ECO2 GEOCLUBE
• OPTIMIZAÇÃO EUROPEIA DA PEGADA DE CARBONO ECO2 É UM
PROJETO EDUCACIONAL QUE REÚNE OITO PAÍSES DA U.E. •

PARCEIROS

GEOCLUBE E
CINDOR DÃO
PASSOS NA
EDUCAÇÃO
AMBIENTAL
O GEOCLUBE e o CINDOE associaram-se a seis
parceiros da União Europeia - Hungria (gestores do
projeto), Suécia, Roménia, Alemanha e Turquia - num
projeto de responsabilização social e educação
ambiental para potenciar uma maior
consciencialização da necessidade de preservação
do planeta, através de metodologias pedagógicas e
desenvolvimento de novos recursos didáticos. Neste
âmbito, os técnicos/as do CINDOR e do Geoclube
deslocaram-se à Hungria de 28 a 30 de janeiro para
um primeiro meeting entre os parceiros, que permitiu
partilhar experiências e realidades pedagógicas nos
diferentes países e sistemas de ensino, assim como as
metodologias aplicadas ao longo da formação, os
resultados obtidos e, por fim, definir os objetivos para
os próximos meses.
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Este projeto - ECO2 - é financiado pela União Europeia, através do
Programa Erasmus + no âmbito da Ação-chave 2 - Cooperação para
a inovação e o intercâmbio de boas práticas, e tem como objetivo
sensibilizar os jovens em contexto educacional e extracurricular para
as mudanças climáticas e os seus impactos.
Ao CINDOR – Centro de Formação Profissional da Indústria de
Ourivesaria e Relojoaria, caberá a disseminação e aumento da
consciencialização para estas matérias. Desta forma, através do
incremento de sinergias, incutirá valores de respeito e proteção
ambiental nos seus jovens, assumindo deste modo a sua
responsabilidade social e pedagógica através da adoção de práticas,
ações e iniciativas em benefício do ambiente.
A próxima reunião está já agendada para o mês de abril, em Portugal,
e incidirá na análise do trabalho desenvolvido nos próximos três
meses, bem como na partilha de resultados obtidos e metodologias
aplicadas.
O CINDOR e o Geoclube serão os anfitriões deste 2º meeting, que
colocará estrategicamente mais um pilar na edificação de uma maior
consciência ambiental para um futuro mais ecológico.

