GAIA Alentejo

PLANO DE ACTIVIDADES
Núcleo do Alentejo | 2021

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 Santiago do Cacém). A missão do GAIA Alentejo é impulsionar estilos de vida
ecológicos através de experiências de aprendizagem. Consideramos seis domínios de acção: Educação, Agroecologia
Política, Floresta, Rede, Comunicação e Administração.
Visualizamos o GAIA Alentejo inserido e contribuindo para a região biodiversa e abundantes com um ecossistema
saudável. Visualizamos o território habitado por pessoas, colectivos e comunidades conscientes da urgência climática e
comprometidas com a regeneração do meio natural. Visualizamos um tecido social vibrante feito de vias de
comunicação entre diferentes iniciativas ecológicas, através das quais circulam fluidamente arte, informação e
conhecimento, produtos e serviços.
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Actividades planeadas para 2021
CONTÍNUAS
Comunicação | Manutenção e dinamização dos espaços virtuais em blog [ gaiaalentejo.wordpress.com ], Facebook [
SVE GAIA Alentejo ] e email [ svegaia.alentejo@gmail.com].
Iniciativa AMAP | Apoio à iniciativa AMAP Sado e Alvalade, disponibilizando recursos disponíveis que facilitem a
resolução das necessidades que nos sejam apresentadas, por exemplo apoio à facilitação dos processos de tomada de
decisão, apoio na divulgação de iniciativas de interesse mútuo.
Dominio AGROECOLOGIA Política | O domínio AEP está a desenvolver pensamentos e acções rumo à transição
agroecológica da região.
Viveiro Comunitário de São Luís | Manutenção do viveiro comunitário e suas plantas, através de acções semanais de
voluntariado e actividades culturais pontuais, estimulando a participação comunitária.

PONTUAIS
Janeiro a Março 2021| PROJECTO JARDINS INVISÍVEIS | Continuação do Projecto Jardins Invisíveis - Revelar ecologias
possíveis no espaço público de São Luís, com sessões semanais de voluntariado no Viveiro Comunitário de São Luís e
acções regenerativas no parque do Cerro do Moinho. Parceria GAIA Alentejo, Dor Havkin, Junta de Freguesia de São
Luís e Fundação Vox Populi.
Janeiro a Setembro 2021 | CES Corpo Europeu de Solidariedade | Continuação do projecto ECOVERSITY, com o
acolhimento de um estagiário no GAIA Alentejo e na comunidade de São Luís. Financiamento Corpo Europeu de
Solidariedade
20 Fevereiro 2021 | FESTIVIDADE | FESTA DA SEMENTE -onde se irá lançar os círculos de estudo sobre agroecologia.
Março a Maio 2021 | AGROECOLOGIA POLÍTICA | Primavera Agroecológica, uma iniciativa GAIA-trAECE
Abril a Setembro 2021 | PROJECTO JARDINS INVISIVEIS - OBRA FOTOGRÁFICA | Criação de Obra Fotográfica pelo
artista Francisco Kessler com a temática do património natural de Odemira e iniciativas que abordam as alterações
climáticas. Produção de exposição física e on-line.
Abril 2021 a Março 2022 | CES Corpo Europeu de Solidariedade | Coordenação e apoio à coordenação/
implementação de processos de aprendizagem em 3 projectos de voluntariado jovem internacional, a acontecer na
biorregião. Acolhimento de 2 jovens em São Luís e 2 jovens no Monte Mimo, pelo período de um ano. Parceria GAIA
Alentejo, Monte Mimo, Município de Odemira, Rota Vicentina, ClaraLab, Zut, Buinho. Financiamento Corpo Europeu
de Solidariedade
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