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Módulo 4: Os fundamentos das ONGs Verdes   

Plano de Sessões NGEurope 

Resultados de aprendizagem: No final deste módulo, os formandos devem ser capazes de: 

❖ Compreender o que é uma ONG Ambiental e a necessidade da existência destas ONGs no atual clima económico 

❖ Calcular a sua própria Pegada Ecológica 

❖ Compreender o que pode ser feito para mitigar alguns dos impactos ambientais individuais na vida quotidiana 

❖ Conhecer ONGs de sucesso no mundo  

Conteúdos 
Método de 

Instrução 
Duração 

Materiais/ 

Equipamento 

Necessário 

Orientações/Dicas 

para o formando 

Qualificação/ 

Avaliação 

Leituras futuras/ 

Link para 

recursos 

disponíveis 

Os fundamentos das ONGs Ambientais 

 

Palestra formal: 

• Usando o PowerPoint para o Módulo 4, o 

formador poderá explicar o que é uma ONG 

ambiental e a sua contribuição para solucionar 

problemas ambientais. É importante que os 

formandos compreendam que as ONGs podem 

ter um impacto real no ambiente a nível local 

porque estas instituições centram-se em 

assuntos específicos, estão realmente próximas 

das comunidades, são capazes de experimentar 

e inovar e assim são capazes de lidar com 

assuntos onde os governos têm maior 

dificuldade em chegar.   

Apresentação 

formal 

20 

minutos 

• Projetor e 

computador  

 

• Slides PPT 

 

• Questionar os 

formandos sobre o 

que entendem ser 

uma ONG 

ambiental 

• Gerar discussão 

em torno do papel 

do governo e das 

ONGs no ambiente 

• Discutir a 

necessidade das 

ONGs na 

sociedade atual  

• Estar disponível 

para responder a 

questões. 

Os formandos  

vão aprofundar o 

seu 

conhecimento 

sobre as ONGs 

ambientais e a 

sua importância 

e papel na 

sociedade. 
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Calcular a Pegada Ecológica   

 

O formador apresenta o conceito de Pegada 

Ecológica Individual e depois coloca esta definição 

em prática encorajando os formandos a calcular as 

suas próprias Pegadas Ecológicas.  

O formador realiza a atividade como descrito no 

Anexo 4.  

 

 

Depois do exercício, o formandor sugere uma 

pequena reflexão para perceber qual a opinião dos 

participantes acerca da experiência. Neste exercício 

é importante garantir que os formandos 

compreendem que cada ação e cada escolha que 

fazemos no nosso dia-a-dia pode ter grandes 

impactos ambientais. É igualmente importante 

apresentar algumas formas de como mitigar esse 

impacto. A partir de pequenas mudanças como 

eliminar sacos plásticos ou comprar localmente e 

biológico até escolhas mais exigentes como fazer 

voluntariado numa ONG ou até criar uma ONG.  

 

Apresentação 

e Exercício 

individual 

 

 

30 

minutos 

• Projetor e 

computador 

 

• Slides PPT 

 

• Acesso à 

internet pelos 

telemóveis/ 

tablets ou 

computadore

s dos 

participantes. 

 

 

 

 

 

• Sugerir aos 

formandos que 

trabalhem 

individualmente 

para calcular as 

suas pegadas 

ecológicas e que 

depois 

partilhemas as 

suas respostas 

dentro dos grupos 

 

• Sugerir que os 

formandos 

participem com 

base nas suas 

experiências  

 

 

• Estar disponível 

para responder a 

questões. 

Os formandos 

vão compreender 

como a 

ferramenta da 

pegada ecológica 

é um indicador 

de 

sustentabilidade 

e pode ser 

aplicado a 

pessoas 

individuais, a 

atividades, 

processos, 

produtos, 

serviços, 

regionalmente ou 

até globalmente.  

 

 

https://www.car

bonfootprint.com

/calculator.aspx 

 

https://www.foot

printnetwork.org

/resources/footp

rint-calculator/ 

 

https://imprintpl

us.org/courses 

 
Imprint+ webapp  

 

ONGs por todo o mundo 

 

Depois de explicar as definições e calcular a pegada 

ecológica, os formadores vão mostrar aos 

formandos alguns exemplos de ONGs por todo o 

mundo, explicando o trabalho desenvolvido e o seu 

importante papel nas comunidades locais e no 

ambiente.  

 

 

 

Apresentação 

formal 

 

20 

minutos 

 

 

 

• Projetor e 

computador 

 

• Slides PPT 

 

• Vídeos com 

conexão à 

internet. 

 

 

• Envolver os 

participantes ao 

longo da 

apresentação 

através do 

incentivo à 

participação ativa 

e voluntária 

(levantar questões 

com base nas 

suas 

experiências). 

 

 

Os formandos 

vão conhecer 

exemplos da vida 

real que são 

modelos 

importantes nas 

suas suas 

comunidades 

para o trabalho 

que realizam. 

 

 

 

http://ec.europa

.eu/environment

/archives/fundin

g/ngo/2003/list

03_en.htm 

 

 

http://www.gdrc.

org/ngo/ 

 

https://www.nge

urope.net/en/co
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• Questionar os 

formandos acerca 

de mais exemplos 

de ONGs que 

conheçam ou com 

quem trabalhem  

ntent/best-

practices 

Duração total   1h 10     
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