
Projeto Youth for Trees (Y4T) 

For the future of trees and young people 

Duração: 2 anos (Setembro 2019 – Setembro 2021) 
 
Parceiros:  
• SustEd – Sustainability Education (Reino Unido) - coordenador  
• ASPEA (Portugal) 
• Iroko Desarrolo Forestal Sostenible (Espanha) 
• Warsaw University of Life Sciences (Polónia) 

Objetivo principal: Permitir que jovens trabalhadores, educadores, e organizadores  apoiem 
projetos e atividades relacionados com florestas, árvores, produtos de madeira e pessoas, em 
termos de empreendedorismo e campanha. 



Projeto Youth for Trees (Y4T) 

Público-alvo: Jovens trabalhadores, educadores e 
coordenadores, especialmente aqueles que trabalham 
com árvores, florestas e juventude em parques 
naturais e florestais e centros de educação ambiental. 

Resultados previstos: Youth for Trees Toolkit com 2 
guias (empreendedorismo e campanha), casos de 
estudo e pequenos vídeos. Será lançado em Espanha 
num evento em Junho de 2021. 

 
Impactos: Capacitação das organizações parceiras, 
melhoria de competências e empregabilidade dos 
jovens. O projeto irá permitir que o público-alvo 
amplie os seus interesses, experiências e capacidades 
no apoio a projetos liderados por jovens e 
relacionados com as florestas, árvores e produtos de 
madeira.  



Projeto Youth for Trees (Y4T) 

Responsabilidades da ASPEA: 

 

• Encontro em Lisboa com as organizações parceiras (Maio 2020) 

• Contribuir para duas bases de dados: contactos de entidades e boas práticas 

• Guia de Empreendedorismo - Para apoiar jovens no envolvimento com as florestas 
ligado ao seu próprio futuro. Com informações sobre projetos, empresas, 
voluntariado e emprego relacionado com as árvores, florestas.  

• 2 casos de estudo – empreendedorismo e campanha ligados às árvores 

• Vídeos curtos sobre o tema do projeto 

• Disseminação do projeto através de uma rede social (Facebook) 



BioLifeCity 

• Curso de formação do projeto 
BioLifeCity, cofinanciado pelo programa 
Erasmus +,  surgiu para valorizar a 
biodiversidade urbana. 

• Coordenado pela Sustinea 

• 3 participantes da ASPEA no curso de 
formação, de 18 a 22 Novembro 2019, 
em Ourense (Galiza) 

• Organizações parceiras de Portugal, 
Polónia, Itália e Espanha 

• Atividades: construção de um charco 
para anfíbios numa horta urbana, visitas 
de campo a três espaços verdes em 
Ourense, trabalhos de grupo, colóquio 
sobre a espécie Apus apus 

 

 

 



XXVI Jornadas Pedagógicas de Educação 

Ambiental 

Lisboa, 6, 7 e 8 de Março de 2020 

Decorrem no âmbito de Lisboa Capital Verde Europeia 2020 

Local: Escola Secundária Eça de Queirós, Olivais 

Tema: Educação Ambiental como processo (trans)formador para a construção de eco 
comunidades 

Eixos temáticos:  

      1 – EA como contributo para a ação climática 

      2 – EA na preservação da biodiversidade e dos sistemas aquáticos 

      3 – EA como ferramenta para promover a economia circular 

      4 – EA nas estratégias de mobilidade suave e energia limpa 

Organização:  

 

 

 


