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111  A Cáritas Dioce-
sana de Coimbra mar-
cou presença, de 4 a 6 de 
setembro, na reunião de 
consórcio do projeto de 
intercâmbio cultural e 
inclusão social AVIK, em 
Valência, Espanha. 

Este terceiro encontro 
centrou a sua agenda na 
apresentação do site e da 
página de Facebook do 
projeto, além da troca de 
informação sobre a imple-
mentação das tarefas futu-
ras de cada parceiro. 

Flávia Rodrigues, do De-
partamento de Inovação, 
em representação da Cá-
ritas de Coimbra, apresen-
tou as cartas de jogo (tra-
duzidas nas línguas nativas 
de cada um dos parceiros 
do projeto) para a nova 
versão do Diversonopoly. 

Através deste jogo de ta-
buleiro pretende-se incen-
tivar a comunicação inter-
cultural e o entendimento 
mútuo entre a população 
nativa e não nativa, dando 
a oportunidade de obter 
informações essenciais 
ao nível de regras com-
portamentais clássicas, 
comunicação, educação e 
trabalho, vida quotidiana, 
atividades de tempo livre e 
tradições e costumes.

Os participantes fi caram 
também a conhecer boas 
práticas de intercâmbio 
cultural implementadas 
nos países de origem dos 
parceiros deste consór-
cio. O Dinner Club, é um 
exemplo desta prática em 
que pessoas refugiadas, 
migrantes ou em situação 
de exclusão social, utili-
zam um restaurante social 
para cozinharem iguarias 
dos seus países que depois 
servem ao público e cujo 
valor pago pelas refeições 
reverte para uma resposta 
social. 

A entidade que acolheu 
esta reunião, a AC Amics, 
proporcionou também a 
realização de uma visita e 
jantar na Jarit Asociación 

Civil, que funciona com os 
mesmos fundamentos. 

O projeto AVIK é coorde-
nado pela entidade alemã 
WHKT – Westdeutscher 
Handwerkskammertag, 
tendo como parceiros a 
Cáritas de Coimbra (Por-
tugal), Centre for the 
Greek Language (Gré-
cia), Centro Italiano per 
L’Apprendimento Perma-
nente (Itália), VondiCon-
sulting Unternehmens-
beratung Vondrak KG 
(Áustria), AC Amics de 
la Biblioteca de la Fonte-
ta (Espanha) e Datca Ilce 
Milli Egitim Mudurlugu 
(Turquia). Este é um pro-
jeto financiado pelo pro-
grama Erasmus+ da União 
Europeia.
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