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Para saber mais sobre o programa 
NGEurope visite o nosso site em

www.ngeurope.net 

PORQUE É 
QUE O 
FAZEMOS?

O nosso objetivo é capacitar os cidadãos para se 

tornarem mais ativos e tornarem o mundo um 

sítio melhor. Acreditamos que uma educação 

direcionada, a experiência e a aprendizagem 

prática são os fatores-chave quando se trata de 

desenvolver o potencial de uma pessoa no meio 

associativo. ser membro ativos de ONGs é 

muito gratificante e inspirador, permitindo que 

os indivíduos façam mudanças positivas em prol 

de causas sociais e ambientais.

Juntando-se à comunidade NGEurope e 

participando nos nossos seminários, formações e 

outros eventos, alargará os seus horizontes, 

desenvolverá novas competências, aprenderá 

mais sobre si próprio e o seu trabalho e 

encontrará oportunidades fantásticas para se 

tornar ativo dentro da sua comunidade.

A QUEM SE DESTINA 
O NGEUROPE?

O NGEurope foca-se em questões 

sociais e ambientais através da 

capacitação do pessoal existente e 

de outras pessoas que queiram 

contribuir nestas áreas.

O NGEurope é a oportunidade ideal para aprender novas abordagens, tornar-se ativo nestas causas e criar impacto na 

sua comunidade, se pertencer a um dos seguintes grupos:

Cidadãos adultos apaixonados por questões 

ambientais ou sociais que desejem aprender a 

desenvolver ou melhor uma ideia ou campanha.

Cidadãos adultos que tenham uma ideia de 

empreendedorismo verde/social e queiram 

convertê-la num negócio rentável e sustentável.

Membros de equipas de ONGs já existentes que desejem 

obter mais formação enquanto continuam a trabalhar na 

posição atual.

As equipas existentes de ONGs que estão dispostas a partilhar 

os seus conhecimentos e a apoiar novos líderes através do 

programa de estágio e mentoria informal do projeto.

PORQUE SE 
DEVE 
JUNTAR AO 
NGEUROPE?



A equipa do projeto NGEurope desenvolverá um 

programa de introdução ao acolhimento de 

estagiários para ONGs, um pacote de formação 

para a liderança de ONG verdes e sociais, um 

pacote educativo audiovisual, um guia de 

sobrevivência para fundar e financiar ONGs e um 

documento de orientação para instituições 

governamentais. No âmbito deste projeto serão 

também organizados seminários de divulgação, 

um programa de mentoria informal com 

oportunidades de estágio em ONGs e formações 

para membros de ONGs e pessoas interessadas 

em contribuir para o meio associativo.

O programa de formação do NGEurope pretende 

atingir os seguintes objetivos:

Empoderamento das comunidades através da 
participação cívica ativa.

Desenvolvimento de um curso 
formativo para futuros líderes 
de ONGs ambientais e sociais.

Inspirar indivíduos para desenvolver as suas 
capacidades de liderança enquanto participam 
ativamente na sua comunidade.

Permitir o desenvolvimento de 
soluções para problemas locais 
através da formação e apoio.

O PROJETO

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

CIDADÃOS ATIVOS. COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS.

O NGEurope é um projeto internacional Erasmus+ que capacita 

líderes associativos a agir em questões sociais e ambientais. 

Entidades parceiras de cinco países europeus (Áustria, Grécia, 

Irlanda, Portugal e Espanha) estão a trabalhar em conjunto na criação 

de ferramentas de apoio para facilitar e motivar a participação cívica. 

O programa capacita indivíduos e líderes de associações e outros 

movimentos cívicos a criar novas oportunidades na sua área de 

atuação permitindo-lhes, por sua vez, ter mais impacte na proteção 

do ambiente e na criação de mudanças sociais. 

Este projeto interage com indivíduos e comunidades interessadas na 

formação em empreendedorismo verde e social, ajudando-os a 

desenvolver as suas ideias numa organização sustentável, que pode 

atuar como um catalisador na criação de mudanças sociais e 

ambientais.

Consciencializar para a 
importância de uma boa gestão 
e governança nas ONG, 
partilhando boa exemplos dos 
vários países parceiros.

LIDERANÇA ENVOLVIMENTO   

SOLUÇÕES  EDUCAÇÃO  EXCELÊNCIA

O QUE 
FAZEMOS?

FOCOS PRINCIPAIS DO 
PROJETO NGEUROPE

CRIAÇÃO DE NOVAS OPORTUNIDADES PARA 
CIDADÃOS ATIVOS NAS SUAS COMUNIDADES.

PROMOÇÃO DA COESÃO SOCIAL.

AUMENTO DA PARTICIPAÇÃO CÍVICA NA 
UNIÃO EUROPEIA.

FORMAR UMA NOVA GERAÇÃO DE LÍDERES 
ASSOCIATIVOS.

DAR APOIO A NOVOS LÍDERES E A ONGS JÁ 
ESTABELECIDAS.

DIVULGAR CASOS DE ESTUDO E BOAS 
PRÁTICAS DOS CINCO PAÍSES PARCEIROS. 

PARTILHAR HISTÓRIAS DE SUCESSO UM 
POUCO POR TODA A EUROPA.

PROMOVER A ECONOMIA VERDE E SOCIAL 
COM BASE NA AÇÃO E PARTICIPAÇÃO CÍVICA.

OBJETIVOS

Inspirar liderança ambiental e social nas 

comunidades.

Fornecer oportunidades de formação 

para líderes ambientais nas suas 

comunidades locais.

Capacitar as organizações para proteger 

o ambiente e criar mudanças sociais.


