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CURSO DE FORMACIÓN
Participantes en Atenas

O Programa de Formação
do NGEurope
O projeto Erasmus NGEurope desenvolveu um programa de formação de
cinco dias exclusivo para indivíduos, líderes associativos e funcionários de
ONGs para criar novas oportunidades nas suas áreas de atuação de forma
a aumentar o seu impacto na proteção do ambiente. O Programa de
Formação fornecerá aos participantes:
Uma compreensão do papel das ONGs sociais e ambientais
Familiaridade com os processos de financiamento e gestão de ONGs
Formação em liderança
Empreendedorismo social
Desenvolvimentos de competências
Uma consciência da importância do trabalho em rede (networking)
Experiência prática através de visitas no terreno
O Programa capacitará os participantes para se tornarem líderes ativos e
motivados no setor das ONGs. Além do Programa de Formação, eventos
multiplicadores serão realizados nos cinco países parceiros. Estes eventos
irão introduzir indivíduos e organizações associativas ao Programa de
Formação NGEurope.

Programa de Formação do NGEurope – Segunda
Edição
A segunda edição do Programa de Formação
NGEurope foi realizada em Atenas, na Grécia, em
novembro de 2018. Participaram 20 formandos, 12
da Grécia e 8 de toda a Europa, incluindo Áustria,
Irlanda, Portugal e Espanha, que se reuniram para
partilhar experiências e aprender uns com os outros.
Os formadores usaram os seus conhecimentos
técnicos para maximizar os resultados esperados
com os métodos de aprendizagem interativa usados.
Dicas específicas e truques para a criação, gestão e
apoio de ONGs foram fornecidos para cultivar uma
mentalidade empreendedora e facilitar os formandos
a desenvolverem os seus conhecimentos sobre
ONGs sociais e ambientais. Todos os formandos
foram altamente motivados e foram presenteados
com oportunidades de assumir um papel ativo, seja
como porta-voz do grupo ou através de exercícios de
role-playing. Um workshop de um dia promoveu a
formação de equipas com ênfase nos tipos de
personalidade e superação dos medos, aproximando
os participantes.

Programa de Imersão
NGEurope
O Programa de Imersão do NGEurope foi concebido para dar a todos os
participantes deste projeto uma experiência de formação prática para
aumentar o envolvimento com as ONG. Todos os participantes dos cursos
NGEurope concluem um estágio numa ONG de cariz social e/ou
ambiental para ter experiência prática. A duração e o tipo do estágio são
ajustados de acordo com as necessidades e preferências do estagiário.
As ONG de todos os cinco países parceiros (Áustria, Irlanda, Grécia,
Portugal e Espanha), dispostas a receber estagiários, podem ser
encontradas no Observatório NGEurope, uma plataforma online de boas
práticas no site do projeto:
www.ngeurope.net/en/content/best-practices.

Introdução à pedagogia para staff de
NGOs
Diversos materiais educativos foram
criados para fornecer às ONGs uma visão
geral do que se espera deles como
mentores de estagiários. Esses materiais
podem ser aplicados por qualquer
organização
que
deseje
receber
estagiários,
pois
os
materiais
desenvolvidos fornecem visões gerais,
orientações, listas de verificação e outras
informações úteis para melhorar e
facilitar a experiência de estágio.
Materiais - introdução à Mentoria de
Estagiários em ONGs
Os materiais de introdução ao
acolhimento de estagiários dão apoio às
ONGs, proporcionando-lhes uma visão
geral do que esperar, quando trabalham
com estagiários. Todos os materiais são
gratuitos e podem ser encontrados no
site do projeto do NGEurope em
https://ngeurope.net/en/intellectual-out
puts.

Manual de Introdução à Pedagogia
Este manual contém informações válidas
para qualquer ONG que acolhe um
estagiário. O manual está estruturado em
cinco módulos, contendo informações
essenciais:
Módulo 1: Introdução geral ao programa de
imersão NGEurope
Módulo 2: Estilos de aprendizagem para
adultos
Módulo 3: Avaliação de risco
Módulo 4: Desenvolvimento de um "pacote
de introdução" para o estagiário
Módulo 5: Comunicação com o estagiário
O manual pode ser descarregado em:
www.ngeurope.net/en/content/induction-m
entoring-ngo-interns.
Videos
Os vídeos “Introdução à mentoria de
estagiários em ONGs” mostram algumas
orientações breves e abrangentes sobre o
que cada organização deve fazer e esperar
quando acolhe um estagiário. Os seguintes
tópicos são abordados nos vídeos:
-- Como ajudar o seu estagiário?
-- Interesses na aprendizagem para adultos
-- O que é que o estagiário pode fazer?
-- Exemplo de caso de sucesso: Westport
Tidy Towns
Disponível para ver em:
www.ngeurope.net/en/content/induction-m
entoring-ngo-interns
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Como participar no
NGEurope?

Se tem uma ONG ou está interessado em trabalhar no setor das ONGs, há
várias coisas que pode fazer para implementar as ideias do NGEurope:
Participar em alguns dos próximos eventos em Espanha, Irlanda,
Áustria ou Portugal
Fazer o download gratuito dos materiais do NGEurope (disponível
em www.ngeurope.net/en/intellectual-outputs) para estudar
sozinho ou criar o seu próprio programa.
Informar-se sobre as oportunidades de estágio das ONGs nos
“casos de sucesso” do NGEurope (encontre as mais próximas em
https://ngeurope.net/en/content/best-practices).
Seguir-nos no Facebook para se manter atualizado
@NGEuropeProject.
Entrar em contato com a equipa do projeto NGEurope para mais
informações: info@ngeurope.net

Eventos de
NG Europe
2018
Seminário 1:
Lousada, Portugal (25 – 26 Maio 2018)

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

Seminário 2:
Atenas, Grécia (19 – 20 setembro 2018)

Curso de Formação 2:
Atenas, Grécia (27 novembro – 1 dezembro 2018)

2019
Seminário 3:
Soria, Espanha (14 – 15 março 2019)

Curso de Formação 3:
Valladolid, Espanha (29 – 2 abril 2019)

Seminário 4:
Galway-Mayo Institute of Technology, Castlebar, Irlanda
(5 – 6 abril 2019)

Curso de Formação 4:
Castlebar, Co. Mayo, Irlanda
(28 junho – 2 julho 2019)

Seminário 5:
Graz, Áustria (verão 2019)

Curso de Formação 5:
Graz, Áustria (22 – 26 novembro 2019)

Início 2020
Conferência final do projeto em Portugal

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