PROJECTO WE-NET – Europa para os cidadãos

PROJECTO WE-NET
EUROPA PARA OS CIDADÃOS
Dinamizar uma parceria para a promoção da Economia
Circular, para a realização de serviços partilhados na área
dos eventos sustentáveis e promover a educação ambiental
a partir das comunidades locais
CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DIA 1 DE JUNHO – 14.30 NO CIUL
(PICOAS PLAZA)

Entidade dinamizadora
Confederação Nacional dos Jovens Agricultores e do Desenvolvimento Rural
Praça da Alegria nº 6 – 2º Dto Lisboa | geral@cnjap.pt
Membro da Rede DLBC Lisboa
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PROJECTO WE-NET – Europa para os cidadãos

I – ENQUADRAMENTO E OBJECTIVOS
Realizada uma primeira reunião no âmbito da REDE DLBC LISBOA relacionada
com o Projecto WeNet cuja tema central é “Agir em favor da educação ambiental
nas cidades” foram estabelecidas as seguintes metas e objectivos:
1 - DIVULGAR
CONTACTOS

PROJECTOS,

VENDER

PRODUTOS

E

ESTABELECER

Participar nas actividades de apoio externo à Conferência Internacional que se
realiza no dia 1 de Junho à tarde e apoiar ainda as sessões de trabalho de dia 2 de
Junho de manhã (no CIUL - Picoas Plaza) com o objectivo de apresentar as
práticas e os produtos de organizações que na Região de Lisboa desenvolvem
programas, projectos, serviços, iniciativas com incidência na sustentabilidade da
Cidade e na sua coesão ambiental de forma mais específica;
2 - CRIAR UM GRUPO DE TRABALHO PERMANENTE
Criar uma Grupo de Trabalho Permanente com 3 objectivos principais:
A – Criar um Núcleo de economia circular que articule iniciativas nesse
domínio nomeadamente a comercialização e o impulso de novas soluções no
domínio da reciclagem e revitalização de produtos. Estabelecer ligações às
diversas redes existentes.
B – Criar uma Estrutura de Coordenação para a “Organização de eventos
sustentáveis” que viabilize a prestação de serviços de forma profissional que
acautelem todos os aspectos relacionados com a pegada ecológica, os locais de
realização, os espaços de alojamento, os materiais utilizados, os transportes etc.
C – Incentivar um Centro de Partilha de Recursos para sensibilização e educação
ambiental que favoreça a partilha de meios e a participação das comunidades
locais nas acções a desenvolver.
3 - PARTICIPAR NA CONFERÊNCIA
3 º Mobilizar para a participação na Conferência Internacional, convidando as
organizações locais e sobretudo pessoas envolvidas em projectos com ligações
aos temas da sustentabilidade urbana e da reciclagem de produtos para novos
usos.
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II - COMO PARTICIPAR NESTA INICIATIVA
1. MINI – FEIRA de projectos e produtos nos dias 1 de Junho à tarde e no dia
2 de Junho de manhã, no CIUL com:
-

materiais de divulgação (cartazes, brochuras, folhetos...se possível
alguns em inglês;
produtos para venda de pequeno porte (não esquecer que os
potenciais compradores de outros países vão viajar e que será uma
compra muito ligada à lembrança e não tanto à utilidade)
produtos para degustação e consumo na hora, para dar a provar e
também para partilhar momentos de conversa com comida e bebida.

2. TROCA DE CARTÕES e trabalho de Rede
-

-

estabelecer contactos úteis para iniciativas europeias futuras no
âmbito da EUROPA PARA OS CIDADÃOS e sobretudo iniciativas que
prevejam contactos entre grupos e pessoas dos bairros, das
colectividades e das escolas;
divulgar as iniciativas em curso ou em agenda junto dos restantes
participantes no evento.

III – ORGANIZAR A PARTICIPAÇÃO
REALIZA-SE NO DIA 20 DE MAIO NO CIUL ÀS 15.00 UM ENCONTRO
OPERACIONAL para preparar esta participação e estabelecer o contacto entre as
diversas organizações envolvidas nesta iniciativa.
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