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

O que mudou dentro de mim, neste 2017? 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 2018 
para continuar a minha caminhada em direção ao que 
acredito?  



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

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

Vamos Fazer Pão e partilhar Saberes? (Maio);

O Ciclo da Aveia | Oficina do Fazer (10 Junho);

Enquadramento 3 jovens do Programa OTL/Longa Duração (Set a 
Nov);

Viver a aldeia na aldeia – Acompanhamento de 2 jovens que 
viveram um mês na aldeia (Out);

 Vídeo “As nossas aldeias estão à tua espera!” (Out);

 Piano na Aldeia pela Floresta…por Todos (21 Out);

 Participação em Iniciativas e Reuniões diversas.



Eixo 3 – Comunicação:
Entre outras:

 Acesso à Informação de Saúde:
 Reunião com o deputado Fernando Negrão na Assembleia da República (Jan)
 Elaboração de Artigo para a Revista da APDIS (Set)
 Participação na Plataforma da Fundação SNS 

 Prémio Revista Factores de Risco (Jan)
 Fórum TERRA 2017 (22 Abril e 22 Maio)
 Comunicação no 1º Encontro Nacional das aldeias Resilientes (Out)
 Ciclo de Conversas com Propósito – Pessoas, Floresta e Sustentabilidade: 

O que podemos fazer? (28 Out)
 Apoio à organização do 1º Encontro Nacional de Mindfulness na Educação 

(Nov)
 Participação com artigo no livro “Em Nome Próprio!” , realizado no 

âmbito de um projecto BipZip da Sta. Casa de Misericórdia de Lisboa 
(Nov)

 Gestão de conteúdos nas redes sociais.



Projetos / Iniciativas Transversais:

Vamos Celebrar o Espirito da Dádiva, na aldeia! (10 
Junho)

Estabelecimento de parcerias para:
Reconstrução da Casa da aldeia;

 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. 

Fórum TERRA 2018



Relatório Financeiro e da Partilha dos DONS
2017



Balanço 2017
Entradas Saídas

Transporte de 2016 7,83

Despesas no âmbito dos projectos em 

curso 520,86

Partilhas + Contributos 957,50 Despesas funcionamento e manutenção 182,19

Empréstimo de Sócios (Conceição Góis) 184,50 Pagamento Coimas às Finanças 384

Sub-Total 1087,05

Saldo 62,78

Total 1 149,83 Total 1149,83




