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\\Objetivos
NECTAR vai envolver os jovens com a arte e com a natureza. Os desafios desta relação, a um nível
global, são objeto de reflexão num momento em que nos confrontamos com profundos desequilíbrios
e com a consequente necessidade de promover transições na nossa sociedade, tendo em vista um
futuro mais sustentável e justo.
NECTAR relaciona educação cultural e artística com questões ambientais e com criatividade. Através
de um mapeamento cultural, NECTAR grava expressões baseadas em encontros e em experiências que,
no final do processo de aprendizagem, darão origem a uma exposição que será apresentada à
comunidade local.
\\Atividades
Serão realizadas oficinas de trabalho, atividades ao ar livre, debates, apresentações interativas,
exercícios de animação e expressão artística e criativa, etc.
O processo do início ao final será documentado pelos participantes de forma criativa.
Durante o processo de intercâmbio haverá uma avaliação intercalar e uma avaliação final, realizada
pelos dois parceiros e respetivos participantes. A par destas avaliações, haverá ainda uma avaliação
diária realizada por cada grupo na sua língua maternal.
Nas sessões de avaliação será feita a reflexão sobre o processo de aprendizagem e sobre as
competências adquiridas através da educação não formal. Cada etapa do processo, as ideias,
análises e experiências serão partilhadas com o grupo e com a comunidade local.
A Transforma, enquanto organização de acolhimento, é responsável pela logística do evento. Aspetos
como as reservas de alojamento, transportes e alimentação, entre outros, são da responsabilidade
da organização portuguesa. No intercâmbio teremos uma equipa de cozinha composta por um chefe
de cozinha belga e uma chefe de cozinha portuguesa.
\\As temáticas para o projeto são:
BEE an artist, coNECT Art, meio ambiente, experiência, reflexão e criação… tudo isto considerando
questões ambientais, o local e o global, o turismo, a identidade, os valores, a criatividade, a
cidadania, a sustentabilidade e o papel dos jovens na criação e na implementação de mudanças na
sociedade para um futuro mais justo.
E o que é a arte? O que é a natureza? Quem és tu? Reflexões que serão expressas através de
diferentes métodos artísticos, encontros e oficinas de pesquisa e de trabalho.
Os jovens estarão completamente envolvidos no projeto desde o conceito aos resultados.
A comunicação será fundamental para que todos estejam envolvidos equitativamente.
No intercâmbio o grupo será desafiado e estimulado ao desenvolvimento de um espírito critico, à
reflexão sobre os conceitos apresentados e a uma atitude de cidadania ativa, tomando consciência
das suas capacidades e das suas responsabilidades.
Durante o encontro os participantes Belgas e Portugueses vão fazer uma apresentação sobre o seu
país ao parceiro, de forma criativa, inovadora e muito pessoal.
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Os participantes também farão uma apresentação sobre o país do parceiro. Sobre o que conhecem
e como vêm o outro país. Para isso serão feitas pesquisas sobre cada um dos países e sobre a sua
cultura, uma preparação que irá acontecer antes do intercâmbio.
Este é um projeto que vai para além do período de mobilidade, envolvendo oficinas de trabalho no
período que antecede o encontro. Depois das apresentações haverá um debate em que serão
discutidos os preconceitos em relação à outra cultura de modo a consciencializar e a estimular o
respeito e a tolerância entre as culturas.
Os jovens serão responsáveis pelas decisões tomadas nas atividades desenvolvidas e terão espaço
para as suas opiniões pessoais e para as suas criações.
Todos os participantes vão trabalhar juntos num processo de aprendizagem com um objetivo comum,
onde a criatividade e as questões ecológicas serão traduzidas numa instalação artística criada pelo
grupo.

\\Impacto e disseminação
Os jovens serão apoiados e orientados sobre formas de pensar, de interagir e de atuar, de forma
criativa, para que possam produzir o seu próprio trabalho de acordo com a temática.
Será desenvolvido o seu pensamento crítico, a sua criatividade e as suas aptidões artísticas,
sobretudo fazendo recurso a ferramentas multimédia, as aptidões inter-pessoais, a comunicação e
o trabalho em equipa.
Este trabalho será desenvolvido em diálogo com várias organizações artísticas e públicas locais
como:
. Associação Pé de Xumbo (Évora);
. O Espaço do Tempo (Montemor-o-Novo);
. Câmara Municipal de Montemor-o-Novo;
. Direção Regional de Cultura do Alentejo (Évora);
. Escrita na Paisagem (Évora), entre outras.
Estas organizações contribuem de forma ativa na implementação do programa, no desenvolvimento
de contatos e numa (provável) apresentação pública final.
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O QUE É UM INTERCÂMBIO DE JOVENS?

Um intercâmbio de jovens é um projeto que junta grupos de jovens de dois ou mais países,
proporcionando-lhes a oportunidade para discutir e confrontar vários temas, permitir o
conhecimento dos seus países e culturas. Um intercâmbio de jovens é baseado numa parceria
transnacional entre dois ou mais promotores de diferentes países.
Dependendo do número de países envolvidos, um Intercâmbio de Jovens pode ser bilateral, trilateral
ou multilateral.
Intercâmbio de Jovens bilateral justifica-se especialmente quando os promotores promovem pela
primeira vez um projeto Europeu ou quando se trata de pequenos grupos de jovens ou grupos locais
sem experiência a nível Europeu. Um Intercâmbio de jovens pode ser itinerante, implicando a
mobilidade de todos os participantes ao mesmo tempo, através de um ou de mais países
participantes no intercâmbio.

.

PROGRAMA JUVENTUDE EM AÇÃO

Juventude em Ação é um programa da União Europeia para os jovens. Tem como objetivo estimular o
sentido ativo de cidadania europeia, a solidariedade e tolerância entre os jovens europeus e o seu
envolvimento na construção do futuro da União Europeia. O programa promove a mobilidade dentro e
fora das fronteiras europeias, a educação não formal, o diálogo intercultural e encoraja a inclusão
de todos os jovens, independentemente da sua origem educacional, social ou cultural.

\\JUVENTUDE EM AÇÃO É UM PROGRAMA PARA TODOS!!!
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AS ORGANIZAÇÕES, OS COORDENADORES DO PROGRAMA E FORMADORES

TRANSFORMA.
A Transforma é uma organização sedeada em Torres Vedras que opera no âmbito da cultura e das
práticas artísticas contemporâneas, com o objectivo de activar outras formas de desenvolvimento
da sociedade. Promove as artes e a criatividade aproximando-as das organizações e das diversas
comunidades residentes, facilitando processos de investigação teórica e prática e de
documentação, em contextos artísticos e educativos.
Desenvolve, de forma estratégica, uma aproximação criativa, sensível e específica ao contexto
onde está inserida, reconhecendo nessa aproximação a importância diferencial do lugar, do indivíduo
e da obrigação com o outro no seio da comunidade. Privilegia como local de intervenção o espaço
público, esse território comunitário onde o individuo e o outro estão em simultâneo.
Acredita na necessidade de dar às artes e à criatividade um papel distinto na construção de novas
perspectivas e de novas cadeias de significados para uma tão necessária revitalização pessoal e
comunitária - visionária, poética, espiritual, significante e mobilizadora! Acredita ainda na
necessidade de instaurar uma dinâmica paralela e reativa face à tendência para a homogeneização,
instituída pelo humanismo da modernidade, que contrarie o primado do individualismo e a distorção da
moral e da justiça.
Num período em que vivemos uma profunda transformação das diversas esferas da sociedade e do
ambiente, temos que contribuir no que estiver ao nosso alcance para atenuar os riscos, aumentar a
resiliência e potenciar o alcance de um futuro mais justo. Um envolvimento divergente e uma
capacitação dos indivíduos e das comunidades neste processo é crucial e faz-se através de
aquisição e de desenvolvimento de novos conhecimentos e competências, de capacidade crítica e de
sensibilização para a mudança.
No seio da comunidade artística e do público do setor cultural e na sociedade em geral, é imperativo
impulsionar uma mudança e uma transformação que sentimos como impreterível, que contribua para
estabilizar o ambiente e assegurar um futuro mais sustentável. A arte e a criatividade podem
constituir-se como um catalisador nesta grande transição, que cremos ser um dos maiores desafios
do século XXI. Com efeito, a procura de formas alternativas de sustentabilidade pode alicerçar-se
no poder transformador que a arte e a criatividade contêm, sobretudo quando interligadas com
outras áreas do conhecimento.
A Transforma irá continuar e intensificar esta abordagem, alargando-a, porque pressentimos que
neste processo é absolutamente necessário diligenciar para que as estratégias desenvolvidas para
acolher e envolver o criador/criativo, possam, em simultâneo, promover formas de participação do
indivíduo assim como dos diversos agentes do desenvolvimento local. A arte como forma de pensar e
questionar o mundo, como procura de outros procedimentos nas diferentes escalas da
transformação, pode e deve ser largamente participada.
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Com o propósito de contribuir para esta grande transição, a Transforma vai continuar a desenvolve
as seguintes atividades:
– Fóruns, Conferências, Encontros e Mesas Redondas;
– Laboratórios (workshops, Think Tanks, etc.)
– Projetos de ligação com comunidades;
– Residências artísticas e de investigação;
– Intervenções artísticas no espaço público;
– Parcerias locais, nacionais e redes europeias;
– Interligação entre diferentes áreas de pensamento;
– Documentação e Edição.
\\Luis Firmo - Fundador e Diretor
\\Tânia Guerreiro - Coordenação de Programação
\\Eliana Nicolau - Dinamização e Produção
\\Nuno Relvas - Assistência de Produção
\\Mariana Vicente - Chefe de cozinha
\\João Pinto - Formador

Contatos Gerais:
Praça do Munícipio, 8
2560-289 Torres Vedras, Portugal
t. (+351) 261 336 320
e. info@transforma.org.pt
w. www.transforma.org.pt
Para mais informações sobre o programa:
Eliana Nicolau:
t. 261 336 320 | t. 915 581 205
e. eliana.nicolau@transforma.org.pt
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A associação Mu-zee-um pretende dar oportunidades a crianças, jovens e adultos que permitam
expressar e criar o mundo envolvente com base artística e cultural, multi-disciplinar.
Numa era globalizada em que o mundo está cada vez mais e mais pequeno, que melhor forma existe de
construir compreensão entre culturas através de conhecer organizações semelhantes?
\\Ewout Vanhoecke - Fundador e coordenador da organização Mu-Zee-Um. Trabalho como professor
de música e arte para jovens com deficiências.
\\Ann Delye - Psicóloga e membro da da organizações Mu-Zee-Um
\\Aroa Carmona - Formadora
\\Abbie Verschuren - DJ, WebDesigner e Diretor Artístico da Formação
\\Tim Dolphen - Chef de cozinha

Contatos Gerais:
Mu-Zee-Um VZW
Romestraat 11a
8400 - Oostende, Belgium
t. (+32) 592 690 64
e. info@mu-zee-um.be
w. www.mu-zee-um.be
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LOCALIZAÇÃO

\\ Herdade do Barrocal de Baixo
Localizada no triângulo Montemor-o-Novo / Lavre / Ciborro, a Herdade do Barrocal de Baixo, com
uma área aproximada de 600 hectares, teve a sua génese na partilha familiar da antiga Herdade do
Barrocal das Freiras.
Nadar, andar de bicicleta, jogar à malha, jogar ténis, andar de barco, passear ou simplesmente ler.
São muitas opções e um convite irresistível à vontade de ali passarmos uns momentos inesquecíveis.
Com um traço sereno e repousante, revela-se desde logo, ao passar o umbral da magnífica porta
principal, um espectacular e irresistível ambiente contemplativo e sonhador, com uma decoração
sóbria no estilo moderno, todo o espaço transmite um acolhimento que caracterizam a arte de bem
receber no Alentejo.

Contatos Gerais:
Courela da Freixeirinha CCI - 12
7050 Montemor-o-Novo, Portugal
GPS:
Latitude. 39.639538
Longitude. -7.844238
t. (+351) 266 847 319
e. barrocaldebaixo@live.com.pt
w. www.barrocaldebaixo.com

Para mais fotografias acerca do espaço e dos participantes parceiros:
http://bultrug.wordpress.com

| TRANSFORMA. 2013

NECTAR . 2013
TRANSFORMA.
Praça do Município 8
2560-289 Torres Vedras
Portugal
t. 261 336 320
e. info@transforma.org.pt
w. www.transforma.org.pt
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A Transforma é apoiada por:

Programa apoiado por:

Programa Financiado por:
Programa financiado com o apoio da Comissão Europeia.
A informação contida nesta publicação (comunicação) vincula exclusivamente
o autor, não sendo a Comissão responsável pela utilização que dela possa ser feita.
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