encontro entre as crianças e responsáveis da rede de
educação viva do Minho, partilhando experiências e vivências num dia de atividades na
montanha.
Carga horária: 6 horas
Pessoas envolvidas na organização: 4
Orçamento: 100 euros
Parcerias: Associação o Mundo Somos Nós,Braga; Projecto Terra, Viana do Castelo;
Comunidade de Aprendizagem Gomos de Tangerina, Guimarães; Escola Eira do Penedo, Soajo Agrupamento de Escolas de Arcos de Valdevez.
1.2 III Encontro Ser Educação no Soajo
22,2 3 e 24 de SETEMBRO
Neste Encontro vamos refletir sobre Ser, Educar e como Agir. Vamos também apoiar o
projeto educativo do Soajo, envolver e valorizar a comunidade local e estreitar laços
institucionais.
carga horária: 3 dias
pessoas envolvidas organização: 33
Orçamento: 4990€
Parcerias locais: Centro Social e Paroquial do Soajo;Junta de Freguesia do Soajo;Casa do Povo
do Soajo;Associação Recreativa do Soajo;Agrupamento de Escolas de Arcos de Valdevez;

Associação de Pais Agrupamento de Escolas de Arcos de Valdevez;Câmara Municipal de Arcos
de Valdevez.

Concerto de Capicua- Mão Verde no II Encontro SerEducAção

1.3- Ciclo de Oficinas Soajo em Movimento ConVida
As Oficinas do Movimento ConVida pretendem ser um espaço aberto a todos que queiram
aprender ou ensinar algo, sejam eles crianças, jovens, adultos ou idosos. É lançado um
calendário de workshops onde se irão desenvolver diferentes actividades que contribuam para
o desenvolvimento e aprendizagem de todos. Será no fundo uma espécie de universidade
aberta, em que o único requisito para entrar é ter vontade de aprender ou ter algo para
ensinar.

● 5 Novembro
Oficina de Rocas
● 19 Novembro
Oficina de Sabão
60 euros (materiais:20, formador:40)

● 26 Novembro
Oficina de observação de aves de rapina nocturnas
70 euros (deslocação:30, formador:40)

Oficina de Rapinas Nocturnas

● 16 a 18 Dezembro
Mercado de Natal de Soajo

● Janeiro
Oficina de Cerâmica
100 euros (mat/cozeduras:70, formador:30)
● 14 Janeiro
Oficina de Feltro
60 euros (materiais 10, deslocação:20, formador:30)
● 5 Fevereiro
Oficina de Tecelagem
(materiais 30, formador:30)
● 12 e 19 Fevereiro
Oficina do Pão
15 euros
● 5 Março
Oficina de Origamis
40 euros (materiais:10, formador:30)
● 19 Março
Oficina de Cianotipia
55 euros (materiais:10, deslocação:15, formador:30)

● 9 Abril
Oficina de Apicultura
70 euros (deslocação:40, formador:30)
● 23 Abril
Oficina de Bolotas
60 euros (deslocação:30, formador:30)
● 7 Maio
Oficina Cozinha Vegetariana
60 (materiais10, deslocação:20, formador:30)
● 21 Maio
Oficina do Lobo
50 euros (deslocação:20, formador:30)
● 4 Junho
Oficina do Queijo
60 euros(materiais30, formador:30)
● 25 Junho
Oficina de Fornos Solares
euros (materiais:20, formador:30)

Mercado de Natal de Soajo na Casa do Povo

2. Agro- Ecologia
Os objectivos agro-ecológicos da associação Moving Cause assentam numa base de
permacultura e por isso durante o próximo ano pretendemos organizar três PDCs
(Permaculture Design Course) e um curso avançado Metodologias de Design.
PERMACULTURA significa “cultura permanente” e trata de planear habitats humanos
sustentáveis. É um sistema de design ecológico e inteligente, baseado nos princípios das leis da
natureza e nas suas interligações, que proporciona uma serie de ferramentas para podermos
construir e viver em habitas naturalmente mais estáveis e equilibrados.

2.1 - Curso Avançado de Metodologias de Design em Permacultura no Soajo
13 e 14 de Maio 2017
Carga horária: 32 horas
Pessoas envolvidas organização: 3
Público alvo: Pessoas certificadas com curso de design em Permacultura
Orçamento: 4200€

Design de uma quinta nos Arcos de Valdevez

2.2 - Curso de Design em Permacultura aos fins de Semana (Fafe, Porto e Paredes de Coura)
Este curso oferece uma “viagem” de cinco fins de semana alternados pelo mundo da
Permacultura, será ministrado em português e os participantes que cumprirem todas as horas
de formação obterão um certificado oficial da «British Permaculture Association» de realização
de um “PDC – Permaculture Design Course” – o curso de 72 horas criado por Bill Mollison. O
curso será realizado aos fins de semana de 15 em 15 dias, próximo de áreas urbanas
permitindo assim a participação de pessoas com rotinas de trabalho que pretendam integrar
este conhecimento quer na sua vida pessoal ou profissional.
Fafe (Quinta do Minhoto) : 11 de Fevereiro a 9 de Abril (aos fins de semana de 15 em 15 dias)
Porto (Fundação de Serralves): datas a definir
Paredes de Coura (Quinta das Águias): 30 de Setembro a 5 de Novembro) (aos fins de semana
de 15 em 15 dias)
Carga horária: 80 horas
Mínimo 10 participantes, máximo 20.
Orçamento: 2800 euros

PDC em Serralves 2013

2.3 Curso de Design em Permacultura no Soajo (formato intensivo)
Soajo: 11 a 23 de Julho
Público alvo: Pessoas interessadas em aprender Permacultura com a possibilidade de tirar 12
dias seguidos e interesse em viver uma experiência comunitária
Carga horária: 96 horas
Orçamento: 4500 euros

2.4

- Horta Bio-Energética no Soajo

18 e 19 de Março
Cultivar a Terra e o Corpo de forma saudável para todos os seres!
Esta é uma oficina para todas as pessoas que cuidam e trabalham terra!Aprender como treinar
o corpo, trabalhando com o BROADFORK e outras ferramentas...
Carga Horária: 16 horas
Orçamento: 800 euros

Branda do Murço, Soajo

3.
Retiro Moving Cause no Soajo
Fim de semana com data a definir
Encontro de membros de associação para partilhar saberes, experiências e fortalecer os laços
entre todos. A proposta é auto-organização do programa e tarefas a fazer durante esses dias,
passarmos 2 dias na montanha num ambiente acolhedor e familiar.

4.

CIDADE+

Jardins do Palácio de Cristal: 6 a 9 de Julho
O CIDADE+ é um evento anual gratuito que celebra a Sustentabilidade e o Ambiente.

Promove o encontro e simplifica a sustentabilidade, tornando-a imediatamente acessível a
qualquer pessoa e organização!
Surge para despoletar sinergias entre pessoas, projectos, autarquias, instituições e empresas
que inspiram, actuando como evento-laboratório onde todos os participantes ensinam e
aprendem a Sustentabilidade à escala glocal na vertente económica, social, cultural e
ambiental.
O evento é constituído por diversas iniciativas, como a Conferência, as Aulas Abertas, Oficinas,
Espectáculos, Praça Empresarial, Mercado Ecológico, Visitas Guiadas, etc. Todas as actividades
são gratuitas e abertas ao público em geral.
O evento é antecedido por 3 sessões de Warm-Up que se irão realizar nos dias 29 de Abril, 20
de Maio e 16 de Junho, com o título “(Des)Conferências para a Sustentabilidade” e que irão ser
dinamizadas com recurso à Tecnologia do Espaço Aberto.
Orçamento: 80.335 euros

Conferência Cidade+ no auditório da Biblioteca Municipal Almeida Garret, 2016

5.
Conferência Expo-Gondomar
Pavilhão Multiusos de Gondomar: 27 de Maio
Dinamização de uma conferência subordinada ao tema da Responsabilidade Social nas Empresas no
âmbito da 2ª edição da Expo Gondomar.
Orçamento: 2000 euros

