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Aprender. Agir. Partilhar.
IMPRINT+ é um projeto internacional que visa promover o desenvolvimento de uma consciência ecológica através da educação,
capacitação e mobilização das comunidades locais para a conservação dos recursos naturais locais. O lema do projeto é que cada
pessoa deve diminuir e compensar pelo menos parte da sua pegada ecológica, contribuindo para o equilíbrio ecológico, social e
económico. O projeto e as suas atividades são implementadas em Portugal, Espanha, Itália e Áustria e cofinanciados pelo
programa europeu Erasmus+.

Relatório
Imprinting sustainability: from
theory to practice
No âmbito inicial do projeto foi desenvolvimento e publicado
um relatório dedicado à sustentabilidade ambiental.
O relatório, de grande utilidade para educadores, estudantes e
público-geral, divide-se em três partes complementares: teoria,
casos de estudo e um guia de implementação prático de ações
ambientais.
O relatório pode ser descarregado na íntegra (inglês)
https://imprintplus.org/documents/section/1
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Eventos internacionais
O IMPRINT+ visa promover ações de melhoria nos ecossistemas e
sensibilizar jovens e adultos acerca do importante papel que têm
na conservação do ambiente.
Em 2017, em Espanha e Itália, tiveram lugar dois eventos durante o
qual diversos estudantes e professores dos países parceiros
tiveram a oportunidade de partilhar conhecimentos e implementar
medidas para ajudar a minimizar problemas ambientais e
promover a biodiversidade. As ações permitiram aos jovens
perceber que a sua ação pode fazer a diferença nas suas
comunidades locais.

Março 2017: IMPRINT+ em Espanha
Em Março, mais de 70 estudantes e 25 professores e educadores oriundos de
Espanha, Portugal, Itália e Irlanda, participaram nos eventos IMPRINT+ que
decorreram em Baza, no sul de Espanha.
Os estudantes, com idades compreendidas entre os 13 e 17 anos, aprenderam
sobre a pegada ecológica, conservação da natureza e como usar a webapp
IMPRINT+ para converter e registar compensações.
Os estudantes tiveram a oportunidade de participar em diversas ações de
compensação ambiental, tais como: plantação de árvores nativas, colocação de
caixas-ninho para aves, construção de abrigos para répteis e anfíbios, bem como
a restauração de uma linha de água e de um tanque.
Diversos professores e educadores participaram no curso de formação
IMPRINT+ e desenvolveram competências em torno da pegada ecológica,
sustentabilidade ambiental, conservação da natureza e aprenderam técnicas
para envolver alunos em temáticas ambientais.
O carácter internacional dos eventos IMPRINT+ contribuiu para que a
experiência de todos os participantes seja inesquecível! Também os diversos
parceiros do projeto elogiaram o grau de envolvimento demonstrado pelos
participantes!

Interessado em participar num evento IMPRINT? Ou em organizar o curso de formação?
Aprende mais em imprintplus.org
Segue-nos em facebook.com/erasmusimprint
Contacta imprintplus@ua.pt
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Aventuras. Experiências.
Novos amigos. Trabalho de equipa.
O que gostaste mais no IMPRINT+?
“Aprender a fazer. Eu gostei muito do curso e ajudou-me a
questionar as minhas próprias ações e a entender que ao longo do
tempo podem fazer uma grande diferença. Foi muito interessante
trabalhar em equipa e perceber outros pontos de vista.”
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“As formas de compensar a minha pegada ambiental. Gostei muito
de plantar árvores e de construir charcos para a vida selvagem”.
“Aprender as dinâmicas de grupo; a oportunidade para conhecer pessoas de diferentes
países e contextos; as atividades com os jovens para que se apercebam da importância
de serem responsáveis e conscientes.”
“Tudo foi bom para abrir os olhos das pessoas para os problemas ambientais e para
aquilo que podem fazer para reduzir a sua
pegada. Agora posso passar informação
correta e fazer a diferença.”
“O curso inclui e considera os principais
aspetos do processo educativo. É inclusivo e
prático.”

O que destacas da tua participação?
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“Poder estar ao ar livre a aprender sobre a natureza é uma forma
muito melhor de entender as ameaças ambientais. Fez-me mesmo
pensar na minha própria responsabilidade. Foi interessante
comparar as diferentes preocupações ambientais de cada país e
os aspetos específicos de cada lugar.”

“Gostei muito de recolher os resíduos e ver de forma quase
instantânea o impacto positivo que o grupo gerou por limpar a praia.”
“Adorei a amizade e a abordagem dos formadores.”
“Este projeto é fantástico. Eu gostaria de repetir este evento.”
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Novembro 2017: IMPRINT+ foi à Sicília
A equipa do IMPRINT+ viajou até à Itália para mais uma edição do curso IMPRINT+ e para uma série de eventos com diversos
estudantes europeus em torno da conservação ambiental. Os eventos tiveram lugar no sudoeste da Sicília, em Castelvetrano e
Selinunte, entre 8 e 13 de Novembro de 2017. Participaram formadores, formandos, estudantes e professores provenientes de
Itália, Espanha, Irlanda e Portugal.
O programa contou com um curso de
formação e a realização de diversas
atividades com estudantes do secundário. O
curso certificado de cinco dias permitiu que
professores e educadores aprendessem
sobre sustentabilidade, redução,
compensação da pegada ecológica e
conservação dos recursos naturais locais.
Durante o evento, os jovens estudantes
europeus tiveram a oportunidade de
contactar com diversos peritos em temáticas
ambientais e de fazer ouvir as preocupações
ambientais da sua geração.

Vozes da Europa
y
Ital

Os estudantes italianos que participaram no IMPRINT+ gostaram muito da experiência de trabalhar em projetos
ambientais com colegas de outros países europeus.
Os jovens participaram em muitas atividades e desafios: discutiram acerca como podem promover a eco-mudança
nos seus países; visitaram o magnífico parque arqueológico de Selinunte onde, sob a orientação dos formandos do
curso IMPRINT+, avaliaram a qualidade ambiental da área; por fim, participaram na recolha de cerca de 800 litros
de resíduos do rio Modione.
Os estudantes também visitaram a reserva natural de Santa Ninfa onde tiveram
a oportunidade de ouvir especialistas da associação ambiental Legambiente, a
entidade responsável pela gestão da área.
No final do evento, houve uma grande celebração conjunta com os formadores
da Universidade de Aveiro e da Leave no Trace Ireland.
Gian Marco Malabotte, um dos estudantes comentou: “esta iniciativa faz com
que jovens como eu experienciem a
natureza de uma forma direta, com mais
respeito e vontade para a conservar.
Fazer parte deste projeto foi uma
experiência fantástica e mostrou-me
como aumentar o meu conhecimento
sobre temas ambientais e ensinou-me a
interagir com jovens de outros países
com idiomas e culturas diferentes.”
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Durante este evento IMRINT+, a delegação
da IES Pedro Jiménez Montoya teve a
oportunidade de participar na plantação de
árvores nativas, na limpeza de uma praia e
na determinação da biodiversidade e do
nível de perturbação de uma área natural. A
agenda do evento contou ainda com a
realização de muitas outras atividades de
formação relacionadas com as prioridades
do projeto em torno da sensibilização
ambiental.
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“ O projeto foi uma boa experiencia para nós. Tivemos a
oportunidade de melhorar as nossas competências linguísticas e de
aprender sobre muitas coisas diferentes, sobretudo como proteger o
ambiente. Agora estamos mais conscientes acerca das nossas ações e
sabemos que temos um impacte no ambiente. Também aprendemos
acerca da importância de reciclar, sobre como a poluição afeta o
planeta e o impacto humano em áreas naturais. Foi muito
interessante aprender a plantar árvores e a fazer caixas-ninho para
aves. De todas as atividades, a recolha dos resíduos foi
provavelmente a que teve maior impacto em nós, porque fez sentir
que realmente estávamos a contribuir para a limpeza de uma área e a
ajudar o planeta.
A experiência IMPRINT+ ajudou a melhorar o inglês, tivemos a
oportunidade de conhecer novas pessoas, aprender sobre outras
culturas e de fazer amigos de outros países. Foi uma experiência
inesquecível e aprendemos muito, mas acima de tudo, estamos
gratos às famílias que nos acolheram e que nos fizeram sentir em
casa. Também queremos agradecer às pessoas que nos deram a
oportunidade de participar no IMPRINT+.”
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Formadores e estudantes do Ballymahon Foroige Club
viajaram para o curso de formação de cinco dias que
decorreu na Sicília.
Próximos passos para os estudantes irlandeses: depois do
evento os jovens regressaram às suas comunidades na
Irlanda onde cada um irá realizar um Projeto de Ação Local
pondo em marcha o conhecimento e as competências que
adquiriram durante o projeto e, desta forma, gerar
benefícios ambientais nas suas comunidades. Em parte, as
ações consistem em envolver e educar os seus pares com o
objetivo de inspirar outros jovens em causas ambientais.

Portug
al

Durante os eventos na Sicília o IMPRINT+ foi apresentado a diversas dezenas de jovens entre os 10 e 17 anos de
idade. Os estudantes tiveram a oportunidade para trabalhar em equipas internacionais e de participar em
atividades ambientais tais como: jogos de aprendizagem, plantação de árvores nativas, limpeza de praias,
colocação de caixas-ninho para aves e visitar áreas naturais para aprender sobre os habitats da região. Apesar da
chuva ocasional, os eventos na Sicília foram um sucesso. Próxima paragem: Irlanda em março de 2018!

O que destacas da tua
participação?
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“Acho que o projeto
IMPRINT+ é bom
porque ajuda a
conhecer a
biodiversidade e a
ajudá-la.”

“Quando os formadores nos dividiram em
grupos e tivemos de limpar a praia.”
“Conhecer pessoas de outros países.”
“Aprender a resolver problemas ambientais e
a reduzir a pegada.”
“Os formadores e os estudantes eram muito
amigáveis e disponíveis.”
“É importante fazer que as pessoas pensem
acerca da natureza e biodiversidade.”

O que gostaste mais
no IMPRINT+?
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“Sessões práticas:
simples mas eficazes.”

“A preparação e
disponibilidade dos
formadores bem como
os tópicos abordados.”

“Gostei muito das aulas e das atividades. Os
formadores davam-nos sempre a
oportunidade para participar.”
“Todos os aspetos foram muito bons, todos
os tópicos discutidos são muito importantes
para a nossa vida.”
“Os jogos usados durante o projeto foram
muito úteis para ajudar a perceber
conceitos difíceis.”
“
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Brevemente...
Em março de 2018, Westport, o parceiro irlandês será o anfitrião de um evento dirigido os estudantes dos
países parceiros do projeto. Haverá muitas atividades mãos-na-massa e oportunidades de aprendizagem num
local de beleza natural ímpar.

A conferência final do IMPRINT+ irá ter lugar no início do Verão de 2018 na Universidade de Aveiro. Os
estudantes terão oportunidade de participar em diversas ações de compensação e os parceiros do projeto irão
falar acerca das suas experiências no projeto.

O IMPRINT+ está a desenvolver um tutorial de empreendedorismo verde para jovens. Este guia apresentará
diretrizes, competências e possíveis percursos profissionais. Disponível na Primavera de 2018!

No inicio de 2018, será lançada uma publicação sobre o projeto piloto que decorreu em Portugal. Este
documento irá resumir o projeto piloto e destacar os resultados principais. Estará disponível em diversos
idiomas.
Não te esqueças de visitar a página do IMPRINT+ e de experimentar a webapp!
Podes aprender a compensar a pegada ecológica em https://imprintplus.org/app

Junta-te a nós
na página do Facebook
ou contacta directamente
imprintplus@ua.pt

http://imprintplus.org

