Relatório, DONS partilhados
e Contas
2019

Relatório da Atividade
2019

Eixo 1 – Silêncio
A mudança começa dentro e em cada um de nós.
O que mudou dentro de mim, neste 2019?
Como me sinto nesta parte do caminho em que me
encontro?
Que qualidades escolho aceitar e desenvolver, em mim,
para que em 2020 possa continuar a minha caminhada em
direção ao que acredito?

 Eixo 2 - Recursos para a Auto-Suficiência e Equilíbrio:
Entre outras:

 Reconstrução da Casa de Pax
 Renovação do licenciamento (arquitectura + especialidades) (Dez.)
 Apresentação de Candidatura ao PDR2020 – Renovação das Aldeias (Nov)
 Contactos com empreiteiros/fornecedores e pedidos de orçamentos
 Estabelecimento de 5 protocolos de acordo de parceria para os seguintes projectos:
 “CASA DE PAX no CENTRO: Reconstrução e Refuncionalização valorizando os
saberes locais, a generosidade, a partilha de dons e as redes locais/nacionaise
a generosidade”
 “Património Natural e Cultural | Regenerar os Solos e Plantar Água: Uma
Experiência em Água Formosa”
 “Tachos e Panelas! | Natureza Comestível e Alimentação Sustentável em Vila
de Rei”
 «Isabelinhas»: à descoberta de um doce saber mais saudável e sustentável
 “Água Formosa, Uma aldeia sustentável. Das crianças de ontem para as
crianças de hoje e do futuro!”
 Contactos e acordo para alvará que permita levantar a licença (out/nov)
 Contactos e acordo para coordenação de equipa de trabalho da reconstrução (set/out)
 Campanha de Angariação de Donativos para a Reconstrução da Casa de Pax (Jan/Fev)

Eixo 2 - Recursos para a Auto-Suficiência e Equilíbrio:
Projecto Cuidar dos Solos para a Sustentabilidade e
Biodiversidade
 Manutenção do espaço;
 Colheita da aveia;
 Construção da Casa de Apoio às Hortas;
 Contactos diversos para articulação e orientação técnica em 2020.

 Eixo 3 – Comunicação:
Entre outras:

 Publicação e realização das seguintes peças de comunicação (vídeos):
 Portfólio da Associação Fazedores da Mudança (Nov 2019)
 Vídeo «Casa de Pax e Fazedores da Mudança: A esperança em jeito
de testemunho» (exclusivamente para a candidatura – não público)
 Vídeo «Campanha de Angariação de Fundos para a Reconstrução da
Casa de Pax »
 Vídeo «Reconstrução da Casa de Pax»
 Vídeo «Fazedores da Mudança - Casa de Pax» (entrevista)
 Vídeo «Venham visitar as aldeias de Portugal» (publicação)

 Desenvolvimento do novo website da associação
 Gestão de conteúdos no website e redes sociais (Facebook e Rede Pax)

Eixo 3 – Comunicação:
Entre outras:
 Fórum TERRA - Portugal a Cuidar da Casa Comum 2019
 Um Minuto de Silêncio de Gratidão à Terra (22 Maio) – iniciativa
nacional, que envolveu cerca de 60.000 crianças e jovens, nem todos
registados no site da iniciativa.
Efectivamente registados tivémos: 50.228 crianças e jovens, 1.980
adultos, 348 Escolas, organizações e movimentos, espalhados por
100 diferentes locais de Portugal, Brasil, África e Europa.
 Acesso à Informação de Saúde:
 Vìdeo Audição sobre a Nova lei de Bases da Saúde | 26 Fevereiro
2019 | Comissão Parlamentar de Saúde da Assembleia da República
 Com a alteração da lei em meados de 2019, damos por concluído
este projecto e estaremos atentos à jurisprudência que venha a ser
criada.

Eixo 3 – Comunicação:
Entre outras:

 «Givebox – Dar e Receber é Facil!» no Mercado Municipal de
Tavira (Projecto-Piloto)
 Construção da Give Box com artesão local a partir do
aproveitamento de recursos existentes e em desuso;
 Criação de parceria: Câmara Municipal de Tavira, CNE –
Agrupamento de Escuteiros nº….; Junta de Freguesia
 Definição do modelo de organização e funcionamento da Give
Box;
 Inauguração da Give Box no mercado de Tavira (Out)
 Iniciativas informativas e dinamização da Give Box (Dez)

Participações / Iniciativas Transversais:
 Vamos Celebrar o Espirito da Dádiva, na aldeia!
Àgua Formosa * (9 e 10 Junho)

 Participação na iniciativa “In Memoriam 2017”
Pedrogão Grande * (Junho)

 Apresentação do Lançamento do Livro Vamos Plantar Uma Árvore! Guia
Prático da Natureza de Avani Ancok; Ilustração: Maria João Lopes
Lisboa * (Novembro)

Relatório Financeiro e da Partilha dos DONS
2019

Balanço 2019
Entradas

Saídas

Transporte de 2018

11.185,39€

Despesas no âmbito dos projectos em curso

3.667,30€

1.221,48€

Partilhas + Contributos diversos
- Apoio Junta de Freguesia Vila de Rei

- Donativos para contributo ZOOM (129€)

3.970,84€

Despesas funcionamento e manutenção
- Deslocações
- Servidor e domínios de website
- Contabilidade
- Diversas

Empréstimo de Sócios (Paula Alves)

1.393.08€

Abatimento em empréstimos de sócios

(100€)

- Dos associados (1197,49€)
- Donativos para a Casa de Pax (2.544,35)

Fazedores - Plataforma de Acolhimento
- Comunidade Art of Hosting Portugal (135€)
- Artistas do Invisível (2600€)

Fazedores - Plataforma de Acolhimento
- Comunidade Art of Hosting Portugal (172,08)
- Artistas do Invisível (2600€)
2.735€
Sub-total

Total

0,00€

19.284,31€

2.772,08€
7.660,86€

Saldo para ano seguinte
Conta banco 1 (11.616,00€)
Conta Banco 2 (7. 45€)

11.623,45€

Total

19.284,31€

