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No dia 28 depois de se proceder à assinatura das presenças, teve lugar uma sessão de boas-

vindas e os diversos participantes tiveram a oportunidade de se apresentarem e de se 

conhecerem mutuamente.  

Teve lugar um jantar com todos os participantes, representantes da comunidade de Bucine e 

diversos jovens locais. Durante este jantar, houve lugar a uma apresentação da YCT. Interveio 

também Sra. Presidente da Junta de Freguesia de Samuel, tendo feito uma apresentação do 

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

No dia 29, houve uma recepção oficial pelo Presidente da comunidade de Bucine, que fez uma 

breve apresentação sobre a comunidade de Bucine. De seguida, num jardim junto ao local 

onde decorreu a recepção, cada delegação procedeu à plantação de uma roseira com o 

objetivo de criar um símbolo daquele encontro para a posteridade.  

Iniciaram os trabalhos com a realização do 1.º Workshop. Os participantes foram divididos em 

grupos de trabalho, cada um coordenado por um elemento da YCT.  

Antes do encontro havia sido enviado um e-mail a cada participante, com um questionário 

introdutório ao tema do projeto. Os jovens foram inquiridos sobre a sua predisposição para a 

temática das alterações climatéricas e do desperdício alimentar, bem como dos contextos em 

que habitualmente as trabalham. Igualmente se questionou se o seu município já tinha 

experienciado algum fenómeno climatérico extremo e se tinham a percepção que o 

desperdício alimentar também poderia contribuir para essa problemática. Cada jovem teve a 

oportunidade de se pronunciar sobre as ações levadas a cabo pelo seu município para 

combater o desperdício alimentar. Procurou aferir-se a existência (ou não) de práticas 

sustentáveis ao nível da produção agrícola própria, da compra a produtores locais e da 

reutilização de comida já confecionada em novas refeições.  

Os resultados destes questionários demonstraram a existência de práticas muito incipientes 

em alguns municípios e foram o ponto de partida para o trabalho neste workshop. Depois de 

se proceder a uma apresentação mais geral sobre a temática do desperdício alimentar e de 

sensibilizar os diversos participantes, procurou-se avaliar o ponto de partida de cada município 

representado.  

Depois de concluir os trabalhos do Workshop n.º 1, os participantes dirigiram-se para a cantina 

de uma escola primária local, onde tomaram o almoço. A refeição servida foi composta 

essencialmente por produtos locais ou produtos “0 km”, dando continuidade à temática do 

encontro. Desta forma, os participantes foram sensibilizados para a adopção de hábitos 



alimentares mais saudáveis e mais amigos do ambiente, já que ao utilizar produtos locais, se 

está a diminuir a pegada ecológica e se promove o desenvolvimento sustentado das 

comunidades rurais, pagando preços mais justos aos produtores, já que são diminuídos os 

custos com os diversos operadores económicos intervenientes. 

No decurso do almoço houve a possibilidade de interagir com as crianças ali presentes, 

sensibilizando-as para esta temática.  

No período da tarde teve lugar um 2.º Workshop dinamizado pelo projeto social “Tuttigiorni”. 

Este projeto tem como missão a confecção e distribuição de refeições, com o objetivo de 

oferecer um modelo capaz de promover uma boa nutrição, simples, saudável e consciente, 

através do desenvolvimento de produtos de cadeia curta de abastecimento e “0 km”. Este 

projeto também é um importante canal de integração social, através da realização de 

programas de reabilitação e integração profissional de pessoas desfavorecidas ou em risco de 

exclusão, as quais são integradas lado a lado com pessoal experiente.  

Durante esta atividade, os participantes tiveram a possibilidade de ouvir a explicação de uma 

boa prática na temática do combate ao desperdício alimentar. Na sua intervenção, o 

representante da “Tuttigiorni”, teve a possibilidade de explicar aos presentes que os seus 

serviços de catering são caracterizados essencialmente pela busca de qualidade e a sua forte 

ligação com os sabores e tradições do território. Os produtos utilizados são produtos orgânicos 

e/ ou de “0 km” e os ingredientes principais são produzidos localmente.  

O responsável apresentou os objetivos da cooperativa social para os próximos anos, os quais 

passavam pelo aumento da utilização de produtos locais, produtos de “origem protegida”, 

produtos biológicos e sobretudo produtos “preço justo”.  

Com este workshop os participantes tiveram a possibilidade de conhecer uma boa prática em 

matéria de alimentação responsável e sustentável, podendo daí retirar dicas para 

implementação noutros projetos nas suas comunidades locais.  

De seguida, os participantes foram visitar a torre medieval de “Galatrona”, localizada nas 

imediações de Bucine, dando cumprimento a mais um dos objetivos da “Charter of European 

Rural Communities”: conhecimento da realidade patrimonial e cultural dos cidadãos da UE e 

da sua forma de vida.  

Ao fim do dia, os participantes tiveram a oportunidade de jantar com habitantes e jovens 

locais, degustando produtos italianos, nomeadamente cerveja artesanal, contactando desta 

forma, com a gastronomia e cultura Italiana. Durante estes momentos mais informais, os 

participantes tiveram a possibilidade de contactar com muitos locais, criando amizades e laços 



de solidariedade e formas de cooperação que irão perdurar muito para além dos 2 anos do 

projeto, contribuindo para mais um objetivo da “Charter of European Rural Communities” de 

estimular a cooperação e a troca de experiências entre os europeus em diversos projetos e 

contextos, levando a uma melhor compreensão e aceitação das diferentes culturas e dos 

povos europeus, em suma, afirmando a união e cooperação europeias.  

No dia 30, depois do pequeno-almoço, os jovens partiram para uma visita a uma quinta 

agrícola de produção em modo biológico, nos arredores de Bucine. Durante esta visita, os 

jovens provenientes de diversas comunidades rurais da Europa, tiveram a possibilidade de 

conhecer de perto a produção biológica, tendo retido os aspetos essenciais para a redução do 

desperdício alimentar e para o meio ambiente, através da diminuição da emissão de gases 

poluentes, contribuindo desta forma para um dos objetivos da Estratégia Europa 2020. Ao 

contactarem com este modo de produção, os jovens perceberam que a não utilização de 

produtos químicos, para além de originar produtos mais saudáveis e amigos o ambiente, é 

uma forma de agricultura paga a preços mais justos junto do produtor, já que os produtos 

agrícolas não lhe sendo aplicados produtos químicos, se destinam a um consumo que se quer 

mais local, contribuindo assim para uma sociedade mais justa e económica para os cidadãos.  

Percebeu-se que é dada prioridade à produção de variedades regionais e locais, potenciando a 

dignificação do agricultor e do meio rural, preservando as características da ruralidade nas 

pequenas comunidades ruais e desta forma a sua cultura e tradições.  

Seguiu-se um almoço volante a partida para a cidade de Siena, que os jovens tiveram a 

oportunidade de visitar no período da tarde, reforçando mais uma vez o contacto com o 

património, a história e a cultura do povo Italiano.  

De regresso a Bucine, houve um último workshop, onde se procedeu à sistematização dos 

trabalhos realizados e às conclusões do encontro.  

Procedeu-se ainda ao início da discussão de estratégias que promovam o envolvimento dos 

jovens das pequenas comunidades rurais da europa em ações de combate ao desperdício 

alimentar e delinearam-se atividades para os encontros seguintes.  

Por fim, houve lugar a uma noite culinária europeia, na qual cada delegação apesentou comida 

e bebida típica do seu país, a qual foi partilhada não só entre os diversos participantes, como 

também por diversos habitantes locais presentes no evento.  

 



Results achieved 

- Construção de um monumento local representativo do evento;  

- Disseminação de um questionário com questões-chave sobre alterações climáticas e 

desperdício alimentar, para elaborar um diagnóstico destes temas num plano rural e dimensão 

europeia; 

- Discussão dos resultados obtidos no questionário; 

- Sensibilização dos participantes para a adopção de hábitos alimentares mais saudáveis e 

amigos do ambiente, através do consumo de produtos locais;  

- Conhecimento do projeto “Tuttigiorni” – boa alimentação, nutrida, saudável e consciente;  

- Promoção da inclusão social dos maus desfavorecidos e combate à pobreza e exclusão social;  

- Conhecimento do património histórico de Itália; 

- Contacto com a gastronomia, cultura e modo de viver do povo italiano;  

- 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;  

- Promoção da cooperação e da troca de experiências entre os povos europeus;  

- Contacto com o modo de produção biológico, e percepção do seu contributo para uma 

sociedade mais justa e desenvolvida; 

- Discussão de estratégias que promovam o envolvimento das pequenas comunidades rurais 

da Europa em ações de combate ao desperdício alimentar;  

- Noite culinária europeia; 

- Promoção da identidade europeia através da partilha da cultura e modos de vida dos povos 

europeus;  

- Afirmação do diálogo intercultural entre os participantes;  

- Conhecer o ponto de partida sobre o tema e delineação de um plano de ação para o 

envolvimento dos jovens em ações de combate ao desperdício alimentar; 

- Encorajamento dos responsáveis locais para a necessidade de trabalhar a questão do 

desperdício alimentar, implementando medidas concretas para levar os habitantes a 

reduzirem o desperdício;  

- Despertar de uma maior consciência cívica sobre um problema que é de todos; 

- Troca de conhecimentos e experiências da Europa rural;  

 

https://www.youtube.com/watch?v=j4Pld8VYuw0&t=63s 
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