
Content 

O terceiro encontro teve lugar na comunidade de Nagycenk na Hungria, entre 15 e 

18/10/2015. 

No dia 15, os participantes foram recolhidos no aeroporto de Viena de Áustria, tendo-se 

deslocado depois para a comunidade de Nagycenk, onde os aguardavam no edifício da 

associação local “Friends of Europe”.  

Depois de se proceder ao registo de presenças e ainda antes de serem “entregues” às famílias 

de acolhimento, os participantes tiveram a oportunidade de se apresentarem e de se 

conhecerem mutuamente. 

À mesa com as suas famílias, os jovens tiveram um primeiro contacto com a cultura, 

gastronomia e forma de viver do povo Húngaro.  

Na sexta-feira, os participantes visitaram o edifício da autarquia local de Nagycenk, tendo sido 

depois recebidos pelo seu presidente.  

Os anfitriões realizaram uma breve sessão sobre a história, cultura e outros factos sobre a 

Hungria e o seu povo, dando continuidade ao processo de aprofundamento do conhecimento 

sobre a cultura dos diferentes povos europeus, objetivo basilar do projeto. De seguida, os 

participantes dirigiram-se para o castelo de Szécheyi, onde foram recebidos por um guia, que 

fez uma excelente visita guiada ao edifício e apresentou todas as salas e objetos expostos. 

Após a visita tiveram início os trabalhos, com a realização do 1.º workshop, que foi dinamizado 

pela YCT. Iniciou-se com a apresentação da Organização “Charter of European Rural 

Communities”, seus objetivos e atividades e com a apresentação do projeto. Procedeu-se a 

uma sistematização das atividades desenvolvidas nos encontros anteriores e resultados 

alcançados. 

Seguiu-se o almoço e continuaram os trabalhos. De forma a sensibilizar e enquadrar os 

participantes na temática do projeto, foram apresentados 3 vídeos, com factos e informações 

importantes sobre o tema. 

Cada participante foi convidado a pensar em formas de desperdício alimentar no seu dia-a-dia, 

procedendo à apresentação dessas situações aos restantes membros do seu grupo. Seguiu-se 

um trabalho em grupo, onde os participantes conjugaram esforços para encontrarem soluções 

e proporem ações específicas para reduzir o desperdício alimentar na sua vida. Depois da 

apresentação das dicas alcançadas, sugeriu-se a realização de um brainstorming que levou os 

jovens a refletirem sobre o que poderiam de fazer de forma diferente para reduzirem o 

desperdício alimentar na sua própria comunidade.  

Apresentaram-se as dicas propostas por cada grupo e a uma sistematização das conclusões. 



Posteriormente os participantes deslocaram-se para a Casa Cultural. A tarde iniciou-se com 

cada delegação a proceder à plantação de 1 macieira, ficando o “pomar” como marco 

representativo daquele encontro para a posteridade. A tarde continuou com os participantes a 

prepararem pão tradicional, que depois foi cozido num grande forno comunitário da Casa 

Cultural e que foi comido à noite no jantar em que estiveram presentes participantes e famílias 

de acolhimento. Durante a tarde, os participantes estiveram envolvidos em atividades e jogos 

tradicionais húngaros, experienciando mais um pouco da cultura e da forma de estar deste 

povo. Ao mesmo tempo, os participantes foram convidados a pintar num quadro, símbolos dos 

seus países e/ ou comunidades locais, procurando representar num único espaço uma parte da 

identidade europeia.  

À noite, teve lugar um jantar partilhado, na Casa Cultural, ao qual se seguiu uma festa 

tradicional Húngara dos anos 60 e 70, na qual os participantes foram convidados a participar 

de forma ativa, nomeadamente apresentando-se a rigor. Durante a festa, os participantes 

experienciaram diversos estilos de dança, tendo feito pares com participantes de outros 

países, num apelo à solidariedade e cooperação com os outros povos. Foi mais um momento 

de convívio e de aprendizagem informal entre os jovens.  

No dia 17, os participantes deslocaram-se de autocarro para a cidade de Sopron. Aqui, as 

atividades iniciaram com uma visita guiada à Universidade, onde estudaram muitos jovens de 

Nagycenk por esta ser a Universidade húngara mais próxima de si. Foi um momento cultural 

importante, com os jovens a conhecerem um pouco das tradições académicas dos seus pares 

húngaros. Seguiu-se uma visita a pé pela cidade de Sopron. Para além de se conhecer uma 

parte mais moderna da Cidade, visitou-se igualmente a parte mais emblemática e a zona 

histórica. Durante esta visita, os jovens tiveram a possibilidade de conhecer uma boa prática 

de combate ao desperdício alimentar: “food box”, que consiste numa caixa metálica hermética 

e fechada, existente num sítio fechado e discreto da cidade, onde as pessoas podem colocar 

comida, que esteja nas devidas condições e acondicionada com higiene, à qual os mais 

desfavorecidos podem recorrer para se alimentar. O espaço é discretamente vigiado por um 

guarda do edifício, que é o garante das condições de higiene da comida ali depositada. Esta é 

uma dica de fácil execução e disseminação, que os participantes levaram para a sua 

comunidade.  

Finda a visita à cidade, os participantes deslocaram-se para a aldeia piscatória de Fertőrákos, 

onde partiram numa viagem de barco pelo lago Fertő. Durante esta viagem os participantes 

foram sensibilizados para a necessidade de adoptarem comportamentos amigos do ambiente 

e respeitadores dos ecossistemas.  



Ao longo da viagem, teve lugar mais um momento de trabalho subordinado à temática do 

projeto. Em grupos, mais uma vez constituídos por participantes de diversos países, os jovens 

foram informados da intenção de criação de uma “caixa de ferramentas” do projeto, com 

ferramentas e dicas que podem ser utilizadas pelas comunidades rurais da organização a 

trabalhar esta temática junto dos seus habitantes. 

Da caixa de ferramentas, farão parte um manual com dicas de combate ao desperdício 

alimentar, bem como um livro de receitas que utilizam sobras de comida na confecção de 

novos pratos, receitas provenientes de todos os países membros do projeto. Depois da 

apresentação da caixa de ferramentas e seus objetivos, os jovens foram convidados a 

exprimirem as suas ideias de combate ao desperdício alimentar através do desenho em 

guardanapos de mesa, que poderiam ser posteriormente utilizados em restaurantes, cantinas 

escolares e outros espaços onde se sirvam refeições, para utilizar como forma de sensibilização 

para esta temática. Os jovens apresentara novas e diferentes formas de exprimirem a sua 

sensibilidade para com esta temática e simples ferramentas que poderão incentivar outras 

pessoas a adotarem novas práticas.  

Terminada a viagem de barco, os participantes regressaram de novo ao autocarro, com 

destino à cidade de Fertőd, onde visitaram o castelo de Esteházy, um monumento construído 

em 1784, com influência de vários monumentos austríacos e do palácio de Versalhes. Mais 

tarde, regressaram a Nagycenk, onde se prepararam para o jantar final, no qual estiveram 

presentes as famílias de acolhimento, eleitos locais e representantes de algumas associações 

locais. Para além de poderem contactar com a gastronomia húngara, os participantes 

assistiram a algumas atuações de grupos folclóricos tradicionais deste país, reforçando mais 

uma vez, o contacto com a cultura húngara.  

Este momento de convívio representou mais um passo para a construção da identidade 

europeia, já que os conceitos de respeito, cooperação, solidariedade e fraternidade estiveram 

bem presentes nesta noite.  

No dia seguinte e ainda antes de regressarem à sua terra natal, os participantes tiveram a 

oportunidade de trocar contactos entre si e com os novos amigos da vila de Nagycenk, pelo 

que, garantidamente as novas amizades e laços de cooperação aqui estabelecidos irão 

perdurar muito para além deste encontro e deste projeto, com todos a trocarem ideias e dicas 

também através das redes sociais.  

Por fim, procedeu-se a um último workshop, no qual se realizou uma sistematização das 

atividades e objetivos alcançados no primeiro ano do projeto e se estabeleceram algumas 

formas de cooperação para o ano seguinte.  



Expected results 

- Contacto com a cultura, história e forma de vida do povo húngaro; 

- 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;  

- Aprofundamento do processo de conhecimento da cultura europeia; 

- Visualização de vídeos com informações e factos sobre alterações climatéricas e desperdício 

alimentar; 

- Identificação de formas de desperdício alimentar no nosso dia-a-dia; 

- Conjugação de esforços para encontrar soluções e ações específicas para reduzir o 

desperdício alimentar;  

- Plantação de um pomar de macieiras, “monumento” representativo do evento para a 

posterioridade;  

- Confecção de pão tradicional húngaro;  

- Participação em atividades e jogos tradicionais húngaros; 

- Apelo à solidariedade e cooperação entre os povos europeus;  

- Promoção do convívio e aprendizagem informal entre os povos;  

- Contacto com uma boa prática de combate ao desperdício alimentar: “food box”; 

- Sensibilização para a necessidade de adopção de comportamentos amigos do ambiente e 

respeitadores dos ecossistemas e dos recursos; 

- Continuação do desenvolvimento da caixa de ferramentas/ dinâmicas que conduzam à 

mudança de atitudes - elaboração de cartazes com imagens e dicas para reduzir o desperdício 

alimentar nas pequenas comunidades rurais da Europa; 

- Reflexão sobre consumo responsável de alimentos e produção de resíduos; 

- Ações concretas para reduzir a produção de resíduos;  

- Elaboração de material promocional sobre alimentação na dose certa; 

- Construção da identidade europeia, através da promoção dos conceitos de respeito, 

cooperação, solidariedade e fraternidade;  

- Sistematização dos resultados alcançados;  

https://www.youtube.com/watch?v=bnIVGUV_5_w&t=24s 

 


