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O projeto NGEurope pretende promover a cidadania ativa permitindo que o 
tecido associativo por toda a Europa se desenvolva e avance no sentido da 
verdadeira sustentabilidade. Isto é conseguido através do empoderamento dos 
cidadãos e atores locais, já que o projeto oferece oportunidades para que as 
pessoas desenvolvam as suas capacidades e ampliem os seus conhecimentos. 
Com as ações promovidas e as oportunidades oferecidas neste projeto, o 
empreendedorismo verde é fomentado através de práticas socialmente 
inclusivas e sustentáveis e pelo aumento da empregabilidade e do uso eficiente 
do capital natural e social. O foco está nas ONGs em toda a Europa que lidam 
com questões ambientais concentrando-se, ao mesmo tempo, em aspetos 
sociais, como o fornecimento de oportunidades de emprego e estágio para 
pessoas de diversas origens.

No âmbito deste projeto foi desenvolvido um curso prático, que treina pessoas 
já envolvidas ou com interesse em envolver-se no associativismo. Os 
participantes do curso podem adquirir competências essenciais que lhes 
permitirão abraçar a sustentabilidade dos seus próprios projetos e alinhar as 
suas expectativas individuais com a conservação da natureza, inclusão social e 
crescimento económico.

NGEurope: 
Promover a coesão social 
Europeia através de 
liderança e envolvimento 
no tecido associativo

O curso de formação teve lugar na biblioteca de Lousada
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Curso de 
formação, 
em 
Lousada, 
Portugal

O primeiro curso de formação NGEurope teve lugar em junho de 2018 em 
Lousada, Portugal, e foi uma experiência enriquecedora tanto para os formandos 
como para os formadores. Participantes de cinco países diferentes reuniram-se 
para aprender mais sobre ONGs sociais e ambientais, trocar opiniões e partilhar 
ideias. Durante os cinco dias de trabalho intensivo do curso, foi possível entender 
o básico sobre o empreendedorismo social e como este é diferente do 
empreendedorismo tradicional. A aprendizagem interativa ajudou os formandos a 
ter novas experiências e a explorar questões sobre “quem, como e porquê” 
relativamente a ONGs. Uma variedade de dicas para criar, administrar, apoiar e 
financiar ONGs deu-lhes a oportunidade de desenvolver e cultivar uma 
mentalidade empreendedora.

Um dos aspetos mais marcantes desse curso internacional foi a existência de 
uma interação intensiva e de intercâmbio de culturas, emoções, perspetivas e 
experiências diferentes. Os formandos analisaram as capacidades que já 
possuíam e aprenderam novas, que deverão desenvolver ainda mais para se 
tornarem empreendedores sociais ou verdes de sucesso.

Os formadores do curso NGEurope utilizaram os seus conhecimentos para 
orientar os formandos de forma a alcançarem as metas do curso num ambiente 
de aprendizagem positivo e encorajador. Motivaram os participantes a dar o 
melhor de si e a praticar como se podem tornar líderes associativos. Todos 
tiveram a oportunidade de ter um papel ativo na experiência de aprendizagem. 
Tanto os formadores como os formandos estavam entusiasmados por fazer parte 
desta experiência europeia.

Curso de treinamento em andamento

O grupo de formandos da NGEurope numa visita ao local em Portugal



Setembro 20183 

4

Opinião de 
um dos 
formadores 
sobre o 
curso

O que 
disseram os 
formandos 

sobre o 
primeiro curso 

de formação 
NGEurope

Sofia Jervis: O curso de formação 
NGEurope é uma ótima oportunidade 
para todos os que queiram iniciar um 
projeto na sua comunidade. O 
empreendedorismo pode ser um 
processo difícil e comporta vários 
obstáculos. O nosso objectivo com este 
curso, como formadores, é partilhar os 
nossos conhecimentos e a nossa 
experiência, algumas dicas e recursos 
que ajudarão a ultrapassar as 
dificuldades inerentes a ser um 
empreendedor ou um líder de uma ONG. 
Ser capaz de trabalhar com pessoas de 
outros países permite a todos - 
formadores, formandos, e demais 
participantes no projeto - compreender 
quão diferente podem ser os processos 
para cada um, mas também quanto são 
similares - partilhando os mesmos 

“É o curso perfeito para estudantes 
com pouca experiência que querem 
alargar horizontes.”

“Os formadores e outros participantes 
excederam as minhas expectativas.”

“Tive a oportunidade de conhecer 
pessoas maravilhosas e inspiradoras.”

“A experiência multi-cultural, a sorte 
de fazer algum “networking” e a 
organização do curso foram 
particularmente boas.”

“A parte sobre modelos empresariais e 
os exemplos de gestão financeira 
foram especialmente interessantes 
para nós como formandos.”Sofia Jervis, formadora do NG 

Europe de Portugal

Discutindo como as ONGs 
trabalham em toda a Europa
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Visit our website at www.ngeurope.net 
to find out more about the NGEurope programme!


