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O último evento consistiu numa conferência final, que teve lugar entre os dias 08 e 11 de 

setembro de 2016, em  Samuel – Portugal, no qual participaram 2 jovens da maioria dos países 

parceiros e 65 locais.  

No dia 08, teve lugar a chegada dos participantes. A sua recepção, bem como a maioria das 

atividades desenvolvidas, teve lugar na Associação Samuel, entidade parceira da junta de 

freguesia na área das relações internacionais. Depois do registo de presenças, seguiu-se a 

distribuição pelas famílias de acolhimento e foi tempo de os convidados rumarem às suas 

novas casas. 

No dia 9, as atividades começaram as boas-vindas da Sra. Presidente da Junta de Freguesia de 

Samuel, a qual expressou a sua felicidade por ter mais uma vez a Europa em Samuel e 

formulou votos de que todos se sentissem bem acolhidos durante a sua estadia. 

Atuou o grupo de Hip Hop “Samuel Beat”, da Associação de Samuel, grupo constituído por 

adolescentes da freguesia. Procurou-se sensibilizar estes últimos para a realidade europeia e 

para a necessidade de uma participação cívica ativa, na dimensão local, nacional e europeia.   

Depois da apresentação, iniciaram-se os trabalhos, com a realização do primeiro Workshop. O 

representante português da YCT, procedeu a uma breve apresentação do projeto e objetivos 

deste encontro.  

Teve lugar uma apresentação sobre o projeto “Zero desperdício”, promovido pela associação 

“Dariacordar – associação contra o desperdício”.  

O responsável pela Instituição apresentou factos sobre a realidade do desperdício alimentar e 

referiu que o projeto “zero desperdício” aproveita os bens alimentares que antes acabavam no 

lixo, fazendo-os chegar a pessoas que deles necessitem, unindo esforços para ajudar quem 

precisa e acabar com o desperdício.  

Desta forma se deu conhecimento, de uma boa prática de combate ao desperdício alimentar, 

de grande escala e que pode ser replicada noutros países e realidades, com grande impacto.  

Seguiu-se um breve “coffee break”, e posteriormente os participantes rumaram à sala nobre 

da Junta de Freguesia de Samuel, para um segundo workshop: “Kahoot quiz game”. 

Este workshop foi uma atividade prática e interativa, colocando os jovens a interagirem entre 

si e a contactarem com a realidade do desperdício alimentar através das novas tecnologias. Na 

prática, trata-se de um jogo no qual os participantes, em grupo, têm de responder a um 

conjunto de perguntas num curto espaço de tempo, utilizando os seus telemóveis. É de referir 

que esta ferramenta está disponível na toolbox do projeto, podendo ser utilizada por todos os 

que pretendem trabalhar esta temática nas suas comunidades. O seu conteúdo interativo e 



dinâmico, permitirá trabalhar esta temática junto de várias faixas etárias, levando a uma 

aprendizagem informal e sensibilização para a necessidade de adopção de práticas mais 

amigas do ambiente.  

Depois de concluído o workshop, os participantes voltaram à Associação, para o almoço, que 

teve lugar numa praça ao ar livre, decorada com as bandeiras de todos os países da UE e com 

diversos materiais reciclados, com o objetivo de sensibilizar os jovens para a importância da 

reutilização, na promoção de um ambiente melhor.  

Esta praça europeia, protagonizou um dos primeiros momentos de convívio, amizade e 

partilha entre os presentes, dando a participantes internacionais uma primeira oportunidade 

de contacto com a cultura e gastronomia portuguesas.  

Para muitos jovens presentes, o momento foi bastante apreciado, não somente pela 

gastronomia, mas também pelas excelentes condições climatéricas que se faziam sentir, por 

um sol brilhante e um calor a que não estavam habituados.  

Depois foi tempo de se voltar aos trabalhos, com a realização de mais um workshop. 

Dinamizado pela YCT, que visou fazer uma análise do trabalho desenvolvido ao longo de todo o 

projeto, com uma síntese do trabalho executado e dos resultados alcançados. Procedeu-se à 

apresentação da caixa de ferramentas do projeto, com diversas dicas que igualmente poderão 

ser utilizadas para trabalhar estas temáticas.  

Seguidamente, realizou-se último workshop, prático, desta vez destinado a abordar usos 

alternativos da comida, nomeadamente a reutilização de óleo alimentar usado, na preparação 

de sabão de sabão artesanal. Desta forma, os participantes meteram mãos à obra para 

produzirem e decorarem o seu próprio sabão. Com este workshop foi possível perceber os 

danos para o meio ambiente provocados pelo desperdício de óleo alimentar e da sua 

libertação para o meio ambiente. Foi mais um momento de convívio, aprendizagem informal e 

estimulação de cooperação e colaboração entre todos.  

Depois de algum tempo livre com as famílias, nesse mesmo dia à noite teve lugar o jantar 

culinário internacional, para o qual os participantes foram convidados a prepararem alguma 

comida e bebida típica dos seus países. Os jovens de Samuel e as famílias de acolhimento 

também participaram com exposição de comida e de bebida típica portuguesa, alguns 

exclusivos de Samuel.  

Ao mesmo tempo, decorreu um momento de animação com a atuação do grupo “Big Jovem”. 

Durante algumas horas assistiu-se a um grande momento de convívio e partilha, respeitando-

se a diversidade e estimulando-se a unicidade da cultura europeia, dando cumprimento aos 

objetivos da organização e do programa “Europa para os cidadãos”.  



No dia 10, os participantes partiram cedo com destino à sede de concelho, a Vila de Soure. 

Durante a manhã, percorreram-se os monumentos e ruas históricas da vila, através de uma 

viagem no tempo. 

Seguiu-se uma recepção oficial pelo presidente da Câmara Municipal, que teve lugar no Salão 

Nobre dos Paços de Concelho, a qual terminou com um beberete, onde tiveram a possibilidade 

de degustarem doces típicos de Soure e o conhecido vinho do Porto.  

Depois os participantes deslocaram-se para os jardins do parque “Soure 1111”, onde teve 

lugar um almoço volante e alguns jogos e dinâmicas de grupo, que visaram a estimulação da 

cooperação entre os europeus.  

No fim de almoço, os participantes dirigiram-se para a Figueira da Foz, para uma ida à praia, 

em mais um momento de delírio, para muitos participantes que nos seus países de origem não 

têm mar e alguns deles que nunca tinham estado na praia. Foi mais um momento para se 

tomar conhecimento com a cultura portuguesa e de promover o convívio entre todos, 

desfrutando do excelente bom tempo que se fazia sentir.  

Depois deste momento de lazer, foi tempo de regressar a Samuel e de dispensar os últimos 

momentos com as famílias.  

O jantar de despedida, teve lugar no recém inaugurado “Palace Hotel & Spa Termas do 

Bicanho”, empreendimento turístico co-financiado por Fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento. Desta forma procurou mostrar-se, a grande importância dos apoios da UE na 

promoção do desenvolvimento e da qualidade de vida das populações, também nas pequenas 

comunidades rurais.  

O jantar foi animado pelo grupo “Sem Batuta”, um grupo local de música tradicional. Durante 

este evento, a Sra. Presidente da Junta de Freguesia dirigiu algumas palavras aos presentes, 

agradecendo especialmente às famílias de acolhimento pela sua hospitalidade e fraternidade 

com os seus convidados.  

O evento terminou com o grupo de música a entoar o “Hino à alegria”. Todos se levantarem e 

aplaudiram, numa clara exaltação aos ideais europeus da liberdade, paz e solidariedade, 

demonstrando a sua ligação ao projeto europeu, objetivo principal do programa “Europa para 

os cidadãos”.  

Nessa mesma noite tiveram início a partida dos convidados para o aeroporto de Lisboa, de 

onde voaram para o seu país natal.  

O feedback que tivemos foi bastante positivo, manifestado nas várias mensagens que 

recebemos e também pela experiência relatada pelas famílias de acolhimento. De facto, o 

acolhimento dos participantes nas famílias constitui uma grande vantagem desta organização, 



que pode, assim, prosseguir o seu objetivo de alcançar a plena integração dos cidadãos 

europeus, refletida no lema “People meet people”.  

Expected results 

- Sensibilização para a realidade europeia e para a necessidade de promover a participação 

cívica ativa nas dimensões local, nacional e europeia; 

- 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;  

- Apresentação de uma boa prática em Portugal: projeto “Zero desperdício” Associação 

“Dariacordar”– aproveitamento de bens alimentares que antes acabavam no lixo, fazendo-os 

chegar a pessoas que deles necessitem, unindo esforços para ajudar quem precisa e acabar 

com o desperdício;  

- Abordagem da possibilidade de replicação de boas práticas noutros países;  

- Trabalho da temática do desperdício alimentar e do combate às alterações climáticas através 

de um jogo interativo de recurso ao telemóvel e ligação à internet;  

- Estratégias para promover o trabalho desta temática junto de diferentes grupos etários; 

- Sensibilização dos presentes para a necessidade de reutilizar e de reciclar materiais e respeito 

pelo meio ambiente;  

- Análise e sistematização de todo o trabalho desenvolvido ao longo do projeto e resultados 

alcançados;  

- Reconhecimento de que as questões do desperdício alimentar têm impacto ao nível local e 

numa dimensão europeia; 

- Discussão do tema sob várias expectativas, nomeadamente do lado da poluição ambiental e 

desperdício energético, bem como sob a perda de alimentos em todos os elos desde a 

produção ao consumidor;  

- Percepção da importância de introduzir o tema nas camadas mais jovens para fazer os jovens 

entenderem que podem fazer a diferença adoptando pequenos gestos; 

- Apresentação da “caixa de ferramentas” do projeto;  

- Sensibilização para a necessidade de se verificar uma redução efetiva do desperdício 

alimentar e consequentemente a redução das emissões de dióxido de carbono, contribuindo 

para um melhor ambiente e modos de vida mais saudáveis e sustentáveis; 

- Abordagem à possibilidade de usos alternativos de comida; 

- Workshop de produção artesanal de sabão, reutilizando óleo alimentar;  

- Promoção da aprendizagem informal, cooperação e colaboração entre os povos europeus; 

- Jantar culinário internacional; 



- Contacto com a história, cultura, gastronomia e forma de viver dos povos portugueses;  

- Ida à praia; 

- Estimulação do respeito e crescimento da verdadeira identidade europeia comum, sentando 

à mesa de refeições cidadãos de diversos países da UE;  

- Sensibilização sobre a importância dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento, para o 

desenvolvimento e coesão social e territorial da europa, nomeadamente nos meios rurais;  

- Exaltação dos ideais europeus de liberdade, paz e solidariedade, objetivo principal do 

programa “Europa para os cidadãos”; 

- Plena integração dos cidadãos europeus, refletida no lema “People meet people”.  

- A participação de um elevado número de habitantes locais, serve ele próprio o propósito de 

dar o máximo de visibilidade ao projeto;  

https://www.youtube.com/watch?v=hwJQA2WMPBE 
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