Introdução à Permacultura Urbana – 16, 17, 18 Dezembro
Permacultura é um sistema de Design que abrange um conjunto de técnicas e ferramentas, baseadas fundamentalmente
em 3 éticas: cuidar da terra, cuidar das pessoas e partilha de excedentes. O conceito foi desenvolvido em meados da
década de 70 por Bill Mollinson e David Holmegren como solução alternativa às crescentes práticas intensivas tecnoindustriais, agroquímicas e insaciável sociedade de consumo. O Design de Permacultura procura reintegrar o ser
Humano no Ecossistema de forma a mudar o paradigma da nossa pegada ecológica em pró-atividade regenerativa,
“Trabalhar com, em vez de contra a natureza”.
Neste curso de Introdução à Permacultura Urbana vamos explorar métodos que mais eficazmente nos auxiliem a fechar
ciclos, transformando desperdícios em recursos no contexto mais relevante por densidade habitacional, as CIDADES!

PROGRAMA
Sexta 16 Dez.
18h Bem-vindos! Conhecer-nos uns aos outros, partilhar motivações e expectativas
19h Debate aberto “O que é a Permacultura?”
20h Partilha de Jantar
21h Filme SURPRESA
Sábado 17 Dez.
10h Debate aberto, partilha de opiniões sobre o filme da noite anterior
11h Fundamentos da Permacultura, História, Éticas e Princípios
13h Visita ao mercado de produtores locais e partilha de almoço
14h Camas elevadas, materiais reutilizáveis, técnicas de construção e prática
17h Circulo de partilha do dia
18h Outro filme Surpresa (opcional)
Domingo 18 Dez.
10h Ferramentas de design: necessidades/usufrutos, fechamento de ciclos, análise de sectores e zonas
11h Técnicas de Permacultura aplicadas ao meio Urbano, exercício de design
12h Visita ao mercado de produtores locais e partilha de almoço
14h Vermicompostagem teoria e prática
17h Circulo de fecho
18h Outro filme Surpresa opcional e MOTIVATIONAL para as mentes mais ávidas!

ONDE?
FARPA LAB no Mercado Municipal de Faro 2º piso

INSCRIÇÕES e DONATIVOS
Em ordem de realizar a sua inscrição e assegurar a sua vaga no curso de Introdução à Permacultura Urbana
agradecemos que efetue o mais brevemente possível um donativo Livre. O valor do seu donativo idealmente deverá de
ser não só em consonância com a sua disponibilidade financeira mas também diretamente relacionado com o quanto
gostaria de suportar economicamente a manutenção e desenvolvimento da Associação Transdisciplinar NEW Loops.
Desta forma humildemente pedimos que realize uma transferência bancária com a referencia DONATIVO, o seu nome e
nos envie o respetivo comprovativo para o seguinte email.
Detalhes para tranferencia bancária:
Crédito Agrícola: CA
Associação Transdisciplinar NEW Loops
IBAN: PT50004572224027258158424
BIC: CCCMPTPL
Email: info@newloops.org

! A não esquecer, Trazer roupa de trabalho confortável e comida para partilhar.
QUEM SOMOS?
O curso esta organizado por NEW Loops Associação Transdisciplinar e facilitado por Joana de
Melo Sampaio, Maria Klein e Martijn Viegas Damas; no nosso novo co-working space FARPA LAB.
A Associação Transdisciplinar N.E.W. LOOPS (Nutrients, Energy and Water Loops) tem como fim e objetivos servir de
alavanca para mudanças necessárias na nossa sociedade, na direção de uma forma de vida mais natural, eficiente,
sustentável e feliz. Nomeadamente no que diz respeito à interação e entre as pessoas e a natureza; Para atingir esse
objetivo a N.E.W. LOOPS propõe-se a: Desenvolver investigação transdisciplinar, projetos de engenharia ambiental e
ecológica; Trabalhar numa plataforma de educação integrada, recorrendo a tipos de educação mistos, combinando a
educação formal e não-formal; Desenvolver arte e teatro social como ferramentas para a tomada de consciência,
estimular a criatividade e a inovação; Contribuir para a cidadania ativa; Organizar cursos e eventos; Desenvolver,
participar e coordenar projetos nacionais e internacionais; Colaborar e criar redes com parceiros interessados.
http://www.newloops.org/

Joana de Melo Sampaio
Co-Fundadora da Associação Transdisciplinar NEW Loops, descobriu-se na Permacultura, no ano de 2004 em Ibiza
aquando do seu estágio na Casita Verde (Green Heart Ibiza) como parte curricular integrante do seu curso profissional
em Ofícios do Espetáculo no Chapitô; desde de então que tem aprofundado os seus conhecimentos nessas áreas para
ela complementares, A Permacultura, A Bioconstrução, A Arte, A Saúde (mental e física) e A Educação. Tem viajado
extensivamente conhecendo, aprendendo e ensinando em projectos com objectivos concordantes aos seus princípios;
tem um especial interesse em Arte Ambiental, Agricultura Urbana Comunitária e Mudança Social.

Maria Klein
Doutorada em Ecologia Marinha e Conservação pela Universidade do Algarve e tem vindo a participar ao longo da sua
formação acadêmica em diversos projetos de investigação. Amante da natureza e da horticultura de subsistência,
descobriu-se uma permacultura nata e militante defensora do Ambiente. Maria é co-fundadora da associação
transdisciplinar NEW Loops, onde ao longo dos dois últimos anos aprofundou os seus conhecimentos nas áreas da
Permacultura, Agricultura Urbana, processos comunitários tornando-se parte activa da mudança local.

Martijn Viegas Damas
Insatisfeito com o ensino tradicional de Arquitectura e com a sociedade de consumo em geral, tropeçou na
Permacultura que lhe deu a motivação necessária para mudar radicalmente a sua vida; em 2013 muda-se para Portugal
onde estabelece o seu projecto Permaculture Playground e tornando-se também Co-Fundador da Associação
Transdisciplinar NEW Loops. Martijn é especialmente apaixonado por técnicas regenerativas para climas semi-áridos,
construção natural e produção de Biochar.

PARA QUEM È ESTE CURSO?
Este curso de Introdução à Permacultura Urbana está aberto a todos os cidadãos com especial interesse em
horticultura urbana, proteção e regeneração do Ambiente, educação, mudanças sistémicas, processos comunitários e
sociais.

LÍNGUA DO CURSO
Como equipa transdisciplinar, multicultural e poliglota, o curso será oferecido simultaneamente em Português e Inglês,
no entanto se tiver necessidade de outra tradução ou outra dúvida não hesite em contactar-nos via info@newloops.org

PARCERIAS
• Policromia Associação Cultural • Mercado Municipal de Faro • AmbiFaro • FARPA Lab

