
 
 
 
 
 
 

Survive and ReMove it! 
 
 
 
 

Associação JUFM - Juventude Unida do Fim do Mundo 
 
 
Somos uma associação constituída a 28 de 
Abril de 2017 por jovens moradores do Bairro do 
Fim do Mundo – S. João do Estoril – com o 
objetivo de promover e desenvolver projectos e 
actividades na área social, desportiva e cultural, 
com vista à melhoria das condições devida dos 
moradores do Bairro do Fim do Mundo. 
 
No início deste ano, dois dos elementos da 
Associação tiveram a possibilidade de participar 
num intercâmbio em Ommen, Holanda, em que 
o tema era o movimento e expressão corporal. 
A experiência foi tão rica e forte que decidimos 
proporcionar a jovens de Cascais esta 
experiência e organizar uma iniciativa semelhante. 
 
 
 
 

Iniciativa a desenvolver: Survive and ReMove it! 

 
 
O que é? 

 
O Survive and ReMove it! pretende ser um intercâmbio que reunirá jovens com menos 
oportunidades com jovens provenientes de outras culturas e estratos sociais, jovens com 
talentos e saberes de várias áreas artísticas, culturais e desportivas, de forma a 
experienciarem e partilharem novas formas de expressão e comunicação, num grupo 
diversificado e num contexto diferente. 
Em suma, partilhar e aumentar conhecimentos artísticos e aumentar competências sociais 
e pessoais, promovendo uma criação conjunta de performances e superação de desafios 
de sobrevivência em contacto com a natureza.  
 
Para além da aquisição de competências técnicas e artísticas, esta atividade permitirá 
promover diversas competências de organização e implementação de atividades, 
autonomia, resolução de problemas, liderança, trabalho em equipa, entre outras, que 
capacitarão os jovens participantes para a organização de uma iniciativa deste tipo que 
permita posteriormente ser replicada pela JUFM. 



Onde? Centro Ambiental de Cabaços- Odemira 
 
Pretende-se que esta atividade seja realizada em contexto fora do território, no Centro 
Ambiental de Cabaços, uma vez que este reúne as condições ideias para os desafios de 
sobrevivência em contacto com a natureza, para os desafios de construção ecológica e 
permacultura. Para além disso, permite retirar os jovens da sua zona de conforto e 
promover a sua mobilidade e vontade de explorar outros contextos diferentes daqueles em 
que habitualmente se encontram, tornando o desafio mais rico e os dias de atividade mais 
intensos e focados no grupo, no espaço e nos objetivos.  
 
O Centro Ambiental de Cabaços é gerido por uma associação juvenil e promove 
habitualmente iniciativas de mobilidade nacional e internacional, bem como iniciativas 
ligadas à ecologia e permacultura que utilizam ferramentas nestas áreas para trabalhar 
projetos de vida de jovens.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data? 10 a 14 Julho 2017 
 
Pretende-se replicar esta atividade numa segunda edição, nas próximas férias, no concelho 
de Cascais, permitindo alargar a outros jovens e trazendo jovens de fora, potenciando o 
intercâmbio com outros públicos e a heterogeneidade cultural do grupo, de forma a tornar a 
atividade mais enriquecedora.  
 
 
 

Participantes? 
 
Pretende-se que os participantes sejam jovens residentes em Cascais e jovens da zona que 
recebe a actividade, com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos, recrutados 
através de parceiros ou com a divulgação online. Será dada especial atenção a jovens com 
menores oportunidades. 
 
O grupo será heterogéneo e terá 30 participantes, distribuídos por sub-grupos de diversas 
áreas (capoeira, artes marciais, dança, escuteiros, ioga, entre outras) e de diversas 
instituições. Cada sub-grupo terá um team-leader.  
Serão também envolvidos jovens que praticam capoeira e que fazem parte do Centro 
Ambiental de Cabaços. 
 



O grupo será também acompanhado por técnicos/dinamizadores take.it, projeto que é 
parceiro deste grupo e disponibiliza os seus recursos humanos para a boa execução da 
atividade. 
 
 

 

Objetivos? 
 
Com a realização deste projeto pretendemos aumentar os conhecimentos sobre novas 
formas de movimentos corporais, dança, teatro, artes, música e exploração da natureza. 
 
A nível de competências pessoas e sociais pretendemos promover o aumento da: 
- Auto-consciência;  
- Autonomia 
- Capacidade de comunicação verbal e não verbal;  
- Liderança  
- Cooperação e conexão com outros 
- Trabalho em Equipa – Inclusão 
- Gestão do tempo 
- Criatividade - Alegria – Espontaneidade 
- Competências de Organização, planeamento e avaliação 
- Criação de dinâmicas potenciadoras de comportamentos saudáveis 
 
Pretendemos ainda que esta atividade proporcione uma mistura de públicos de diferentes 
culturais e estratos sociais, combatendo estereótipos. 
 
 
 

Metodologia? 
 
Utilizaremos uma metodologia participada em que os participantes estarão divididos por 
sub-grupos e dinamizarão workshops/atividades de acordo com as competências/talentos 
de cada um. Todos os participantes passarão por todas as experiências. Serão criados 
diversos contextos de aprendizagem não formal em que se criarão performances e se 
desenvolverá a criatividade nos vários participantes.  
Todas as tarefas, inclusive de gestão do espaço e alimentação, destes dias serão 
planeadas e realizadas em conjunto, promovendo o espírito de grupo e a cooperação.  
Os grupos serão desafiados a refletir sobre as aprendizagens e emoções potenciadas pelos 
desafios e workshops. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plano de trabalho e calendário de execução: 

 
Durante o mês de Junho faremos 1 momento semanal de preparação da atividade.  
A atividade realizar-se-á de 10 a 15 de Julho. Durante estes 5 dias realizaremos atividades 
de sobrevivência e exploração da natureza, com utilização dos seus elementos, contruções 
ecológicas, permacultura, orientação, workshops artísticos, capoeira, desporto e artes 
marciais, caminhadas e praia fluvial (conforme cronograma em anexo). 
No final de Julho reuniremos para avaliação e para planeamento da 2ª edição, formas de 
mobilização de recursos, identificação de parceiros e locais a realizar no concelho de 
Cascais.  
 

  
10 Julho  

Segunda-feira 
11 Julho  

Terça-feira 
12 Julho  

Quarta-feira 
13 Julho  

Quinta-feira 
14 Julho  

Sexta-feira 

  Preparação e pequeno-almoço: 8h30 - 9h30 

Manhã  
10h00 - 
12h00 

Chegada a  
Cabaços 

Construção 
Ecológica 
 
ReMove it -  
Capoeira  

Caminhada -  
Pego das Pias 

ReMove it - 
Workshops  
artísticos  

Permacultura  
 
ReMove it -  
Manhã 
desportiva 

Preparação e Almoço: 12h00 - 13h45 

Tarde 
14h00 - 
18h30 

Dinâmicas de  
apresentação  
 
Organização de 
grupos de 
trabalho 
 
Exploração do 
local  

Construção 
Ecológica  
 
ReMove it - 
Workshops  
artísticos  

Survivor - 
Pego das Pias 

Survivor -  
Desafios 
Natureza 

ReMove it - 
Apresentação 
das Criações 
Artísticas 
 
Avaliação 
 
18h00 Regresso  

Preparação e Jantar: 19h00 às 21h00 

Noite  
21h30 - 
22h30 

Remove it -  
Partilha Artística 

Survivor -  
Orientação 
noturna 

Survivor -  
Desafios 
Natureza 

ReMove it - 
Workshops  
artísticos  

  

 

 

CUSTOS: 

O projeto contempla alojamento, alimentação e transporte para todos os participantes. 

Transportes – solicitado à Câmara Municipal de Cascais 

Seguros – Take.it 

 


