GAIA Alentejo

PLANO DE ACTIVIDADES
Núcleo do Alentejo | 2019
O GAIA – Grupo de Acção e intervenção Ambiental opera no Alentejo na aldeia de São Luís (concelho de Odemira) e
na Mimosa, sito Monte Mimo (concelho de Santago do Cacém). A acção em São Luís é focada nos jovens enquanto
grupo-alvo, a acção na Mimosa é focada na implementação prátca de agroecologia.
Para as actvidades do GAIA Alentejo em 2019 decidimos a seguinte missão:
PROPAGAR ESTILOS DE VIDA ECOLÓGICOS ATRAVÉS DE EXPERIÊNCIAS DE EDUCAÇÃO NÃO FORMAL.
A missão revelar-se-á através do seguinte conjunto de acções:
• Voluntariado | voluntariado internacional Erasmus+, WOOFing, voluntariado local pontual
• Apoio pessoal | mentoria vocacional e profssional
• Cursos e encontros
• Vivências rurais | descobrir como é a vida vivida na ruralidade, a mudança para o campo faz-se mas demora
tempo a perceber que dentro também é preciso mudar para integrar
• AMAP | grupo de produção/consumo que apoia a agricultura agroecológica, compartlhando os riscos e
abundâncias da horta

Actvidades planeadas para 2019
Comunicação | Manutenção e dinamização dos espaços virtuais em blog [ gaiaalentejo.wordpress.com ], Facebook
[ SVE GAIA Alentejo ] e email [ svegaia.alentejo@gmail.com ].
Projecto OFICINA São Luís | Manutenção do espaço fsico disponibilizado pela Junta de Freguesia de São Luís, nas
instalações anexas à Junta de Freguesia, enquanto escritório e espaço multfuncional, apto para encontros e
formações (grupos pequenos) e para sessões de apoio pessoal.
Projecto “Odemira na Europa” | SVE | Protocolo com Município de Odemira para apoio ao projecto SVE “Odemira na
Europa – Há futuro e Há presente aqui...”. Implementação de acções de formação para jovens voluntários e para
técnicos de juventude, junto dos parceiros envolvidos: Município de Odemira, Rota Vicentna, Sociedade Recreatva
São Teotoniense, Zut! Financiamento Município de Odemira e Programa Juventude em Acção/ Erasmus+
Projecto “Odemira na Europa” | SVE | Entre Outubro 2018 e Outubro 2019 acolhimento das jovens Annalisa Zaccaria
(Itália) e Flore de Corbier (França) ao abrigo do Serviço Voluntário Europeu, projecto “Odemira na Europa – Há futuro
e Há presente aqui...”. Financiamento Programa Juventude em Acção/ Erasmus+
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Projecto OFICINA São Luís | OFICINAS TEMÁTICAS PARA JOVENS | Desenvolvimento de grupo local de jovens em São
Luís a partr de encontros mensais, enquadrados em ofcinas temátcas. Financiamento Independente
Intercâmbio Jovem internacional | Preparação e acompanhamento de grupo de jovens do concelho de Odemira para
experiência de intercâmbio internacional, a acontecer na Finlândia no Verão 2019. Financiamento Município de
Odemira e Programa Erasmus+
Serviço Voluntário Europeu | SVE | Envio e acompanhamento de jovens voluntários portugueses, ao abrigo do
Serviço Voluntário Europeu, em parceria com as seguintes organizações: CALA (Alburquerque, Espanha), Amigos da
Terra Galicia (Espanha), GEN Global Ecovillage Network (Findhorn, Escócia), Camphill Community Glencraig (Irlanda do
Norte), Bryson Charitable Group (Irlanda do Norte). Financiamento Programa Juventude em Acção/ Erasmus+
Cabaz AMAP | AMAP | Sensibilização para a criação de um grupo de produção/consumo que apoia a agricultura
agroecológica, compartlhando os riscos e abundâncias da horta, e lançamento do cabaz de legumes.
Estágio Insttuto Emprego e Formação Profssional | Candidatura e implementação de estágio profssional.
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