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"Foster European Active Citizenship and Sustainability 
Through Ecological Thinking by NGOs" [NGEnvironment] é 

um projeto Erasmus+ de Cooperação para a Inovação e 

Intercâmbio de Boas 

Práticas - Parcerias 

Estratégicas para a 

Educação de Adultos, 

financiado pela 

Comissão Europeia. 

Tem o número de 

referência 2018-1-

DE02-KA204-

005014 e funciona 

entre 1 de Setembro de 2018 e 31 de Agosto de 2021. Coordenado 

pela Universidade de Paderborn, da Alemanha, o projecto é 

implementado por um consórcio composto por 8 países da UE. 

 

O NGEnvironment surge como um contributo relevante para as 

prioridades horizontais da UE de melhorar as competências 

básicas e transversais relevantes e de alto nível dos cidadãos da 

UE, no âmbito da educação de adultos e na perspectiva da 

aprendizagem ao longo da vida, na medida em que visa capacitar 

novos líderes para o compromisso de mudança, melhorar as 

competências empresariais, de línguas estrangeiras e digitais e 

promover a empregabilidade, o desenvolvimento 

sociopedagógico e profissional, através da acção das ONG. 

 

Ao capacitar líderes de ONGs, o NGEnvironment contribuirá para 

melhorar/ampliar a oferta de oportunidades de aprendizagem de 

alta qualidade adaptadas às necessidades de adultos pouco 

qualificados para que eles adquiram habilidades de alfabetização 

e empreendedorismo, com o reconhecimento de tais habilidades. 
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O NGEnvironment é 

especificamente concebido para 

o público adulto, promovendo a 

coesão social, estimulando o 

talento e tendo em conta as suas 

necessidades e preocupações 

específicas, e proporcionando 

novas abordagens de 

aprendizagem através de um processo pedagógico holístico, 

participativo e motivador que, em última análise, resultará no 

desenvolvimento de muitas competências essenciais com um 

efeito a longo prazo na cidadania activa europeia para a 

sustentabilidade. 

 

A inclusão social será alcançada à medida que o NGEnvironment 

procurar formar novos líderes de ONGs que ofereçam 

oportunidades iguais de aprendizagem para todos, apesar do seu 

género, religião, origem cultural, idade, etc. O projecto promoverá 

a integração social através da criação de empregos para pessoas 

socialmente segregadas ou pouco qualificadas. 

 

Os principais objectivos gerais previstos do 

NGEnvironment são os seguintes 
● Apoiar o desenvolvimento de uma nova geração de líderes de 

ONGs; 

● Fornecer apoio relevante a líderes de ONGs atuais e futuras; 



 

 

● Estar na vanguarda das estratégias e programas de 

desenvolvimento de 

liderança que incorporem 

as melhores práticas e a 

experiência/experiência 

actual, de uma 

multiplicidade de países e 

culturas em toda a Europa 

(sul, norte e centro). 

Projeto Erasmus+ de Cooperação para a Inovação e o Intercâmbio de Boas 

Práticas 

Parcerias Estratégicas para a Educação de Adultos 

2018-1-DE02-KA204-005014 

Página 

2 



As actividades e resultados previstos pelo projecto 

NGEnvironment são: 
 

● Um relatório de pesquisa inicial para definir o estado da arte.  

● Dois Pacotes de Treinamento, para mentores de ONGs e novos 

líderes de ONGs. 

● Uma plataforma e um observatório em linha (um repositório de 

resultados, boas práticas, modelos a seguir).  

● Um kit de ferramentas de engajamento que assegura uma ampla 

divulgação do projeto e motiva a participação.  

● Vídeos instrutivos com as melhores práticas das ONGs. 

● Um 'Guia de Sobrevivência para Fundação e Financiamento de 

ONGs'. 

● Um Relatório de Leigos 

explicando a lógica, os 

objectivos, as principais 

conclusões e os estudos de caso 

resultantes de todos os projectos. 

● Uma Política de Papel que 

explique porque é que uma 

mudança de abordagem política 

em relação ao apoio às ONG 

pode ser relevante. 

 

Os parceiros que implementam este ambicioso projecto 

são: 
1. Universität Paderborn (Alemanha) - Coordenador do projeto 

2. Rightchallenge - Associação (Portugal) 

3. Sociedade de Educação Ambiental de Korinthia (Grécia) 

4. Acrosslimits LTD (Malta) 

5. Future in Perspective Limited (Irlanda) 



 

 

6. Asociacion Cultural y Medioambiental Permacultura 

Cantabria (Espanha) 

7. Sinergie Societa Consortile a Responsabilita Limitata 

(Itália) 

8. Grupul pentru Integrare Europeană (Roménia) 
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O NGEnvironment visa, entre outras coisas, inspirar novos 

líderes de ONGs e líderes de ONGs existentes e motivar a 

liderança e a participação cívica. 

 

Sobre as ONGs... 
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Organizações não-governamentais ou comumente 

conhecidas como ONGs são organizações legalmente 

constituídas, criadas por pessoas que operam 

independentemente de qualquer forma de governo. As ONGs 

desempenham um papel importante no desenvolvimento 
social de um estado, nação ou comunidade. Para o 

desenvolvimento adequado de um determinado país ou região, 

é muito importante sensibilizar e educar as pessoas para os 

seus direitos e deveres. Em primeiro lugar e acima de tudo, as 

ONG são responsáveis pela divulgação da educação junto das 

populações em geral e pela sensibilização para os seus direitos. 

Este é o maior papel e o maior desafio para as ONG. As ONGs 

precisam de um grupo eficiente e eficaz de membros 
profissionais que sejam capazes de manter os apoiadores 

informados e motivados [...].  

(Fonte: https://targetstudy.com/articles/importance-of-ngo-s-in-society.html)  



 

 

Como iniciar uma ONG bem sucedida em 10 

passos 
(Fonte: https://matadornetwork.com/change/how-to-start-a-successful-ngo-in-10-steps/) 

 

Passo 1: Testar as águas  

Antes de começar a sua própria ONG, considere juntar-se a uma 

que faça um trabalho semelhante. 

Passo 2: Comece com o pé direito  

Você deve se esforçar constantemente para trabalhar fora de um 

emprego. 

Passo 3: Esclareça seus objetivos 

Estabeleça metas claras e alcançáveis para si mesmo e para a 

ONG. 

Passo 4: Faça um plano de ação 

Um plano de ação é a sua chance de tornar uma ONG eficaz, 

abordar quaisquer impactos negativos potenciais e garantir que 

a sua ONG atrairá doadores e voluntários. 

Passo 5: Faça um website 

Um bom site ajuda você a espalhar a palavra, atrair voluntários, 

garantir financiamento e estabelecer uma aparência profissional. 

Passo 6: Entre no conhecimento 

O conhecimento local é indispensável. O bom uso do 

conhecimento local pode realmente tornar uma ONG eficaz. 

Passo 7: Avalie as necessidades financeiras da sua ONG 

Dinheiro, quando ele vem, geralmente requer grandes 

quantidades de papelada e, por vezes, tem strings anexado. A 

qualidade do trabalho de uma ONG e o montante do seu 

financiamento estão muitas vezes inversamente relacionados. O 

ponto crucial é minimizar a necessidade de dinheiro da sua 

ONG. 

Passo 8: Rede, rede, rede, rede 



Faça amizade com pessoas e organizações que fazem trabalhos 

semelhantes para que você possa aprender com seus sucessos e 

erros. O trabalho em rede ajuda você a saber quando formar uma 

equipe e quando dividir seus esforços para obter o máximo de 

eficácia. 
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Passo 9: Encontrar equilíbrio 

Seja realista sobre quanto tempo você quer dar à sua ONG. Assumir 

projetos além de seus limites confortáveis não trará grandes 

benefícios a longo prazo. Encontrar o equilíbrio entre o trabalho e a 

vida pessoal é fundamental para o sucesso. 

Passo 10: Reavaliar tudo 

Dê um passo atrás e veja o que fez e para onde vai tudo. A sua 

própria consciência é a melhor ferramenta para evitar enfatizar 

demasiado a ONG em detrimento da causa, mas não hesite em pedir 

uma avaliação a alguém de fora da sua ONG. Com consciência 

constante, você pode manter seu foco e recursos fluindo para suas 

metas originais.  

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

(Fonte: 

https://www.google.com/url?sa=iource=imagesd=ed=2ahUKEwibyr7n_uTlAhWHy6QKHRldBvcQ
jRx6BAgBEAQrl=http%3A%2F%2Fwww.vpyash.com%2F2017%2F02%2FBill-Gates-top-10-

rules-for-success.htmlsig=AOvVaw3KW_5axBw5ugZfgxhDMZmQst=1573658887744936) 
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Sobre ONGs e participação cívica... 

As atividades das ONGs incluem, mas não se limitam a, 

trabalho ambiental, social, de advocacia e de direitos humanos. 

Eles podem trabalhar para promover mudanças sociais ou 
políticas em larga escala ou muito localmente. As ONG 

desempenham um papel fundamental no desenvolvimento da 

sociedade, na melhoria das comunidades e na promoção da 
participação dos cidadãos. 

Um aspecto fundamental de um Estado democrático é o 

direito dos seus cidadãos a participar nos processos de 

tomada de decisão. O sucesso do desenvolvimento e da 

governação participativa depende tanto de um Estado robusto 

como de uma sociedade civil activa com níveis saudáveis de 

participação cívica. A cidadania empoderada e ativa é um 

fim em si mesmo: essencial para o crescimento inclusivo e a 

apropriação nacional. 

(Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, 

https://www.undp.org/content/undp/en/home/partners/civil_society_organizations/civic_eng

agement_dialogue_series.html ) 
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As ONG são vitais para a democracia! 
 

Pensamentos sobre participação cívica e engajamento 

- citações famosas 
 "O que realmente importa do ponto de vista do capital social e 

do envolvimento cívico não é apenas a filiação nominal, mas a 
filiação activa e envolvente." 

(Robert Putnam, cientista político americano) 

 

 "O compromisso cívico é um modo de vida, uma espécie de 
reflexo de cada pequena e grande decisão da nossa vida 
diária."  

(Nelly Corbel, Diretora da Lazord Academy, a Universidade Americana no 

Cairo, Egito) 

 
 "Envolvimento cívico significa trabalhar para fazer a diferença 

na vida cívica de 
nossas comunidades e 
desenvolver a 
combinação de 
conhecimento, 
habilidades, valores e 
motivação para fazer 
a diferença. Significa 
promover a qualidade 
de vida de uma 
comunidade, através 
de processos políticos 
e não políticos". 

(Thomas Ehrlich, professor consultor da Stanford Graduate School of 

Education) 
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"A primeira lição de civismo é que o governo eficiente começa 
em casa." 
"Votar é um sacramento cívico." 
(Rev. Theodore Martin Hesburgh, ordenado sacerdote da Congregação da Santa 

Cruz, presidente da Universidade de Notre Dame (1952-1987); educador, autor, 

funcionário público e activista social; recebeu a Medalha Presidencial da 

Liberdade dos Estados Unidos em 1964.  

e a Medalha de Ouro do Congresso em 2000) 

 

Está na hora de um pequeno teste... 
 

1. Qual dos seguintes é um benefício da participação cívica? 
(apenas uma resposta está correta) 

a) um governo controlador; 

b) trabalhando para o bem daqueles que estão no poder; 

c) desligando-se dos problemas dos outros; 

d) as condições de vida melhoram nas nossas comunidades. 
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2. Qual dos seguintes NÃO seria resultado de participação 
cívica? (apenas uma resposta está correta) 

a) isolamento social; 

b) maior envolvimento da comunidade; 

c) diminuição das taxas de criminalidade; 

d) cidadãos informados. 

 

 

 
(Fonte: https://study.com/academy/practice/quiz-worksheet-civic-participation.html) 

 
Seja um líder, ensine liderança, 

inspire outros a se tornarem líderes! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite nosso site NGEnvironment em: www.ngenvironment-

project.eu 

 

Respostas correctas: 1d; 

2a. 
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