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O segundo ano do projeto iniciou com um encontro na Comunidade de Polva, na Estónia, 

entre os dias 14 a 17 de abril de 2016.  

O encontro iniciou com a chegada dos participantes ao centro cultural de Polva. Seguiu-se o 

registo de presenças e posteriormente os jovens foram distribuídos pelas diferentes famílias 

de acolhimento. A primeira refeição teve lugar em casa das famílias, onde participantes e estas 

trocaram as primeiras impressões sobre as suas culturas, gastronomias, línguas e formas de 

viver, iniciando desta forma, um dos principais objetivos da organização “Charter of European 

Rural Communities” e do projeto, de promover a amizade entre os europeus. 

No segundo dia os participantes juntaram-se no Centro Cultural de Polva. Aí teve lugar uma 

cerimónia de boas-vindas pelo presidente da autarquia local, a que se seguiu um momento 

cultural, com a atuação de grupos de dança e de teatro, formados por locais, levando os 

participantes a conhecerem mais um pouco da cultura da Estónia.  

Depois deste momento cultural, tiveram início os trabalhos com a realização do primeiro 

workshop que dinamizado pela YCT. 

Esta atividade teve iniciou a realização de dinâmicas de apresentação e quebra-gelo, a que se 

seguiu uma apresentação geral da organização “Charter of European Rural Communities” e do 

projeto “Goodbye to waste of food and hello to the sustainable consumption of food”. 

Procedeu-se a uma sistematização das atividades e resultados alcançados durante o primeiro 

ano e dos objetivos esperados para o ano de 2016 e para os encontros seguintes.  

Após esta apresentação, os participantes foram convidados a visualizar alguns vídeos com 

factos importantes acerca do desperdício alimentar. Posteriormente, os jovens foram 

convidados a pensar em 5 formas de desperdício alimentar na sua vida, as quais tiveram de 

apresentar aos restantes presentes.  

De seguida, os participantes procederam a uma discussão sobre o que poderiam fazer de 

forma diferente na sua vida para reduzirem o desperdício alimentar na sua comunidade rural, 

com o objetivo de identificarem dicas a inserir num futuro manual de combate ao desperdício 

alimentar.  

Após os trabalhos, os participantes dirigiram-se para a vila de Taevaskoja, onde tiveram a 

possibilidade de realizar uma atividade muito apreciada na Estónia: uma prova de orientação 

na natureza. Com esta atividade, tiveram contacto com a natureza destes países nórdicos, com 

a sua fauna e flora e foram sensibilizados pelos diversos guias para a necessidade de 

adoptarem práticas ambientais responsáveis, preconizando desta forma um dos grandes 

objetivos da Estratégia Europa 2020. Esta atividade foi realizada em grupos constituídos por 



participantes dos diversos países, estimulando de forma informal a colaboração e cooperação 

entre os povos europeus.  

Teve lugar mais um momento de aprendizagem com a visualização do filme “Just eat it”, que 

constituiu uma ferramenta muito importante de suporte às atividades do projeto, já que 

ilustra de várias perspetivas a problemática do desperdício alimentar e as suas consequências 

para a economia, qualidade de vida e saúde das populações e para o meio ambiente, 

apresentando muitas dicas a adoptar por cada um de nós no nosso dia-a-dia, de forma a 

reduzir esta problemática. Desta forma se cumpriu mais um dos objetivos do projeto, não só 

sensibilizando os jovens para esta problemática, como dando-lhes exemplos de práticas a 

adotar. Finda a visualização do vídeo, os participantes deslocaram-se a algumas empresas 

locais, onde tiveram a possibilidade de contactarem com boas práticas em matéria de combate 

ao desperdício alimentar e de respeito pelo meio ambiente e pelos seus recursos, servindo 

mais um dos propósitos do programa “Europa para os Cidadãos”.  

Ainda nesse mesmo dia, os participantes voltaram a jantar com as famílias de acolhimento, 

provando iguarias locais e nacionais e muito provavelmente produtos provenientes dos países 

de origem de cada participante. Ainda antes do jantar, os participantes tiveram algum tempo 

livre que passaram com as suas famílias de acolhimento, experienciando atividades inerentes à 

forma de viver e de estar destes povos, designadamente fazendo sauna, atividade 

desconhecida para alguns dos jovens presentes. Desta forma, se deu cabimento a mais um dos 

objetivos do programa Europa para os Cidadãos, de dar a conhecer a forma de viver e de estar 

de cada país, promovendo a cooperação, a aceitação e o respeito mútuo pelas diferentes 

culturas e formas de vida dos povos europeus.  

As atividades desse dia, terminaram com uma festa na qual se juntaram participantes 

internacionais, jovens locais e famílias de acolhimento, em mais um momento de convívio e de 

partilha.  

O segundo teve início com a realização de mais um workshop no centro cultural de Polva. A 

YCT começou por comunicar aos participantes a intenção de criar uma “caixa de ferramentas” 

do projeto, que será utilizada posteriormente por todos os parceiros para trabalharem esta 

temática junto das suas populações. Seguidamente apresentou as ferramentas já produzidas 

em encontros anteriores e seus objetivos. Aproveitou-se a oportunidade para se dar algum 

relevo ao futuro livro de receitas com sobras de refeições, que apresentarão receitas de carne, 

pão e batatas, provenientes de todos os parceiros do projeto. De seguida, apresentaram-se os 

objetivos deste workshop: elaborar cartazes com imagens e/ ou texto que pudessem ajudar as 

populações a prestarem mais atenção à temática do desperdício alimentar, cartazes que 



seriam posteriormente afixados em locais estratégicos, como por exemplo, restaurantes, 

cantinas escolares, caixotes do lixo, etc. Depois de concluída a atividade, procedeu-se à 

afixação dos diversos cartazes produzidos e todos os participantes procederam à eleição do 

seu favorito.  

Procedeu-se a uma sistematização das principais conclusões do encontro no âmbito das 

temáticas propostas.  

Depois deste workshop, participantes deslocaram-se para um parque existente junto a um 

lago de Polva, onde os aguardavam habitantes locais, para uma atividade de grupo. Nesse local 

teve lugar uma atividade coletiva de desporto, a que se seguiu uma caminhada pela vila. 

Durante este período os participantes tiveram a possibilidade de contactar e interagir com a 

população local, conhecendo melhor a sua cultura, os seus hábitos e a sua forma de estar, 

assim se alcançando mais um dos objetivos do projeto, de promover o respeito, tolerância e 

amizade entre todos os povos, sem esquecer, obviamente, o objetivo de participação cívica na 

comunidade.  

Depois de almoço, seguiu-se a visita a uma atividade de dança contemporânea que teve lugar 

no centro cultural e posteriormente a um jogo de handball, uma modalidade desportiva muito 

apreciada na Estónia, com mais relevo até que o futebol.  

Na deslocação a pé entre os locais onde decorreram estas atividades, os participantes tiveram 

a possibilidade de observar melhor os hábitos e as atividades de um sábado à tarde desta vila 

do norte da Europa. Ao mesmo tempo, os participantes tiveram a possibilidade de observar 

diversos equipamentos e infra-estruturas locais co-financiadas pelos Fundos Estruturais e de 

Investimento Europeus, reforçando assim a sua percepção sobre a importância e o contributo 

destes instrumentos para a coesão e desenvolvimento da Europa e para o reforço da sua 

identidade global.  

Ao final da tardem os participantes voltaram a casa das suas famílias de acolhimento, com o 

objetivo de prepararem alguma comida/ bebida nacional, que mais tarde foi partilhada num 

jantar final.  

No dia seguinte, houve ainda tempo para um último momento de reflexão, no qual se 

procedeu a uma sistematização das conclusões alcançadas e se estabeleceram objetivos para 

os encontros seguintes. Depois foi tempo de dizer adeus e dar um grande abraço aos novos 

amigos, com a certeza porém de que os laços de amizade agora firmados e reforçados irão 

perdurar muito para além deste encontro e deste projeto.  

Expected results 

- Promoção do conhecimento sobre a cultura, gastronomia, história, língua e forma de viver do 



povo europeu; 

- Alojamento dos participantes em famílias de acolhimento, o que permite obter uma visão 

real sobre o modo de vida e quotidiano da comunidade de acolhimento;  

- Realização de dinâmicas de apresentação e conhecimento mútuo dos participantes; 

- Sistematização dos trabalhos e conclusões alcançados durante o ano de 2016; 

- Reflexão sobre o que cada um pode fazer de forma diferente, para reduzir o desperdício 

alimentar nas suas comunidades rurais; 

- Participação em atividades de orientação na natureza; 

- Sensibilização para a necessidade de adopção de práticas respeitadoras do meio ambiente; 

- Estimulação informal para a colaboração e cooperação entre os povos europeus;  

- Visualização do filme “Just eat it” e reflexão sobre o tema do desperdício alimentar sob 

diversas perspetivas; 

- Visita a empresas locais com boas práticas em matéria de respeito pelo meio ambiente e 

pelos recursos naturais; 

- Durante as visitas os jovens adquiriram novos conhecimentos e inspiração;  

- Realização de sauna, atividade desconhecida para a maioria dos participantes; 

- Promoção da cooperação, aceitação e respeito mútuo pelas diferentes culturas e formas de 

viver dos povos europeus; 

- Reflexão e discussão de práticas para reduzir a perda de alimentos desde a produção até ao 

consumidor;  

- Fomentar hábitos de cozinha saudáveis e sustentáveis para aproveitar os alimentos ao 

máximo; 

- Continuação do trabalho para a caixa de ferramentas/ desenvolvimento de dinâmicas que 

conduzam à mudança de atitudes: elaboração de cartazes com dicas chave para o combate do 

desperdício alimentar;  

- Participação em atividades com os habitantes locais; 

- Contacto com equipamento e infra-estruturas locais co-financiadas pelos Fundos Europeus 

Estruturais e de Investimento, reforçando a percepção sobre a importância destes 

instrumentos para o desenvolvimento e coesão dos territórios e dos povos europeus;  

https://www.youtube.com/watch?v=Rhq2Y8bLhMc 
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