
Wind for the mill 
 

O Grupo “Particip'ação", um grupo informal composto por 8 jovens 
estudantes portugueses, com idades compreendidas entre os 19 e os 26 
nasceu com o objetivo de estimular a participação ativa do público mais jovem, 
fazendo-os questionar a sua noção de cidadania e, conhecendo a realidade, 
encontrar não só propostas para a comunidade como também soluções para 
os problemas que as comunidades locais enfrentam. 

São, neste momento, promotores de um intercâmbio - ‘’WIND FOR 
THE MILL’’: participação ativa em meio rural - que irá decorrer de dia 28 de 
Março a 4 de Abril de 2015 em Alvito. Como organizações parceiras este 
projeto terá: Les Francas, França; Dreams for Life, Roménia; ESPLAC, 
Espanha; P.E.CO., Itália. Num total serão aproximadamente 45 pessoas, que 
durante uma semana se pretendem focar na partilha de experiências de forma 
a conhecer as diferentes realidades e de que forma se relacionam com a 
participação ativa (o que entendem por e como a praticam); criação de um 
plano de métodos adequados ao meio rural, a fim de implementá-lo com a 
comunidade local; refletir sobre os resultados e organizar, no futuro, um novo 
encontro para os discutir; influenciar, a médio ou longo prazo, políticas públicas 
relacionadas com o domínio da educação não formal e da juventude.    

As principais atividades irão rondar temas como: a apresentação do 
programa, participantes, parceiros e respetivos projetos; elaboração de uma 
noite intercultural; workshops sobre técnicas de participação ativa; reuniões e 
atividades de participação ativa com várias organizações locais; apresentação 
do Programa Erasmus + e as suas ações; preparar e preencher o ‘’Europass 
CV’’, ‘’Youthpass Certificate’’ e ‘’Europass Language Passport’’; discussão e 
conceção de possíveis projetos a serem implementados após a troca de 
experiências; planeamento de um intercâmbio futuro para discutir, compartilhar 
e melhorar os projetos. 
 Este intercâmbio depende da participação da Comunidade, por isso o 
grupo convida a que a mesma esteja presente nos seguintes momentos: 

29/03 - 20h – Noite intercultural 
 

30/03 - 15h15m e 21h30m – 1.ª sessão de Workshops aberta à 
comunidade e Visualização de Filme/Debate 

 
01/04 - 09h30m – 2.ª sessão de Worshops aberta à comunidade 

 
02/04 - 09h30m e 15h15m – 1.ª e 2.ª sessão Particip´action 

 
03/04 - 09h30m e 15h15m – 3.ª sessão Particip´action e Tarde 

Particip´action 
 

04/04 – Avaliação do Intercâmbio; Youthpass, CV Europass, Passaporte 
de Línguas Europass – Rede e divulgação 

 
 
 


