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Formandos do primeiro curso em Portugal

O projeto
NGEurope
O NGEurope tem como objetivo promover a coesão social na Europa incitando
a uma melhor e mais ativa liderança de ONGs que promovem a cidadania ativa
e trabalham para capacitar movimentos cívicos da comunidade local. Este
projeto oferece oportunidades para as pessoas desenvolverem e ampliarem as
suas competências e conhecimentos, de forma a motivar e incentivar os
cidadãos e os atores locais a serem mais ativos. Pretendeu-se ainda estimular
o empreendedorismo verde com as várias atividades promovidas ao longo do
projeto e por meio de práticas socialmente inclusivas e sustentáveis. O projeto
visa também o uso eficiente do capital natural e social promovendo assim o
emprego. O NGEurope concentra-se nas ONGs Europeias que trabalham com
questões ambientais, mas que também se preocupam com aspetos sociais, por
exemplo proporcionando oportunidades de emprego e estágio para pessoas de
diferentes formações, origens ou faixas etárias.

Materiais NGEurope

Todos os materiais estão disponíveis
para download no site do projeto em
HYPERLINK "http://www.ngeurope.net"

Todos os vídeos NGEurope estão disponíveis no YouTube

Materiais
NGEurope
O consórcio NGEurope, com entidades da Áustria,
Grécia, Irlanda, Portugal e Espanha, ao longo do
projeto, criou ferramentas e recursos úteis para
pessoas interessadas em ONGs, a trabalhar em
ONGs ou a pensar em fundar sua própria ONG.
Relatório inicial: Dá uma visão geral da situação do
setor associativo nos vários países parceiros do
projeto.
Introdução à Pedagogia para o pessoal de ONGs:
Recursos e dicas para orientar estágios e estagiários numa ONG.
Curso Formativo sobre Liderança Associativa:
Curso formativo com 11 módulos, desenvolvido por
formadores internacionais, dando aos participantes conhecimentos essenciais sobre como estabelecer, apoiar e trabalhar numa ONG. Este curso foi
ministrado cinco vezes, uma em cada país parceiro
do projeto.
Plataforma Online e Observatório: Plataforma
online que inclui todos os recursos criados durante
o projeto e apresenta várias ONGs de sucesso por
toda a Europa
Kit de Envolvimento social: Materiais de disseminação que podem ser impressos e usados para
envolver as pessoas no setor associativo.
Recursos Audiovisuais: Vídeos instrutivos que apresentam o projeto, o curso formativo NGEurope e
exemplos de ONGs de sucesso.
Guia de Sobrevivência para Criar e Financiar uma
ONG: Documento com várias diretrizes sobre o que
deve ser tido em conta ao fundar uma ONG nos
cinco países parceiros do projeto.
Documento Político: Um olhar sobre o setor associativo em todos os países parceiros, incluindo
opiniões de especialistas, além das lições aprendidas ao longo do projeto e recomendações para os
decisores políticos.
Relatório para leigos: Uma revisão do projeto
destacando todos os resultados obtivos, factos
observados e desenvolvimentos importantes.

Formandos do curso em Espanha
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Eventos
NGEurope

Cinco seminários e cinco edições do curso
formativo foram realizadas ao longo do projeto, um
em cada país parceiro (Áustria, Grécia, Irlanda,
Portugal, Espanha).
Os seminários foram eventos locais organizados
em cada um dos países parceiros para disseminar
o projeto e introduzi-los ao trabalho de várias
ONGs de sucesso em cada país e inspirá-los a ser
também mais ativos na sua comunidade.

Junte-se a nós! A conferência é
de participação livre e todos os
interessados podem participar!
Para mais informações contacte
através do info@ngeurope.net ou
através da nossa página de Facebook
@NGEuropeProject

Nas cinco edições do curso formativo NGEurope,
três formadores internacionais trabalharam com
100 participantes de todos os países parceiros.
Cada curso tinha a duração de cinco dias e incluía
uma saída de campo a uma ONG local que tinha
como objetivo principal mostrar e discutir as
competências e o conhecimento necessários para
ter sucesso no setor associativo. O conteúdo do
curso foi desenvolvido pelos parceiros do projeto,
sendo testado e aprimorado ao longo das cinco
edições presenciais do curso.

Curso de formação na Irlanda

Conferência
Final NGEurope
A 29 de maio de 2020 realizar-se-á a
conferência final do projeto NGEurope em
formato virtual através da plataforma Zoom.
Inicialmente, este evento estava planeado
realizar-se em Portugal, mas devido à
situação de pandemia da COVID-19, foi
necessário adaptarmo-nos às circunstâncias.

Os formandos do curso visitam uma ONG local na Áustria

Apesar do cenário diferente, o evento reunirá
várias pessoas interessadas no setor
associativo, assim como todas as entidades
parceiras neste projeto. Será uma ótima
oportunidade para conhecer e aprender
sobre o NGEurope, seus objetivos, recursos e
resultados, e os participantes poderão
também
ouvir
e
conversar
com
representantes de três ONGs Portuguesas de
sucesso.

O segundo curso NGEurope decorreu na Grécia

Visit our website at www.ngeurope.net
to ﬁnd out more about the NGEurope programme!
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