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Breve Descrição
PROJECTO ERASMUS +      UNDERGROUND UNIT

NOSSO PROJETO
ERASMUS+

EQUIPA DE JÓVENS ESPELEÓLOGOS

Seleção de candidatos

FASES DO PROJETO

Equipamento dos candidatos

Formação

Clínica em Espanha

Clínica em Portugal

FUNDACIÓN ESPELEOSOCORRO CÁNTABRO. ESOCAN

Expedição a uma grande vertical europeia

Ÿ  Duas equipas de 5 jóvens, uma de cada país;

Ÿ  Idades entre os 16 e 30 anos;

Ÿ  Será entregue a cada jóvem o equipamento completo de 
espeleologia;

Ÿ  Comprometem-se a participar no calendário de formação 
e intercâmbio entre os países promotores. Todas as 
despesas são suportadas por fundos europeus.

Trata-se de um projeto europeu de pequena escala com a 
duração de dois anos, sendo os promotores o ALTO RELEVO - 
Clube de Montanhismo (Portugal) e a Fundación ESOCAN 
(Espanha).
Este projeto conta com dois sub-projetos: Espeleologia 
Inclusiva e Jóvens Espeleólogos



Proposta do Projeto
OBJETIVOS E METAS

FUNDACIÓN ESPELEOSOCORRO CÁNTABRO. ESOCAN

Speleology
Young Team

ERASMUS +
Underground Unit

OBJETIVOS

METAS

Ÿ  Divulgar a prática dos desportos de natureza com especial enfoque 
na segurança, respeito pelo meio ambiente e responsabilidade;

Ÿ  Intercâmbio de experiências na formação de espeleólogos;

Ÿ Promover o intercâmbio do conhecimento na prática da espeleologia;

Ÿ  Captar novos elementos para a prática da espeleologia;

Ÿ Criar uma rede de colaboração europeia para a formação e 
intercâmbio de conhecimento.

Ÿ  Potenciar a captação da geração mais nova para a prática do 
espeleo-socorro.

Ÿ Conseguir que 5 jovens espanhóis e 5 portugueses prossigam 
conjuntamente, durante os dois anos do projeto, troquem 
experiências, motivações e conhecimento.

Ÿ  Dotar os 10 participantes do projeto de um nível de competências, 
conhecimento e destreza que lhes permitam participar com 
segurança numa expedição ao Algar Berger (França) ou à Garma 
Ciega (Espanha)

PROYECTO

VALLES DE CANTABRIA

GEOPARQUE
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