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SOBRE O PROGRESSO
DO PROJECTO DE
OTIMIZAÇÃO DA
PEGADA DE CARBONO
EUROPEIA

Em março, o HuMob Group

redor da sede da empresa em Inárcs

Ltd, coordenador do projeto, juntou-

e arredores. ONGs e estudantes do

se à maior ação de recolha de lixo do

ensino médio da escola vocacional de

país, através de um programa para

Dabas também se uniram nesta

tornar a Hungria mais limpa - “Te

atividade.

SZEDD!”. No âmbito do programa,
foram recolhidos 50 sacos de lixo em

Esta newsletter será o nosso
quarto e último relato sobre estes
quase dois anos de trabalho. A
equipa do ECO2 não ficou inativa
após o segundo relatório intermédio!
Na

primavera,

reunião

on-line

tarefas futuras.

realizamos
para

discutir

uma
as

Entre dias 8 e 9 de Abril
realizámos a nossa quarta e última
reunião transnacional.
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Como

local

do

encontro,

selecionamos a cidade originalmente

recebeu-nos

com

toda

a

hospitalidade, a qual agradecemos!

No

desenvolvimento

e

avaliação dos produtos intelectuais,

A

tivemos em especial consideração

reunião foi organizada em Podu cu

todos os aspectos que podem ser

planeada

de

Bacau,

Roménia.

Trabalhamos em três áreas

lanturi ”Hotel”.

principais nos últimos dois meses:
Como conteúdo principal da
reunião,

de

entre

os

produtos

intelectuais, foram apresentados os
"Comics"
avaliados.

prontos

para

Durante

a

serem
reunião,

avaliamos o questionário interno das
conferências anteriores e o trabalho
conjunto. O resultado final foi muito
positivo. Juntos, revimos o nosso
segundo

relatório

provisório

e

o

respetivo feedback. O nosso parceiro
no projeto, Grigore Antipa College,

vídeos ECO, Guia ECO e o Relatório
Final.

aplicados no futuro, após a conclusão
do projeto.
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As

organizações

(Christliches

parceiras

Jugenddorfwerk,

Obrigado por seguir o nosso Projeto

Grigore Antipa College e Anamur

“Otimização da Pegada de Carbono”,

Vocational e Technical Anatolian High
School),

ao

mesmo

tempo,

organizam seus próprios eventos de
multiplicação,

que

é

uma

tarefa

obrigatória do projeto.
Durante

o

verão,

recebido,

pois

nosso

projeto

termina no dia 31 de agosto. No
entanto, no próprio site do projeto,
em

https://www.co2optim.eu,

publicaremos todos os resultados
iremos

adicionais e faremos a manutenção

processar os materiais de divulgação

do

e

compromissos.

respetivo

o

financiamento

já

site

de

acordo

com

nossos

no âmbito da Parceria Estratégica
KA” do Programa Eramsus+.
Iremos

manter

continuando
projeto,

a

o

compromisso,

trabalhar

maximizando

resultados!

os

neste
seus
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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 Gökçe
Sultan Öztürk

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)
Diana Gonçalves,
Maria Enea and
Laurência Alves.

www.cindor.pt
www.geoclube.eu

Christliches
Jugenddorfwerk
Deutschlands,
gemeinnütziger e.V.
(CJD) (P8 GER)
Markus Besserer and
Martin Stolz

www.cjd.de

