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Novo Projeto Europeu Youth for Trees 

 

Y4T – Pelo futuro das árvores e dos jovens 
 
O principal foco do novo projeto Europeu Y4T é o interesse e preocupação dos jovens pelas árvores e 
florestas. Quatro organizações europeias com uma vasta experiência em florestação e educação ambiental 
acabaram de receber financiamento da Comissão Europeia para o projeto de dois anos. 
 
Estas organizações perceberam que muitos jovens sentem uma forte necessidade de proteger árvores 
como património das gerações anteriores e de plantá-las como um legado para as gerações futuras. 
Portanto, o projeto vai concentrar-se tanto em campanhas para salvar, recuperar e plantar árvores e 
florestas, como em desenvolver mais empreendedorismo em jovens, relacionado com o seu próprio 
trabalho futuro e estilos de vida. Isso permitirá que jovens trabalhadores, educadores e organizadores 
apoiem projetos e atividades de jovens e grupos de estudantes.  
 
As árvores são um recurso cada vez mais vital, uma vez que cobrem mais de 40% da área da UE. Mais 
significativamente para o futuro da humanidade e especialmente dos jovens, elas atuam como sumidouros 
de carbono, ajudando a mitigar as alterações climáticas. Na Europa, as florestas e os bosques são também 
os maiores contribuintes para as energias renováveis. Mas as florestas também estão ameaçadas por 
abate não sustentável, usos competitivos de território, má gestão, poluição, propagação internacional de 
pragas e doenças, etc. 
 
Portanto, em termos de campanha, o projeto apoiará os jovens na sua cidadania responsável e 
envolvimento político. Em termos de empreendedorismo, irá apresentar aos jovens, especialmente nas 
áreas rurais, muitas oportunidades para o desenvolvimento de novos projetos e empreendimentos 
sustentáveis relacionados com a silvicultura - por exemplo, na produção sustentável de madeira, produtos 
florestais não madeireiros, agroflorestal, turismo, hospitalidade e conservação da natureza. 
 
O projeto desenvolverá principalmente um Youth for Trees Toolkit com orientação, casos de estudo e 
vídeos relacionados com campanhas e empreendedorismo. Todos os recursos de ensino estarão 
disponíveis gratuitamente através do website. A rede social associada permitirá a uma rede de jovens 
trabalhadores e educadores comunicar e colaborar durante e após o projeto. 
 
Website: https://www.y4trees.net/ 
 

Contactos  
 
Adam Cade, Coordenador do Projeto                             y4trees@gmail.com 
ASPEA – Associação Portuguesa de Educação Ambiental                aspea@aspea.org   
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Notas 
 
 
As quatro organizações parceiras são empresas sociais, organizações sem fins lucrativos e uma 
universidade. Todas educam sobre árvores, bosques, os seus produtos, pessoas e gestão sustentável, 
além de oferecerem educação e formação. Elas são coordenadas pela SustEd – Sustainability Education, 
UK, e incluem parceiros de Portugal – ASPEA (Associação Portuguesa de Educação Ambiental) 
www.aspea.org, Espanha – Iroko Desarrollo Forestal Sostenible www.iroko.org.es, Polónia - Warsaw 
University Of Life Science – SGGW www.sggw.pl. 
 
Os parceiros terão chamadas mensais por Skype e reuniões de parceiros em cada um dos quatro países 

parceiros, produzindo newsletters para analisar o progresso e atualizando regularmente as nossas redes 

sociais. O Youth for Trees Toolkit (kit de ferramentas) será lançado em Espanha num seminário de um dia. 

O kit de ferramentas incluirá:  

 Guia de campanha de apoio a projetos e atividades de grupos de jovens que permitem aos jovens 

explorar, experimentar e envolver-se com árvores, florestas e produtos de madeira em termos de 

campanha - incluindo formas de desenvolver a participação pública e as competências cívicas.  

 Guia de empreendedorismo de apoio a projetos e atividades de grupos juvenis que permitem aos 

jovens explorar, experimentar e envolver-se com árvores, florestas e produtos de madeira em 

termos de empreendedorismo e angariação de fundos. 

 Casos de estudo e vídeos curtos.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabalho está licenciado sob uma Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 

International License. 

O apoio da Comissão Europeia para a produção desta publicação não constitui um aval dos conteúdos, os 

quais refletem as visões apenas dos autores, e a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer uso 
que possa ser feito das informações aqui contidas.  
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