
IC16 – Rede entre cidadãos ativos 

 
Estudo de Caso: Exemplo de um Intercâmbio Juvenil (IJ) 

 

A ONG (Organização Não Governamental) “Fantasia”, que se dedica a 

questões relacionadas com a saúde, decidiu implementar um projeto de IJ 

em Malta, denominado “Come à discrição!”. O projeto tem como objetivo 

reunir jovens de países europeus e países limítrofes para trocarem ideias 

sobre refeições tradicionais e saudáveis. Os 30 jovens de 6 países (Malta, 

Estónia, Geórgia, Azerbaijão, Espanha e Reino Unido) viveram 5 dias (1-5 de 

setembro de 2016) de participação ativa, durante os quais cozinharam 

pratos dos seus países, numa troca de experiências e de know-how, ao 

mesmo tempo que aprendiam a utilizar a Educação Não Formal 

(dramatização, brainstorming, estudos de casos, trabalho de grupo, etc.) e… 

a cozinhar! Os participantes tinham origens económicas, culturais e 

geográficas diferentes, com idades compreendidas entre os 16 e os 30 anos.  

Como resultado do projeto, os participantes fizeram um convite dirigido às 

organizações de jovens de La Valetta, em Malta, no âmbito do qual os 

jovens tiveram a oportunidade de ficar a conhecer a cultura e experimentar 

a comida dos países participantes.  

 

Mais informações:  

1. A ONG Fantasia encontrou os parceiros através de:  

(a) Internet (www.salto-youth.net),  

(b) Grupos do Facebook (Projetos de Intercâmbio Juvenil, Erasmus+, 

Youth in Action, Projetos ERASMUS+ para a UE - Procura de Parceiros + 

Grupo de Disseminação),  

(c) ajuda da respetiva Agência Nacional, que disponibiliza 

informações para as organizações numa plataforma online 

específica.  

2. Os participantes criaram um grupo aberto no FB denominado “Come 

à discrição!”, onde os participantes: 

(a) podiam comunicar e partilhar ideias e experiências antes/durante 

e depois da implementação do projeto e  

(b) convidavam os seus amigos a juntarem-se ao grupo, para 

poderem divulgar os seus conhecimentos pelo mundo (e toda a 

gente podia partilhar ideias, opiniões, etc).  

 

Os 30 participantes tornaram-se bons amigos durante o projeto. A maioria 

continua a comunicar e alguns voltaram a encontrar-se em novos projetos.   

http://www.salto-youth.net/

