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de 2018. Através da cooperação no

SOBRE O PROGRESSO DO

âmbito da parceria estratégica KA2

PROJECTO DE

denominada Otimização da Pegada

OTIMIZAÇÃO DA PEGADA

de Carbono na Europa, iniciou-se um
genuíno pensamento e colaboração

DE CARBONO EUROPEIA
Esta é a segunda vez que
estamos a divulgar o nosso trabalho
ao

longo

do

ano.

Após

a

fase

preparatória do projeto, realizou-se a
conferência de abertura do projeto
em Dabas, Hungria, em janeiro de
2018. Esta foi a primeira vez que os
parceiros

se

encontraram

pessoalmente,
ocasião

para

comuns

do

aproveitando
discutir
projeto,

as
bem

a

tarefas
como

questões logisticas e financeiras.
A segunda fase deste projeto, é

comuns,
pilares,

baseados
como

o

em

múltiplos

respeito

e

a

caracterizada pela implementação do

coorperação entre os 8 parceiros que

memso, que teve inicio na Primavara

são parte integrante deste projeto.
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Entre os dias 19 e 20 de abril

os tópicos que serão a base para a

ecológica das escolas. Os outros dois

segunda

produção dos produtos intelectuais

itens da agenda da conferência foram

reunião internacional do projeto em

(vídeos). Os temas, alinhados com as

os elementos da divulgação e o

Gondomar, Portugal, organizada pelo

Diretrizes Ambientais do Século 21,

relatório intercalar.

Cindor, de acordo com o nosso

são: água, energia, lixo e, a partir do

de

2018,

realizou-se

a

cronograma

original.

Esta reunião contribuiu grandemente
para

a

consolidação

realizado

até

estreitamento
parceiros,
sucesso

do

trabalho

ao momento, e
laços

entre

os

contribuindo

para

o

da

de

o

implementação

do

projeto.

Na conferência, entre outras
coisas, foram definidos um conjunto

segmento

educacional,

a

pegada
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Nos

termos

do

de

continuamente sobre o progresso do

subvenção e dos acordos de parceria

projeto através dos seus sites e

com os parceiros, até 30 de junho de

páginasnas redes sociais. Portanto, o

2018, o primeiro relatório intercalar

contato

foi apresentado à Fundação Pública

parceiros e o coordenador do projeto

Tempus (Agência Nacional), o que

Humob Group Kft. No final das férias

representou

de verão, começamos a organizar a

uma

acordo

quantidade

foi

contínuo

terceira

conteúdos

a serem recolhidos e

transnacional.

analisados.

Diversas

realizado de 28 a 29 de outubro de

ilustrações, imagens e material de
divulgação foram produzidos neste
primeiro ano. Os parceiros informam

O

do

os

extremamente grande de dados e
publicações,

reunião

entre

evento

projeto
será
sede de candidatura até o prazo final.

2018, em Lund, na Suécia.
Com

base

nos

nossos

resultados até ao momento, estamos
confiantes de que podemos cumprir
os compromissos de assumidos em

A nossa próxima Newsletter será
publicad em fevereiro de 2019..

2. NEWSLETTER
2018/08

PROJECT CONSORTIUM MEMBERS:

HuMob Group
Ltd.
(P1 HUN)
Jamrik Katalin,
Jamrik Károly,
Rudas Anita and
Stégner Péter

Anamur Vocational
Training School
(P2 TUR)
Isa Çelebi and Tuğba
KÜÇÜK YILDIRIM

Bolu Provincial
Directorate of
Environment
and
Urbanization
(P3 TUR)
Osman Kazgan
and Cemile
Abdulganioğlu

www.anamurmeslkital.meb.
k.12.tr
www.humob.eu

Grigore Antipa
College
(P4 ROM)
Georgeta Gabriela
Udrea, Cristina Elena
Popescu and
Constantin Ciofu

www.colegiulantipabacau
.ro
www.csb.gov.tr/iller
/bolu
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ProIFALL
(P5 SWE)
Necmettin Meletli,
Charlotte Meletli
and Ali Qorbani

www.proifall.se

Centro de Formação
Profissional da
Ind.Ourivesaria e
Relojaria-CINDOR
(P6 POR)
Carlos Pereira and Paula
Soares

Geoclube Associação
Juvenil de
Ciência,
Natureza e
Aventura
(P7 POR)
Carlos Ferreira,
Diana Gonçalves
and Laurência
Barbosa

Christliches
Jugenddorfwerk
Deutschlands,
Gemeinnütziger e.V.
(CJD) (P8 GER)
Monika Bröhl, Caterina
Nicolai and Martin Stolz

www.cindor.pt
www.cjd.de
www.geoclube.eu

