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INTRODUÇÃO
Depois de 2015, ano  de evolução, expansão e aprendizagem intensa, chega 2016 para se iniciarem novos 
ciclos do percurso Live With Earth / Viver com a Terra, e continuar a fazer crescer a vibração que emana à 
volta de todos os envolvidos no projeto, e toda a rede de conexões que paira nos colectivos humanos com 
quem nos vamos unindo. 
Iniciámos recentemente o nosso primeiro Projeto de Inovação Social, da empresa Mendes Gonçalves, 
em parceria com Fred Fezas Vital.Lda,  para o desenvolvimento da Vila da Golegã - Capital do Cavalo, 
onde se reproduz o ilustre Cavalo Lusitano, desde sempre, originário da região e das melhores raças do 
mundo, pela sua enorme versatibilidade, força, inteligência e elegância. Estamos a criar um projeto que vai 
de encontro ao nosso sonho, e que já é um sonho comum crescente, de cada vez mais pessoas em Portu-
gal, inspirado nos conceitos e visão da “Eco-Village Community”, adaptados aos contextos social, ambiental 
e económico locais da Golegã, e replicável a outras regiões. 

Queremos juntar o Conhecimento Ancestral sobre o Planeta Terra, o Homem, e o Cosmos, ao Conheci-
mento Moderno Científico e Tecnológico,  dos dias de hoje, para, através desta fusão, desenhar e imple-
mentar os caminhos do futuro, onde se dará a estabilização da raça humana no planeta, de forma auto-sufi-
ciente a níveis regionais e a nível global, pondo fim à Era do Capitalismo e crescimento destrutivo e 
descontrolado, para dar lugar ao polo oposto, à nova Era do Desenvolvimento Sustentável, de renovação 
de estruturas, modelos e restauro dos danos causados, para finalmente atingirmos a paz, harmonia com os 
ecossistemas do planeta e a felicidade colectiva. É esta a Utopia falada há décadas pelos maiores pensa-
dores do mundo, a ela seguimos como a nossa galáxia segue o Sol, já sentimos ao de leve o seu calor, no 
país que tem a missão planetária de levar Novos Mundos ao Mundo, como profetizam ao longo dos 
tempos os nossos maiores poetas, escritores, visionários, descobridores, pensadores e intelectuais, a 
grande Alma Lusitana. Continuamos também a desenvolver e executar os Programas Nacionais de 
Desenvolvimento (Missão) , a criar oportunidades para as pessoas, evolução para as comunidades, 
convergência dentro das regiões e por fim inovação, transição e consciêncialização nacional.

“You may say that i am a dreamer, but i am not the only one...” John Lennon
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ACTIVIDADES RECENTES
Palestra “Eco-Village Community e Permacultura” - Projeto Eathink Entroncamento
Palestra que decorreu no auditório da Escola Secundária com 3º Ciclo do Entroncamento, no dia 29/02/2016, contou 
com a presença dos alunos das turmas dos 10ºALH, 10ºCSE, 10ºCCT, 2ºTAS e 12º Artes e com a assistência de 
alguns professores. Foi um momento inspirador onde se juntaram mais de 100 alunos do ensino secundário, e os 
respetivos professores das turmas, para assistirem à apresentação de Rui Pessoa Vasques : “Live With Earth -
Eco-Village Community” e também onde foi feita uma introdução ao tema da Permacultura.
Eathink Entroncamento: http://eathink2015aece-entroncamento.blogspot.pt/
Eathink Portugal: http://eathink2015.org
Eathink Internacional: http://eathink2015.org/pt/
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ACTIVIDADES RECENTES
Apresentação - Live With Earth - Eco-Village Community
Conferência Construção Sustentável - Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto  
NTIEC - Núcleo de Tecnologias de Informação em Engenharia Civil
Construir, conceber, criar...todos estes conceitos estão associados à ideia de inovação e progresso. E muitas vezes, progres-
so deve-se ao avanço da tecnologia.Não pensarias em terra como algo tecnológico, pois não? Não verias um castor a director 
de obras, embora façam "barragens", certo? E se te disséssemos que os pneus estão na moda, no mínimo estranho, não? 
Pois, talvez esteja na hora de veres o mundo da Engenharia sobre um novo espectro: um espectro Eco-sustentável!" Este 
será constituído por uma primeira parte, que consistirá na apresentação do trabalho do Alexandre Pereira (Head of Branding 
Gaia Education) "Gaia Education: Design for Sustainability. Na vanguarda da educação para a Sustentabilidade" e do Design-
er de Produção Industrial Rui Vasques (Live With Earth) "Live With Earth: Eco-Village Community - Organização para o 
Desenvolvimento Sustentável & Modelo Social Auto-Suficiente".
A segunda parte será um "Workshop" sobre o uso de Materiais Reciclados no desenvolvimento de projectos sustentáveis com 
o Eng. Mário Roriz (Earthship Biotecture Portugal), este último envolvido em vários projectos ligados ao tema.
Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/1693326827580482/
NTIEC: https://paginas.fe.up.pt/~ntiec/
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PLANO DE ACTIVIDADES 2016
16 Abr - Oficina de Introdução à Permacultura - Ciência Viva na Floresta - Proença-a-Nova
A palavra Permacultura representa o significado de Cultura Permanente (Permanent Culture) e o aparecimento desta
ciência, filosofia ou modo de viver e olhar o mundo, nasce da necessidade de criar métodos de cultivo com plantas perenes
(que se reproduzem e duram durante vários anos) e associações entre plantas, animais, matérias primas e estratégias
benéficas para o equilíbrio de todo um eco-sistema. Nesta oficina iremos aprender os conceitos básicos de Permacultura:
As 3 Éticas - Cuidar da Terra, Cuidar do Planeta, Troca Justa / Partilha de Excedentes, os seus 12 princípios, os 7 campos 
de acção, e falar sobre os climas mundiais, os sectores naturais de observação da natureza e as zonas do terreno. Iremos
também abordar algumas questões de Design de Permacultura, como kits e tecnologias, construção natural, energias
renováveis, produção de matéria orgânica, etc...
Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/1536235286706910/ 
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23,24,25 Abr - Curso de Desenho Técnico e de Projeto  
Aplicado ao Design de Permacultura, Projetos Sociais e de Sustentabilidade
Neste curso iremos aprender e desenvolver habilidades de desenho à mão e desenho a computador, ao mergulhar no 
mundo do desenho e projeto: da perspectiva, da geometria, do movimento, da expressão, e das diversas formas que temos 
para captar o mundo à nossa volta através da visão, perceção e representação, ou criar mundos em papel, e projetos profis-
sionais vindos da nossa imaginação. Os principais objectivos são desenvolver os skills de desenho dos participantes, e 
principalmente apresentar-lhes a uma nova noção sobre o olhar que temos sobre a realidade e o mundo visível, que se 
altera profundamente quando se entendem estes conceitos básicos de perspectiva, forma, cor, textura, com foco nos 
padrões da natureza e no desenho de metodologia e projeto. Este curso será composto essencialmente por uma parte 
teórica e uma parte prática divididas por 3 Módulos: 1-Desenho Holístico, 2-Desenho de Projeto, 3-Desenho Técnico.
Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/1840377529523049/

27 Abr - Seminário: Viver com a Terra: Eco-Village Community e Construção Natural
IADE - Creative University - Seminário do Mestrado de Produção Industrial 2016/2017
Neste seminário, Rui Pessoa Vasques irá apresentar a sua tese-projeto final de Mestrado: Eco-Village Community, e como este 
projeto académico se tornou na sua missão de vida, agindo pela aceleração da transformação, e da convergência de conhecimen-
tos, tecnologias, pessoas e grupos activos que rumam em direção à Era do Desenvolvimento Sustentável. Mostra-nos também 
como tem trazido e executado estes conceitos desenvolvidos, e toda a visão, para o plano real, através do recente desenvolvimen-
to, desde 2012, da Live With Earth (Viver com a Terra), Desenvolvimento Sustentável de Comunidades e Regiões, que já actua no 
terreno de várias formas, destacando três principais: Consciêncialização, Capacitação e Inovação, e executando programas nacio
nais baseados nestes três pilares, para potenciar a mudança global através das acções locais universais. 

Um dos seus focos e deste projeto são o estudo sobre Design de Permacultura, ou como podemos “desenhar a natureza”, criando 
projetos holísticos, sustentáveis e eficientes, pela observação constante e estudo sobre ecologia, biologia, química, e muitas outras 
áreas, para compreender os fluxos e ecossistemas naturais, e só assim podermos adaptar da melhor forma as nossas soluções ao 
meio envolvente, criando Design de Sistemas / Habitats Sustentáveis que envolvem a componente de produção de energias 
renováveis, captação e purificação das águas, análise e reaproveitamento das matérias primas locais para a Construção Natural, 
sistemas de aquecimento integrados, bioclimática, agricultura biológica e conclusão do ciclo da matéria orgânica, ferramentas de 
Design Social para uma comunicação transparente, assim como ferramentas para processos de tomada de decisão, e outras áreas 
pertinentes relacionados com o Desenvolvimento Comunitário. Rui, fala-nos e demonstra ainda imagens e vídeos de algumas das 
suas experiências e cursos realizados sobre Construção Natural, ensinando sobre algumas destas técnicas, processos e inumeras 
vantagens de aplicações e protótipos realizados em Portugal.
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NOVOS PARCEIROS / COLABORAÇÕES
Projeto Eathink - Eat Local, Think Global: Entroncamento e Eathink Portugal
Agrupamento de Escolas do Entroncamento 
EAThink2015 – Alimentação Local, Pensamento Global” é um projeto para escolas básicas e secundárias 
de 12 países europeus e 2 países africanos, financiado pela União Europeia, com o objetivo de promover o 
espírito crítico e o envolvimento ativo dos professores e estudantes nos desafios do desenvolvimento global, 
com uma ênfase particular na segurança e soberania alimentares, sistemas alimentares sustentáveis e agri
cultura familiar. Como sabemos, a globalização incentiva dinâmicas que ligam as nossas escolhas e as 
nossas ações à vida de milhões de pessoas em todo o mundo. A era da proximidade digital e da infor-
mação não evita contradições e desproporções: pobreza, alterações climáticas e migrações são todos 
aspetos relacionados com uma sociedade cada vez mais global.
Eathink Portugal: http://eathink2015.org/pt/
Eathink Entroncamento: http://eathink2015aece-entroncamento.blogspot.pt/

NTIEC - Núcleo de Tecnologias de Informação de Engenharia Civil
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
As Tecnologias de Informação desempenham um papel fundamental em qualquer ramo de atividade. 
Grande parte do trabalho desenvolvido pelos profissionais de engenharia civil é produzido com recurso a 
ferramentas computacionais relativamente sofisticadas. A utilização progressiva dos novos conceitos de 
modelação integrada de edifícios (BIM – Building Information Modelling) tem contribuído decisivamente para 
um aprofundamento do uso das Tecnologias de Informação e para um necessário aumento da sua complexi-
dade. Esta evolução irá naturalmente conduzir no futuro próximo à importância dos profissionais de engen-
haria civil possuírem competências específicas ao nível da utilização mas sobretudo ao nível da sua poten-
cial contribuição para o aperfeiçoamento e desenvolvimento de novas aplicações computacionais.
Website: https://paginas.fe.up.pt/~ntiec/

IADE - Creative University
IADE UNIDCOM - i[d]eas (R)Evolution
“IDEAS(R)EVOLUTION Research group is positioned in UNIDCOM as a transversal, aggregator, systemic, 
application oriented towards de unit research themes.
We are focused on experimental research development methods and our main goal is knowledge transfer 
to the market.”

“To the validation of our methodology, methods and tools in a national context we already have an national 
and international implementation strategy for our research. The next step is increase international validation 
among different contexts, challenges, cross culture methodological application. Due to our extensive publica-
tions and international conferences presence we have been developing a wide international network with 
academic research units and innovation centers.
We are sharing results and analysis to obtain better insights to validate, obtain feedback and identify cultural 
drivers and barriers for the methodology improvement as well as fine tuning of models, approaches and 
tools. Also, due to our experimental focus in real market contexts, we already have established partnerships 
with market players organizations connecting IDEAS(R)EVOLUTION research projects with the market. This 
strategy allow get constant feedback, inputs and insights for further methodological development. Scientifi-
cally, the next stage converges to deeper experimental designed methods focused on the brain, perception, 
cognition and memory studies to develop self-stering and intuitive the operational models, tools 
and systems for IDEAS(R)EVOLUTION methodology.”
Website: http://ideasrevolution.pt/
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EVENTOS
ECO CAMP 2016 - As Raízes - Evento de Convergência para a Sustentabilidade
Quinta Eventos - Santo Estevão - Tavira 
O ECO CAMP é um evento de verão, na Quinta Eventos, que promove a cultura e o conhecimento, as artes, o turismo 
& lazer, com a participação de vários projetos de sustentabilidade, agricultura biológica, produtores locais, tecnologias 
verdes, movimentos de transição, projetos de medicinas naturais, arte e música. Todos os momentos estão relaciona-
dos com a evolução individual e colectiva rumo à sustentabilidade ambiental, social e económica, dentro das perspecti-
vas de Desenvolvimento Sustentável Nacional para o Impacto Global. Iremos experienciar actividades como: palestras, 
workshops, slackline, jogos e desafios, Permaculture PediPapper, mercadinhos , terapias alternativas, sessões de 
cinema ao ar livre, concertos ao vivo, SHARING HOUR, Cocktails, ECO CAMP Kids e muito mais... Temos como o 
principal objectivo expandir estas temáticas e criar um evento de convergência de produtores, projetos, artistas e 
pessoas activas nesta era da transição colectiva, criando modelos de inclusão e partilha, troca justa, voluntariado e 
investigação em desenvolvimento comunitário, redes de convergência, sustentabilidade em eventos e desenvolvimen
to sustentável local.
Facebook: ECO CAMP
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Sustentabilidade e Inovação
BioHome - Produção doméstica de biogás e fertilizantes naturais
Nunca foi tão fácil de produzir a sua própria energia. A startup israelita “Home Biogas” desenvolveu um sistema relativamente 
acessível de dimensões para habitação, que permite às pessoas a conversão do seu lixo em combustível. A unidade compacta, 
que actualmente concorre a uma campanha de crowdfunding para suportar os custos de produção, permite a qualquer pessoa 
converter o seu lixo orgânico em gás su�ciente para 2 a 4 horas de fogão de cozinha e de 5 a 6 litros de fertilizante líquido 
biológico, por dia. O Home Biogás é a união perfeita para os consumidores que querem implementar o seu sistema completo 
de recuperação de desperdícios, com conforto, nas suas casas. O equipamento tem a habilidade para digerir até 6 litros por dia 
de qualquer desperdício de comida, ou até 15 litros por dia de desperdício de origem animal (fezes inclusive) e transformar em 
gás de cozinha e ao mesmo tempo em fertilizante orgânico. Com preço aproximado de 1500€ por unidade ou através da 
campanha de crowdfunding.
Website: http://www.homebiogas.com/

Ground Fridge - Frigorifico subterrâneo que não utiliza eletricidade
As casas modernas estão construídas geralmente com a falta de uma base de que muitas pessoas hoje em dia sentem falta: 
estão focadas em comida saudável e, por exemplo, produzem a sua própria comida ou compram ao agricultor local. O Ground 
Fridge é uma base como produto. Uma versão inovadora do tradicional “Root Celar”, para os novos cosmopolitanos com os 
seus jardins vegetais orgânicos e uma auto-su�ciência moderna. O Ground Fridge utiliza o efeito de isolamento do chão e o 
efeito refrigerador das águas subterrâneas. A temperatura do frigorí�co permanece estável através do ano entre os 10 e os 12º 
C : a temperatura ideal para o armazenamento de, por exemplo, frutas, vegetais, vinhos e queijo. A esférica Ground Fridge é 
enterrada e coberta com a terra escavada. Esta camada de terra tem aproximadamente um metro de espessura e isola a 
temperatura do interior do frigorí�co, que raramente varia. Não são necessários requisitos legais para a instalação do Ground 
Fridge, nem solo desperdicado. O Ground Fridge é equipado com prateleiras de madeira próprios para o armazenamento.
Website: http://www.weltevree.nl/
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AGRADECIMENTOS
Agradecimentos especiais aos parceiros recentes; ao projeto Eathink Entroncamento, e ao conjunto de professores 
que organizaram o evento e toda a logística; ao NTIEC (Núcleo de Tecnologias de Informação de Engenharia Civil, 
da Fac. de Engenharia da Universidade do Porto, pela organização da conferência e paixão demonstrada; ao Centro 
Ciência Viva e Eco Aldeia de Janas pelas oportunidades e parceria, e por fim, ao IADE - Creative University, por ser 
a instituição responsável pelo início deste projeto, e todo  suporte científico, de comunicação e de investigação. A todos 
os que continuam a chegar a nós pelos mais diversos fins, e aos que temos a honra de chegar com a nossa voz, com 
as nossãs mãos.. A todos os que nos ajudam e aos que ajudamos pelas nossas acções e intenções... Ao nosso belo e 
biodiverso país, banhado por uma costa única sobre o Mar Atlântico, onde partiram os nossos antepassados em 
missões pelo mundo... A todos os que acreditam que é possivel criarmos uma mudança comum, rumo à liberdade, à 
abundância e ao amor colectivo... Aos que fazem parte do nosso caminho e aos que ainda estão para vir... Como uma 
das grandes inspirações, um poema da obra de Fernando Pessoa: 

A Mensagem - Publicada apenas um ano antes da morte do autor, a obra trata do glorioso passado de Portugal de forma apologética e tenta encon-
trar um sentido para a antiga grandeza e a decadência existente na época em que o livro foi escrito. Glorifica acima de tudo o estilo camoniano e o 
valor simbólico dos heróis do passado, como os Descobrimentos portugueses. É apontando as virtudes portuguesas que Fernando Pessoa 
acredita que o país deva se "regenerar", ou seja, tornar-se grande como foi no passado através da valorização cultural da nação. (wikipédia)

Mar Português 

Ó mar salgado, quanto do teu sal 
São lágrimas de Portugal!

Por te cruzarmos, quantas mães choraram, 
Quantos filhos em vão rezaram! 

Quantas noivas ficaram por casar 
Para que fosses nosso, ó mar! 

Valeu a pena? Tudo vale a pena 
Se a alma não é pequena. 

Quem quer passar além do Bojador 
Tem que passar além da dor. 

Deus ao mar o perigo e o abismo deu, 
Mas nele é que espelhou o céu. 

Fernando Pessoa
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