
  
 

 

 

PROJETO Erasmus+ FoodLab “From the Ground to the Plate: Capacitation to Improve Food 

Sustainability” (Nº 101052110) 

AÇÃO CHAVE: Mobilidade Individual para fins de Aprendizagem 

 

TÍTULO DO PROJETO: Youth Workers Exchange- “Hortas comunitárias 

segundo o modelo CSA” 

 

TIPO DE AÇÃO: Mobilidade Galiza- Espanha 

 

 
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES 

os quais respondem aos objetivos do projeto e resultados esperados 

 
No seguimento do programa de capacitação de técnicos educadores de jovens em sustentabilidade 

alimentar, a ASPEA divulga através deste comunicado, o processo de seleção de 5 candidatos/as, líderes 

de organizações/entidades que trabalham com jovens, para participação no programa Youth Workers 

Exchange - “Hortas comunitárias segundo o modelo CSA (Community Suported agriculture). 

 

O intercâmbio terá lugar em Salceda de Caselas (Galiza) e decorrerá ao longo de 5 dias entre 30 de janeiro 

e 3 de fevereiro integrando participantes de Portugal, Espanha, Tunísia e Albânia. Os interessados devem 

apresentar, até dia 28 de dezembro de 2022, uma carta de motivação, que deverá incluir a declaração de 

compromisso referente aos critérios 2, 5 e 6 e nota curricular demonstrativa de formação e experiência 

nas áreas da Educação Ambiental e da produção/consumo alimentar. 

 

Os critérios de seleção respeitam os princípios da não descriminação, assim como a igualdade de acesso 

e de oportunidade das pessoas candidatas. 

Os critérios de seleção a considerar são os seguintes adjuntos dos respetivos fatores de ponderação: 

 

Critério 1) experiência de desenvolvimento e dinamização de atividades na área da Educação Ambiental, 

produção/consumo alimentar com os jovens da sua comunidade – 25% 

Critério 2) declaração de compromisso de aplicação dos conhecimentos e das competências adquiridas 

no âmbito da sua atividade profissional com os jovens durante o desenvolvimento do projeto – 25% 

Critério 3) participação integrada numa organização nas áreas da Educação Ambiental, 

produção/consumo alimentar – 20% 

Critério 4) domínio da língua inglesa (oral e escrita) – 10% 

Critério 5) declaração de compromisso de produzir pelo menos 3 notícias / conteúdos de redes sociais 

durante a formação – 10% 

Critério 6) declaração de compromisso de dinamização de duas ações de disseminação (palestras, 

oficinas, artigo de opinião, …) agregando valor e contribuindo para a disseminação dos resultados do 

projeto – 10% 

 

A inscrição com os requisitos necessários deverá efetuar-se através do formulário: 

https://forms.gle/8U3ukvwPHQZA3RC2A 

 

 

Os candidatos selecionados assinarão uma declaração de compromisso com os seus direitos e deveres 

pela participação neste projeto. 

 

https://forms.gle/8U3ukvwPHQZA3RC2A

