CAREFOREST
2019-1-ES01-KA201-065866

Cuidar da floresta
para proteger os
ecossistemas locais,
globais e a vida
humana

A preservação ambiental tornou-se um
dos compromissos firmes da Europa
para a Agenda 2020. Além disso, é
também considerado um objetivo
transversal no que diz respeito à
qualidade de vida dos cidadãos
europeus. É importante salientar que
esta riqueza natural proporciona um
processo sem custos para a purificação
do ar e da água, ajuda a sustentar a
economia, atuando como fonte de
alimentos e matérias-primas, servindo
ao mesmo tempo como uma atração
turística inquestionável.

O projeto tem como objetivo a dar aos
estudantes competências em matéria
de florestas e alterações climáticas,
que atualmente são consideradas
competências-chave a nível mundial.
Para além da aquisição destas
competências, o projeto pretende
ainda dar aos estudantes ferramentas
complementares que lhes permitam
transmitir os conhecimentos
adquiridos à sociedade.

Os estudantes trabalharão ativamente
no âmbito deste projeto no
desenvolvimento de recursos de
comunicação baseados em TIC,
especialmente através da gravação e
edição de videoclipes. Isto irá reforçar
as suas competências relacionadas com
as tecnologias e a comunicação, que são
atualmente consideradas competências
essenciais.

Objetivos e Missão
Sensibilizar para a
necessidade de
cuidados e proteção
das florestas e reforçar
a capacidade dos
cidadãos europeus
para enfrentar os
desafios atuais das
florestas.

A proteção dos
cidadãos contra o risco
de perdas humanas em
catástrofes provocadas
por incêndios
florestais.

www.careforest.eu

Principais resultados
do projeto
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Produção de um e-book: A
vida na floresta e o
impacto dos incêndios.
Produção de uma
Plataforma Web.
Organização de um
concurso internacional de
vídeo.

Realização de atividades
de campo.
Organização de
workshops e seminários.
Publicação de uma revista
eletrónica para
divulgação do projeto, as
suas ações e resultados.

Recursos
Natural resources
Ecologia
Sucessão ecológica
https://www.youtube.com
/watch?v=jZKIHe2LDP8
E se todo o gelo do planeta
derretesse?
https://www.youtube.com
/watch?v=b6CPsGanO_U

A Morte Das Abelhas
Explicada - Parasitas,
Veneno e Humanos
https://www.youtube.co
m/watch?v=GqA42M4Rt
xE
O que se esconde no lugar
mais solitário da Terra? O
Fundo do Mar
https://www.youtube.co
m/watch?v=PaErPyEnDv
k

1ª reunião de equipa – Santiago de
Compostela. 17 e 18 de outubro 2019
O coordenador do
projeto introduziu os
principais objetivos e
resultados esperados
conforme o previsto na
candidatura do projeto.

Os parceiros partilharam ideias no âmbito
do tema do projeto e concordaram na
importância de envolver os jovens no
desenvolvimento das atividades, desde o
início, de modo a garantir que os
resultados se adequem totalmente às
necessidades dos jovens no ensino
secundário. Incluir nos produtos deste
projeto as contribuições dos estudantes foi
igualmente valorizado. Destacou-se a
importância de envolver os estudantes em
atividades de campo realizadas à volta dos
rios.

Os parceiros do consórcio decidiram que
os produtos serão desenvolvidos
utilizando uma abordagem integradora.
Relativamente à abordagem técnica, o
consórcio concordou em incluir diferentes
recursos e metodologias, dependendo dos
requisitos particulares de cada tópico:
narrativa, histórias, animações, textos...

E-Book

Os parceiros decidiram, com
base numa abordagem
integradora, estruturar o e-book
numa matriz baseada em três
tópicos principais diferentes:
Biodiversidade, Economia e
Comunidade. Depois, em três
tipos diferentes ao nível dos
conteúdos: Noções básicas,
atividades e implicações.
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Sob esta matriz, os
parceiros do
consórcio
construíram a
proposta de
conteúdo do ebook, incluindo o
conteúdo dos
incêndios como um
conteúdo extra a
ser desenvolvido
numa fase
posterior.
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Departamento de
Educação,
Universidade e
Formação Profissional Espanha
Dentro do Departamento de
Educação, Universidade e
Formação Profissional, a
Direcção Geral da
Educação, Formação
Profissional e Inovação
Educativa tem a
responsabilidade da
provisão educacional na
Galiza. É responsável pelas
normas educativas e pela
formação e
desenvolvimento das
escolas.
Consultoria, Tecnologia
e Investigação, SL –
Espanha
A AtinServices é uma
consultoria bem
estabelecida com 22 anos de
experiência na criação e
gestão de projetos, tanto à
escala nacional como
internacional.
AtinServices tem uma vasta
experiência no
desenvolvimento de
produtos pedagógicos
inovadores, bem como na
gestão de projetos de
mobilidade internacional.

Associação Portuguesa
de Educação
Ambiental (ASPEA) –
Portugal

Agentia Metropolitana
Pentru Dezvoltare
Durabila Brasov
Asociatia – Roménia

A Associação Portuguesa
de Educação Ambiental
(ASPEA) é uma
Organização Não
Governamental Portuguesa
de Educação Ambiental,
fundada em 1990, com 6
delegações regionais
(Lisboa, Aveiro, Viseu,
Bragança, Braga, Faial),
atuando na área da
Educação Ambiental
através da educação,
organização de eventos,
consultoria e promoção de
projetos nacionais e
internacionais.

Brasov Metropolitan
Agency for Sustainable
Development é um órgão
associativo das
comunidades da Área
Metropolitana de Brasov. A
organização reúne o
município de Brasov com
as autoridades locais de
outras 6 cidades de média e
pequena dimensão mais 10
comunidades rurais.
Juntas, todas estas
comunidades formam uma
região urbana bem
definida, também
conhecida como Área
Metropolitana de Brasov.

Municipio de Lousada
– Portugal
O Município de Lousada é
uma instituição da
administração pública local
que gere uma área de 95
km2 com cerca de 50.000
habitantes. Esta área
altamente povoada, numa
região periurbana, enfrenta
muitos desafios
relativamente ao seu
desenvolvimento
sustentável, qualidade de
vida e alfabetização e
cidadania das populações.
O nosso trabalho está
orientado para alcançar um
desenvolvimento
sustentável com benefícios
e oportunidades para todos
os nossos cidadãos, nos
domínios ambiental, social
e económico.
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Parceiros do
projeto

Høgskulen for grøn
utvikling (HGUt) –
Noruega
HGUt é uma instituição
académica acreditada na
Noruega, que oferece
educação de nível de
licenciatura e que realiza
uma vasta gama de
projetos de investigação
sobre Desenvolvimento
Regenerativo com
parceiros regionais,
nacionais e internacionais
de toda a Europa.
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Eventos futuros

Segundo encontro
internacional
27 a 28 de abril, Noruega

Eventos multiplicadores
EM em Portugal - junho 2021
EM na Roménia - abril 2021
EM na Noruega - março 2021

O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui uma aprovação do seu conteúdo, que reflecte apenas a opinião dos autores, e a
Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer utilização que possa ser feita das informações nela contidas.
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