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Visite o nosso website em 
www.ngeurope.net 

para saber mais sobre o 
Programa NGEurope!

SEMINÁRIO    CURSOS DE FORMAÇÃO     ESTÁGIOS

PARA QUEM É 
O NGEUROPE?

COMO PODE 
PARTICIPAR?

Se pertence a um dos seguintes grupos, o NGEurope é 
uma grande oportunidade para aprender coisas novas, 
tornar-se ativo na sua causa e causar impacto na sua 
comunidade:

A FORMAÇÃO NGEUROPE TEM 
OS SEGUINTES OBJETIVOS:

Fornecer oportunidades educativas e formativas para 

líderes ambientais nas suas comunidades locais.

Inspirar liderança ambiental nas comunidades.

Capacitar as organizações para proteger seu 

ambiente local
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Cidadãos adultos que se querem tornar líderes e 

empreendedores de ONGs.

Membros existentes das ONG que querem 

continuar a sua formação.

Pessoas que já trabalham ou têm ONGs disposto a 

partilhar os seus conhecimentos e apoiar novos 

líderes participando no programa de imersão ou 

mentoria informal do projeto

Entre em contacto com a organização parceira do NGEurope 

do seu país - pode encontrar todas as organizações no 

nosso site (www.ngeurope.net) - ou contacte-nos 

diretamente no Facebook (@NGEuropeProject)

Todos os materiais desenvolvidos no projeto, todos os 

seminários e os cursos de formação estão disponíveis 

gratuitamente - tudo que precisa de fazer é entrar 

em contacto connosco!



Antes da formação, cada país participante organiza um 

seminário de dois dias, em que apresenta o curso de 

formação, o trabalho de várias ONG, bem como outros 

resultados. O seminário oferece também uma visita a 

uma ONG local. Localizações, datas e horas serão 

anunciadas em www.ngeurope.net e em Facebook 

(@NGEurope Project) com antecedência.

O PROJETO

CAPACITAR E INSPIRAR LÍDERES ASSOCIATIVOS PARA 
PROMOVER A MUDANÇA EM DIREÇÃO À 

SUSTENTABILIDADE.

CIDADÃOS ATIVOS. COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS.

NGEurope é um projeto international Erasmus+ vocacionado para 

direção, compromisso, educação, excelência e respostas. Envolve a 

comunidade no sentido de tomar medidas em questões sociais e 

ambientais, criando ferramentas e apoios para facilitar a atividade cívica e 

a participação. O projeto envolve cidadãos e comunidades interessadas 

em empreendedorismo ecológico e social, e ajuda-os a desenvolver as 

suas ideias com vista a uma empresa viável que possa servir de 

catalizador na criação da mudança social e ambiental.

O QUE 
OFERECEMOS

FORMAÇÃO: 

SEMINÁRIO

Se está interessado em participar num dos cursos de formação do 
NGEurope, mas não consegue presencialmente, pode fazê-lo através 
do download de todos os materiais disponíveis gratuitamente no site 
do projeto www.ngeurope.net

“O curso de formação NGEurope foi realmente dirigido a 
mim, já que aprendemos sobre gestão de projetos sociais e 

ambientais num contexto internacional”

Lousada, Portual 
6 -10 Julho 2018

     
Atenas, Grécia 
27 Novembro-1 Dezembro  2018
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Valladolid, Espanha
29 Março -2 Abril 2019

Westport, Irlanda 
28 Junho – 2 Julho 2019

Graz,  Austria
22 – 26 Novembro 2019
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CURSOS DE FORMAÇÃO - CALENDÁRIO

 “Conheci pessoas interessante e inspiradoras.”

“Fiquei impressionado com as muitas ideias criativas que os 
participantes trouxeram para as discussões e conversas”

“Eu gostei particularmente do módulo sobre o plano de 
negócios e os aspetos financeiros”

As ONGs sustentáveis e sociais, que foram apresentadas durante o curso, foram muito 
inspiradoras e fizeram-me pensar sobre os meus próprios projetos”

“O conteúdo do curso de formação da NGEurope permitiu-me perceber aspetos sociais e 
ambientais da nossa sociedade em geral e das minhas próprias ações na vida quotidiana”

“Gostei de ter conhecido pessoas vindas de diferentes contextos profissionais, do ambiente 
descontraídos, do nível de interação e da saída ao terreno.”

Para completar a experiência do NGEurope, todos os 

participantes dos cursos de formação completam um 

estágio numa ONG à sua escolha. Visite o 

Observatório de Boas Práticas no site do NGEurope 

(https://ngeurope.net/en/content/best-practices) 

para ver quais as ONGs que participam no projeto.

PROGRAMA DE IMERSÃO:

Uma das matérias desenvolvidas no projeto é a formação de pessoas interessadas em trabalhar em ONGs. 

Enquanto já membro ativo de uma ONG, interessado em trabalhar para uma ONG ou sonhando com a criação da 

sua própria ONG, a formação do NGEurope coloca-o na direção correta, além de desenvolver as suas capacidades 

e dar-lhe novas perspectivas.

Opiniões dos formandos que participaram nas primeiras duas edições do curso:

Impressões dos formandos
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