COMUNICADO DE IMPRENSA
INTERCÂMBIO INTERNACIONAL - ECOBEACH

De 31 de Agosto a 8 de Setembro, em Peniche, irá realizar-se um intercâmbio internacional denominado
“ECOBEACH” dando oportunidade a 40 jovens de 5 cinco países da União Europeia, Portugal, Estónia,
Letónia, Eslovénia e Chipre a refletir acerca da temática ambiental e da sustentabilidade das praias. Estão
previstas várias atividades, com destaque para a realização de limpezas de praia, observações da costa,
workshops temáticos, visitas culturais, atividades desportivas e noites interculturais, entre muitos outros
eventos. Esta iniciativa será promovida pela ADEPE, com o apoio da Câmara Municipal de Peniche,

da Associação Juvenil de Peniche, Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde e do projeto OJE-E5G
– Olhares de Jovens Empreendedores, financiado pelo Programa Escolhas.

No seguimento do enorme sucesso que têm sido as edições anteriores de outros intercâmbios
internacionais na nossa cidade, e considerando a relevância e os impactos deste tipo de iniciativas, vimos
por este meio convidar a vossa entidade a participar no nosso projeto e a associar-se à divulgação desta
iniciativa.

Neste âmbito, o serão bem-vindos às noites interculturais a realizar de 1 a 6 de Setembro no átrio da Casa
Municipal da Juventude, das quais constará um programa intercultural da responsabilidade de cada um
dos países, da forma que a seguir se descreve:
1 de Setembro – 20 horas – Noite Intercultural Portuguesa – jantar e momento de animação cultural
2 de Setembro – Noite Intercultural do Chipre – Animação cultural – 21h15
3 de Setembro – Noite Intercultural da Estónia – Animação cultural – 21h15
4 de Setembro – Noite Intercultural da Letónia – Animação cultural – 21h15
5 de Setembro – Noite Intercultural da Eslovénia – Animação cultural – 21h15
6 de Setembro – Festa de Apresentação Final à Comunidade – Animação cultural – 21h15

Promovido por:

Financiado por:

Para mais informações contactar:
Ana Cavaco
Tel. 262 78 79 59 Fax. 262 78 78 55
oje.e5g@adepe.pt
Sobre o 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.
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