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1. Contextualização
As ONG desempenham um papel crucial no bem-estar da humanidade e a sua relevância
como promotoras de mudanças positivas no mundo é inegável. A criação de uma nova
ONG é uma forma poderosa de mudar as coisas.

Contudo, iniciar uma ONG é normalmente um processo moroso e demorado que suscita
muitas dúvidas e incertezas, que podem, na maioria das vezes, resultar em potenciais
líderes a desistir ou a juntar-se a qualquer outra entidade que já exista, mesmo que não
cumpra inteiramente a visão ou os objetivos da pessoa.

Acreditamos que as dificuldades do processo de iniciar uma ONG podem ser
minimizadas, seguindo uma série consistente de passos e procurando aconselhamento. É
aqui que o projeto NGEnvironment entra em ação.

O NGEnvironment procura promover a cidadania ativa e a sustentabilidade entre os
adultos na Europa. As entidades envolvidas - baseadas em 8 estados europeus diferentes,
criaram uma multiplicidade de ferramentas diferentes para formar potenciais e atuais
líderes de ONG. Os beneficiários do projeto tiveram a oportunidade de melhorar as suas
competências e competências básicas em liderança, cidadania e gestão de ONG, ao
mesmo tempo que lhes foi dada a oportunidade de apoiar ações verdes e sociais.
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2. O projeto NGEnvironment

O NGEnvironment surge como um contributo relevante para a prioridade
horizontal 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 sob a perspetiva da
aprendizagem ao longo da vida. Na realidade, visa capacitar novos líderes para o
envolvimento na mudança, melhorando as competências empresariais, de línguas
estrangeiras e digitais e promovendo a empregabilidade, o desenvolvimento
socioeducativo e profissional, através da ação das ONG.

Ao capacitar os líderes das ONG, o NGEnvironment contribui para
melhorar/alargar a oferta de oportunidades de aprendizagem de alta qualidade, adaptadas
às necessidades dos adultos pouco qualificados, para que adquiram competências de
literacia e empreendedorismo, com o reconhecimento de tais competências.

O NGEnvironment é especificamente concebido para o público adulto,
promovendo a coesão social, estimulando o talento, tendo em conta as suas
necessidades/com certezas específicas, e proporcionando novas abordagens de
aprendizagem através de um processo pedagógico holístico, participativo e motivador que
resulta, em última análise, no desenvolvimento de muitas competências-chave com um
efeito a longo prazo na cidadania ativa europeia para a sustentabilidade.

A inclusão social é alcançada à medida que o NGEnvironment procura formar
novos líderes de ONG que ofereçam oportunidades de aprendizagem iguais para todos,
apesar do seu género, religião, antecedentes culturais, idade, etc. O projeto promove a
integração social através da criação de empregos para pessoas socialmente segregadas ou
pouco qualificadas.
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O NGEnvironment foi
construído para
alcançar os seguintes
objetivos:



Apoiar o desenvolvimento
de uma nova geração de
líderes de ONG.



Estar na vanguarda
das estratégias e
programas de
liderança.



Definir e implementar estratégias e programas de
desenvolvimento de liderança que incorporem as melhores
práticas e a experiência/experiência atual, de uma
multiplicidade de países e culturas em toda a Europa (sul,
norte e centro).
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Consórcio NGEnvironment:

Universitaet Paderborn (Germany)
Coordenador do projeto

Rightchallenge (Portugal)

Acrosslimits Ltd (Malta)

Society for Environmental
Education of Korinthia (Grécia)

Future in Perspective Ltd (Irlanda)

Asociacion Cultural y Medioambiental
Permacultura Cantabria (Espanha)

Sinergie (Itália)

Grupul pentru Integrare Europeană
(Roménia)
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3.1. Programa Abrangente de Formação Pedagógica para equipar
os líderes das ONG com novos conhecimentos, competências e
recursos)
Os testes alemães relativos ao IO2 "Indução à pedagogia para o pessoal das ONG"
tiveram lugar de 26 a 27 de Novembro de 2020. Os módulos foram ensinados online através
da BigBlueButton da Universidade de Paderborn. Um total de 32 pessoas participaram no
seminário. Entre elas, havia funcionários de uma ONG, mas também potenciais
funcionários e líderes de ONG. Além disso, participaram 2 formadores. O objetivo deste
teste era apresentar os módulos de IO2, a fim de receber um feedback construtivo do campo
e de fazer melhorias no conteúdo dos módulos. Podemos observar que a maioria dos
participantes ficou geralmente satisfeita com toda a formação IO2, uma vez que não
encontramos qualquer resposta negativa em relação ao Programa de Indução à Pedagogia
para o pessoal da ONG ́. Isto também é demonstrado pelos resultados com os quais a maioria
dos participantes concordou, ou seja, que toda a formação correspondeu às suas
necessidades e expectativas. Além disso, a maioria dos participantes avalia todos os
módulos como positivos. Especialmente os materiais/recursos de apoio fornecidos foram
avaliados como muito positivos. Mesmo assim, o conteúdo do módulo parece satisfazer as
necessidades do grupo-alvo.
Além disso, os participantes na formação indicaram que eram capazes de aprender
eficazmente, porque os tópicos de aprendizagem mista são particularmente úteis. A maioria
dos participantes não sugeriu quaisquer melhorias relativamente aos módulos de formação.
Assim, os participantes gostaram da maioria da estrutura dos módulos com vídeos, tarefas,
estrutura e conteúdo claros. Mesmo assim, os participantes gostaram das perguntas de
escolha múltipla para o autocontrolo.
Nesta base, uma discussão construtiva com todos os participantes poderia ter lugar
durante a formação.
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Alemanha

3. Soluções NGEnvironment

Portugal

O evento foi dividido em duas sessões presenciais no dia 8 de Agosto de 2020: uma
sessão teve lugar em Penafiel, com os formadores da RC Sandra, Artur e João, e a segunda
teve lugar em Braga, com Vanessa. O pessoal da Rightchallenge garantiu a segurança em
cada sessão, e tentou acolher dinamicamente a sessão, de acordo com todas as medidas,
dadas as circunstâncias que se nos deparam. Em Penafiel, a IO2 Indução à Pedagogia para
o pessoal das ONG reuniu 20 pessoas, e em Braga reuniu 14 pessoas, que incluíam
voluntários nas ONG, pessoal e líderes das ONG, e cidadãos adultos. A Rightchallenge fez
o seu melhor para encorajar e acolher pessoas de todas as idades, a fim de diversificar e
alargar esta formação a todo o tipo de pessoas que trabalham em ONG verdes e sociais.
Encontraram uma vasta gama de participantes, com os quais ficaram encantados, tais como
idosos que trabalham como voluntários e jovens com ideias frescas e ativas. Rightchallenge
apresentou as principais metas e objetivos do IO2 - Indução à Pedagogia para o pessoal das
ONG - o seu valor dentro de todo o quadro do projeto, e o papel crucial do workshop para
responder às necessidades dos formadores das ONG.

O que disseram os participantes:

“A formação ajudou-me a identificar as
competências pessoais e interpessoais
necessárias para gerir uma ONG como
empresário verde ou social. Estou feliz
porque estes são os campos de
intervenção que mais me agradaram".

RightChallenge apresentando o IO2 'NGENVIRONMENT - INDUÇÃO À PEDAGOGIA
PARA ONG PESSOAL' em Penafiel e Braga
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"Foi capaz de melhorar múltiplas
competências pedagógicas e
comunicacionais que valorizei e que serão
de grande utilidade no futuro".

Outro participante não sabia da inclinação do elevador e achou-o muito interessante
e quis aprender como o podia fazer ele próprio.
Além disso, um dos participantes considerou a aprendizagem mista um método de
ensino muito útil. Ele só tinha experiência com aprendizagem e ensino presencial, pelo que
também explorará outros métodos.
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Grécia

Infelizmente, devido à situação atual resultante da pandemia, não foi possível
realizar o seminário dentro de casa e cara a cara, razão pela qual foi decidido realizar os
testes de IO2 online. Houve a participação de 23 pessoas, incluindo: voluntários em ONG,
pessoal e líderes de ONG, e cidadãos adultos, o instrutor do teste foi Tsolakos Christos.
Na terça-feira, 20 de Outubro de 2020 às 18:00 horas, o seminário online foi
realizado com sucesso online (através das Equipas Microsoft), informamos os participantes
por email, e publicamos uma notícia no nosso website, Facebook e contas Twitter.
O objetivo deste seminário era dar informações sobre as ONG. Foi explicado que o
IO2 foi dividido em 5 seções: Compreender as ONG, Melhorar as capacidades e métodos
pedagógicos e de comunicação, Formas de desenvolver ideias empreendedoras,
Aprendizagem combinada em NGEnvironment e programa de imersão ambiental.
Os participantes eram executivos de ONG existentes, jovens líderes e aqueles que
estavam interessados em aprender sobre a "Indução à Pedagogia para o pessoal das ONG".
Um dos participantes fez muitas perguntas sobre as formas legais das ONG e quais
são as leis na Grécia para a sua criação e funcionamento.

Malta
A AcrossLimits realizou o webinar online para o IO2 intitulado "Improving
Pedagogy skills within NGOs" em 2 de Dezembro de 2020. Os participantes convidados
para este webinar eram membros existentes de ONG que pretendiam aumentar os seus
conhecimentos em matéria de competências pedagógicas.
Durante o webinar, os participantes apresentaram a si próprios e os objetivos das
suas ONG. O programa começou por discutir os objetivos do projeto e o que deveria ser
abordado durante o webinar. O conteúdo discutido foi bem recebido e os participantes
mostraram uma verdadeira intriga nos tópicos mais complexos, fazendo perguntas para se
certificarem de que compreendiam os tópicos. Embora alguns dos conteúdos mencionados
durante o webinar já fossem conhecidos pelos participantes, graças à grande quantidade de
informação oferecida, todos pareciam captar alguma informação nova.
Depois de o conteúdo ter sido apresentado e quaisquer perguntas terem sido
respondidas, a atenção foi então colocada nos próprios participantes. Nesta altura, os
participantes descreveram a sua experiência com a formação no seio das ONG e quaisquer
opiniões que tinham sobre o conteúdo que lhes era apresentado.
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O que disseram os participantes:
"Tem sido muito agradável
encontrarmo-nos com outros neste
sector e avaliar como estamos
todos a lutar e a lidar juntos este
ano".

"É interessante ver como a liderança pode ser
melhorada na nossa organização não só
através de uma comunicação eficaz, mas
também
tendo
uma
perspectiva
empreendedora e encorajando outros a fazêlo".

"Gostei da conversa em torno do que nos motiva
a trabalhar neste setor e das profissões sociais em
geral".

"Gostei de ter a oportunidade de pensar
numa ideia de negócio - esta é uma nova
atividade para mim e algo com que
exercitar o próprio cérebro".
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Irlanda

A Indução à Pedagogia para o pessoal das
ONG que foi entregue a 10 participantes de ONG e
organizações comunitárias da nossa região nos dias 8
e 15 de Janeiro de 2021. Devido às restrições
impostas pela COVID-19 na Irlanda, não foi possível
acolher pessoalmente esta formação, como tínhamos
inicialmente planeado, pelo que o programa foi
adaptado para ser entregue através de duas sessões de
6 horas, online. A primeira sessão desta formação
centrou-se na introdução do Currículo de IO2 aos
participantes, e em focar principalmente o conteúdo
do Módulo 2 e do Módulo 4. Como todos os
participantes trabalharam no sector das ONG na
Irlanda, alguns com mais de 20 anos de experiência,
foi acordado introduzir brevemente o conteúdo do
Módulo 1 - compreender as ONG, uma vez que os
participantes já estariam familiarizados com a sua
estrutura no contexto da Irlanda; e também,
apresentar brevemente o conteúdo do Módulo 5 NGEnvironment Programa de Imersão - para que os
participantes pudessem contextualizar o seu trabalho
no Módulo 2, dentro da estrutura geral do projeto.

Espanha
Permacultura Cantabria realizou uma sessão online a 5 de Outubro de 2020. O
workshop contou com a presença de 10 participantes de diferentes ONG. Além disso,
alguns formadores adultos de Permacultura estiveram presentes para tirar partido da
formação. Durante a sessão, foi apresentada uma síntese dos módulos de formação, para
mais tarde aprofundar o desenvolvimento do módulo 2 (Melhorar as suas capacidades
pedagógicas, de comunicação e métodos pedagógicos). Alguns dos participantes tinham
experiência em formação, e um destacou as dificuldades ao estabelecer os objetivos de
aprendizagem ou educativos para as suas formações. Ele não conhecia a taxonomia Blooms
e achou-a muito útil. Todos os participantes preferem cursos presenciais, mas na situação
de pandemia também têm de lidar com algumas atividades em linha. Nunca tinham ouvido
o termo aprendizagem mista, e alguns manifestaram o seu interesse em módulos específicos
sobre aprendizagem mista (Módulo 4), para adquirir conhecimentos e ferramentas a serem
utilizadas nas suas formações. Um dos participantes manifestou que a escolha de métodos
de ensino é difícil. Ela utiliza principalmente jogos de papéis e brainstorming quando
desenvolve atividades, e achou útil a discussão sobre outros métodos de ensino que poderia
aplicar em formações futuras.
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Itália

O parceiro italiano Sinergie estruturou
atividades de formação a fim de oferecer
tanto uma parte interativa sob a forma de
webinars (4 aulas de 2 horas cada), como
outra parte em que os participantes eram
obrigados a aceder ao material de
aprendizagem e a estudá-lo autonomamente
na plataforma NGE e-learning. As atividades
de formação começaram em Outubro (IO2) e
terminaram em Novembro de 2020 (IO3).
Durante o 1º webinar foi realizada uma
apresentação em mesa redonda para permitir aos
participantes apresentarem-se a si próprios e às
organizações com as quais trabalham ou
colaboram. Depois, os participantes foram
envolvidos num debate sobre ONG para
partilhar a sua experiência e ideias
empreendedoras no campo verde e social.

Durante o 2º webinar foram sugeridas duas
atividades: a primeira, denominada "o
exercício tolo da vaca", permitiu ao público
implementar a metodologia da Tela do
Modelo de Negócio a um exemplo concreto;
na segunda, puderam testar os conhecimentos
adquiridos sobre a Proposta de Valor.
Os participantes tiveram a oportunidade de
partilhar ideias e experiências, fazer
perguntas e também expressar a sua
impressão sobre o curso, o que foi
globalmente positivo.

O que disseram os participantes:
"Achei interessante falar de
empreendimento social numa chave
atual e concreta".

"Gostei da parte relativa aos métodos
de aprendizagem porque a considero
de extrema atualidade".

"Os materiais apresentados pelos formadores eram claros e a gravação da lição foi
também muito útil para rever as partes mais complexas".
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Roménia

Os testes IO2 foram organizados a
29 de Outubro de 2020, online, via Skype.
11 líderes de ONG participaram no evento,
estando
bastante
interessados
em
desenvolver
as
suas
competências
profissionais a fim de alargar a sua
atividade e equipa de ONG, considerando
que as ONG desempenham o papel mais
importante na sociedade atual, sendo os
principais líderes do progresso e da
sustentabilidade.
Os
participantes
mostraram um maior interesse no tópico.
Melhorar as competências pedagógicas, as
capacidades de comunicação e os métodos
pedagógicos.

O que disseram os participantes:

"O projeto NGEnvironment é o que a nossa
sociedade precisa! É a chave para melhorar
a atividade das ONG e também a chave para
aumentar o interesse de cada vez mais
pessoas em aderir às nossas iniciativas"!

"Esta produção intelectual é excelente! Estou
ansioso por voltar à minha equipa e partilhar
todos os conhecimentos e competências
desenvolvidos através da formação. Estou
certo de que a nossa atividade irá melhorar
e que nós, como equipa, nos tornaremos
mais próximos"!

"As competências desenvolvidas através do
projeto NGEnvironment e especialmente
através desta produção intelectual ajudarão
todos os líderes das ONG a trabalharem mais
estreitamente com os organismos e
autoridades públicas, assegurando a
melhoria, o desenvolvimento e a
sustentabilidade de todos os
comportamentos".
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novos líderes de ONG verdes e sociais

O teste alemão relativo ao IO3 "Pacote de formação para liderança de ONG sociais
e verdes" teve lugar de 30 de Novembro a 2 de Dezembro de 2020. Os módulos foram
ensinados online através da BigBlueButton da Universidade de Paderborn. Um total de 26
pessoas participaram no workshop. Entre elas havia funcionários de uma ONG, mas
também potenciais funcionários e líderes de ONG. Além disso, participaram 2 formadores.
O objetivo desta formação era apresentar todos os módulos da IO3, a fim de receber um
feedback construtivo do campo e de fazer melhorias no conteúdo dos módulos. Podemos
observar que a maioria dos participantes ficou geralmente satisfeita com toda a formação
da IO3. A maioria dos participantes concordou que os métodos de formação utilizados no
"Pacote de formação para a liderança social e verde de ONG" eram apropriados e simples
de compreender. Além disso, os participantes na formação indicaram que a informação mais
importante foi abordada no Módulo 3, uma vez que estes fornecem dicas concretas para um
líder e o seu comportamento de liderança. Nesta altura, os materiais/recursos de apoio
fornecidos foram avaliados como muito positivos. Mesmo assim, o conteúdo do Módulo 7
foi avaliado como muito positivo, porque fornece aos participantes informações sobre
comunicação e relações-públicas, o que é essencial para uma ONG. O que os participantes
mais gostaram na formação foram as perguntas interativas (H5P) e as apresentações do
conteúdo combinadas com vídeos de aprendizagem adequados. A maioria dos participantes
não tem melhorias em relação aos módulos de formação.
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Alemanha

3.2. Resultados de "Formação de liderança dirigida ao potencial

Portugal

Como as circunstâncias que vivemos atualmente não permitiriam reunir mais de 20
pessoas no mesmo espaço, o evento foi dividido em duas sessões presenciais no dia 8 de
Agosto de 2020: uma sessão teve lugar em Braga, com a formadora de Rightchallenge
Vanessa, e a outra em Penafiel com Sandra, Artur e João, seguindo a mesma estrutura dos
testes piloto de IO2. O staff da Rightchallenge procurou acolher a sessão de uma forma
dinâmica e assegurou o fornecimento de todas as medidas de segurança seguindo todas as
recomendações sanitárias. Em Braga, a sessão reuniu 14 participantes e em Penafiel 20
participantes, que incluíam cidadãos adultos, membros do pessoal de ONG e líderes. A
audiência foi muito diversificada e incluiu formadores variados dentro do grupo-alvo da
produção intelectual.

Rightchallenge apresentando o IO3 - Pacote de
formação para liderança de ONG sociais e verdes
em Penafiel e Braga.

O que disseram os participantes:

"É da maior importância promover
este tipo de atividades de formação
porque o empreendedorismo verde e
social é de grande relevância para o
futuro se quisermos mudar e melhorar
as práticas ambientais ao nosso
alcance".
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"Achei particularmente relevantes as
competências que pude adquirir e
melhorar, especialmente no
desenvolvimento de ideias e aptidões de
comunicação".

Na quarta-feira, 21 de Outubro de 2020, às 18 horas, realizou-se com sucesso o
seminário online sobre "Encorajar a participação ativa dos cidadãos e a sustentabilidade
através do pensamento ecológico das ONG". O seminário foi realizado online, através de
equipas da Microsoft. Informamos os participantes via e-mail, e publicamos uma notícia no
nosso website, Facebook e contas no Twitter.
O seminário abordou as necessidades dos estudantes/educadores das ONG. Foi
explicado que o trabalho foi dividido em 7 secções: Introdução da liderança nas ONG,
Introdução do empreendedorismo verde e social, Pensamento criativo, iniciativa e
autoconfiança, Geração e avaliação de ideias, Teste e prototipagem da ideia da ONG,
Comunicação e promoção, Financiamento.

No seminário, um participante perguntou sobre o módulo 2, fez várias perguntas
sobre as empresas sociais, os contras e os prós deste tipo de empresas, e quantas existem
hoje em dia em comparação com as anteriores.
Outro, perguntou sobre como pode ela gerar ideias, porque utilizou algumas técnicas
mas não funcionaram. Assim, ela perguntou mais informações sobre as formas de o fazer e
se elas são eficazes.
No módulo 6, um dos participantes mostrou-se interessado em como pode promover
o seu negócio através do trabalho em rede, e como isto pode ser feito com o maior sucesso
possível. Porque o seu networking até agora não estava a funcionar e perguntou-nos se ele
estava a fazer algo de errado.
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Grécia

O seminário de testes IO3 foi realizado online e contou com a participação de 23
pessoas, incluindo voluntários de ONG, pessoal e líderes de ONG, e cidadãos adultos, o
instrutor de testes foi Tsolakos Christos.

Malta
O segundo webinar realizado pela AcrossLimits estava relacionado com o
lançamento de uma nova ONG. Este webinar, que se realizou a 3 de Dezembro de 2020,
provou ser o mais amplamente previsto dos dois webinars, atraindo uma audiência maior.
Embora houvesse alguns participantes partilhados entre este webinar e o anterior,
as conversas realizadas entre os participantes foram muito diferentes, muito provavelmente
devido à diferença no conteúdo discutido.
O foco do webinar sobre tópicos relacionados com o empreendedorismo abriu uma
via para muita discussão no seio do grupo, com os participantes a partilharem os seus
conhecimentos sobre os diferentes desafios que enfrentaram ao iniciarem as suas próprias
ONG. Esta foi uma visão inestimável para os participantes que ainda não tinham iniciado a
sua própria organização, mas que tencionavam fazê-lo num futuro próximo.
Depois de todas as discussões do webinar estarem concluídas, a palavra foi aberta
ao grupo para receber feedback sobre o conteúdo, bem como para abordar quaisquer
questões adicionais que pudessem ter surgido. Mais uma vez (e tal como foi visto pelos
outros parceiros dentro do projeto), o conteúdo foi muito bem recebido.
O feedback foi proveniente dos participantes e embora tenha havido algum pesar de
que o webinar teve de ser realizado online devido à pandemia da COVID-19, o webinar
propriamente dito foi considerado conciso mas muito informativo. Além disso, quando foi
discutida a menção de financiamento para iniciativas de ONG, a maioria dos participantes
não só quis saber mais sobre oportunidades de financiamento, como também desejou que
houvesse mais sessões informativas, webinar e workshops especificamente relacionados
com opções de financiamento.
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Depois, na segunda sessão, o grupo concentrar-se-ia nos tópicos de:
• Geração de ideias e avaliação - Módulo 4
• Pensamento criativo, iniciativa e autoconfiança - Módulo 3
• Teste e prototipagem da ideia da ONG - Módulo 5

O grupo de participantes concordou que
não era necessário cobrir o tema do
"financiamento" nas sessões ao vivo, uma vez que
todas as ONG que estavam representadas neste
grupo tinham sido financiadas através de
diferentes esquemas e mecanismos.

O que disseram os participantes:

"Boa oportunidade para se
envolver com os tópicos de
formação de uma forma prática,
para trocar histórias e
experiências e para obter dicas
de especialistas. Sinto que
aprendi muito que posso trazer
comigo".

"É bom ouvir o que os outros estão a fazer no
sector para que possamos fazer mudanças nas
nossas próprias práticas".

"Achei muito inspirador - especialmente a parte
sobre ter confiança nas minhas próprias ideias e
o conceito de 'intra-empreendedorismo' é nova
para mim, por isso penso definitivamente que
isto é algo que eu gostaria de desenvolver mais
e aprender mais sobre".
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Irlanda

A primeira ronda da formação IO3 foi feita com 12 participantes em duas sessões
online nos dias 23 e 30 de janeiro de 2021. Devido às restrições impostas pela COVID-19
na Irlanda, não foi possível acolher esta formação pessoalmente, como tínhamos
inicialmente planeado, pelo que o programa foi adaptado para ser ministrado através de
duas sessões de 4 horas, em linha. Esta formação foi planeada como seguimento da
formação de Indução à Pedagogia para líderes de ONG (IO2). Durante a realização da
formação IO2 aos líderes das ONG da nossa rede, todos os participantes manifestaram
também interesse em saber mais sobre o Pacote de Formação IO3, pois acreditavam que
este poderia ajudar o pessoal das suas organizações e poderia também facilitar uma
transferência de conhecimentos dentro das suas organizações para o novo pessoal. Alguns
dos participantes eram também pessoal atual das ONG, mas interessados em assumir um
papel de liderança na sua organização no futuro, pelo que esta formação foi interessante
para eles para a sua própria progressão na carreira. O foco das sessões online foi a
introdução dos 7 módulos curriculares, e depois a votação entre os participantes, que foram
os tópicos chave que constituiriam a base do seu debate de grupo.
Durante a primeira sessão, o grupo decidiu concentrar-se nos temas de:
• Liderança nas ONG - Módulo 1
• Empreendedorismo verde e social nas ONG - Módulo 2
• Comunicações e Divulgação - Módulo 6

Spain
O seminário foi realizado online pela Permacultura Cantabria em 9 de Novembro
de 2020. Anteriormente, os participantes tiveram acesso ao material dos módulos para que
pudessem preparar o seminário com antecedência. 20 participantes, principalmente
voluntários de diferentes ONG ou pessoas interessadas em criar uma ONG, participaram no
seminário. Foi apresentada uma visão geral de todos os módulos de formação, e depois a
formação concentrou-se principalmente no Módulo 1 (Introdução à liderança). Alguns
participantes salientaram a importância de ser um bom líder ao criar ou desenvolver uma
ONG. Os participantes estavam mais habituados a trabalhar com líderes que aplicam a
liderança autocrática ou "laissez-fair", e as suas atitudes dependem muito da relação com o
líder. Alguns participantes preferiam um líder entusiasta que criasse valor e inspirasse os
empregados, mas também pensam que é muito difícil encontrar esse tipo de líder. Um deles
foi esmagado pela quantidade de aptidões e competências necessárias para ser um bom
líder. Muitos dos participantes concordaram que os líderes desempenham um papel central
na formação do destino da ONG. Os participantes gostaram do conteúdo do módulo e do
exercício para identificar o estilo da sua própria liderança, o que consideraram muito útil.
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Quotes from the participants
"Foi útil compreender como fazer um
pitch e organizar concretamente as
atividades de uma ONG".

"A informação mais relevante aprendida
foi sobre empreendedorismo social e
verde e Tela de Modelo Empresarial para
ONG".

"Foi muito interessante saber sobre a figura do empreendedor social e verde em Itália,
financiamento, doações e crowdfunding: um tema que conhecia pouco e que tive o prazer
de investigar".
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Italy

Durante o 1º webinar foi permitido que novos participantes se apresentassem e a
razão do seu interesse no curso.
Quando o debate sobre ideias de ONG foi lançado, um par de participantes falou de
experiências que lhes eram familiares ou nas quais tiveram a oportunidade de participar.
Durante o 2º webinar, os participantes tiveram a oportunidade de mostrar o seu
próprio trabalho, apresentando a Tela do Modelo de Negócio ou o Elevator Pitch da sua
própria ONG, de um projeto específico, ou a sua ideia de ONG.
O feedback global foi positivo e a audiência foi muito participativa e entusiástica
para partilhar ideias e experiências.

Romania

Os
testes
IO3
foram
organizados a 31 de Outubro de 2020,
online, via Skype. 21 participantes
participaram no evento, estando
bastante interessados em desenvolver
as suas competências profissionais de
modo a juntarem-se à grande família de
ONG, tornando-se líderes e uma voz
para o desenvolvimento sustentável, a
proteção ambiental e a proteção dos
direitos das pessoas. Os participantes
envolveram-se ativamente em todas as
atividades práticas, mostrando uma
resposta imediata às atividades de
formação e desenvolvimento de
competências. Mostraram um grande
interesse no tópico Comunicação e
divulgação, e consideraram também
um tópico importante o que se
concentra nos mecanismos de
financiamento.

O que disseram os participantes?
"Se, inicialmente, estava apenas a pensar em
aderir e em ser uma ONG para uma atividade
em part-time e voluntariado, agora estou
convencido a fazê-lo!"

"Esta atividade foi a única em que participei e
apresentei informações tão completas sobre
uma ONG e como desenvolver as vossas
atividades a fim de responder às necessidades
da sociedade".
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"Formar-me-ei este ano e, se há
já algum tempo, não tenho tanta
certeza quanto ao meu futuro,
agora um saber": Desenvolverei
a minha própria ONG, a fim de
promover o desenvolvimento
sustentável".

A NABU é uma ONG verde na
Alemanha. O centro de natureza Senne
(Prinzenpalais Bad Lippspringe) foi fundado em
2014 e concentra-se principalmente na proteção
do ambiente nacional e no desenvolvimento
sustentável no sector da educação verde. As
medidas relativas às energias renováveis são
igualmente tidas em conta. Neste contexto, o
programa da NABU concentra-se em dimensões
sob
aspetos
ecológicos,
económicos,
sociológicos e socioculturais. Por exemplo, um
projeto atual centra-se na utilização respeitosa da
água potável. Atualmente, esta ONG emprega 5
funcionários a tempo inteiro e mais de 100
voluntários.
Para a NABU o maior desafio é o processo de financiamento e criação de
associações. O processo administrativo é especialmente extenso na Alemanha. Além disso,
é difícil encontrar os parceiros certos que partilhem os mesmos objetivos. Além disso, têm
de ser feitas perguntas sobre o apoio financeiro. Uma vez fundada uma associação e
encontrados os parceiros certos, segue-se normalmente um projeto conjunto. Para este
efeito, as candidaturas a projetos têm de ser redigidas. Estas candidaturas são muito
burocráticas na Alemanha, pelo que o processo de candidatura leva muito tempo. No que
diz respeito à questão da Corporação de Desenvolvimento, a NABU vê-se a si própria como
pioneira na transformação social ecológica da sociedade. As ONG têm o potencial de
implementar e transferir ideias mais pequenas para grandes projetos. Esta é também a visão
para os próximos anos. As pequenas ideias regionais devem experimentar a sua elevada
relevância através das ONG e devem ser expandidas a nível nacional juntamente com uma
grande rede.
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Alemanha

3.3. Estudos de caso e o Observatório Online do NGEnvironment

Portugal

Forest School Association Portugal é uma
associação sem fins lucrativos que foi fundada em
2017, centrada em aproximar a floresta das
crianças, para lhes permitir descobrir o que a
natureza tem para ensinar, como complemento ao
ensino convencional.
Os maiores desafios que a Escola Florestal
Portugal enfrentou foi a falta de apoio,
nomeadamente apoio legal e legal na altura da sua
fundação.
Quanto a oportunidades e planos futuros,
vêem uma oportunidade de expandir os seus
associados no futuro, uma vez que estão
localizados em Loures (Lisboa), mas têm vários
associados em todo o país, e até mesmo um
membro fundador ligado à Associação no Brasil.
Salientam o crescente envolvimento e interesse
dos pais e crianças na abordagem pedagógica da
escola florestal, e nos benefícios reconhecidos do
"ser justo" e aprender na natureza para as
crianças.
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Greece
MENALOS é uma Empresa Cooperativa Social para a proteção de Mainalos, são a
primeira empresa social que teve lugar no Peloponeso em Julho de 2012 e uma das primeiras
na Grécia.
Todo o conceito consistia em recolher os resíduos secos e podres da floresta e
transformá-los em pellets para que a floresta não arda, e isto também cria empregos nas
montanhas.
Por causa da burocracia, eles não fizeram o acima referido, por isso têm lidado com
trilhos e caminhadas nas montanhas.
MENALOS é a primeira ONG certificada na Grécia com especificações europeias,
e estabeleceu um trilho para caminhadas, o trilho Menalo, que preenche todos os critérios
da federação pan-europeia de caminhantes. Isto também trouxe emprego a muita gente.
Olhando para o futuro, há espaço para o crescimento nesta área de
empreendedorismo verde, porque a Grécia tem 101 escritórios florestais, o que levará à
criação de centenas de ONG, que poderiam ter a responsabilidade da floresta, ou seja,
remover os resíduos secos e podres, recolher e vender plantas aromáticas, e plantas
florestais, sempre sob a supervisão da autoridade florestal.
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Malta

O Movimento de Agricultura Orgânica de Malta
(MOAM) foi iniciado a 3 de Novembro de 1999, com a
intenção de apoiar quaisquer iniciativas a favor da
utilização de produtos naturais para o cultivo de culturas
sem qualquer envolvimento químico e de partilhar as
melhores práticas sobre como sustentar a agricultura
maltesa da melhor forma possível. Na altura da redação
do presente relatório, o MOAM é composto por mais de
60 outras organizações na mesma área, e atua como uma
associação destas diferentes iniciativas.
A luta inicial do MOAM deveu-se à falta de educação relacionada com os produtos
biológicos, e como tal o seu primeiro desafio foi rapidamente identificado como sendo o
ensino dos atores e decisores locais nas áreas da agricultura biológica, bem como o aumento
da consciencialização. No início, a associação era toda autofinanciada através de doações,
uma vez que, na altura, não havia oportunidades de financiamento disponíveis por parte do
governo maltês adequadas à sua causa.
Mario Salerno, empresário social, acredita que o arquipélago maltês (Malta e Gozo),
ainda tem muitas oportunidades na área da preservação agrícola, e está otimista que o
trabalho que conduziu através da sua ONG também pode ser reproduzido na ilha irmã de
Malta, Gozo.
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Ireland

O Rural Hub foi criado como uma ONG em 2012, e é um fornecedor de educação
comunitária na Virgínia, Irlanda. Especificamente, o Rural Hub trabalha para abordar o
isolamento social e rural, que é algo que afeta a saúde mental e o bem-estar de muitos
membros da comunidade local. Conseguem-no através da execução de uma série de
programas de formação informais e não formais. Especificamente, através do programa
Social Mornings, o Rural Hub pretende reunir os membros da comunidade para se
envolverem na aprendizagem não-formal em tópicos como artes e ofícios, tricô, mediação,
trabalho com cristais, narração de histórias, etc. Os cursos que fazem parte deste programa
são decididos através de análises regulares das necessidades de formação que são realizadas
entre grupos comunitários. O tópico dos cursos é irrelevante; o que este programa se esforça
por encorajar é o envolvimento social e a inclusão entre os membros da comunidade. Estes
cursos são gratuitos, com o Rural Hub a envolver voluntários para ministrar as sessões de
formação e financiar o local e os refrescos a partir das suas próprias fontes privadas de
rendimento. Este rendimento é gerado através de contratos externos que o Rural Hub
empreende. Estes incluem algum envolvimento em projetos financiados pela Europa, bem
como contratos locais para trabalhos em meios digitais. Este programa decorreu com
sucesso desde Setembro de 2019, até Março de 2020, quando as restrições COVID-19
foram introduzidas pelo governo irlandês e quando o local de formação do Rural Hub foi
encerrado. Isto representou um desafio significativo para o Rural Hub. Entretanto, o pessoal
desta ONG tentou envolver-se com os estudantes online. No entanto, a demografia do
programa Social Mornings era maioritariamente de alunos mais velhos, alunos migrantes e
jovens que viviam com uma deficiência. Isto significava que muitos dos participantes do
Rural Hub não podiam envolver-se plenamente com a aprendizagem em linha. O pessoal
do Rural Hub tentou manter o contacto com estes estudantes através do desenvolvimento
de pequenos vídeos instrucionais e da sua partilha online, através do Facebook, e também
através de um grupo WhatsApp que foi criado para manter todos ligados ao longo dos
lockdowns. O Rural Hub planeia reabrir o local de formação em Setembro de 2021. Para
apoiar isto, a ONG assegurou um local maior na Virgínia, onde os cursos podem ser
oferecidos de acordo com as orientações de distanciamento social. Isto significa que o Rural
Hub pode continuar o seu trabalho para abordar a exclusão social, o isolamento rural e a
solidão na nossa comunidade, através do fornecimento de um ambiente seguro e de apoio
para que os estudantes adultos se envolvam na aprendizagem não formal, ao mesmo tempo
que se socializam com membros da sua comunidade.

Spain
Platforms of Sustainable and Solidarity Alternatives (PASOS) é uma associação
sem fins lucrativos de interesse público de carácter social que foi fundada em 2006, centrada
no reforço das relações com outras entidades que trabalham principalmente em questões
ambientais.
Os maiores desafios atuais estão relacionados com a Covid: como sobreviver
quando todos os projetos continuam a ser adiados e encontram dificuldades na sua
implementação. O maior desafio consiste em manter a ligação com os seus parceiros e as
pessoas com quem trabalham. Outra questão é como lidar com a manutenção do pessoal
com os baixos salários que têm e como ser capaz de cuidar de toda a estrutura social à sua
volta.
Quanto às oportunidades que têm sobre a questão ambiental, as pessoas do PASOS
pensam que se trata de um campo subdesenvolvido, especialmente a adaptação às alterações
climáticas. Pensam que a mudança climática já é um facto e que é inevitável. Um dos
objetivos a médio e longo prazo é criar uma maior consciência sobre o problema das
alterações climáticas e sobre a forma como nos podemos adaptar a ele. Assim, os planos
para o futuro são ainda gerar alianças com entidades que trabalham com as alterações
climáticas, aumentar a consciência dos seus aprendentes e desenvolver estratégias para a
adaptação às alterações climáticas. Devido ao sucesso dos seus projetos, esperam crescer e,
nos próximos 10 anos, duplicar o pessoal e multiplicar o número de pessoas que são capazes
de alcançar com os seus projetos e iniciativas.
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Italy
Cultura Ambiente Onlus nasceu da ideia de um grupo de amigos que criou uma associação
voluntária em 2005 com um forte desejo de dar a sua própria contribuição para o desenvolvimento
local e o ambiente.
Ao longo dos anos, a Associação sempre considerou a importância de divulgar informação e
sensibilizar os cidadãos porque, dentro de uma cultura ligada ao desenvolvimento de novas
tecnologias limpas, estas falham na sua intenção.
Em 10 anos, o fundador e empresário social Roberto Paladini espera ver o que foi realizado nos
últimos anos tornar-se algo consolidado no país, pelo menos em Itália. Ele gostaria que as
pequenas experiências de compostagem se tornassem o método para resolver o problema do
transporte de resíduos e do impacto ambiental, gerando também economias para as pequenas
administrações.
Para mais
informações:https://youtu.be/qOMipRP7EMw?list=PL84k6zO2ZYS3R2l6u5PrWYW1B2LNb6rj
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Romania
INGMED é uma ONG centrada no desenvolvimento sustentável e na proteção
ambiental, estabelecida em Pitesti, em 2010. A experiência de mais de 10 anos recomenda
a INGMED como uma instituição de destaque na região, sendo a sua experiência valiosa.
Claro que, durante toda a sua atividade, a ONG enfrentou algumas armadilhas e desafios
no financiamento e na procura de doadores. Além disso, a falta de feedback e de apoio
social traz atrasos na atividade e na capacidade de resposta às necessidades imediatas da
sociedade. Além disso, por vezes, é difícil encontrar financiamento a fim de proporcionar
oportunidades de formação aos membros da ONG.
Quanto às oportunidades, o INGMED está a concentrar-se em alargar a atividade no
campo da reciclagem, redução de resíduos e novas formas de reutilizar os resíduos, tais
como o fabrico de brinquedos. Desta forma, a INGMEND pretende demonstrar que as
oportunidades verdes são a chave para tornar o mundo melhor.
Para mais informações: https://www.youtube.com/watch?v=VQU4kKb1XY4
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4. Target beneficiaries
NGEnvironment é dirigido a todos os atores interessados, de
todos os Estados Membros da UE. No entanto, através das
especificidades dos seus resultados e serviços, o enfoque é
colocado nas seguintes categorias de beneficiários:

novos líderes
de ONGs

atividades de
âmbito verde e
social

dirigentes e membros do
pessoal das ONG existentes
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5. Benefícios da solução inovadora proporcionada pelo NGEnvironment

Há uma necessidade comprovada de formar líderes capazes de expressar a sua
vontade de se envolverem nas questões e desafios que veem à sua volta. A NGEnvironment
forma tais líderes, ajudando-os a desenvolver as competências necessárias para encontrar
soluções criativas para problemas locais/regionais, através do associativismo,
reconhecendo uma liderança potencial e aproveitando tais qualidades em benefício do
ambiente e de outros, através da criação de emprego, inclusão social e cidadania ativa,
partilhando benefícios com todos - uma vez que o verdadeiro objetivo e elemento
constitutivo das ONG é democrático e abre a participação e a sustentabilidade. O projeto
demonstra, como pretendido pela Comissão Europeia, que o empreendedorismo verde é um
meio eficaz para fomentar o emprego e a utilização eficiente do capital natural e social.
O NGEnvironment traz uma solução inovadora que é dirigida aos adultos, que
claramente carecem de programas de liderança na Europa, uma vez que os programas
existentes são dirigidos aos jovens. O programa de formação e os produtos dos projetos
estão livremente à disposição de qualquer pessoa interessada, promovendo a inclusão e a
cidadania ativa em toda a Europa!

Mais informação em:
https://ngenvironment-project.eu/
Project ref. no.: 2018-1-DE02-KA204-005014

Value of the EU grant: 333,490.00 Euro

Duration: 01.09.2018 to 31.08.2021

Contact: marc.beutner@uni-paderborn.de
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