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Cursos
NGEurope
Cursos NGEurope
O projeto NGEurope pretende promover uma cidadania ativa envolvendo
a comunidade. No âmbito deste projeto foi desenvolvido um curso de
formação, que dá aos formandos conhecimentos importantes sobre
como fundar, financiar, apoiar e gerir uma ONG, assim como
capacidades necessárias para poder contribuir para este setor.
Graças aos muitos e variados tópicos abordados pelo curso de formação
NGEurope, incluindo como fundar uma ONG e o desenvolvimento de
capacidades e conhecimentos em liderança associativa ambiental e
social, há algo para todos os participantes independentemente dos seus
interesses e experiência. Estes cursos decorreram na Irlanda, Portugal,
Espanha, Grécia e Áustria.

Plataforma online NGEurope:
www.ngeurope.net/en/content/best-practices

Materiais NGEurope disponíveis:
https://ngeurope.net/en/intellectual-outputs

A edição final
do curso de
formação
NGEurope
A edição final deste curso de formação decorreu
na Áustria e começou com uma visita de campo a
uma ONG local, o Lerncafe Eggenberg, que
oferece apoio educativo após o período escolar a
crianças carenciadas. De seguida, nessa mesma
noite, os formadores e participantes foram
recebidos pelo executivo da Câmara Municipal de
Graz.

Participantes internacionais na Áustria

Curso NGEurope na Áustria

Nos dias seguintes, foram discutidas as várias
facetas do trabalho das ONGs, focando numa
diferente em cada dia. Foram abordados tópicos
como a diferença entre o Empreendedorismo
Tradicional e Social, os Princípios Básicos das
ONGs Sociais e Ambientais e os Primeiros Passos
para a Criação de uma ONG. Também foram dadas
aos participantes algumas ferramentas úteis para
fundar, gerir e financiar uma ONG.
Este curso permitiu aos participantes perceberem
a importância estarmos cientes das nossas
próprias capacidades e medos. Assim, o curso
inclui exercícios práticos para ajudar os
participantes não só a desenvolverem estas
capacidades, mas também a saberem atingir
algum equilíbrio no seu trabalho. Além disso, o
programa do curso apresenta uma sessão sobre
como desenhar um plano de negócios e formas
criativas e eficazes de o apresentar. A importância
do trabalho em rede é também um aspeto chave
deste curso, desde fundar uma ONG, iniciar o um
negócio próprio ou até na procura de um novo
emprego, o trabalho em rede tem um papel
fundamental.
No final deste curso na Áustria, um dos
participantes resumiu sua experiência dizendo:
"No início do curso, tinha algumas perguntas e
esperava obter respostas para elas. Não só as
minhas perguntas foram respondidas, mas volto
para casa com muito mais conhecimento, pelo
qual estou muito grato. Ganhei muitos
conhecimentos novos, experiências novas e boas
memórias com pessoas extraordinárias”.
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O que
se
segue?

Em abril de 2020, vai ocorrer
a conferência final do
NGEurope em Portugal. Neste
evento, vão reunir-se pessoas
interessadas
no
setor
associativo para apresentar
os
resultados
e
desenvolvimentos do projeto
NGEurope

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
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Dentro da Câmara Municipal de Graz

Resultados
do projeto NGEurope
Relatório Inicial
Indução à Pedagogia
para o pessoal das ONGs
Curso de Formação
de Liderança Associativa
Plataforma Online
e Observatório
Kit de Informação
e Envolvimento
Conjunto de vídeos instrutivos
Guia de sobrevivência para
fundar e financiar uma ONG
Documentos Político

Eventos
NGEurope
2018
Evento multiplicador 1:
Lousada, Portugal (25 – 26 Maio 2018)

Curso 1:
Lousada, Portugal (6 – 10 Julho 2018)

Evento Multiplicador 2:
Atenas, Grécia (19 – 20 Setembro 2018)

Curso 2:
Atenas, Grécia (27 Novembro – 1 Dezembro 2018)

2019
Evento Multiplicador 3:
Soria, Espanha (14 – 15 Março 2019)

Curso 3:
Valladolid, Espanha (29 Março – 2 Abril 2019)

Evento Multiplicador 4:
Castlebar, Irlanda (5 – 6 Abril 2019)

Curso 4:
Castelbar, Irlanda (28 Junho – 2 Julho 2019)

Evento Multiplicador 5:
Graz, Áustria (4 & 6 Novembro 2019)

Curso 5:
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Graz, Áustria (22 – 26 Novembro 2019)

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

2020
Conferência Final:
Albergaria-a-Velha, Portugal (18 – 19 Abril 2020)
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