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O projecto NGAmbiente
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, uma vez que visa capacitar novos
líderes para o envolvimento na mudança, melhorando as
competências empresariais, de línguas estrangeiras e digitais e
promovendo a empregabilidade, o desenvolvimento sócioeducativo e profissional, através da acção das ONG.
Os oito parceiros do projecto são provenientes da Alemanha,
Portugal, Grécia, Malta, Irlanda, Espanha, Itália e Roménia. O
coordenador do projecto é a Universidade alemã Paderborn, Chair
of Business and Human Resource Education II .
O projecto teve início em 1 de Setembro de 2018 e termina após
três anos, em 31 de Agosto de 2021.

Grupo-alvo do NGAmbiente
(1) cidadãos adultos
dispostos a tornar-se líderes/empresários de ONG,
(2) pessoal existente das ONG
que devem receber formação actualizada num
perspectiva da aprendizagem ao longo da vida,
(3) pessoal existente das ONG
dispostos a partilhar os seus conhecimentos
especializados e a apoiar a
novos líderes através da participação na imersão
processo.

Objectivo do projecto NGEnvironment
Há necessidade de formar líderes capazes de expressar a sua vontade de se empenharem nas questões e desafios que vêem à sua
volta. O NGEnvironment irá formar esses líderes, ajudando a desenvolver as competências necessárias para encontrar soluções
criativas para os problemas locais/regionais, através do associativismo, reconhecendo uma liderança potencial e aproveitando essas
qualidades em benefício do ambiente e de outros, através da criação de emprego, inclusão social e cidadania activa, partilhando os
benefícios com todos - como verdadeiro objectivo e elemento constitutivo da participação democrática e aberta das ONG e da
sustentabilidade. O projecto demonstrará, tal como pretendido pela Comissão Europeia, que o espírito empresarial verde é um
meio eficaz para fomentar o emprego e a utilização eficiente do capital natural e social.
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