
 
 

 

 
Experții Waters: Reuniunea de lansare de la Oporto, care subliniază 

importanța și rolul acesteia 
 

Proiectul Water's Experts a început, odată cu întâlnirea de lansare care a avut loc la Oporto 
(Portugalia) pe 3 și 4 septembrie 2022. Partenerul Geoclube – Associação Juvenil a salutat ALDA și 
ceilalți parteneri de proiect la biroul lor din Rio Tinto, municipalitatea din Gondomar. În plus, în 
calitate de Președinte al asociației „Paese dell’Acqua” și conducător al consorțiului, domnul 
Iamiceli a fost prezent la întâlnire, fiind și ambasador al ALDA! 

În prima zi au fost definite câteva aspecte ale proiectului, printre care principalele obiective ale 
cursurilor de formare; precum și „strategia de comunicare și diseminare”. A doua zi a 
evenimentului a fost dedicată vizitei așa-numitului Pavilion of Water, din Porto, un proiect la scară 
mică care își propune să atragă atenția oamenilor asupra problemelor deficitului de apă și 
poluării oceanelor. În plus, îndrumați de Geoclube, partenerii s-au putut bucura de farmecul 
orașului Porto și au putut învăța câteva dintre caracteristicile râului orașului, în special în zona Rio 
Tinto. 

Water’s Experts: Creșterea gradului de conștientizare cu privire la adaptarea la schimbările 
climatice, subliniind importanța și rolul apei 

 

Dintr-o perspectivă generală, proiectul își propune să asigure studii școlare adecvate nevoilor 
pieței muncii, utilizând metode de formare noi, practice și mai relevante pentru concursul de 
lucru. Pe de altă parte, obiectivul proiectului este de a crește gradul de conștientizare cu privire la 
adaptarea la schimbările climatice, subliniind importanța și rolul apei. 

În cele din urmă, întâlnirea de lansare de la Oporto a fost o oportunitate unică de a se coordona cu 
partenerii și de a stabili agenda pentru următorii pași. În lunile următoare, partenerii vor implica 
școli gata să se alăture proiectului și să identifice studenții care doresc să participe la cursul de 
formare. Între timp, ALDA, în calitate de partener responsabil de comunicarea proiectului, va 
dezvolta pagina web și va gestiona social media împreună cu partenerii. 
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