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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 

Núcleo do Alentejo | 2020 

 

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 abundante 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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GAIA Alentejo 

 

Actividades contínuas desenvolvidas 

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, divulgação do crowdfunding para a estufa. 

Viveiro Comunitário de São Luís | Manutenção do viveiro comunitário e suas plantas, através de acções semanais de 

voluntariado. 

Voluntariado jovem internacional| Voluntariado Erasmus+/ Corpo Europeu de Solidariedade | Envio e 

acompanhamento de jovens voluntários portugueses, ao abrigo do Serviço Voluntário Europeu, em parceria com as 

seguintes organizações: GEN Global Ecovillage Network (Findhorn, Escócia), Ulster Wildlife Trust | Bryson Charitable 

Group (Irlanda do Norte), Cooperativa Sequóia (Espanha) e Transition Town Witzenhausen (Alemanha). 

Financiamento Programa Juventude em Acção/ Erasmus+ e Corpo Europeu de Solidariedade 

 

Actividades pontuais desenvolvidas 

8 a 11 Janeiro 2020| ENCONTRO | Encontro de trabalho do Círculo Semente do GAIA Alentejo para reformulação da 

estrutura interna, Monte DoZero nas Charnequinhas. Lançamento dos Domínios e da governança em Sociocracia 3.0  

 

Janeiro 2020 | Voluntariado Jovem Internacional | Conclusão do ciclo Odemira na Europa e lançamento das Boas 

Práticas: https://odemiranaeuropa.wordpress.com/boas-praticas-best-practices/ . Parceria GAIA Alentejo e Município 

de Odemira. Financiamento Município de Odemira 
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6, 7 e 12 Fevereiro 2020 | ENCONTRO | Organização de 3 Encontros com VInho Quente sobre a reconversão de um 

eucaliptal perto da aldeia num bosque-parque regenerativo, com os temas Florestas regenerativas, Autonomia 

financeira e Jovens participativos. Apoio Ateneu do Catorze e Espaço Aurora. Resultados 24 Participantes; Elaboração 

de uma candidatura ao programa Sustentabilidade da Fundação Gulbenkian.  

 

8 Fevereiro 2020| FESTIVIDADE | FESTA DA SEMENTE em Vale de Santiago, na sua nona edição contou com este novo 

espaço que permitiu mercado, conversas, mural, espaço crianças, convívio entre as cerca de 150 pessoas que por lá 

passaram. Parceria GAIA Alentejo, Associação Escola de Vida, Associação Humanitária Dadores de Sangue de Vale de 

Santiago, Tamera, Junta de Freguesia de Vale de Santiago, Município de Odemira. Video divulgado pela Rádio Rio 

https://www.facebook.com/rio.radio/videos/769834176841005/  
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20 Fevereiro 2020 | PALESTRA | Apoio à realização da palestra “Viajando com as Abelhas, Uma história de Amor” de 

Annelieke van der Sluijs, na Casa da Juventude de Odemira. Parceria GAIA Alentejo, BeeWisdom e Município de 

Odemira. 

9 Abril 2020 | AMAP | Apoio ao processo de construção de propostas e consentimentos para co-criar os acordos que 

definem a AMAP Sado e Alvalade, desvendando uma estratégia e facilitando uma ferramenta online - loomio- que 

permitiu discutir e consentir os acordos online de forma assíncrona. Resultados em pleno confinamento manteve-se a 

dinâmica participativa de construção desta comunidade em torno da agricultura com 10 participantes activos e 10 

pessoas observadoras, com discussão, evolução e consentimento de 8 propostas a 25 de Abril.  

Abril a Novembro 2020| Participação no grupo informal OP com Alegria no município de Odemira e co-formulação da 

proposta "Rede de Guardiões de Sementes Tradicionais" a ser implantado no Vale de Santiago, uma proposta 

transversal submetida ao Orçamento Participativo de Odemira. O objetivo da proposta é investigar, preservar, 

distribuir e dar a conhecer as relevantes e vitais variedades autóctones – hortícolas e frutíferas – existentes no 

Concelho de Odemira através da investigação de campo e organização de uma Rede de Guardiões de Sementes 

Tradicionais para a recolha anual das nossas próprias sementes, assim como estimular a sua troca, assegurando assim 

uma melhor qualidade, independência e autonomia em termos de sementeiras. 

https://opcomalegria.wordpress.com/rede-guardioes-de-sementes/ 

Abril a Novembro 2020| Participação no grupo informal OP com Alegria no município de Odemira e co-formulação da 

proposta "Cuidar dos Comuns" ao Orçamento Participativo da Freguesia de S Luís. A proposta compreende um 

conjunto de acções que visam gerar espaços e momentos de eco-aprendizagem e acção comunitária. Abordando em 

conjunto questões sobre adaptações climáticas e meio ambiente com o objetivo da coesão social e a regeneração 

ecológica. https://opcomalegria.wordpress.com/cuidar-dos-comuns/  

9 Maio 2020 | ENCONTRO | Participação e documentação gráfica da sessão Living Lab “Caminhos para a Transição 

Energética na Freguesia de São Luís” do Projecto Proseu. Parceria GAIA Alentejo, Energia com Alegria, Projecto 

Proseu. Financiamento FCiências.ID - Associação para a Investigação e Desenvolvimento de Ciência 

9 Junho 2020| PROJECTO TRAECE| Visita com actores-chave locais ao Monte do Seixo em Castro Verde - As pessoas 

do Monte do Seixo abriram as suas portas a uma reunião na estepe cerealífera do Campo Branco Castrense com CM 

de Mértola, CM de Castro Verde, ESDIME, Associação de Produtores do Campo Branco, LPN e com a facilitação do 

GAIA. O objectivo foi mostrar as prácticas do pastoreio holístico e valas à curva de nível que alí se aplicam há 9 anos, 

para que pessoas em posição de poder e responsabilidade tomem consciência das soluções existentes para os 

problemas da 

região.https://traece.eu/2020/07/06/traece-brings-together-key-partners-from-castro-verde-and-mertola-in-alentejo-

portugal/ 

22 Julho 2020 | AGROECOLOGIA POLÍTICA | Primeira reunião do domínio AGROECOLOGIA Política onde a equipa 

esteve a trabalhar com a ferramenta S3.0 para co-criar uma proposta para os 6 meses seguintes.  

28 Julho 2020| PROJECTO TRAECE | Visita técnica ao Monte do Seixo em Castro Verde - Neste dia foi organizada mais 

uma visita ao Monte do Seixo, desta vez para Agricultores e Agricultoras da região. Serviu para mostrar as 

infraestruturas de retenção de água e partilhar saberes agroecológicos entre as várias pessoas presentes. Parceria 

GAIA e ESDIME. Financiamento Programa Erasmus+ 
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29 Julho 2020 | REDE | Participação na reunião regional para um movimento regional que pretende co-criar um 

"Cordão Verde contra a desertificação no Alentejo". Aconteceu no CLARA, em Sabóia.  

Agosto 2020 | VIVEIRO COMUNITÁRIO | Um ano de Viveiro Comunitário em São Luís: 

https://gaiaalentejo.wordpress.com/2020/07/20/viveiro-comunitario-sao-luis/  

 

21 Setembro 2020 | Corpo Europeu de Solidariedade | Início do estágio CES Ecoversity. O Jose, antigo voluntário SVE, 

foi incluído como estagiário do GAIA Alentejo. O projecto ECOversidade tem a duração de um ano e vem desenvolver 

actividades e rede educativa no contexto rural do baixo Alentejo. Financiamento GAIA Alentejo e Corpo Europeu de 

Solidariedade 

16 Setembro 2020 | AGROECOLOGIA POLÍTICA | Encontro Íntimo com a Agroecologia Política e a percepção das 

tendências no  território. Convidámos o Samuel Melro - Jornal Mapa e Arqueólogo, Pedro Horta - Movimento Alentejo 

Vivo, Miguel Encarnação - trAEce, Rosa Shoel -produtora  de derivados de leite de cabra, Leopoldina - Lendia de 

Encantar, Sílvia das Fadas - cineasta, Helena Inverno - produtora do Festival Giacometi. Resultados estiveram 

presentes 15 pessoas que puderam ter contacto com uma narrativa do que são as políticas e acções que estão na 

origem do desenvolvimento desta paisagem.  
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25 Setembro 2020| MANIF | Manifestação Travar o Ecocídio,  Beja - Neste dia foi organizada uma acção na Praça da 

República em Beja, para protestar e enredar (acto de fazer networking) contra as monoculturas, a favor da 

agroecologia. Parcerias Este encontro reuniu várias pessoas e movimentos a trabalhar neste assunto, entre os quais 

GAIA, MAV, Associação Ambiental Amigos das Fortes, ZERO, Juntos Pelo Sudoeste, Levantados do Chão, Caldeira 

Negra, bem como estudantes da Greve Climática  e outras pessoas curiosas e interessadas. Resultados Estivemos 

cerca de 120 pessoas na praça, com uma dinâmica de temas aberto para conversas, partilha de entendimentos, entre 

ajuda, visões futuras.  

 

Outubro 2020| PROJECTO JARDINS INVISÍVEIS | Lançamento 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. 

1 Outubro 2020 | Apoio na estruturação e governança Sociocrática ao Espaço Nativa. Colectivo em formato 

cooperativa apoiado pela cooperativa integral Minga. 

7 Outubro 2020 | AMAP | Apoio à AMAP Sado e Alvalade na construção da plataforma loomio para co-criação e 

consentimento dos próximos novos acordos.  

18 Novembro 2020 | CUIDAR | Lançamento de Cuidar em Tempos de Covid, conjunto de medidas para a acção do 

GAIA Alentejo em contexto de pandemia: https://gaiaalentejo.wordpress.com/cuidar-em-tempos-de-covid/  

14 Novembro 2020 | CURRICULO CO | Proposta de 6 actividades educativas para a comunidade de São Luís sobre a 

emergência de uma cultura CO (cooperativa, comunitária, comum, consciente, comprometida..) 
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24 Novembro 2020 | PROJECTO JARDINS INVISÍVEIS | Recolha de árvores e arbustos do viveiro ICNF de Valverde, ao 

abrigo do programa Floresta Comum. Parceria GAIA Alentejo e Junta de Freguesia de São Luís 

 

26 de Novembro | Reunião online entre produtores da Regenerar onde se experimenta a metodologia de camponês a 

a camponês, com os dados recolhidos no decorrer do trAEce, iniciando assim a fase experimental de lançamento e 

facilitação desta metodologia que pretende iniciar um processo de transição agroecológica no território. Uma 

iniciativa do GAIA - trAEce com a parceria da Regenerar. 

25 a 28 Novembro 2020| PROJECTO JARDINS INVISÍVEIS | Acções de plantação comunitária no parque do Cerro do 

Moinho: 3 sessões, 60 participantes e 130 árvores e arbustos plantados. Galeria de imagens. Parceria GAIA Alentejo, 

Dor Havkin, Junta de Freguesia de São Luís, Fundação Vox Populi e Programa Floresta Comum/ Viveiro ICNF de 

Valverde. 

 

 

GAIA ALENTEJO | Relatório de Actividades 2020  
7 

https://gaiaalentejo.wordpress.com/2020/12/01/galeria-de-pessoas-e-plantas/


GAIA Alentejo 

11 Dezembro |ENCONTRO | Assembleia Geral do GAIA, on-line. 
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