Plano de Atividades / Gestão CdT 1016-17
GESTÃO
1.

Gestão de correspondência e correio electrónico;
1.1. Gestão e transferência de informação.

2.

Gestão de Sócios
2.1. Quotas: propõe-se que a quota seja reduzida para 25 euros para o ano de 2016.
2.2. Cartões de Sócios: fazer novos cartões para os sócios recentes.
2.3. Propõe-se a criação de uma base de dados de divulgação por região dos sócios e suas actividades, no
site CdT;
2.4. Propõe-se o desenvolvimento da página de publicidade para Sócios Individuais e Empresas Associadas.

3.

Gestão do Web
3.1. Revisão e actualização de conteúdo do site CdT;
3.2. Gestão da página institucional do facebook.

4.

Gestão da Sede
4.1. Manutenção da sede para a realização de futuros eventos;

5.

Gestão espólio bibliográfico
5.1. Manutenção e valorização do espólio bibliográfico.

PLANO DE ACTIVIDADE
1.

Dinamização de Projetos
1.1. Dar continuidade à divulgação da Exposição itinerante Homenagem à Arquitecta Teresa Beirão – Uma
obra dedicada à arquitectura de terra.
1.2. Colaboração na organização do Encontro sobre Construção Sustentável / Terra, a realizar no dia 12 de
Março na Fundação Serralves, Porto.
1.3. Desenvolvimento de iniciativas para a exposição e debate das questões relativas ao enquadramento
legislativo e normativo da construção com terra em Portugal para o desenvolvimento de linhas
orientadoras para criação de regulamentação coerente com esta construção.
1.4. Organização de passeios temáticos à volta da construção com terra em Portugal.
1.5. Apoio institucional à incitativa de Acções de Formação em Construção em Terra a decorrer junto de
Camaras Municipais. Projecto desenvolvido por um grupo de Sócios do CdT.
1.6. Apoio aos projectos de sócios do CdT.

2.

Oficinas de Terra
2.1. Promoção de oficinas: Primavera e Outono.
2.2. Organização e participação em acções de divulgação e formação.

3.

Protocolos e Candidaturas a Programas de Financiamento
3.1. Contacto com a Fundação Calouste Gulbenkian para futuras oficinas sobre construção com terra nos
Jardins da Gulbenkian.
3.2. Contacto com a Fundação Serralves, Porto para futura iniciativas.
3.3. Candidatura a programa Estágio IEFP – na criação uma vaga para colaboração de um estagiário (que
seja sócio da CdT) para apoio nos eventos e gestão do CdT.
3.4. Candidatura a financiamento para o desenvolvimento de projectos na área da formação de profissionais
da construção com terra, em Portugal e no espaço europeu, na continuidade ao trabalho já desenvolvido
nomeadamente o projecto Pirate.
3.5. Participar em projectos que solidifiquem a parceria europeia Aprender.Terra, cuja assinatura do
Memorandum of Understanding (MoU), do qual o CdT aguarda para ser membro.

A Direcção da Associação do Centro da Terra gostaria de apelar ao envolvimento de todos os sócios nestes e/ou
noutros projectos que queiram propor e dinamizar. Para o efeito, poderão contactar a direcção para
info@centrodaterra.org ou directamente qualquer responsável de projecto.

