


LIVE WITH EARTH 
Organização para o Desenvolvimento Sustentável Global Pelas Acções em Portugal 

ECO CAMPUS - Torres Vedras - Cadriceira & Serra do Socorro

Visão: Construções Sustentáveis: Eco-Village Community - Tese Projeto 2012 @ IADE Creative University, Rui Vasques
Missão: Design de modelos e tecnologias sustentáveis, intervenção social, organização de eventos, inovação nos projetos, artes e educação. 

ÁGUA - CONSCIENCIALIZAÇÃO - Nacional e Internacional
Eco-Village Community (©  Tese Projeto Premiada - IADE 2012)

TERRA - CAPACITAÇÃO - Individual e Colectiva
Do Elemento terra (para plantar, construir e colorir) ao Planeta Terra (modelos replicáveis globalmente) 

FOGO - CONVERGÊNCIA - De conhecimento, culturas e comunidades 
Eventos - ECO CAMP (Tavira) & BUILDING NATURE (Torres Vedras)

AR - INOVAÇÃO - Acções Locais para a Mudança Global
IADE - UNIVERSIDADE EUROPEIA - Design for Society & IADE UNIDCOM : idEAS (R)EVOLUTION

VIVER

APRENDER

EXPERIMENTAR

REPLICAR



Onde estamos?
A Associação Live With Earth (Viver com a Terra) está localizada 5km a sul de Torres Vedras, no sopé da Serra do Socorro, na tradicional aldeia da Cadriceira. 
Com excelentes formas de acesso, de carro, fica apenas a 5 minutos da auto-estrada A8 e a 7 minutos da cidade de Torres Vedras, onde existe estação de auto
carros e de comboios. A nossa sede fica a cerca de 45 minutos do centro de Lisboa, Sintra ou Cascais. 



Como iniciámos nesta localidade?
O sonho começou em 2012, com a tese-projeto “Eco-Village Community” , que representa a nossa visão, que agora se transforma numa missão social. A Asso-
ciação Live With Earth foi fundada em 2017, durante a organização do IFAC 2017 - International Festival of Art and Construction ( www.ifac.pt ), iniciando a 
nossa parceria com o Município de Torres Vedras, a Junta de Freguesia do Turcifal, e outras entidades locais, nacionais e internacionais. Este mapa representa 
a nossa primeira intervenção social na Cadriceira e Serra do Socorro, mapeando as áreas do festival. Podem visualizar o video oficial do IFAC 2017 no nosso 
canal de Youtube. 



Qual é o projeto para o nosso espaço?
A sede da Live With Earth está situada num edifício de uma antiga escola primária, cedido pelas autarquias locais. Queremos agora transformar este terreno 
e edifício, num exemplo de investigação e vivência de Economia Circular e Permacultura, fazendo mais com menos, e testando tecnologias e sistemas para a 
auto-suficiência.  



O que fazemos?



VIDEO

DESENHO

FOTOGRAFIA

MÚSICA

Como comunicamos?







Vamos construir juntos!



Vamos construir juntos!



Vamos viver com a Terra!



www.livewithearth.org 

ECO CAMPUS - Torres Vedras 
Green Leaf European Award

Avenida Tenente Valadim, nº 17, 2º F, Torres Vedras
livewithearth@gmail.com

+351 912408691


