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Além disso, perspetivando a

SOBRE O PROGRESSO DO

continuidade do projeto ECO2, Emil
Sigbrand participou da reunião em

PROJECTO DE OTIMIZAÇÃO DA

nome do Conselho de Tecnologia da

PEGADA DE CARBONO

Dinamarca, acrescentando valor à
reunião.

EUROPEIA
Desta vez relatamos o nosso
trabalho realizado ao longo de quase

produtos intelectuais (vídeos e eco-

um ano, nesta terceira newsletter. O

cartoons). Na vida de um projeto

terceiro

que dura vários anos, é comum que

encontro

organizado

pela

internacional
ProIFALL

foi

ocorram

mudanças

a

nível

do

realizado em Lund, entre os dias 29

pessoal envolvido, pelo que novos

e 30 de outubro de 2018.

colegas também foram apresentados

A

nossa

tarefa

mais

na reunião.

No

âmbito

do

projecto

de

importante foi discutir a aplicação

Parceria

didática

HuMob anunciou um concurso de

e

metodológica

dos

Estratégica

da

ECO2,

a
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criação de vídeos na Escola Técnica

o

Vocacional ÉSZC Kossuth Zsuzsanna

organizou

e

multiplicador que consistiu num dia

assinados, o primeiro relatório

ambiental.

intercalar foi apresentado à

no

Youth

Hostel.

Os

vídeos

apresentaram o tema da pegada

Cindor

(parceiro
o

português)

primeiro

evento

Nos termos do acordo de
subvenção e dos acordos de parceria

ecológica. Cada uma das quatro

Fundação Pública Tempus (Agência

equipas

Nacional), até 31 de janeiro de

de

produtores

de

vídeo

recebeu um prémio em dinheiro. Os

2019, o que significou uma

vídeos podem ser visualizados no

considerável análise de dados e

site

conteúdos. Diversas publicações,

do

projeto

ECO2.

www.co2optim.eu.

ilustrações, imagens e material de

A criação de eco-cartoons que
cujas

temáticas

são

questões

ambientais e podem ser adaptadas
para fins educacionais também já
Em setembro de 2018, com a
participação de mais de 50 pessoas,

teve inicio.
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divulgação foram produzidos neste
primeiro ano. Os parceiros relatam
continuamente o progresso do
projeto nos seus websites, redes

A nossa próxima e última newsletter

sociais e jornais locais.

será publicada em junho de 2019.
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MEMBROS DO CONSÓRCIO DO PROJETO:

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

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

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

www.csb.gov.tr/iller/
bolu

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

www.colegiulantipabacau.r
o

