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✓Eixo 1 - Silêncio
✓A mudança começa dentro e em cada um de nós. 

O que mudou dentro de mim, neste 2018? Como me sinto 
nesta parte do caminho em que me encontro? O que quero 
deixar ir em 2018? O que preciso de deixar “entrar” em 2019 
para 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

✓Aprovação do licenciamento (arquitectura + especialidades)

✓Concepção e realização de materiais de divulgação e 
comunicação da Casa de Pax

✓Contactos com empreiteiros e pedidos de orçamentos

✓Inicio ronda reuniões para angariação fundos

✓Lançamento da Campanha de Angariação de Fundos (Dez)



✓Eixo 2 - Recursos para a Auto-Suficiência e Equilíbrio:

✓Projecto Cuidar dos Solos para a Sustentabilidade e 
Biodiversidade

✓Assinatura protocolo de cedência de 900 m2 de terras, com a 
Associação Terra de Santos, pelo período de 3 anos, para cuidado e 
cultivo (12 julho)

✓Visita à FCUL (Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa) e reunião para protocolo (out)

✓ Iniciativa “Acolher e Cuidar as Sementeiras” (3 e 4 nov)

✓ Iniciativa “Vamos visitar a Horta da FCUL. Queres Vir também?”(21 nov)

✓ Cuidar das terras e construção de estrutura de apoio às hortas (dez)

✓Participação em Iniciativas e Reuniões diversas.

✓Acompanhamento e apoio a dinâmicas nos territórios pós-
incêndios no centro de Portugal.



✓ Eixo 3 – Comunicação:
Entre outras:

✓ Construção do novo website dos Fazedores da Mudança e gestão de conteúdos nas redes sociais
✓ Acesso à Informação de Saúde:

✓ Comunicação no III Congresso “SNS: Património de Todos” em Coimbra (18 mai) 
✓ Redação do artigo “É preciso valorizar a participação!”, para publicação no livro sobre o III Congresso – “SNS: Património de 

Todos”, dedicado ao Dr. António Arnaut, realizado pela Fundação SNS (junho)
✓ Reunião com SPMS: Balanço da implementação das Recomendações feitas pelo GTU (30 Julho)
✓ Reunião com o deputado Ricardo Baptista Leite na Assembleia da República (20Set)
✓ Participação na Plataforma da Fundação SNS 

✓ Fórum TERRA - Portugal a Cuidar da Casa Comum 2018
✓ Oficina de Intuitividade para o Fórum TERRA 2018, no Casarão da Lua, em Sintra (3 Fev)

✓ Participação no Programa “Projecto 5”, da Rádio Movimento (online), em Lisboa (22 Mar) 
✓ Celebração do Dia da TERRA em Água Formosa (22 abr)
✓ Meditação nacional – 21’ de Silêncio com a Terra - a acontecer em todas as ilhas e distritos, à excepção de 

Bragança (22 abr)
✓ Um Minuto de Silêncio (22 abr) – iniciativa organizada em jeito de “teste” para 2019
✓ Comunicação subordinada ao tema “As Alterações Climáticas e o Cuidar da Casa Comum“ , uma iniciativa em 

Lisboa, do Centro Reflexão Cristã (9mai) 
✓ Participação Reunião Saúde Escolar da ULS do Litoral Alentejano (10 mai)
✓ Workshop Diálogo e Acção Participativa | 'Portugal a Cuidar da Casa Comum’ , com o apoio do ULAB do ISEG, 

Qualia e da Comunidade Art of Hosting Portugal (11jul) 
✓ Ronda de reuniões para preparação da Campanha de Mobilização nacional

✓ Comunicação “O que é ser líder?” , ISEG (mar)



✓ Projetos / Iniciativas Transversais:

✓ Vamos Celebrar o Espirito da Dádiva, na aldeia! (10 Junho)
✓ Acolhimento institucional da comunidade Art of Hosting nos Fazedores da Mudança;  (desde junho)
✓ Apresentação à Câmara Municipal de Tavira e Agrupamento de Escuteiros, do projecto Givebox, com 

vista à sua instalação em Tavira (Nov-Dez)

✓ Estabelecimento de parcerias para:
✓ Reconstrução da Casa de Pax, em Água Formosa;
✓ Identificação de modelos de Repovoamento e Reflorestação a implementar e respectivos Programas;
✓ Criar laços, pontes de diálogo e dar visibilidade ao que está a ser feito, no âmbito do Portugal a Cuidar. 
✓ Fórum TERRA 2018
✓ Cuidar dos Solos para a Sustentabilidade e Biodiversidade

✓ Candidaturas submetidas 
✓ Projecto Academia da Esperança: Programa de Líderes para a Sustentabilidade , ao Programa Academias Gulbenkian do 

Conhecimento, (Jun)

✓ Apresentação de candidatura ao Programa Sustentabilidade da Gulbenkian (jun)
✓ Projecto: CATALISAR PORTUGAL - Cidadania, Sonho e Transformação , ao Programa Cidadãos Ativ@s, da Gulbenkian em 

parceria com a FCiências.ID - Associação para a Investigação e Desenvolvimento de Ciências e com os seguintes parceiros 
não elegíveis: Hub Transição Portugal; Programa Reflorestar Portugal e Comunidade Art of Hosting Portugal (Out)

✓ Candidatura a membro do World Water Council.



Relatório Financeiro e da Partilha dos DONS
2018



Balanço 2018
Entradas Saídas

Transporte de 2017 62,78

Despesas no âmbito dos projectos em curso –

Reconstrução Casa Pax 3.604,50

Partilhas + Contributos diversos 474,40 Despesas funcionamento e manutenção 2.279,26

Empréstimo de Sócios (Paula Alves) 1.393,08 Despesas Projecto AoH 9.242,35

Donativos para Reconstrução Casa de 

Pax 14.141,24 Despesas Projecto Hortas 1.487,94

Comunidade Art of Hosting Portugal 10.240,00 Sub-total 16.614,05

Projeto Hortas (donativo) 1.487,94

Saldo para ano seguinte 11.185,39

Total 27.799,44 Total 27.799,44




