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PLANO DE ATIVIDADES 2022

23 a 25 Abril 2022 - Curso de Desenho Holístico - Ananda Valley, Ourondo
Curso de Desenho Holístico , Ananda Valley Evento FB
Curso de Desenho Holístico , Ananda Valley Publicação FB
Curso de Desenho Holístico , Ananda Valley Publicação INSTGRM
Curso de Desenho Holístico , Ananda Valley VIDEO

O  Curso  de  Desenho  Holístico  (Mão-Projeto-Técnico)  na  Ananda  Valley,  também  em 
parceria com  EcoAtivo Portugal aconteceu nos dias 23-25 de Abril  de 2022,  e contámos com 
participantes  de  várias  nacionalidades,  entre  eles,  pessoas  que  estão  a  iniciar  projetos  de 
sustentabilidade e Permacultura em bonitos lugares na região da Serra da Estrela e arredores. Foi 
um momento de novas conexões e sinergias, onde todos aprendemos e vivemos uma experiência 
única, neste lugar muito especial. 

https://www.facebook.com/AssociacaoLiveWithEarth/posts/pfbid02RrZgxvKnDkFXKBYBKUkS3BwDeu9key3MrX1AoSFf5G73wJnZ9yfUTdNhHVigNkc4l
https://www.youtube.com/watch?v=yJewDHpVDoI
https://www.facebook.com/EcoAtivo?__cft__[0]=AZUj7vx-8kFt-j6ojvClvr5OXXwRoQZVgCXuqO3rovGgB1jHDIT37dJ_Qc1kf6rYGFHZvpuErGS0nWHVUrsEx0sgdzZ44EomBR_1khW1IvibVlzDvaMzLu6tA6nOLFu8TCZYUpAJY8zS6cx9OqY0KkCZ&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/AnandaValleyMasterUnit/?__cft__[0]=AZUj7vx-8kFt-j6ojvClvr5OXXwRoQZVgCXuqO3rovGgB1jHDIT37dJ_Qc1kf6rYGFHZvpuErGS0nWHVUrsEx0sgdzZ44EomBR_1khW1IvibVlzDvaMzLu6tA6nOLFu8TCZYUpAJY8zS6cx9OqY0KkCZ&__tn__=kK-R
https://linktr.ee/livewithearth
http://www.livewithearth.org/
https://www.instagram.com/p/CdJB5L4Kf3L/
https://www.facebook.com/events/3126514320964828


17 a 25 de Junho 2022 - EUROPE CONVERGENCE Portugal , Santa Cruz, Torres Vedras - 
Erasmus+ European Project
Europe Convergence Portugal 2022 Publicação FB
Europe Convergence Portugal 2022 Publicação INSTGRM
Europe Convergence Portugal 2022 Video Oficial MagnaVox
Europe Convergence Portugal 2022 Video Live With Earth

Annual meeting of young journalists, musicians, video makers and cooks from all over 
Europe  around  interculturality  and  informal  learning.  Europe  Convergence  is  a  series  of 
international  mobility  programmes.  Started  in  2019  with  Greece  and  North  Macedonia, 
continued in 2021 with Germany and Romania, the project will be exported to Italy and Portugal 
in  2022.  Each  year,  some  forty  young  professionals  in  the  fields  of  journalism,  music, 
communication and cooking are invited to meet for three weeks, in turn in their three countries. 
The aim is to learn from each other, improve their skills and discuss common European issues 
such as ecology, sustainable living, conscious production and consumption of food... 
Workshops, concerts, media creation... A range of activities are proposed to them to encourage 
inter-knowledge and to bring together the knowledge/skills of each. The project, supported by
many partners, is educational (informal learning), intercultural, cross-sectoral and committed.
After discovering Dijon last May, the whole group was now in Portugal, Praia Azul, Torres Vedras, 
from 17-25 of June 2022, and will go to Italy, Mondovi, in August. 

Torres Vedras (July): The association committed to the environment, Live With Earth, welcomes 
the Europe Convergence team to Portugal, in Praia Azul, Torres Vedras. On the programme for 
this week: discovery of an alternative model of life with the participation in activities around the 
creation of eco-communities and eco-villages (debates, reflection on the collective functioning, 
personal development, technical tools, permaculture...).

https://www.facebook.com/AssociacaoLiveWithEarth/posts/pfbid02YCPFgjuposorN898D2feXmqk3HcLsMNdtQBb96MGYKsvb2wvohsNdPdddXkAsNYsl
https://www.youtube.com/watch?v=vY0D6iju5Q0&t=2s
https://www.instagram.com/p/CfwLljWKEqt/
https://www.youtube.com/watch?v=p06PcEi2H9Y


XILEMA  - 8-9-10 , 15-16 Julho 2022 , Torres Vedras

Website – Xilema.pt
Facebook – Xilema
Instagram – Xilema
Publicação XIPI , Parceria Xilema & Live With Earth

Promotor: Coletivo Fantasma 
Apoio: Junta de Freguesia de Santa Maria, São Pedro e Matacães | Pax Óptica | Fórum das 
Associações Culturais de Torres Vedras 
Parceiros de comunicação: KP EcoFriendly | ONFM | Grafivedras 
Parceiros de programação: A Bolha | Académico de Torres Vedras | Emerge | Estufa | Live With 
Earth | Musicálareira | Slingshot | 4 Corações – Antena de Torres Vedras 

Na  sua  primeira  edição,  XILEMA  é  um  ciclo  de  programação  cultural  transdisciplinar  e 
independente, dirigido à participação comunitária e realizado em contexto de espaço público, no 
centro histórico da cidade de Torres Vedras. Este ciclo é desenvolvido pelo Coletivo Fantasma em 
parceria com uma plataforma de associações locais. 

Mais do que um ciclo de programação, o Xilema pretende afirmar-se como um dispositivo regular 
de congregação e sociabilidade cultural, um fórum ativo e participativo, promotor da cidadania 
cultural  e  focado  na criação de um sentido  comunitário  capaz de  agir  com consciência  num 
amanhã que terá de ser diferente deste que hoje temos. 

XIPI – Em Permanência – Praça da Batata
Símbolo da relação do XILEMA com o ambiente urbano e natural,  esta construção nasce da 
congregação  de  esforços  coletivos  e  recorre  a  materiais  disponíveis  no  perímetro  urbano  da 
cidade para os transformar numa construção efémera que, tendo uma função utilitária, é também 
um monumento ao esforço coletivo do XILEMA e uma interrogação no coração da cidade. 
Parceria: Live With Earth

ECO MANIFESTO #1 
O nosso planeta é feito de humanos e cada vez mais somos confrontados com a crise ambiental, 
a medida que navegamos num tempo de incerteza e mudança.

Nesta sessão convidamos aqueles que vivem a cidade a refletir sobre o espaço urbano e a sua 
ecologia. Pretende-se perceber a possibilidade eco-pragmatista de cada cidadão para preservar e 
proteger a “casa comum”.

https://www.facebook.com/xilema.pt/posts/pfbid02PUGTVD374iAxcFotfMNahaoZT8o596LxUzAYyakTWiaZGC8CKAgE4mkuX5BEMYRml
https://www.instagram.com/xilema.pt/
https://www.facebook.com/xilema.pt
https://xilema.pt/


ECODEMIA – Natural Building Design - Online Certificate Course , Aug-Set 2022

Website ECODEMIA
Publicação – Lançamento do Curso Online Instagram
Course Overview Online Page

Ecodemia, An Ethical and Socio-Ecological Academia is a registered learning provider in 
the UK (UKPRN No: 10085291 ) and a trademark of the London based De-Urban Design Studio. 
Ecodemia  provides  online  and  face-to-face  training  programmes  at  3  different  levels  of 
Fundamentals, Certificate Courses and Diploma Programmes. Additionally,  Ecodemia organises 
various  academic  and  non-academic  events  including  conferences,  research  projects,  and 
meetings.

NATURAL  BUILDING  DESIGN  course  is  collaboratively  designed  and  run  with  LIVE  WITH 
EARTH     and offers knowledge and skills on building with local, natural and sustainable materials 
that Earth provides for free. 

Instructor – Rui Vasques

He studied Design, and MA in Product Design at IADE, Lisbon. He is a certified teacher and in  
addition  to the natural  building and permaculture,  he teaches "Design for  Society"  at  IADE – 
UNVERSIDADE EUROPEIA. He is the founder and President of the Live With Earth Association.

https://ecodemia.org.uk/
https://www.livewithearth.org/
https://www.livewithearth.org/
https://ecodemia.org.uk/natural-building
https://www.instagram.com/p/ChJieu_Dvw1/


"Livros Que Nos Transformam : Diz-me o que lês, dirte-ei quem és" – Exposição e ciclo 
cultural de palestras, Livraria Barata – Curadoria: Doutor António Cruz Rodrigues & Prof. 
João Cunha e Universidade Lusófona – 22 Setembro a 10 Novembro 2022

Agenda Cultural Lisboa – Livros Que Nos Transformam
Livraria Barata Instagram Publicação
Livraria Barata Website Artigo
Evento Facebook

Livros que nos Transformam : Diz-me o que lês, dir-te-ei quem és

Somos uma propriedade emergente, que resulta de uma relação com livros e com textos.
Propriedades emergentes que ocorrem sempre que livros e textos interagem para formar uma
identidade. Emergimos desta relação. O que experienciamos na nossa vida quotidiana resulta ou 
depende destas propriedades emergentes, e assim, o que somos. 
Livros e textos que têm uma relação estreita com o seu ambiente porque são continuamente 
moldados pelo mundo exterior. Livros e textos que criam ligações para domar o mundo e dar-lhe 
significado.  Resultamos  de  uma  vizinhança  semântica  entre  livros  e  textos,  e  também  nos 
projetamos  em  objetos.  Objetos  que  associados  a  livros  e  textos,  constituem  unidades  de 
informação intrínsecas,  contidas nos elementos presentes,  portanto visíveis,  diminuindo a sua 
subjetividades,  ou  que  constituem  unidades  de  informação  extrínsecas,  remetendo  para 
elementos ausentes, portanto invisíveis, aumentando a sua subjetividade.
“Livros que nos Transformam” - Diz-me o que lês, dir-te-ei que és, remete para uma ideia de 
“Transformação” e de “Transição” de identidades. 
Livros,  textos  e  objetos  são  histórias  interessantes,  que  nos  transportam  para  diferentes 
realidades e experiências individuais, de 15 pessoas interessantes que se deixaram transformar. 
Este é o mote desta exposição.

Autores: Eduardo Côrte-Real,  Fernando Carvalho Rodrigues,  Mani Fiumani, José Bragança de Miranda, 
Katia  Gasparini,  Luís  Alegre,  Manuela  Sola  Castro,  Maria  Eduarda  Colares,  Maria  Micaela  Fonseca, 
Marinella Ferrara, Paulo Ferrão, Zennaro Pietro, Rui Pessoa Vasques,  João Cunha.

https://www.facebook.com/events/468028998710860/
https://livrariabarata.pt/lugar-de-cultura/articles/LIVROS-QUE-NOS-TRANSFORAM
https://www.instagram.com/p/CimyUKKKrhC/
https://www.agendalx.pt/events/event/livros-que-nos-transformam/
https://www.facebook.com/joao.cunha.315?__cft__[0]=AZW-fGrB0c0qGsiQ-0SfiqRWi41okDjoF1_uihmufFdOC3LrjW09qkQVsO02jdKOx9_WDy27R7Vz88fJ7lCuRk3fxmJXyFvpZfThwxV--7xNGnxUo1G9QhgTNm2RssydUZTrut082IBFBc-He2paxKoMFivdDMbGNpqxYwzJh26P9g&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/RuiPessoaVasques?__cft__[0]=AZW-fGrB0c0qGsiQ-0SfiqRWi41okDjoF1_uihmufFdOC3LrjW09qkQVsO02jdKOx9_WDy27R7Vz88fJ7lCuRk3fxmJXyFvpZfThwxV--7xNGnxUo1G9QhgTNm2RssydUZTrut082IBFBc-He2paxKoMFivdDMbGNpqxYwzJh26P9g&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/zennaro.pietro?__cft__[0]=AZW-fGrB0c0qGsiQ-0SfiqRWi41okDjoF1_uihmufFdOC3LrjW09qkQVsO02jdKOx9_WDy27R7Vz88fJ7lCuRk3fxmJXyFvpZfThwxV--7xNGnxUo1G9QhgTNm2RssydUZTrut082IBFBc-He2paxKoMFivdDMbGNpqxYwzJh26P9g&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/marinella.ferrara?__cft__[0]=AZW-fGrB0c0qGsiQ-0SfiqRWi41okDjoF1_uihmufFdOC3LrjW09qkQVsO02jdKOx9_WDy27R7Vz88fJ7lCuRk3fxmJXyFvpZfThwxV--7xNGnxUo1G9QhgTNm2RssydUZTrut082IBFBc-He2paxKoMFivdDMbGNpqxYwzJh26P9g&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/micaela.fonseca.54?__cft__[0]=AZW-fGrB0c0qGsiQ-0SfiqRWi41okDjoF1_uihmufFdOC3LrjW09qkQVsO02jdKOx9_WDy27R7Vz88fJ7lCuRk3fxmJXyFvpZfThwxV--7xNGnxUo1G9QhgTNm2RssydUZTrut082IBFBc-He2paxKoMFivdDMbGNpqxYwzJh26P9g&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/manuela.solacastro?__cft__[0]=AZW-fGrB0c0qGsiQ-0SfiqRWi41okDjoF1_uihmufFdOC3LrjW09qkQVsO02jdKOx9_WDy27R7Vz88fJ7lCuRk3fxmJXyFvpZfThwxV--7xNGnxUo1G9QhgTNm2RssydUZTrut082IBFBc-He2paxKoMFivdDMbGNpqxYwzJh26P9g&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/luis.alegre.37?__cft__[0]=AZW-fGrB0c0qGsiQ-0SfiqRWi41okDjoF1_uihmufFdOC3LrjW09qkQVsO02jdKOx9_WDy27R7Vz88fJ7lCuRk3fxmJXyFvpZfThwxV--7xNGnxUo1G9QhgTNm2RssydUZTrut082IBFBc-He2paxKoMFivdDMbGNpqxYwzJh26P9g&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/katia.gasparini?__cft__[0]=AZW-fGrB0c0qGsiQ-0SfiqRWi41okDjoF1_uihmufFdOC3LrjW09qkQVsO02jdKOx9_WDy27R7Vz88fJ7lCuRk3fxmJXyFvpZfThwxV--7xNGnxUo1G9QhgTNm2RssydUZTrut082IBFBc-He2paxKoMFivdDMbGNpqxYwzJh26P9g&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/pippomani?__cft__[0]=AZW-fGrB0c0qGsiQ-0SfiqRWi41okDjoF1_uihmufFdOC3LrjW09qkQVsO02jdKOx9_WDy27R7Vz88fJ7lCuRk3fxmJXyFvpZfThwxV--7xNGnxUo1G9QhgTNm2RssydUZTrut082IBFBc-He2paxKoMFivdDMbGNpqxYwzJh26P9g&__tn__=-]K-R


Rebocos com Pigmentos Naturais – Fornos a Lenha de Argila – 27 Set 2022 (construídos no 
Building Nature #6 - Mãos na Massa - 2021)
Pigmentos Naturais Publicação Instagram

Com a chegada do Equinócio de Outono, termina a primeira fase de observação de um ano e 
meio da resistência dos fornos de barro às intempéries e erosão natural. Com a chegada das 
chuvas,  renovamos  as  carapaças  com aplicação  de  reboco,  utilizando  pigmentos  naturais,  e 
dando uma nova resistência e vida a estas peças, construídas durante o Building Nature #6 Mãos 
na Massa.

Esta aplicação é mais uma das experiências doumentadas para a investigação de Doutoramento 
em Design de Rui Pessoa Vaz F. Vasques , no IADE : UNIDCOM, IADE - UNIVERSIDADE 
EUROPEIA, financiado pela FCT - Fundação para a Ciência e Tecnologia, com foco no estudo dos 
pigmentos naturais da PPLSSA - Paisagem Protegida Local das Serras do Socorro e Archeira e a 
sua utilização pela Associação 
Live With Earth. 

Prontos para assar umas castanhas, agora com uma nova potência ? 

#pigments #naturalpigments #ovens #fireoven #livewithearth #plastering #naturalbuilding #colors 
#design #research #science #ecodesign #sustainability #circulareconomy #ecoarts #ruivasques 
#ecocommunity #portugal 

https://www.instagram.com/explore/tags/6/
https://www.instagram.com/p/CjAhAHUM3xk/
https://www.instagram.com/explore/tags/portugal/
https://www.instagram.com/explore/tags/ecocommunity/
https://www.instagram.com/explore/tags/ruivasques/
https://www.instagram.com/explore/tags/ecoarts/
https://www.instagram.com/explore/tags/circulareconomy/
https://www.instagram.com/explore/tags/sustainability/
https://www.instagram.com/explore/tags/ecodesign/
https://www.instagram.com/explore/tags/science/
https://www.instagram.com/explore/tags/research/
https://www.instagram.com/explore/tags/design/
https://www.instagram.com/explore/tags/colors/
https://www.instagram.com/explore/tags/naturalbuilding/
https://www.instagram.com/explore/tags/plastering/
https://www.instagram.com/explore/tags/livewithearth/
https://www.instagram.com/explore/tags/fireoven/
https://www.instagram.com/explore/tags/ovens/
https://www.instagram.com/explore/tags/naturalpigments/
https://www.instagram.com/explore/tags/pigments/


Workcamp de Construção Natural – Live With Earth & Ser Vivo – 10-17 Outubro 2022
Publicação lançamento Instagram
Publicação final Instagram
Publicação final Facebook

Formadores: Rui Vasques, Rodrigo Henriques & Teté Mauro

Que grande e intensa experiência!! A eco-comunidade e o Edifício Natural foram o clima da 
semana! 8 dias de cocriação de um novo projeto em conjunto, para uma cozinha comunitária em 
SerVivo,  com  a  coordenação  do  nosso  Live  With  Earth  Natural  Building  DreamTeam  :  Rui 
Vasques, Teté Mauro & Rodrigo Henriques. Todos os dias, às 9:30, o círculo inicial com toda a 
comunidade estava a acontecer, para alinhar os nossos espíritos, mentes e almas para um novo 
dia. Às 10h os nossos corpos estavam a conectar-se com os materiais para materializar este 
sonho partilhado, de uma nova cozinha comunitária que pode servir a evolução do espaço e da 
comunidade. Começamos com a fundação superadobe seca (areia e cascalho) para o sistema de 
drenage. Do que seguimos com a base da parede de pedra, e a preparação para a estrutura de 
madeira que sustentará o telhado e as paredes de terra. Entre construir juntos, tempo livre, nadar 
no oceano de Arrábida maravilhosas praias, práticas de dança e musical, workshops, cerimónia de 
cacau, dança extática, chi gong, e muitas outras atividades do local, houve também a bênção de 
comida vegana deliciosa e saudável, utilizando muitos produtos do bio-jardim local.

Os próximos passos serão prosseguindo no CAMPO DE CONSTRUÇÃO NATURAL de 3 a 7 de 
novembro, pegue o seu lugar e junte-se a nós para estes 5 dias de partilha e aprendizagem, em 
teoria  e  prática.  Vamos construir  as  paredes de terra  com técnica  de COB e a  estrutura  de 
madeira, mais janelas e telhado. É um momento especial de evolução, rumo ao Desenvolvimento 
Sustentável & Economia Circular.

https://www.facebook.com/AssociacaoLiveWithEarth/posts/pfbid0bMGyNmUh6joauekyppMCxy2UBPCgiovK3FatabgyGUiYjK9cAgPdtxJK4VubVMujl
https://www.instagram.com/p/Cj-l1WdsB_3/
https://www.instagram.com/p/CjNoZltMWzK/


Festival UMUNDU LX 2022 – 14 a 22 Outubro , Lisboa & Online 
Apresentação : Live With Earth – Into the Online Universe 21 Out , 10H - 11H

UMUNDU LX Website
UMUNDU LX Facebook
UMUNDU LX Instagram

O Festival Umundu Lx 2022 terá como tema central “Uma Só Terra”.
Esta será a terceira edição do festival que tem fomentado, ao longo dos anos, discussões e ações 
de conscientização relativamente à forma como estamos a viver ou “sobreviver” num planeta finito 
e o modo de atuação/funcionamento do sistema socioeconómico. Grandes catástrofes tornam-se 
cada vez mais frequentes e de proporções anormais, atingindo sobretudo as comunidades mais 
pobres  e  vulneráveis.  Aumento  dos  níveis  de  emissões  de  gases  com  efeito  de  estufa, 
desmatamento, extinção de espécies, degradação do solo são ameaças à vida na Terra; além da 
elevação das temperaturas médias anuais, o aumento do nível do mar e a extinção de recursos 
naturais que têm causado grandes secas,  desalojamentos e, portanto,  migrações obrigatórias, 
respetivamente. Diante deste quadro, em mais um ano de ativismo o Umundu Lx 2022 será uma 
plataforma  física  e  virtual  coletiva  que  reúne  ideias  e  ação  através  da  junção  de  diversas 
organizações, em busca da justiça climática, da transformação sustentável e da justiça social.

https://www.instagram.com/umundulx/
https://www.umundu.pt/
https://www.facebook.com/umundulx


EARTHEN FLOOR – Natural Building Workshop – 28 to 30 October 2022 , Ananda Valley
Publicação lançamento Instagram
Publicação final Instagram
Publicação final Facebook

Live With Earth & Ananda Valley 
Trainer: Teté Mauro
Parceria: EcoAtivo Portugal

De 28-30 de Outubro fizémos um workshop de Construção Natural, para a instalação de um chão 
de terra na eco-comunidade espiritual de Ananda Valley, em Ourondo, Covilhã (Serra da Estrela). 
Foi um trabalho muito bonito onde a comunidade toda colaborou para fazer as bases de um yurt, 
onde irá viver Nico, o impulsionador do projeto, e a sua familia. No processo de compactação do 
chão  de  terra,  convidámos  a  comunidade  para  uma  celebração  de  dança  com  tambores  e 
dijeridoo. Foi a primeira construção natural feita na comunidade, representando uma inauguração 
dos processos de utilização dos materiais locais naturais, como a argila do terreno. Foram 3 dias 
de partilha e trabalho, onde instalámos todas a capas para o chão ficar pronto. Agora é esperar 
secar para fazer a ultima etapa do processo! A comunidade Ananda Valley é um projecto focado 
na espiritualidade e um estilo de vida regenerativo. Estamos gratos por esta primeira colaboração 
deste gênero, e acreditamos que esta sinergia possa criar mais projetos conscientes no futuro. 

Let's Live With Earth 

https://www.instagram.com/p/CmHideus2Jn/
https://www.facebook.com/AssociacaoLiveWithEarth/posts/pfbid0jHhuHDSX7AFkngqhrPEj66fBYU8kYpXosDZwDfn8zVMF8Xy5shgwicQAMZTTmkwdl
https://www.instagram.com/p/Cj3lSB4MTYL/


Curso de Construção Natural : "NATURAL BUILDING CAMP" - Live With Earth & Ser Vivo – 
3-7 Novembro 2022

Publicação lançamento Instagram
Publicação final Instagram
Publicação final Facebook

Formadores: Rui Vasques & Rodrigo Henriques

Curso organizado em parceria  com a  Ser  Vivo,  e  orientado pelos  membros da nossa 
equipa de Construção Natural  Rui  Vasques & Rodrigo Henriques,  para  a construção de uma 
Cozinha Comunitária na Eco-Comunidade Ser Vivo na Serra da Arrábida. Que semana especial! 
Partilhámos  tantas  coisas,  como  o  espírito  comunitário,  como  construir  em  conjunto  uma 
construção sustentável, homenageando a comida vegan com alimentos de fornecedores locais e 
do jardim, a riqueza do barro da terra, a curiosidade, os livros, referências, revistas,  debates, 
danças, meditação, dinâmicas de grupo, e muito mais. O projeto agora é muito mais visível e 
numa nova fase, de construção das paredes de barro, da estrutura de madeira, portas, janelas, 
instalação do telhado, e começando a dar forma a nível  tridimensional, e reforçando a sua 
estabilidade e resistência.

Obrigado a todos pela sua presença, dedicação e amor. Sentimo-nos abençoados e inspirados.
Mantenham-se atentos para a PRIMAVERA de 2023, onde vamos ter mais CURSOS DE 
CONSTRUÇÃO NATURAL, para continuar o projeto.

Let's Live With Earth 

https://www.facebook.com/AssociacaoLiveWithEarth/posts/pfbid037hxe3imy14bV7NYAo6NKNgRKK8tA6QkKJWehsbkezCKRjLZU8a2v45BnRD2zRhsjl
https://www.instagram.com/p/Ck3h3Q7sGkH/
https://www.instagram.com/p/CkD6R92MOwm/


Live - Rede Pax : Redes de Colaboração , Fernanda Paz e Rui Vasques , 20 Nov 2022 19H

Rede Pax Instagram
Rede Pax Website – Plataforma Social
Publicação Lançamento Facebook LWE

São vários os projetos que vão ganhando força em todo planeta em ações importantes em frentes 
de sustentabilidade e desenvolvimento social. Nesta LIVE vamos conversar com o Rui Vasques, 
presidente da Associação Live With Earth, uma Organização para o Desenvolvimento Sustentável 
&  Economia  Circular,  localizado  no  ECO CAMPUS -  Torres  Vedras  -  Cadriceira  &  Serra  do 
Socorro. 

https://www.facebook.com/AssociacaoLiveWithEarth/posts/pfbid0bWziSoedixU6UW2KijDeELPaeeRx7vQ3NcbxWbwUdj2gu9fGVGrhSFNxqV258g4el
https://www.instagram.com/redepax/
https://www.redepax.pt/


Conferência Participatory Design IADE

Website PDC – Participatory Design Conference 

Portugal PDC Place brings together researchers, students, and professionals in the field of Design 
and aims to carry out activities related to Participatory Design currently being developed in the 
country, both in academia and enterprise space.

The main goal will be to share an overview of Participatory Design practices in Portugal, seeking to 
disseminate and promote this way of making Design. Although increasingly present in master and 
doctoral research projects and professional practices, it is still emerging in these contexts.

The  Participatory  Design  Conference  (PDC)  is  a  leading  venue  for  research  on  the  direct 
involvement  of  people  in  the  design,  development,  implementation  and  appropriation  of 
technologies,  artefacts  and  services.  PDC brings  together  a  multidisciplinary and  international 
group of researchers and practitioners encompassing a wide range of issues that emerge around 
participatory design, encountered and discussed in multiple 
fields and disciplines.

https://pdc2022.org/


Your Deeper Story – ERASMUS + Program 
Live With Earth – Partner Organization from Portugal

Your Deeper Story Facebook Event
Your Deeper Story Facebook Final Publication
Actions for Change Facebook 

The  ERASMUS+  Program  "Your  Deeper  Story"  is  a  seven-day  training  course  organized  by 
Actions  for  Change  from Romania,  bringing  together  curious  and  hungry  souls  around  the 
exploration  of  purpose  and  identity,  through  nature-based  and  soul-centric  development 
practices.

"This will be a deeply immersive and transformational experience that will invite you to enquire 
into, craft and shapeshift the DEEPEST STORY you live by. The story we live by is the body of 
beliefs we hold true in the depths of who we are and that shape things like “why am I here?”, 
“who am I?”, “what is the purpose of life?”, “what is my role in this world?”, “where and how do I 
belong?”. The current western post-industrial paradigm we have been born in has tried to give 
our hungry hearts some answers to these questions, but as the walls and roofs of this culture 
crack and collapse a bit more every day, we are often left with a gaping hole and growing doubt 
in the pit of our stomach. Our beings crave meaning, authenticity, belonging and connection. 
What if there was a deeper story to ground ourselves in? What if, there is another story, wider, 
deeper, older, that could feed us?"

https://www.facebook.com/sandra.horea/posts/pfbid02G12qeAZZafseKwqTwiyFqJcBPDb7RDF9eY9LLAGPJgjqArYpm1Pz3epQANyW21Z9l
https://www.facebook.com/actionsforchange
https://fb.me/e/1Vs6o2hI6


Suderbyn – Permaculture Ecovilage , Sweden
European Solidarity Corps : Volunteering Program of 1 year – Novembro 2022/2023
Live With Earth Partner Organization – Participant: Sabina Baptista , Portugal

Suderbyn - Permaculture Ecovilage Website
Suderbyn – Permaculture Ecovilage Facebook
Suderbyn – Permaculture Ecovilage Instagram

We are  an  intentional  community of  between  15-25  people  from many corners  of  the  world, 
working and living together to create and maintain a more socially and environmentally sustainable 
lifestyle.

Suderbyn  is  a  pilot  site  for  applying  a  holistic  approach  to  create  a  small-scale  regenerative 
society. Specifically, Suderbyn focuses on sustainable development, transition initiatives and 
permaculture  practices.

Suderbyn is located on Gotland (Sweden), which is an island in the middle of the Baltic sea. The 
island has recently been appointed as a pilot region for the new Energy Transition of Sweden. 
Besides prototyping an alternative kind of lifestyle, we also  work with regional and transnational 
networks, projects, communities and initiatives around Europe and the rest of the world. 

http://www.suderbyn.se/ngo-relearn.html
http://www.suderbyn.se/to-get-here.html
http://www.suderbyn.se/who-we-are.html
https://www.instagram.com/suderbyn/
https://www.facebook.com/Suderbyn
http://www.suderbyn.se/

