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Projeto EDU2030 
 

Início: 28-02-2022  Fim: 27-10-2023 
Referência do Projeto: 2021-1-IT03-KA220-YOU-000029128 
Programa: Erasmus+  
Tipo: KA220-YOU - Parcerias de cooperação para a Juventude 
Ação Chave: Parcerias para a cooperação e partilha de boas práticas 
 

 
Objetivos 
 

Ao longo dos últimos cinco anos, a UE progrediu no sentido de quase todos os 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS). O progresso em direção a algumas metas tem sido mais rápido 

do que em outras, e dentro das metas, o afastamento dos objetivos de desenvolvimento sustentável 

também ocorreu em áreas específicas. Esses esforços estão ameaçados por causa da crise da 

pandemia. 

Tal como declarou Von Der Leyen: "Neste ano de pandemia, este deve ser o lema da Europa: eu 

importo-me, nós importamo-nos. Esta é a lição mais importante que espero que possamos aprender 

com esta crise. É uma lição sobre a Europa. Cuidamos dos mais fracos entre nós. Cuidamos dos 

nossos vizinhos. Cuidamos do nosso planeta. E cuidamos das gerações futuras." O contexto em que 

vivemos é o Next Generation EU, como um instrumento temporário projetado para ajudar a reparar 

os danos económicos e sociais imediatos causados pela pandemia do COVID-19. Com estes fundos, 

a Europa quer ser mais verde, mais digital e mais resiliente para se adaptar melhor aos desafios atuais 

e futuros. 

 

A partir dessas premissas, os objetivos do projeto num âmbito transnacional são: 

- contribuir para a integração do princípio do desenvolvimento sustentável na formulação de 

políticas nos países do consórcio; 

- fornecer ferramentas inovadoras lideradas por jovens sobre Transição Justa e acessível para 

organizações de base; 

- estabelecer uma aliança transnacional entre comunidades locais de jovens comprometidos em ser 

"agentes críticos de mudança". 

 

 
  



 

 

  

 

 

 

Atividades 
 

A primeira reunião transnacional será realizada em fevereiro de 2022 em Tirana, organizada pelo 

Conselho Nacional da Juventude da Albânia, no âmbito da Tirana Youth Capital 2022. Assim, além 

dos aspectos de gestão, poderemos partilhar as boas e inovadoras práticas no intercâmbio do projeto 

"EDU2030" entre parceiros e partes interessadas relevantes: um primeiro passo fundamental que, 

juntamente com o InfoDay nacional, organizado localmente por associações parceiras, contribuirá 

positivamente para a realização dos Nós da Transição: um guia prático para organizações de base. 

Durante o sexto mês do projeto, a atividade LTT LIVING (IN) TRANSITION em Fiumicino, Itália, 

organizada pelo coordenador do projeto Io, Noi – ODV, contribuirá para a plena realização dos 

objetivos do projeto, reforçando e enriquecendo, com um fundo participativo, a visão de uma 

transição justa e equitativa. 

 

Especificamente, ao fornecer aos participantes, num quadro transnacional adequado, ferramentas 

concretas para se tornarem agentes de mudança nas suas comunidades, o LTT terá um impacto 

decisivo na ativação dos resultados para o objetivo do projeto: “estabelecer uma aliança transnacional 

entre comunidades locais de jovens comprometidos a serem agentes críticos de mudança”. É também 

a atividade que iniciará de maneira adequada, o co-desenvolvimento do MOOC Juventude em 

Transição, um recurso educacional aberto e à distância sob medida para jovens “em transição” e 

organizações. Juntamente com todas as atividades de divulgação deste resultado central do projeto, 

vamos implementar o segundo InfoDay Nacional - Transition in Talking, com um foco relevante nos 

stakeholders públicos. Este evento não será apenas uma oportunidade de encontro e discussão entre 

as partes interessadas e instituições públicas locais/nacionais, mas será também relevante como chave 

de divulgação do projeto para possibilitar ações futuras na visão de formuladores de políticas e que 

podem ser agentes de mudança. 

A recolha dos resultados destas atividades também ajudará na conceção das Diretrizes da Agenda 

2030. Com estas diretrizes em vigor, o projeto promoverá os eventos multiplicadores MAPA PARA 

ENCONTRAR ODSs: esta série de eventos é organizada para atingir um público mais vasto que para 

além de abranger os resultados do projeto, tem o objetivo de multiplicar e envolver ainda mais as 

instituições nacionais, regionais e locais, reforçando a colaboração com professores, escolas e 

organizações. Neste contexto, as partes envolvidas e ativas unem-se na transição justa e equitativa. 

A criação desta aliança transnacional, que iniciámos a partir do primeiro encontro em Tirana, vai 

permitir transformações e transições locais, muito para além do empoderamento dos participantes 

individuais, num conjunto de dinâmicas capazes de gerir e promover gerações jovens orientadas para 

o desenvolvimento sustentável e para a transformação ativa e não violenta da sociedade. As reuniões 

estão previstas para envolver, para além do grupo-alvo, os líderes juvenis, e os principais interessados 

numa série de conversas estruturadas, com o objetivo de explorar em conjunto e com diferentes 

pontos de vista, as novas estratégias concebidas a nível europeu sobre os tópicos do projeto. A reunião 

final e de sustentabilidade "EDU2030: Juventude em Transição" será em Agosto de 2023 em 

Ermesinde, Portugal, acolhida pela organização juvenil "Associação Sójovem das Saibreiras". A 

reunião será a ocasião para apresentar os resultados finais do projeto e para envolver as organizações 

participantes com os interessados, incluindo as autoridades locais, numa mesa redonda aberta sobre 

a continuidade do projeto. 

  



 

 

  

 

 

 

Impacto 
De acordo com os objetivos do projeto, os resultados gerais esperados são ver avanços concretos nos 

direitos das pessoas, nas comunidades envolvidas no projeto, de forma a estarem empoderadas para 

participar das decisões que moldam seu futuro; ver organizações juvenis apoiadas e capacitadas para 

representar as vozes dos jovens como agentes críticos de mudança; ter contribuído para o desenho de 

políticas que se enquadrem nos critérios de assegurar uma sociedade mais igualitária, na qual as 

necessidades e direitos de todos, incluindo os grupos marginalizados e as gerações futuras, sejam 

atendidos dentro das possibilidades do planeta. 

 

Em particular, durante o projeto, prevemos alcançar os seguintes resultados: 

- impulsionar a ativação de novas práticas ecológicas dentro das organizações parceiras, graças à 

cooperação conjunta --> Resultado do Projeto relacionado "Nós de Transição: Um guia prático para 

organizações"; 

- testar e validar metodologias de formação na área da sustentabilidade com três perfis de atores 

através do LTT “Living (in) Transition”; 

- envolver as partes interessadas e titulares de direitos relevantes; - desenvolver materiais de treino 

virtuais, abertos e gratuitos --> relacionados ao Resultado do Projeto "MOOC Juventude em 

Transição"; 

- conseguir a adesão de instituições locais a participar numa discussão sobre políticas de Transição 

Justa e Justa --> Resultado do Projeto relacionado "Diretrizes para localizar a Agenda 2030". 

 

  



 

 

  

 

 

 

Parceiros 
 

 

 

IO, NOI - ODV 

 

A Associação Voluntária para a Integração Social "Io, Noi" está sediada em Fiumicino (Província de 

Roma, IT). A Associação existe há cerca de 15 anos e está particularmente empenhada, a nível local 

e nacional, na conceção e implementação de iniciativas no domínio da inovação social e cultural, bem 

como na realização de atividades e prestação de serviços a favor da comunidade local, com o foco 

em  indivíduos e grupos em situação de desvantagem e marginalização socioeconómica e/ou vítimas 

de abuso e violência (menores, mulheres, migrantes). Entre os seus principais objetivos: difundir uma 

cultura de solidariedade e integração social; promover o bem-estar de crianças, adolescentes e 

famílias.  

 

Através dos seus serviços e atividades (serviço de apoio jurídico, psicoterapêutico, pedagógico, 

aconselhamento familiar, mediação intercultural, apoio parental, centro de prevenção e tratamento da 

violência de género e violência contra menores, Função Pública, Centro de Atendimento ao 

Imigrante, Escola de Língua Italiana L2), a associação acompanha as necessidades de seus 

beneficiários, a expertise de seus quadros (sociólogos, filósofos, psicólogos, assistentes sociais, 

mediadores interculturais, especialistas em Concepção e Gestão de Políticas e Projetos Sociais, 

Direitos da Criança, Ciências da Educação), e por meio de estudos e pesquisas. Além disso, IO, NOI, 

trabalhando em colaboração com autoridades locais e OSCs, dedica-se a construir e fortalecer redes 

temáticas territoriais e nacionais, como a Rete Scuole Migranti, uma rede de centros/organizações de 

formação dedicada à integração social e linguística de pessoas migrantes (www.scuolemigranti.org) 

e CISMAI (http://cismai.it). 

 
 
 



 

 

  

 

 

 

KONGRESI RINOR KOMBETAR 

 

 

O Congresso Nacional da Juventude [CNJ] é uma organização que engloba a juventude - uma união 

de organizações juvenis, grupos informais, fóruns de jovens de partidos políticos, com o objetivo de 

trocar informações, destacar as questões da juventude, fazer lobby junto das instituições, defender na 

comunidade a resolução destas questões e trabalhar na capacitação de todas as entidades envolvidas 

na rede. O CNJ foi criado em Março de 2013 em Tirana, na presença de mais de 30 organizações a 

nível nacional. 

O Congresso Nacional da Juventude realizou-se pela primeira vez em abril de 2013 e organiza 

eleições anuais da direção entre organizações, fóruns políticos e grupos de jovens em sindicatos na 

assembleia, onde jovens propõem e votam nos temas mais relevantes que orientam o trabalho do CNJ 

para esse ano. 

 

Atualmente, o CNJ tem 112 organizações juvenis, fóruns políticos e grupos informais que trabalham 

em questões relacionadas com a juventude. Os membros do Congresso reúnem diversas organizações 

de nível nacional e regional, áreas rurais e urbanas, organizações estudantis, ramos de organizações 

internacionais, jovens de fóruns de partidos políticos, e outros tipos de associações. 

No processo de cumprimento dos objetivos, o Congresso representa os interesses dos jovens na 

Albânia, independentemente da sua posição socioeconómica, género, raça, origem étnica e cultural, 

crenças políticas e religiosas, orientação sexual, identidade de género ou qualquer outra diferença. 

Através de relações institucionais estabelecidas, o Ministério da Juventude e do Bem-Estar Social 

local, mas central, tem fornecido um relatório produtivo sobre estratégias para a juventude, planos de 

ação para a juventude e iniciativas empreendidas em conjunto. 

  



 

 

  

 

 

 

ECOLOGICAL FUTURE EDUCATION 

 
A Educação do Futuro Ecológico (EFE) é uma organização privada sem fins lucrativos para 

proporcionar aprendizagem não-formal a jovens e adultos. Foi fundada para promover a educação 

e implementação de estilos de vida ecológicos. A EFE oferece formação a educadores, 

formadores e trabalhadores da juventude. O principal objetivo é proporcionar um acesso 

simplificado à educação e apoiar os jovens e as suas famílias, assegurando a disponibilidade 

educacional, fornecendo materiais, ferramentas e métodos de aprendizagem atualizados. O centro 

da EFE está localizado na zona rural do nordeste da Letónia, em Gulbene. 

A EFE tem 3 filiais - em Liepaja, Aluksne e Riga - cobrindo todas as regiões da Letónia. A EFE 

estabeleceu cooperação com internatos especiais para a organização de atividades de educação 

ambiental pós-escolar e a prestação de formação de desenvolvimento para professores. 

Envolvendo as escolas e os seus alunos para pensar e agir de forma mais ecológica.  

A equipa da EFE é constituída por 11 funcionários: gestores de projeto, técnicos da juventude, 

educadores e pessoal administrativo; 15 jovens voluntários. A educação sustentável, incluindo a 

cidadania ativa, é uma das principais atividades da EFE. Sensibiliza através da educação, 

fornecendo palestras abertas e materiais informativos para facilitar a compreensão de questões 

ambientais e de desenvolvimento sustentável. A EFE envolve jovens e adultos para serem 

cidadãos ativos e responsáveis, oferecendo várias atividades de formação como reciclagem, casa 

verde, escritório verde, oficinas de reciclagem, estilo de vida zero desperdício e também sobre 

economia circular como modelo de negócio. 

Organiza grupos de estudo de pintura, grupo "Mãos Trabalhadoras", grupo "Trabalhos com os 

dedos". Estes grupos encorajam a tolerância e compreensão dos alunos em relação à natureza que 

nos rodeia. Além disso, a EFE está a trabalhar com cidadãos responsáveis, sensibilizando-os para 

as preocupações ambientais e para a forma como estas afetam. O objetivo é informar os jovens 

sobre questões ambientais, resíduos plásticos e reciclagem, melhorar as aptidões e competências 

dos jovens em relação ao pensamento verde e aumentar a responsabilidade social. 

 



 

 

  

 

 

 

ASSOCIAÇÃO SOJOVEM DAS SAIBREIRAS 

 

A Associação Sójovem nasceu em 1994 na cidade de Ermesinde, a cerca de 7 km da cidade do Porto, 

em Portugal. O principal objetivo é promover a inclusão social e uma ocupação saudável dos tempos 

livres dos seus associados, através de atividades educativas, culturais e desportivas. 

Desde a sua origem, Sójovem tem desenvolvido inúmeras atividades destinadas à promoção da 

cultura e do desporto inseridas num estilo de vida saudável. Com o Instituto de Emprego e Formação 

Profissional desenvolve vários cursos de formação em áreas relacionadas com empreendedorismo, 

cultura e inclusão social para jovens com menos oportunidades. 

 

A Associação Sójovem é membro da Federação de Associações de Jovens do distrito do Porto e da 

Federação Nacional de Associações de Jovens.A Associação procura ser uma ferramenta intermédia 

e potenciadora de condições e capacidades que colocam os desempregados das nossas comunidades 

locais e da nossa cidade na linha da frente na luta contra o desemprego e na procura de soluções 

credíveis e eficazes na obtenção de trabalho que dignifica e insere o cidadão na população ativa, 

tornando-o num agente de crescimento do desenvolvimento social e económico. O projeto consiste 

em olhar a economia local a partir daqueles que, embora desejem participar no processo de produção 

de riqueza, foram excluídos do mesmo: os desempregados. É neste grupo que se encontram, em 

grande parte, os problemas e desafios que a economia, a sociedade em geral e a comunidade de 

Ermesinde, em particular, enfrentam. 

No pessoal técnico, a Associação Sójovem tem 3 empregados, 2 pessoas em fase de emprego e 3 

empregados a trabalhar através da medida de reabilitação no mercado de trabalho em colaboração 

com o Instituto de Emprego e Formação Profissional. 

 



 

 

  

 

 

 

JUDETUL HARGHITA 

 

 

O Conselho do Condado de Harghita é a administração pública local do Condado de Harghita 

com um Presidente - eleito diretamente pelos cidadãos para um mandato de 4 anos - e 30 

Conselheiros Municipais, incluindo os dois Vice-Presidentes do Conselho do Condado. Em 

resumo, as seguintes atividades e responsabilidades pertencem à esfera de ação do conselho do 

condado e das suas instituições subordinadas: 

- Responsabilidades relacionadas com as infraestruturas a nível do condado e aquisições públicas, 

preservação do património cultural e monumentos históricos, assistência no urbanismo e 

certificação da construção; 

- Investimentos e desenvolvimento económico, gestão de projetos internacionais, financiados 

pela UE e estruturais; 

- Desenvolvimento e implementação de programas a nível municipal em vários campos de 

interesse: cultura, juventude, religião, escolas, sociedade civil, assistência social, saúde, 

agricultura, desenvolvimento rural, turismo, salvamento de montanha e desenvolvimento de 

zonas montanhosas, biblioteca, artes e registos; 

- Organização e protocolo de eventos a nível distrital, relação com os meios de comunicação 

social, recursos humanos, relações internacionais e coordenação das autoridades públicas locais 

do condado. A Câmara Municipal de Harghita é composta por 9 Departamentos: 

- Departamento Geral de Gestão 

- Gabinete de Auditoria Interna 

- Departamento Geral Económico 

- Departamento Geral das Construções 

- Departamento Geral da Administração Pública Local 

- Programas, Projetos e Compras Públicas Departamento Geral 

- Departamento Geral de Investimentos 

- Departamento Geral do Património 

A Câmara Municipal de Harghita criou um grupo de trabalho para o cumprimento de tarefas 

relativas aos projetos nacionais ou internacionais da Câmara Municipal no domínio do turismo, 

saúde, proteção infantil, desenvolvimento económico e social, cultura, desporto, educação, 

ambiente e outras áreas em que a Câmara Municipal tem competência. 



 

 

  

 

 

 

 

GARAGERASMUS ASBL 

GaragErasmus Foundation (gE) foi criada em 2012. É a primeira rede profissional da Geração 

Erasmus desenvolvida em coordenação com a Comissão Europeia com mais de 50 membros da 

Fundação, incluindo universidades, cidades e empresas privadas (a rede inclui Erasmus e outros tipos 

de programas de intercâmbio internacional). gE tem também uma extensa rede de organizações locais 

na Europa e fora dela. 

Graças a um acordo com a Comissão Europeia todos os anos (a partir de 2016) um estudante a 

terminar a experiência Erasmus é convidado a juntar-se à garagErasmus. Desde a sua fundação, o gE 

estabeleceu um formato online e offline, atuando como um ecossistema de talentos internacionais, 

cocriando uma Europa mais forte através e com a Geração Erasmus, com especial enfoque no 

emprego dos jovens, na valorização das competências transversais e na educação não formal, na 

capacitação intergeracional entre os ex-alunos. Para fomentar a cooperação entre estudantes e antigos 

estudantes, a GaragErasmus (rede profissional internacional) e a Erasmus Student network 

International (rede internacional de estudantes) cofundaram a Erasmus + Alumni and Students 

Alliance (ESAA), juntamente com a Oceans e a Erasmus Mundus. 

A garagErasmus é apoiada no desenvolvimento das suas iniciativas a nível internacional e europeu 

por um Conselho de Alto Nível. O Conselho oferece aconselhamento estratégico à garagErasmus 

sobre questões da UE relacionadas com a missão da Fundação, bem como aconselhamento sobre 

estratégias de advocacia e angariação de fundos no que diz respeito a entidades privadas e públicas 

na Europa. O Conselho é constituído por personalidades proeminentes das empresas, educação e 

inovação. O Conselho de Administração da GaragErasmus, órgão responsável pela direção das 

atividades da Fundação, é composto por 8 pessoas, peritos no domínio da mobilidade dos estudantes, 

política de educação, desenvolvimento e parcerias estratégicas, desenvolvimento empresarial, 

empreendedorismo e inovação. A Fundação GaragErasmus tem escritórios em Milão (IT) e Bruxelas 

(BE), de onde são realizadas atividades de ligação com redes europeias, empresas privadas, 

indivíduos, missões permanentes nacionais e instituições europeias. 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

INERCIA DIGITAL SL 

 

Fundada em 2010, Inercia Digital S.L. é uma organização andaluza inovadora especializada na 

formação e inovação em competências digitais a nível internacional. Somos um centro de EFP 

(Formação Profissional para o Emprego) oficialmente acreditado pelo nosso governo regional e a 

nossa principal área de especialização é a promoção de competências digitais e empresariais, que 

tornamos acessíveis 

através do nosso Campus Virtual, aprovado pelo Governo Regional da Andaluzia como Centro de 

Formação Virtual para o Emprego (# 66044). 

A Inercia Digital tem uma vasta experiência na participação em projetos educativos europeus 

inovadores e foi nomeada um novo membro da "Digital Skills and Jobs Coalition" da Comissão 

Europeia em 2017. Somos também os orgulhosos destinatários do Certificado de Conformidade 

AENOR EA0043 como uma Jovem Empresa Inovadora em 2015. A nossa missão é impulsionar a 

formação e inovação em competências digitais em toda a Europa, tanto para instituições educativas 

como para profissionais, para o mercado de trabalho e para todos os cidadãos europeus em geral. A 

nossa visão é ser um Centro de Formação Profissional. 

 

Educação e Formação (EFP) de Excelência a nível internacional através da melhoria contínua da 

formação e inovação em competências digitais e empresariais, impulsionando métodos de ensino e 

formação de excelência, estabelecendo uma cooperação e colaboração permanentes, em linha com as 

políticas de desenvolvimento regional, emprego, inovação e educação. Além disso, a Inercia Digital 

é membro da Coligação Verde Digital Europeia desde 2020. Esta Coligação tem a missão conjunta 

de apoiar a transformação verde e digital da economia, tanto dentro como fora da Europa. A Inercia 

Digital é uma das empresas que fazem parte deste programa e está envolvida na ecologização do 

sector das TIC e em tornar o potencial de redução de emissões das suas soluções aplicável a todos os 

outros sectores. Oferecemos formação e inovação em competências digitais e empresariais a nível 

internacional, mas também estamos empenhados em promover avanços inovadores na educação 

através de uma participação ativa em projetos e iniciativas educativas europeias. A partir do Parque 

Tecnológico e Científico de Huelva, e da Escola El Rompido, oferecemos-lhe os nossos centros de 

formação. 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

O seguinte modelo de seleção e avaliação de boas práticas de transição ecológica e 

não violenta, baseia-se na convicção de que os 5Ps da Agenda2030 nunca podem ser 

desarticulados (e que de facto o de Paz serve como pivô interdependente dos outros, 

também no sector educacional). Isto está relacionado com o debate internacional 

sobre "Coerência de Políticas para o Desenvolvimento Sustentável" e "Participação 

para o Desenvolvimento Sustentável" que foram identificadas como áreas-chave para 

a realização e localização dos objetivos da Agenda 2030 por terem uma reflexão direta 

sobre o estabelecimento do quadro de governação nacional para a sustentabilidade, 

sobre a capacidade de planear e medir os impactos das políticas públicas numa 

perspetiva de coerência, e finalmente sobre o envolvimento de todos os interessados 

nos processos participativos e educativos, como uma prática de governação 

intrínseca. 

 
 

 

 
 



 

 

  

 

 

 

Prefácio 
 

O objetivo específico do projeto é o de "narrar" positivamente o desenvolvimento 

sustentável a fim de promover ações de co-planificação. É, portanto, necessário 

proceder à identificação de elementos para compreender e formalizar de forma clara, 

rigorosa e disseminável quais são as boas práticas e os elementos replicáveis para ativar 

ações do sistema. No processo de mapeamento, é importante que não nos fiquemos 

pela bondade ou pelo sucesso no sentido retórico. 

  

Precisamos urgentemente de um novo modelo de sociedade mais sustentável que, de 

acordo com os princípios da Agenda 2030, se baseie nos direitos humanos, na 

igualdade de género e nos direitos da natureza, seja mais justo, mais saudável e um 

guardião das pessoas e do planeta. O modelo atual está cheio de contradições, 

desequilíbrios e injustiças que conduzem a novas formas de pobreza. 

  

As nossas organizações querem contribuir para este caminho e estão prontas a ajudar 

a construir uma melhor coerência política sobre os princípios da Agenda 2030 e a 

transformar o atual modelo de desenvolvimento insustentável. Fundamental para tudo 

isto é cultivar uma cultura de construção da paz baseada na justiça social, climática, na 

educação para a cidadania global. Este caminho é complexo por muitas razões. Uma 

delas é que tem de ser abordada em conjunto e simultaneamente a nível local, nacional 

e internacional. 

  

Pensamos que, para vivenciar plenamente esta interdependência, precisamos de a 

tornar parte integrante da nossa educação a todos os níveis, revolucionando o 

paradigma da valorização da teoria sem prática, da competência sem valor. 

  

Encontrar-nos-íamos então a desafiar como indivíduos e comunidades os laços de 

transição, que precisam de ser atendidos a fim de se conseguir uma transição justa e 

inclusiva a partir de uma perspetiva não violenta. 

  

Daniele Taurino - Coordenador EDU2030  

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

Guias de Susentabilidade 

 

Se a primeira matriz diz respeito à avaliação qualitativa da ação - e pode ser conduzida tanto ex ante 

na fase de conceção como ex post para monitorização -, a fim de ir mais fundo no que diz respeito 

às implicações educacionais, pensámos em ligar a ela uma segunda matriz que saia do recente 

quadro europeu de competências em sustentabilidade. 

 

Relevância Inovação

Abordagem de género

a forma como a prática é importante para os 
interessados, a medida em que criou soluções 
para os problemas, permitiu aos interessados 
alcançar os benefícios esperados

a capacidade de produzir soluções novas, 
criativas e qualitativamente coerentes para 
melhorar as condições iniciais ou a 
satisfação/solução da necessidade/problema 
original e a melhoria da qualidade dos 
serviços/protecção dos direitos;

a dependência dos recursos existentes ou a 
capacidade de gerar novos recursos, mas 
também a estabilidade dos benefícios e 
resultados alcançados a longo prazo e a 
promoção da participação

a tomada em consideração dos aspectos de 
género, ou seja, tornar visível, identificar e 
considerar as circunstâncias, necessidades e 
problemas específicos das mulheres

Impacto

Replicabilidade

a possibilidade de uma prática de ter características 
transferíveis para além da diferença de contextos

Matrix and Text Placeholder

POWERPOINT MATRIX TEMPLATE
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• Incorporar os 

valores da 

sustentabilidade

• Envolvendo

um futuro

sustentável

• Integrar a 

complexidade 

na 

sustentabilida

de

• Agir pela 

sustentabilidade

Esta área de especialização encoraja-nos a 
reflectir e a desafiar os nossos próprios 
valores e visões do mundo em termos de 
insustentabilidade, bem como os valores e 
visões do mundo da sustentabilidade.

Esta área de competência permite aos 
aprendentes visualizar cenários futuros 
alternativos e identificar acções para 
alcançar um futuro sustentável.

Esta área de competência visa equipar os 
aprendentes com competências críticas e 
de pensamento sistémico, encorajando-os 
a reflectir sobre como avaliar melhor a 
informação e questionar a 
insustentabilidade.

A área de competência encoraja os 
aprendentes a tomar medidas a nível 
individual e colectivo para moldar um 
futuro sustentável, sempre que possível.



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Focus 1

POWERPOIN T MATRIX TEM PLATE
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Abraçando a complexidade na sustentabilidade 

• Abordar um problema de sustentabilidade de todos os lados; 
considerar o tempo, o espaço e o contexto, a f im de compreender 
como os elementos interagem dentro e entre sistemas.

• Avaliar informação e argumentos, identif icar pressupostos, desaf iar o 
status quo, e reflectir sobre a forma como os antecedentes pessoais, 
sociais e culturais influenciam o pensamento e as conclusões.

• Formular desaf ios actuais ou potenciais como um problema de 
sustentabilidade em termos de dif iculdade, pessoas envolvidas, 
tempo e âmbito geográf ico, a f im de identif icar abordagens 
adequadas para antecipar e prevenir problemas, e para mitigar e 
adaptar-se a problemas já existentes.

Focus 1

POWERPOIN T MATRIX TEM PLATE
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Incorporação de valores de sustentabilidade

• Reflectir sobre valores pessoais; identif icar e explicar como os valores 
variam entre as pessoas e ao longo do tempo, ao mesmo tempo que 
se avalia criticamente como se alinham com valores sustentáveis.

• Apoiar a equidade e a justiça para as gerações actuais e futuras e 
aprender com as gerações anteriores para a sustentabilidade.

• Reconhecer que os seres humanos fazem parte da natureza; e 
respeitar as necessidades e direitos de outras espécies e da própria 
natureza, a f im de restaurar e regenerar ecossistemas saudáveis e 
resilientes.



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Focus 3

POWERPOINT MATRIX TEMPLATE
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Envolvendo futuros sustentáveis

• Prever futuros alternativos sustentáveis, imaginando 
e desenvolvendo cenários alternativos e identificando 
os passos necessários para alcançar um futuro 
sustentável preferido.

• Gerir transições e desafios em situações complexas 
de sustentabilidade e tomar decisões relacionadas 
com o futuro, face à incerteza, ambiguidade e risco.

• Adoptar uma forma relacional de pensar, explorando 

e ligando diferentes disciplinas, utilizando a 
criatividade e a experimentação com ideias ou 
métodos inovadores.

Focus 4

POWERPOINT MATRIX TEMPLATE
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Agir pela sustentabilidade

• Para navegar no sistema político, identificar a 

responsabilidade política e a responsabilização 

por comportamentos insustentáveis, e exigir 

políticas eficazes para a sustentabilidade.

• Agir para a mudança em colaboração com 

outros.

• Identificar o próprio potencial de 

sustentabilidade e contribuir activamente para 

a melhoria das perspectivas para a comunidade 

e o planeta.



 

 

  

 

 

 

 

Boas práticas de cada país 

ITÁLIA 

 

1.Localização: Ministro da Transição Ecológica/ Sociedade Civil Nacional 

  

Objetivos: Promover um processo de adequação das políticas públicas às energias sociais, 

tendo como referência o modo de funcionamento da Plataforma Multistakeholder 

estabelecida por iniciativa da Comissão Europeia em 2017. O objetivo global do Fórum é 

acompanhar a implementação da Estratégia Nacional de DS (e da Agenda 2030) através da 

participação ativa dos atores que promovem ações e políticas em favor da sustentabilidade. 

  

Descrição: O Fórum é promovido pelo MiTE mas coordenado por atores não estatais e pela 

sociedade civil: é, portanto, um órgão independente, representativo e consultivo no que 

respeita às políticas nacionais de sustentabilidade e influenciou, por exemplo, a revisão da 

Estratégia Nacional tendo em vista o HLPF. 

  

2.Localização: Movimento Nonviolento/MeYou Consortium 

  

Objetivos: Construir e validar materiais de formação para ativistas e organizações juvenis na 

intersecção entre a ecologia e a não-violência 

  

Descrição:  O Manual de Formação Como construir a paz entre os seres humanos e para 

com a natureza 

foi o núcleo do projeto "MeYou" E+ liderado pelo Movimento Não-Violento.  Visa 

transferir para organizações de pessoal e líderes juvenis a importância de mediadores, 

construtores de pontes, muros 

saltadores e exploradores de fronteira, para usar as palavras de Alexander Langer. Os jovens 

líderes e pessoal/voluntários de toda a Europa podem desfrutar de uma experiência de 

aprendizagem abrangente, capaz de os capacitar com os conhecimentos, aptidões e atitudes 

necessárias para combater a crise climática com uma perspetiva e técnicas não violentas. 

  

3. Localização: Escritórios da Fiumicino/Io,Noi ODV 

  

Objetivos: Melhorar a qualidade do ensino, especialmente no que diz respeito a questões de 

sustentabilidade 

  

Descrição: Um curso teórico-prático sobre a Agenda 2030 foi desenhado em cooperação 

com professores da área (turmas dos 6 aos 13 anos) para satisfazer a necessidade de 

atualização de conhecimentos e o desejo de construir cursos de qualidade de 20 horas de 

educação cívica, obrigatórios todos os anos. 

 



 

 

  

 

 

 

 

ALBÂNIA 

 

1.Localização: Skenderbeg's Square, Tirana, Albânia 

 

Objetivos: Os jovens juntarem-se em solidariedade com o Planeta, aumentar a 

sensibilização para ações contra as alterações climáticas e riscos relacionados. 

 

Descrição: Na iniciativa "planet earth care", jovens e embaixadores da Terra inscreveram-se 

para aumentar a sensibilização para os problemas que o ambiente e a natureza enfrentam. 

 

2.Localização: NYC/TEYC2022 Escritórios 

 

Objetivos: Identificar atores locais que tenham tornado a vida sócio-ecológica num estilo 

quotidiano. Inspirar novos modelos que apliquem os princípios do desenvolvimento 

sustentável e cartografia e promoção de iniciativas verdes. 

 

Descrição:  O Congresso Nacional da Juventude, em plena cooperação com a Fundação 

Friedrich Ebert, está empenhado em mapear e promover incentivos bem sucedidos que 

implementem os princípios do desenvolvimento verde e os do desenvolvimento sustentável. 

 

3.Localização: NYC/TEYC2022 Escritórios 

 

Objetivos: Melhorar a qualidade de vida e o ambiente, informar sobre os perigos dos 

plásticos e contribuir para a melhoria do planeta. 

 

Descrição: Como parte do programa "Eco-saúde", foi desenvolvida formação sobre os 

perigos do plástico para jovens. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

LETÓNIA 

1.Localização: 

Objetivo: Informar a sociedade sobre a acessibilidade do álcool, educar a sociedade sobre o 

facto de a água da torneira ser segura para beber, promover a disponibilidade de Ū vitamīns 

(Vitamin Water) gratuitamente em vários locais da Letónia 

 

Descrição: A iniciativa foi estabelecida pela Universidade Técnica de Riga, Innocent Cafe, e 

a Associação de Empresas de Abastecimento de Água e de Esgotos da Letónia com o objetivo 

de informar a sociedade sobre a acessibilidade da água potável e educá-los sobre o facto de 

que a água da torneira é segura para beber. 

 

2. Localização: 

Objetivo: Assegurar que todos tenham algo para comer, assegurar que as pessoas que 

necessitam de roupa e calçado possam ir até lá e obter estas coisas. 

 

Descrição: A associação está localizada na cidade de Cēsis e o seu objetivo é assegurar que 

cada membro da sociedade tenha comida e roupa. 

 

3.Localização: 

Objetivo: Assegurar as oportunidades de vida independente para pessoas com deficiência, 

promover a desinstitucionalização e implementação do modelo social de deficiência na 

Letónia e ganhar fundos para a construção de uma casa de grupo 

 

Descrição: A visão do Movimento Letão para uma Vida Independente é uma sociedade 

inclusiva e de igualdade de oportunidades para as pessoas com deficiência e isso significa 

uma comunidade local para todos, uma sociedade onde cada pessoa é de alto valor, onde cada 

pessoa com deficiência tem as mesmas oportunidades que todas as outras pessoas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

PORTUGAL 

1.Localização: Rua Alexandre Herculano n°64, 1250-096 Lisboa 

 

Objetivo: Reduzir as toneladas de alimentos de qualidade que são devolvidas anualmente à terra pelos 

agricultores, evitar o gasto desnecessário dos recursos utilizados na sua produção, tais como água, 

terra arável, energia e o tempo de trabalho. Alterando os padrões de consumo, este projeto pretende 

que no futuro todos os produtos horto-frutícolas de qualidade sejam comercializados igualmente, 

independentemente do tamanho, cor e forma. 

 

Descrição: Este projeto visa combater a ineficiência do mercado, criando um mercado alternativo 

para frutas e legumes "feios" que podem alterar os padrões de consumo. Um mercado que gera valor 

para os agricultores e consumidores e combate tanto o desperdício alimentar como as despesas 

desnecessárias. 

 

2.Localização: Porto 

 

Objetivo : Um movimento que nasceu com o objetivo de criar uma alternativa à moda rápida. 

Promove a economia circular e visa tornar a indústria da moda mais consciente social e 

ambientalmente. 

 

Descrição : Um movimento pioneiro na cidade do Porto que promove a economia circular e encoraja 

as pessoas a dar nova vida às suas roupas. 

 

3. Localização: Campus do Lumiar - Edifício E, 1º andar, 1649-038 Lisboa 

 

Objetivo: A EPIS concentra-se em metodologias inovadoras baseadas em boas práticas, com 

escalabilidade nacional, pretende criar uma aliança estratégica e estreita com as instituições do 

Governo Central, nomeadamente os responsáveis pela Educação, Formação e Emprego e procura 

estabelecer parcerias em rede com municípios, escolas e empresas nacionais e locais através da 

incubação da mudança no terreno com resultados quantitativos, promovendo a promoção da 

internalização da mudança pelo Estado e pelos municípios, com base no princípio da "universalidade 

do serviço". 

 

Descrição: O projeto visa desenvolver, incubar e internalizar novas metodologias para promover o 

sucesso na escola, a qualidade dos sistemas de educação e formação e a empregabilidade e inserção 

profissional dos jovens. 

 

 

 

  



 

 

  

 

 

 

ROMÉNIA 

 

1.Localização: 

Objetivo: Fazer um favor às explorações mais pequenas, que são mais dinâmicas, empregam 

mais pessoas e são definitivamente mais amigas do ambiente 

 

Descrição:  A iniciativa de Harghita Coutny Council relativamente à marca registada Szekler 

Product é um bom exemplo de como as pessoas numa comunidade podem superar processos 

globais desfavoráveis criando uma marca registada comum e única para os produtos 

produzidos a nível local. 

 

2.Localização: 

 

Objetivo: Sensibilizar os jovens para a importância da educação ambiental como uma forma 

de contribuir para o desenvolvimento de uma sociedade mais sustentável. 

 

Descrição: Criar educação ambiental para jovens estudantes, a fim de aprenderem a produzir 

alimentos saudáveis de modo a apoiar a sustentabilidade e um estilo de vida saudável. 

 

3.Localização 

Objetivo: Sensibilizar os jovens para a importância da educação ambiental como forma de 

contribuir para o desenvolvimento de uma sociedade mais sustentável. 

 

Descrição: Criar educação ambiental para jovens estudantes a fim de aprenderem a cuidar do 

seu ambiente de modo a apoiar a sustentabilidade e um estilo de vida saudável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

  

 

 

 

ESPANHA 

1.Localização: "Adelita Market" Calle del Espíritu Santo, 23, 28004 Madrid, Espanha 

 

Objetivo: Sensibilizar para a quantidade de poluição que produz a indústria têxtil e informar 

as pessoas sobre a moda rápida. 

 

Descrição: Uma atividade interessante poderia ser um mercado no qual as pessoas pudessem 

vender roupas que já não vestem, para que outras pessoas lhes possam dar uma nova vida. 

 

2. Localização: Valle del Guadalhorce, Espanha 

 

Objetivo: O principal objetivo da Igualarte é educar e sensibilizar os jovens a fim de alcançar 

uma região mais igualitária. Alguns dos objetivos específicos do programa são a participação 

dos jovens na criação artística, a melhoria da formação em igualdade de género e a promoção 

da cooperação entre as diferentes cidades da região de Valle del Guadalhorce para alcançar a 

igualdade. 

 

Descrição: Projeto baseado na promoção da igualdade de género através de expressões 

artísticas entre os jovens. Baseia-se no incentivo ao interesse dos jovens por este tema, 

estimulando os seus sentidos através da arte. 

 

3. Localização: Serranía de Ronda, Espanha 

 

Objetivo: O objetivo é impulsionar a participação dos jovens na comunidade educativa, nos 

organismos representativos nos centros educativos e na Rede de Mediadores destes centros, 

bem como promover a figura dos correspondentes dos jovens nos centros educativos. Em 

suma, encorajar as associações juvenis. Do mesmo modo, é necessária a participação ativa 

das famílias na comunidade educativa e no aconselhamento escolar. Além disso, as equipas 

de intervenção familiar dos serviços sociais comunitários visam melhorar os seus serviços, 

uma vez que cuidam de um grande número de famílias, e precisam de dar prioridade às 

famílias de alto risco, deixando as famílias de "menor risco" fora da atenção necessária que 

permite a modificação dos comportamentos de evasão. Finalmente, as famílias tendem a 

querer passar o máximo de tempo possível na escola, o que mostra a responsabilidade que 

dão às instituições de ensino. 

 

Descrição: Este projeto visa colaborar com programas de sete escolas secundárias para 

combater o absentismo e o insucesso escolar, através do desenvolvimento de um programa 

que acompanha especificamente os estudantes vulneráveis. Envolve a família do estudante a 

participar no seu desenvolvimento educativo e a comunidade educativa em geral. 

 

 
 

 


