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INTRODUÇÃO
O presente Catálogo, elaborado no âmbito do projeto HECOS FOR ETHICS, oferece uma
visão geral das experiências de formação que Empresas, Organizações Não– Governamentais (ONG), Universidades, Câmaras de Comércio e Indústria, e outros centros de
formação poderão implementar na área da responsabilidade social das empresas
(RSE).
A formação ética é um mandato fundamental da Comissão Europeia, que recomenda
a inclusão da RSE e o desenvolvimento de competências éticas nos programas de formação de gestores e outros funcionários na UE.
Este Catálogo servirá uma rede de entidades, que poderão assim oferecer aos participantes oportunidades de formação e aprendizagem temáticas, associadas a experiências no terreno.
Todas as instituições interessadas em implementar um HECOS for ETHICS terão a oportunidade de organizar as experiências de formação descritas neste catálogo e realizar
parte da formação de forma independente.
O Catálogo oferece formações sobre várias temáticas associadas à ética, nas quais a
parceria deste projeto tem expertise: Direitos Humanos, Trabalho, Ambiente, Segurança
e Integridade Pessoal, Não-Discriminação, Anti-corrupção, Cadeias de Abastecimento
Sustentável e Marketing Responsável. As questões transversais também serão abordadas.

HECOS FOR ETHICS 2014-1-IT01-KA200-002484 CUP code: G76G14000740006

4

RESPONSABILIDADE SOCIAL DAS
EMPRESAS
Na Estratégia 2011-2014 para Responsabilidade Social das Empresas (RSE), a Comissão
Europeia propõe uma nova definição de RSE, segundo a qual “as empresas são responsáveis pelos seus impactos na sociedade”.
Além de responsabilidades económicas, o novo entendimento de RSE passa a envolver
responsabilidades sociais e ambientais que podem proporcionar às empresas orientações a longo prazo e motivar os seus quadros executivos e funcionários para atitudes
mais pró-activas. No seu Guia para a Sustentabilidade Corporativa, de 2015, as Nações
Unidas apresentam RSE como “imperativo para as actuais empresas — essencial para o
sucesso empresarial a longo-prazo e para assegurar que os mercados acrescentam
valor a toda a sociedade”. De facto, “o bem-estar dos trabalhadores, comunidades e
planeta está intrinsecamente associado à robustez das empresas”.
O conceito e a importância da RSE como forma de procedimento competitivo autoregulatório são integrados num modelo de negócio que:


aumenta a sustentabilidade das Empresas;



oferece novas oportunidades;



maximiza a criação de valor partilhado para os accionistas das empresas e
para a sociedade em geral;



identifica, previne e mitiga possíveis impactos adversos.

A partir de uma perspectiva Ética, o Desenvolvimento Sustentável é a "resposta eticamente fundada para um processo mundial em que a investigação é frequentemente
utilizada em prol de interesses privados e económicos, sendo que esses interesses vão
moldando o perfil educacional dos jovens "(Altner e Michelsen, 2005 cit. em Barth et al,
2007).

“A RSE deve ser inequivocamente definida como uma responsabilidade incumbente a todos os níveis de gestão,
que deve ser objecto de acompanhamento contínuo por
parte dos quadros de topo" “
Bernardo Kliksberg,
Pioneiro de Ética para o desenvolvimento e
Responsabilidade Social das Empresas.
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METODOLOGIA DE FORMAÇÃO
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No âmbito do HECOS for Ethics, o desenvolvimento de competências éticas implica um percurso de aprendizagem em três etapas. Estas são sequenciais e devem ser implementados de
acordo com a seguinte ordem: 1) formação e aprendizagens temáticas, 2) experiência de terreno, e 3) avaliação do percurso e reconhecimento das aprendizagens.
FORMAÇÃO E APRENDIZAGENS TEMÁTICAS
A formação e aprendizagens temáticas são cursos de formação em sala de aula baseados
em métodos de educação não formais. Estes cursos têm por objectivo formar e preparar os
participantes do HECOS for ETHICS para a seguinte fase de formação: uma experiência no
terreno. Esta formação é composta por nove módulos temáticos. Cada módulo inclui um
conjunto de tópicos relacionados com políticas, práticas e discussões relevantes a nível
internacional, regional e nacional.
EXPERIÊNCIA DE TERRENO
A formação informal constitui a segunda fase de uma experiência HECOS. Após a formação
anterior, cada participante terá a oportunidade de passar por uma experiência de terreno,
centrada num estudo de caso associado ao tema analisado em contexto de sala de aula.
Potenciais locais de experiências de terreno incluem cenários onde OSC e/ou instituições
governamentais implementam as suas iniciativas junto de comunidades vulneráveis nos mais
diversos contextos. A experiência de terreno pode ter lugar a nível local, nacional, regional ou
internacional.
AVALIAÇÃO DO PERCURSO E RECONHECIMENTO DAS APRENDIZAGENS
O último passo de uma experiência HECOS é a avaliação final dos resultados de aprendizagem dos participantes e das competências desenvolvidas no decurso das fases iniciais desta
experiência formativa. O objectivo principal deste encontro final é apoiar os participantes no
reconhecimento da transformação pessoal desencadeada por uma experiência HECOS for
ETHICS.
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EXPERIÊNCIAS HECOS
Considerando o tempo disponível das partes interessadas e o percurso de aprendizagem pretendido, é possível escolher uma de quatro experiências HECOS. Cada uma destas opções
está alinhada com o quadro do Sistema Europeu de Transferência de Créditos (ECTS). Assim,
ao frequentar a Opção A, B, C ou D, o participante acumulará diferente número de créditos
(ver tabela 1).
Tabela 1. Créditos Hecos for Ethics

METODOLOGIA
Seguindo as características da aprendizagem e educação não formais, a abordagem HECOS
à formação prevê um percurso de aprendizagem que associa a aprendizagem individual e
social, promove relações simétricas de ensino- aprendizagem, é participativa e centrada no
formando. A formação é holística e orientada para o processo, próximo de preocupações da
vida real, experiencial e orientada para a lógica aprender fazendo. É voluntária, utiliza intercâmbios interculturais e encontros como dispositivos de aprendizagem. Visa acima de tudo
transmitir e praticar os valores e as competências de uma cultura e vivência democráticas.
PARTES INTERESSADAS E PARTICIPANTES
Idealmente, ao longo das três etapas do processo formative dever-se-á desenvolver uma parceria com empresas, câmaras de comércio e indústria, centros de formação e organizações
da sociedade civil:


Empresas, Universidades e ONG: tomam a iniciativa de activar e liderar um processo
HECOS (individualmente ou em grupo); mapeam um grupo de participantes e concebem um plano de experiência HECOS baseado nas expectativas do grupo e da(s) instituições representadas (área / módulo, cronograma, horário, grupo de formadores, contexto
e localização da experiência de terreno);



Entidades de Formação, Universidades: preparam e facilitam a formação e aprendizagens temáticas e conduzem avaliação final da aprendizagem. Em alternativa, a formação pode ser assegurada por um consultor ou formadores independentes dispostos a trabalhar pro-bono. Cabe à organização líder identificar a opção mais adequada.



ONG e outras organizações da sociedade civil: acolhem um participante durante a sua
experiência de terreno em projectos de desenvolvimento local ou programas/projetos de
cooperação internacional para o desenvolvimento. As OSC devem apoiar as formações
e aprendizagens temáticas, particularmente nos aspectos relacionados com o contexto
nacional/ local e com o âmbito das suas intervenções.
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HECOS: RESULTADOS DE APRENDIZAGEM E COMPETÊNCIAS TRANSVERSAIS
Todos os módulos de formação são concebidos para corresponder a uma experiência de
aprendizagem de nível 6 do Quadro Europeu de Qualificações. À semelhança dos restantes
8 níveis do QEQ, o nível 6 "é definido por um conjunto de descrições que indicam os resultados de aprendizagem relevantes para as qualificações a esse nível em qualquer sistema de
qualificações".

O objectivo de uma formação HfE é que, no final do processo de três etapas, o formando
tenha aprendido com os diferentes módulos e desenvolvido competências de sustentabilidade (conhecimentos, habilidades e atitudes). Os participantes que desejem obter créditos
para participação na formação HfE deverão:


Participar numa formação HfE em um de oito temas: Direitos Humanos, Trabalho,
Ambiente, Segurança e Integridade Pessoal, Não-discriminação, Anti-corrupção,
Cadeias de Abastecimento Sustentável, Marketing Responsável.



Participar num percurso de avaliação que permita demonstrar o seu nível de desempenho em termos de competências de sustentabilidade e o progresso alcançado nos
diversos aspectos.

As competências de sustentabilidade a trabalhar durante a formação HfE baseiam-se no
quadro de competências interligadas e interdependentes de Wiek (2011). O desenvolvimento dessas competências de sustentabilidade permite que os formandos concebam soluções
e dêem conselhos sobre questões/ casos de sustentabilidade complexos relacionados com
os temas gerais HfE. Dever-se-ão desenvolver as seguintes competências de sustentabilidade:
1.

Pensamento sistémico: capacidade de analisar sistemas complexos em diferentes domínios (sociedade, meio ambiente, economia, etc) e diferentes escalas
(do local ao global); a capacidade de analisar sistemas complexos inclui compreensão, verificação empírica, e articulação das estruturas, componenteschave e dinâmicas.

2.

Pensamento Estratégico: capacidade para conceber e implementar intervenções, processos de transição e estratégias de governação transformadoras conduncentes à sustentabilidade.

3.

Inovação e criatividade: capacidade de analisar, avaliar e conceber visões de
futuro relacionadas com problemáticas de sustentabilidade.

4.

Competência normativa: capacidade de mapear, especificar, aplicar, conciliar
e negociar valores, princípios, objectivos e metas de sustentabilidade; esta capacidade assenta em conhecimentos normativos adquiridos, incluindo conceitos
de justiça, equidade, integridade socio-ecológica e ética.

5.

Competências interpessoais: capacidade de motivar, capacitar e facilitar investigação sobre sustentabilidade de forma colaborativa, participativa centrada na
resolução de problemas; esta capacidade inclui competências avançadas de
comunicação, deliberação e negociação, colaboração, liderança, pensamento pluralista e transcultural, bem como empatia.
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FORMAÇÃO E APRENDIZAGEM TEMÁTICAS
Módulos
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Direitos Humanos
Direitos Humanos

Não-discriminação

Trabalho

Cadeias de
Abastecimento
Sustentável

Anti-corrupção

Ambiente

Segurança e
Integridade Pessoal

Marketing Responsável

Temas Transversais
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PORQUÊ ESTE CURSO

Direitos Humanos

 Compreender a influência do

Este curso proporciona uma oportunidade para formar os participantes
sobre os princípios e questões dos Direitos Humanos com uma atenção
específica para o papel da RSE. A educação para os direitos humanos
constitui um contributo essencial para a prevenção a longo prazo das
violações dos direitos humanos e representa um investimento importante
para o alcance de uma sociedade justa em que os direitos humanos de
todos são valorizados e respeitados. Os módulos de formação incluem
tópicos comuns aos outros temas do Catálogo, tais como
Responsabilidade Social das Empresas, Cooperação para o
Desenvolvimento e diálogo Intercultural. Os tópicos específicos, a
duração e a oferta de diferentes opções adaptadas às necessidades
dos participantes resume-se na seguinte tabela:

Tópico

Carga horária (nº horas)
Opção A

Opção B

Opção C

Opção D

1. Direitos Humanos

3

2

1

1

2. Direitos das Mulheres

2

1

1

1

3. Direitos Humanos e Migrações

2

2

1

1

4. Convenção dos Direitos da Criança

3

2

1

1

5. Violações dos Direitos Humanos

3

2

1

1

6. Análise, advocacia, lobbying, etc.

4

4

2

2

7. Sector Privado e Direitos Humanos

5

3

3

2

8. Direitos Humanos e RSE (projeto
final)

10

6

5

4
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sector privado
humanos;

 Reconhecer

nos

direitos

diferentes

a b o r d a g e n s a o s d i r e i to s
humanos de acordo com
grupos específicos: mulheres,
migrantes, crianças;

 Reconhecer a Educação e o
Activismo para os Direitos
Humanos, ini ci ati vas e
ferramentas no âmbito da RSE.

ACTIVIDADES SUGERIDAS
O Guia de Formação HECOS for
Ethics oferece um conjunto de
actividades para cada um dos
módulos. Este conjunto resulta de um
processo de mapeamento, que inclui
temas e abordagens metodológicas
próximas do âmbito e propósito do
HECOS. Por favor consulte o guia de
formação do HfE para obter mais
informações sobre ati vidades
específicas.

PARA MAIS INFORMAÇÕES
HECOS for Ethics
E-mail: info@hecosforethics.eu
Website: www.hecosforethics.eu
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Trabalho

PORQUÊ ESTE CURSO

Este curso é uma oportunidade para formar os participantes sobre as
Normas Internacionais do Trabalho (NIT) e príncipios com enfoque na
RSE. A formação sobre NIT e boas práticas reconhecidas
internacionalmente pode contribuir para o desenvolvimento
económico e social a nível global. Os módulos de formação incluem
tópicos comuns aos outros temas do Catálogo, tais como
Responsabilidade Social das Empresas, Cooperação para o
Desenvolvimento e diálogo Intercultural. Os tópicos específicos, a
duração e a oferta de diferentes opções adaptadas às necessidades
dos participantes resume-se na seguinte tabela:

 Co m p r e e n d e r

d i f e r e n te s

dimensões de RSE relativas ao
trabalho;

 Reconhecer

diferentes

percepções sociais e culturais
relacionadas com natureza do
trabalho — economia informal,
voluntariado, etc.;

 Identificar

ferramentas

e

sistemas que promovem a
justiça e sustentabilidade no
enquadramento do emprego.

Carga horária (nº horas)
Tópico

Opção
A

Opção B

Opção C

Opção D

1. Trabalho

1

1

1

1

2. Enquadramento Legal, mecanismos
de protecção regionais e
internacionais

2

2

1

1

3. Auto-emprego e inserção

2

2

1

1

4. Economia informal

2

2

1

1

5. Trabalho voluntário

4

3

1

2

6. Análise, advocacia, lobbying, etc

4

3

1

1

7. Trabalho e RSE

5

3

3

2

8. Representações culturais do
trabalho relacionadas com género,
idade, etc.

4

2

2

1

9. Trabalho e RSE (projecto final)

10

ACTIVIDADES SUGERIDAS
O Guia de Formação HECOS for
Ethics oferece um conjunto de
actividades para cada um dos
módulos. Este conjunto resulta de um
processo de mapeamento, que inclui
temas e abordagens metodológicas
próximas do âmbito e propósito do
HECOS. Por favor consulte o guia de
formação do HfE para obter mais
informações sobre ati vidades
específicas.

PARA MAIS INFORMAÇÕES
HECOS for Ethics
E-mail: info@hecosforethics.eu

6

5
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Cadeias Abastecimento Sustentável
Este curso é uma oportunidade para formar os participantes sobre os
princípios e questões associadas às Cadeias de Abastecimento
Sustentável (CAS) com uma abordagem específica para o papel da
RSE. A globalização e um sector privado cada vez mais competitivo
colocam novos desafios e oportunidades para a gestão de
fornecedores no fundo da cadeia. A relação entre CAS e RSE permite
uma abordagem eficiente, holística e abrangente à CAS e a estratégias
de negócios. Os módulos de formação incluem tópicos comuns aos
outros temas do Catálogo, tais como Responsabilidade Social das
Empresas, Cooperação para o Desenvolvimento e diálogo Intercultural.
Os tópicos específicos, a duração e a oferta de diferentes opções
adaptadas às necessidades dos participantes resume-se na seguinte
tabela:

 Compreender os fundamentos
das Cadeias Abastecimento
Sustentável;

 Reconhecer os desafios e
oportunidades das CAS;

 Identi fi car

e

val ori zar

f e rr amen tas e si s te mas
promotores de justiça e bem
etsar-comum no quadro das
CAS.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Carga horária (nº horas)
Tópico

PORQUÊ ESTE CURSO

Opção A

Opção B

Opção C

Opção D

1. Fundamentos das Cadeias de
Abastecimento Sustentável.

2

2

1

1

2. Dados estatísticos e contexto pelo
mundo.

2

2

1

1

3. Desafios e oportunidades das
cadeias de abastecimento
sustentável

4

2

2

2

4. Iniciativas sustentáveis e “causas
verdes”

7

5

3

3

5. Cadeias de Abastecimento
Sustentável e RSE

7

5

3

3

6. Cadeias de Abastecimento
Sustentável e RSE (Projecto Final)

10

6

5

4

O Guia de Formação HECOS for
Ethics oferece um conjunto de
actividades para cada um dos
módulos. Este conjunto resulta de um
processo de mapeamento, que inclui
temas e abordagens metodológicas
próximas do âmbito e propósito do
HECOS. Por favor consulte o guia de
formação do HfE para obter mais
informações sobre ati vidades
específicas.

PARA MAIS INFORMAÇÕES
HECOS for Ethics
E-mail: info@hecosforethics.eu

HECOS FOR ETHICS 2014-1-IT01-KA200-002484 CUP code: G76G14000740006

Website: www.hecosforethics.eu

12

© Rosto Solidário

Segurança e Integridade Pessoal

PORQUÊ ESTE CURSO
 Compreender a Segurança e

Este curso é uma oportunidade para formar os participantes sobre os
fundamentos e questões da Segurança e Integridade Pessoal, com
particular atenção para o papel da RSE. Enquadradas numa política
operacional interna, as empresas são responsáveis por assegurar a
segurança dos seus funcionários, garantindo simultaneamente respeito
pelos direitos humanos e liberdades fundamentais. Os módulos de
formação incluem tópicos comuns aos outros temas do Catálogo, tais
como Responsabilidade Social das Empresas, Cooperação para o
Desenvolvimento e diálogo Intercultural. Os tópicos específicos, a
duração e a oferta de diferentes opções adaptadas às necessidades
dos participantes apresenta-se na seguinte tabela:

Integriade Pessoal
quadro da RSE;

(SIP)

no

 Reconhecer a importância da
Segurança e I ntegriade
Pessoal, em particular no
sector privado;

 I dentificar

e

valorizar

ferramentas e modelos de
negócio que respeitam e
promovem a SIP.

ACTIVIDADES SUGERIDAS
Tópico

Carga horária (nº horas)
Opção A Opção B

Opção C

Opção D

1. Segurança e Integridade pessoal:
conceitos e enquadramento

4

3

2

2

2. Segurança e Integridade pessoal
nas empresas

5

4

2

2

3. Sistemas de Apoio dos Negócios
Sociais

6

4

3

2

4. O papel da RSE na Segurança e
Integridade pessoal

7

5

3

4

5. Segurança e Integridade pessoal e
RSE (projecto final)

10

O Guia de Formação HECOS for Ethics
oferece um conjunto de actividades
para cada um dos módulos. Este
conjunto resulta de um processo de
mapeamento, que inclui temas e
abordagens metodológicas próximas
do âmbito e propósito do HECOS. Por
favor consulte o guia de formação do
HfE para obter mais informações sobre
atividades específicas.

PARA MAIS INFORMAÇÕES
HECOS for Ethics

6

5

3

E-mail: info@hecosforethics.eu
Website: www.hecosforethics.eu
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Não-discriminação

PORQUÊ ESTE CURSO

Este curso é uma oportunidade para formar os participantes sobre os
fundamentos e questões da não-discriminação com enfoque especial
no papel da RSE. Neste contexto de mercado global, as empresas,
governos e OSC devem adoptar estes príncipios. Ao fazê-lo, é essencial
que se desenvolvam competências culturais transversais. Estas devem
reconhecer, em particular, a diversidade e a inclusão que permitem a
pessoas de diferentes contextos ouvir e serem ouvidas, compreender e
serem compreendidas, bem como trabalharem juntas produtivamente.
Os módulos de formação incluem tópicos comuns aos outros temas do
Catálogo, tais como Responsabilidade Social das Empresas,
Cooperação para o Desenvolvimento e diálogo Intercultural. Os tópicos
específicos, a duração e a oferta de diferentes opções adaptadas às
necessidades dos participantes apresenta-se na seguinte tabela:

 Compreender os conceitos
de Igualdade, Equidade e
Discriminação;

 Reconhecer

di ferentes

factores
e
discriminação;

 I d e n ti f i ca r

motores
e

de

valori zar

ferramentas e abordagens
promotoras de atitudes nãodiscriminatórias.

ACTIVIDADES SUGERIDAS
Carga horária (nº horas)
Tópico

Opção A

Opção B

Opção C

Opção D

1. Identidade, Diversidade, Igualdade,
conceitos de equidade

4

3

1

1

2. Discriminação baseada na
deficiência, religião, nacionalidade,
opções políticas, género, contexto
cultural.

4

3

2

2

3. Compreensão e diálogo
Intercultural.

4

3

2

2

4. Igualdade e equílibrio de Género

4

3

2

2

5. Educação para a Cidadania Global

6

4

3

3

6. Não-discriminação e RSE (projecto
final)

10

6

5

3

O Guia de Formação HECOS for
Ethics oferece um conjunto de
actividades para cada um dos
módulos. Este conjunto resulta de um
processo de mapeamento, que inclui
temas e abordagens metodológicas
próximas do âmbito e propósito do
HECOS. Por favor consulte o guia de
formação do HfE para obter mais
informações sobre ati vidades
específicas.

PARA MAIS INFORMAÇÕES
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HECOS for Ethics
E-mail: info@hecosforethics.eu
Website: www.hecosforethics.eu
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© Libera-Mente Onlus

PORQUÊ ESTE CURSO

Anti-corrupção
Este curso é uma oportunidade para formar os participantes sobre os
príncipios e desafios da anti-corrupção. A corrupção provoca danos
enormes à sociedade, afectando governos, organizações e
indivíduos. Os desafios colocados pela corrupção precisam de ser
enfrentados de forma mais eficiente através de um envolvimento
mais forte de diversos atores. Os módulos de formação incluem
tópicos comuns aos outros temas do Catálogo, tais como
Responsabilidade Social das Empresas, Cooperação para o
Desenvolvimento e diálogo Intercultural. Os tópicos específicos, a
duração e a oferta de diferentes opções adaptadas às
necessidades dos participantes apresenta-se na seguinte tabela:

Carga horária (nº horas)

Tópico

 Compreender o impacto da
corrupção nas organizações;

 Reconhecer a RSE como
mecanismo
corrupção;

de

anti-

 C o m p r e e n d e r

o

enquadramento da legislação
anti-corrupção e reconhecer
as suas limitações.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Opção A

Opção B

Opção C

Opção D

1. Corrupçao: conceitos e dados

3

2

1

1

2. Impacto da corrupção nos negócios

3

2

1

1

3. Governos e sector privado: equílibrio
de poder e promiscuidade

4

3

1

1

4. Compromissos políticos e políticas
internacionais, príncipios e
recomendações anti-corrupção

4

3

2

2

5. Cultura organizacional anticorrupção

4

3

3

2

6. Mecanismos anti-corrupção

4

3

2

2

7. Anti-corrupção e RSE (projecto final)

10

6

5

4

O Guia de Formação HECOS for
Ethics oferece um conjunto de
actividades para cada um dos
módulos. Este conjunto resulta de
um processo de mapeamento, que
i n cl ui te m a s e a b o r da g e n s
metodológicas próximas do âmbito
e propósito do HECOS. Por favor
consulte o guia de formação do HfE
para obter mais informações sobre
atividades específicas.

PARA MAIS INFORMAÇÕES
HECOS for Ethics

HECOS FOR ETHICS 2014-1-IT01-KA200-002484 CUP code: G76G14000740006

E-mail: info@hecosforethics.eu
Website: www.hecosforethics.eu
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© OIKOS Onlus

PORQUÊ ESTE CURSO

Ambiente
Este curso é uma oportunidade para formar os participantes sobre
questões ambientais e sobre o impacto do sector privado nas
alterações climáticas. A RSE ambiental contribui para aumentar a
consciência dos quadros executivos e compreender o impacto das
suas actividades no Meio Ambiente e no bem-estar Humano. A forma
como as empresas regulam os seus níveis e procedimentos de consumo
e de produção tem tido importantes consequências ambientais a nível
global, sendo pois crucial compreendê-las. Os módulos de formação
incluem tópicos comuns aos outros temas do Catálogo, tais como
Responsabilidade Social das Empresas, Cooperação para o
Desenvolvimento e diálogo Intercultural. Os tópicos específicos, a
duração e a oferta de diferentes opções adaptadas às necessidades
dos participantes apresenta-se na seguinte tabela:

 Compreender o impacto do
sector privado no Meio
Ambiente e Recursos Naturais;

 Reconhecer a importância
da proteção ambiental e do
combate às alterações
climáticas
para
o
desenvolvimento sustentável;

 I denti fi car

e

valorizar

instrumentos e estratégias
para gestão ambiental ética

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Opção A

Opção B

Opção C

Opção D

1. Ambiente – Conceitos e
enquadramento

2

2

1

1

2. Protecção ambiental

3

2

2

1

3. Sustentabilidade Ambiental nas
Empresas

5

3

2

2

O Guia de Formação HECOS for
Ethics oferece um conjunto de
actividades para cada um dos
módulos. Este conjunto resulta de um
processo de mapeamento, que inclui
temas e abordagens metodológicas
próximas do âmbito e propósito do
HECOS. Por favor consulte o guia de
formação do HfE para obter mais
informações sobre ati vidades
específicas.

4. Gestão Ambiental e RSE

5

4

2

3

PARA MAIS INFORMAÇÕES

5. Instrumentos e Estratégias para
Gestão Ambiental

7

5

3

3

6. Ambiente & RSE (projecto final)

10

6

5

3

Tópico

Carga horária (nº horas)

HECOS for Ethics

HECOS FOR ETHICS 2014-1-IT01-KA200-002484 CUP code: G76G14000740006

E-mail: info@hecosforethics.eu
Website: www.hecosforethics.eu
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© Rosto Solidário
PORQUÊ ESTE CURSO

Marketing Responsável
Este curso é uma oportunidade para formar os participantes sobre
Marketing Responsável. A RSE no marketing deverá ser infundida de
forma instrumental no branding. Há inúmeros exemplos de boas
práticas de marketing responsável, que demonstram o compromisso
das empresas em relação ao impacto social dos seus produtos e à
resposta dos consumidores, dos activistas e às expectativas da
sociedade em geral.b Os módulos de formação incluem tópicos
comuns aos outros temas do Catálogo, tais como Responsabilidade
Social das Empresas, Cooperação para o Desenvolvimento e diálogo
Intercultural. Os tópicos específicos, a duração e a oferta de
diferentes opções adaptadas às necessidades dos participantes
apresenta-se na seguinte tabela:

 Compreender as ligações
entre
estratégi as
de
Marketing e o sector privado
e o impacto destas no
desenvolvimento global.

 Reconhecer

o

valor

acrescentado do marketing
responsável .

 I denti ficar

e

valori zar

instrumentos e abordagens
de marketing responsável.

ACTIVIDADES SUGERIDAS
Carga horária (nº horas)
Tópico

Opção A

Opção B

Opção C

Opção D

1. Conceito de Marketing Social

2

2

2

2

2. Tendências do Marketing de causas

6

4

2

2

3. Marketing Responsável Mix

7

5

3

2

4. Marketing Responsável

7

5

3

3

5. Marketing Responsável e RSE
(projecto final)

10

6

5

4

O Guia de Formação HECOS for
Ethics oferece um conjunto de
actividades para cada um dos
módulos. Este conjunto resulta de um
processo de mapeamento, que inclui
temas e abordagens metodológicas
próximas do âmbito e propósito do
HECOS. Por favor consulte o guia de
formação do HfE para obter mais
informações sobre ati vidades
específicas.

PARA MAIS INFORMAÇÕES
HECOS for Ethics
E-mail: info@hecosforethics.eu
Website: www.hecosforethics.eu

HECOS FOR ETHICS 2014-1-IT01-KA200-002484 CUP code: G76G14000740006
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© Odissee

Questões Transversais —
Escola de Verão
Gestão Sustentável

PORQUÊ ESTE CURSO
 Compreender o impacto



Esta formação constitui uma oportunidade para capacitar os
participantes sobre gestão sustentável. Durante o período de
formação discutem-se vários temas, nomeadamente marketing



responsável, ambiente e cadeias de abastecimento sustentável.
A Escola de Verão em Gestão Sustentável é um curso de formação
intensiva organizado pela Odisee University College, de KU Leuven, e



pela VOKA Oost-Vlaanderen. Esta iniciativa reúne gestores de
empresas e de ONG, bem como estudantes visando promover o
pensamento sustentável, aumentar a consciência das oportunidades
de negócios sustentáveis e oferecer conhecimentos e competências
que permitam traduzir ideias sustentáveis em iniciativas empresariais



do sector privado no meio
ambiente e nos recursos
naturais.
Compreender as ligações
entre as estratégias de
marketing e o sector
privado, e o seu impacto
no
desenvolvi mento
global;
Compreender
os
fundamentos das cadeias
de
abastecimento
sustentável (CAS).
Rec on hecer
o
va l or
acrescentado da gestão
sustentável e descobrir
novos
desafios
e
oportunidades nesta área.
Identificar e valorizar novos
instrumentos e abordagens
para a gestão sustentável.

ACTIVIDADES SUGERIDAS
A Escola de Verão em Gestão Sustentável propõe um conjunto de
actividades para cada um dos temas escolhidos, reforçando uma
forma sustentável de trabalhar do ponto de vista académico e
empresarial. As actividades baseiam-se na abordagem e no propósito metodológico do HECOS.

PARA MAIS INFORMAÇÕES
Odisee University College
Email: elien.crois@odisee.be
Tel: +32 (0)2- 300 22 18

HECOS FOR ETHICS 2014-1-IT01-KA200-002484 CUP code: G76G14000740006
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EXPERIÊNCIAS DE TERRENO
Formação e actividades

Human Rights
Direitos Humanos

Não-discriminação

Trabalho

Cadeias de
Abastecimento
Sustentável

Anti-corrupção

Ambiente

Segurança e
Integridade Pessoal

Marketing Responsável

Temas Transversais

HECOS FOR ETHICS 2014-1-IT01-KA200-002484 CUP code: G76G14000740006
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© PRC SCII

Direitos Humanos
Novas abordagens à Educação das crianças de etnia
cigana, PRC SCCI (Eslováquia)
Descrição da Organização e do Contexto Local
O projecto ROMA EDUCATION visa melhorar o nível de escolaridade
primária das crianças de etnia cigana. A educação destas crianças
deve ter em conta as especificidades da etnia cigana, o seu nível
social e antecedentes familiares. Todas estas considerações reflectemse na melhoria da educação das crianças ciganas, bem como na
preparação de professores e "assistentes à etnia cigana". É também
de referir como impacto do projeto a preparação dos melhores alunos
das escolas secundárias, alguns dos quais são membros do PRC SCCI.

Actividades
Esta é uma formação de duas semanas, que inclui visitas e workshop de
quatro horas. O workshop será organizado no PRC SCCI no contexto do
projecto HfE. As principais actividades incluem:
 Uma apresentação de quatro horas sobre os principais problemas e
políticas previstas para um conceito de educação de crianças e
alunos de etnia cigana no campo PRC SCCI;
 Uma visita aos locais do projecto, escolas primárias na região com
maior número de crianças de etnia cigana;
 Grupos de discussão e reuniões de reflexão com as partes interessadas relevantes e beneficiários para identificar as necessidades e soluções para melhorar o contexto educacional dos alunos: (i) avaliação e identificação, soluções e medidas para melhorar a educação
das crianças ciganas; (ii) a determinação do envolvimento, participação e responsabilidades dos participantes nesse processo; (iii)
avaliação anual das intenções de cada participante no final do ano
letivo.

HECOS FOR ETHICS 2014-1-IT01-KA200-002484 CUP code: G76G14000740006

Participar nesta experiência
permitirá:



Reforçar conhecimentos
sobre educação das
crianças de etnia cigna;
Compreender
o
pro ble ma
e
pr op or
soluções efectivas quer a
nível local como nacional.

Informações logísticas
Transporte: Organizado pelo staff da
PRC SCCI: veículos/minibus staff
Alojamento: organizado pelos participantes na formação
Idioma: Eslovaco
Moeda: Euro

Para mais informações
PRC SCCI, Prešov, Slovakia
Email: juraj.kupciha@sopk.sk
Phone: +421 51 7580 062
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© OIKOS Onlus

Direitos Humanos
Mlehorar a inclusão dos refugiados nas comunidades
europeias, Oikos Onlus (Itália)

Participar nesta experiência
permitirá:


Descrição da Organização e do Contexto Local
Em parceria com a associação local PROTEZIONE CIVILE e pesariis de
Pesariis, a OIKUS Onlus pretende sensibilizar para a situação dos refugiados com o objectivo de compreender os problemas concretos
que estes enfrentam na viagem desde os seus países de origem. O
objectivo desta formação é incentivar os participantes a encontrar
soluções concretas para a integração e inclusão de refugiados na
sociedade europeia e dar voz às suas histórias pessoais .

Actividades
Esta formação tem a duração de uma semana e será conduzida em
Pesariis. Esta é uma cidade muito pequena e todas as associações
da região estarão envolvidas nas diversas actividades, tais como
workshops. As principais atividades incluem:
 Formação de equipas;
 Uma simulação de 24 horas da rota dos refugiados para
compreender o que força as pessoas a fugir e o stress e as
emoções psicológicas durante essa fuga;
 Dois dias de debriefing e seminários para facilitar a recuperação
da experiência;
 Reunião com refugiados para ouvir experiências reais de fuga e
compará-las com a simulação e criar uma conexão real com
elas;
 Criação, em colaboração com os refugiados, de ferramentas que
reforçarão a experiência e, ao mesmo tempo, dão voz aos
requerentes de asilo.



Reforçar o conhecimento
e compreensão sobre as
problemáticas associadas
aos requerentes de asilo e
outros migrantes;
Aprender e experienciar
soluções inovadoras para a
inclusão dos requerentes
de asilo.

Informações logísticas
Transporte: organizado pelo staff do
projecto (carros e/ou minibus)
Alojamento: organizado pelo staff do
projecto em Udine (lodges, apartamentos privados, etc.)
Idioma: Italiano
Moeda: Euro

Para mais informações
OIKOS Onlus
Email: cristina.pugnale@oikosonlus.net
chiara.torassa@oikosonlus.net
Phone: +39 (0)432 520803

HECOS FOR ETHICS 2014-1-IT01-KA200-002484 CUP code: G76G14000740006
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© OIKOS Onlus

Direitos Humanos
Projecto AURA, Oikos Onlus (Itália)

Participar nesta experiência
permitirá:


Descrição da Organização e do Contexto Local
O projecto AURA visa a inclusão de requerentes de asilo no contexto
local, oferecendo apoio burocrático e linguístico e criando uma rede de
apoio à sua integração na sociedade europeia. A formação visa criar
uma oportunidade de aprendizagem conectando os participantes com
a vida dos imigrantes, dando ênfase às dificuldades e oportunidades de
integração na sociedade europeia. A formação
desafiará os
participantes a desenvolver novas oportunidades de aprendizado
dirigidas aos requerentes de asilo, além de ser um instrumento útil para
aumentar a consciencialização da organização de envio sobre esta
temática.

Actividades
A formação tem a duração de uma semana e inclui seminários, actividades
práticas e workshops. O objectivo é pensar materiais de ensino originais para
diferentes assuntos que serão utilizados em contexto de sala e/ou em
actividades estruturadas da organização de acolhimento com os requerentes
de asilo. As principais atividades incluem:
 Seminário sobre as culturas envolvidas na formação, liderado por uma
psicóloga com experiência em imigração, para entender as principais
dificuldades encontradas pelos requerentes de asilo quando entram em
contacto com a nossa sociedade;
 Atividades práticas com os requerentes de asilo para obter informações
sobre o ponto de vista dos "novos estudantes";
 Desenvolver materiais de ensino inovadores para melhorar e criar uma
inclusão efectiva dos requerentes de asilo na sociedade de acolhimento,
utilizando o quadro de novas competências e conhecimentos adquiridos,
tendo em consideração as necessidades dos requerentes de asilo;
 Experimentar novas ferramentas com os requerentes de asilo: recebendo
feedback imediato dos usuários finais.

HECOS FOR ETHICS 2014-1-IT01-KA200-002484 CUP code: G76G14000740006



Reforçar o conhecimento
sobre
as
desafios
enfrentados
pelos
requerentes de asilo;
Adquirir
novos
conhecimentos sobre a
situação de direitos
humanos dos imigrantes
em países europeus.

Informações logísticas
Transporte: organizado pelo staff do
projecto (carros e/ou minibus)
Alojamento: organizado pelo staff do
projecto em Udine (lodges, apartamentos privados, etc.)
Idioma: Italiano
Moeda: Euro

Para mais informações
OIKOS Onlus
Email: cristina.pugnale@oikosonlus.net
chiara.torassa@oikosonlus.net
Phone: +39 (0)432 520803
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Direitos Humanos
Observatório dos Direitos — Liga Guineense dos Direitos
Humanos (Guiné-Bissau)

THIS EXPERIENCE
ALLOW YOU:
Participar
nestaWILL
experiência
permitirá:



de vida local;



Adquirir

e/ou

aporfundar

conhecimentos sobre oportunidades e desafios na área
dos direitos humanos; na GB

Descrição da Organização e do Contexto Local
O OBSERVATÓRIO DOS DIREITOS é um contributo para desenvolver uma
cultura dos Direitos Humanos na Guiné-Bissau, favorecendo a ação
cidadã e o respeito efetivo de todos os direitos. Trata-se de desenvolver
aquela cultura na sua multidimensionalidade, incluindo direitos cívicos e
políticos, económicos, sociais e culturais, direitos ambientais e cibernéticos entre muitos outros direitos que estão na base das relações entre os
cidadãos e as diversas instâncias de poder e nas suas práticas concretas – poder político, tradicional, religioso, na família e noutras formas de
poder. A contribuição para esta cultura parte da necessidade de fazer
oposição a uma cultura de impunidade vigente e o sentimento de insegurança, seja na vida pública seja no seio da vida familiar. Nesse sentido, é criado e desenvolvido o OBSERVATÓRIO DOS DIREITOS que procurará melhorar o nível de conhecimento e de monitoramento dos Direitos
Humanos na Guiné-Bissau. Isso implica a criação de condições de acesso a informação sobre direitos humanos favorável ao desenvolvimento
de acções focadas nos direitos, com maior nível de coordenação e
interacção entre Organizações da Sociedade Civil e o desenvolvimento
das suas capacidades de intervenção e um maior conhecimento sobre
direitos humanos por parte da sociedade em geral.

Conhecer a cultura e o modo



Compreender a metodologia
aplicada pela LGDH.

Informações logísticas
Transporte: Taxi, rent-a-car.
Alojamento: turístico — hotel,
residencial, etc
Idioma: Português
Moeda: Franco Cfa

Atividades
Esta experiência tem uma duração estimada de uma semana, prevendo-se:
 Apresentação geral do projeto e do contexto local;
 Participação em sessões de apresentacão de resultados, e/ou de
sensibilização/ formação;
 Visitas a comunidades com uma antena regional do projecto.

HECOS FOR ETHICS 2014-1-IT01-KA200-002484 CUP code: G76G14000740006

Rostoinformações
Solidário
Para mais
Email: cidadaniaglobal@rostosolidario.pt
Rosto Solidário
geral@rostosolidario.pt
Phone:
+351
256 336 001
Email: cidadaniaglobal@rostosolidario.pt
Skype geral@rostosolidario.pt
ID: rsongd
Phone: +351 256 336 001
Skype ID: rsongd
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© Mosaiko

Direitos
Human
Humanos
Rights
Promotiondos
of Human
Mosaiko
(Angola)
Promoção
Direitos Rights,
Humanos,
Mosaiko
(Angola)

THIS EXPERIENCE
ALLOW YOU:
Participar
nestaWILL
experiência
permitirá:




Descrição
da Organização
e doAND
Contexto
ORGANISATION
BACKGROUND
LOCALLocal
CONTEXT
Founded in
1997
by the
Dominican
Missionaries,
MosaikooisMOSAIKO
a non-profit
Fundado
em
1997,
pelos
Missionários
Dominicanos,
é
um
Instituto
angolano,It sem
tendo
sido a
Angolan
organisation.
was fins
the lucrativos,
first Angolan
institution
to primeira
assume
instituição
assumir explicitamente
como
missão Guiproclearly in itsangolana
mission the apromotion
of Human Rights (HR)
in Angola.
mover
os
Direitos
Humanos
(DH)
em
Angola.
Guiado
por
um
forded by a strong social commitment, the objective of Mosaiko is the reste
compromisso
social,
o
Mosaiko
tem
como
objetivo
o
respeito
pect for human dignity and the development of the Angolan society,
pela
dignidade
e o desenvolvimento
da sociedade
as a result
of each humana
and everybody’s
contribution. Its intervention
is focuangolana,
a
partir
do
contributo
de
todos
e
de
cada
um/a.
O
sed on the production and dissemination of materials about HR, training
seu trabalho centra-se na produção e divulgação de materiais
of different social actors in the HR-related topics, legal counselling, judisobre DH, formação dos diferentes atores sociais em temáticas
cial follow-up of cases, and social research aimed at improving knowde DH, aconselhamento jurídico, acompanhamento judicial de
ledge and action in the Angolan context. The project “Promotion of
casos
e várias pesquisas sociais que permitam conhecer e agir
Human no
Rights
in Angola”
intends to
the role of civil
society
in
melhor
contexto
angolano.
O reinforce
projeto ’Promoção
dos
Direitos
the
promotion
of
HR
and
democratic
reform
to
increase
participation
Humanos em Angola’ visa reforçar o papel da sociedade civil na
and political dos
representation.
promoção
DH e na reforma democrática de forma a
aumentar a participação e representação política.
ACTIVITIES:
This is a fifteen-day training experience. Activities include:
Atividades
 Briefing on both project background and local context;
  Participation
Esta experiência
tem uma duração estimada de duas semain the activities of the Local Groups for Human Rights
nas,
prevendo-se:
(LGHR) and contacts with the local communities;
  Support
Apresentação
do projeto e do
contexto
local;
given to geral
the communication
activities
and/or
research

Participação
nas
atividades
dos
Grupos
Locais
de Direitos
currently running at the time of the visit;
Humanos
(GLDH)
e
contactos
com
as
comunidades
locais;
 Concrete proposals made by the group of participants

Apoio/ dinamização
de
actividades de comunicação e/ou
(negotiated
between both
parties).
investigação a decorrer no momento da visita;

Realização de atividades propostas pelo grupo de visitantes
(mediante negociação entre as partes).

HECOS FOR ETHICS 2014-1-IT01-KA200-002484 CUP code: G76G14000740006



Conhecer a cultura e o modo de
vida local;
Adquirir e/ou aprofundar conhecimentos sobre direitos humanos
e desafios específicos do contexto angolano;
Compreender a metodologia de
intervenção e lógica de investigação-ação aplicada pelo
Mosaiko,
em particular pelos
GLDH .

Informações logísticas
Transporte: organizado pela equipa
do projeto.
Alojamento: pensão, hotel, guest
house (apoio da equipa do projecto)
Idioma: Português
Moeda: Kwanza

Para mais informações
Rosto Solidário
Email: cidadaniaglobal@rostosolidario.pt
geral@rostosolidario.pt
Phone: +351 256 336 001
Skype ID: rsongd
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Direitos Humanos
Projeto Centro Laura Vicuña, Associação Amigos de
Inharrime (Moçambique)

THIS EXPERIENCE
ALLOW YOU:
Participar
nestaWILL
experiência
permitirá:
  To discover the local context
 and
Conhecer
a cultura
o modo
the culture
of its epeople;
de vida local;

  Adquirir
To acquire and/or consolidaconhecimentos sobre
tea knowledege
children’s
promoção doson
direitos
das
crianças,
com
enfoque
no
rights, with a focus on the rigths
acesso à educação e a cuidatodos
education
de saúde;and health;

Descrição da Organização e do Contexto Local
A Associação Amigos de Inharrime é uma ONGD portuguesa que, através do voluntariado, promove o acesso da criança à educação e o
desenvolvimento local. O Centro Laura Vicuña, situado em Inharrime,
província de Inhambane (Moçambique), é constituído por um internato
e semi-internato feminino e por uma escola pública com aproximadamente 3,000 alunos. Este projeto implementado pela Congregação das
Irmãs Filhas de Maria Auxiliadora - Salesianas tem dois objetivos centrais:
i) promover o acesso à educação e à saúde de crianças e jovens em
situação de vulnerabilidade, através da criação de uma escola pública
e do desenvolvimento de um internato de meninas; ii) contribuir para o
desenvolvimento local, através da promoção de um programa de apadrinhamento que contribui para o crescimento saudável de crianças em
situações de risco.

  Compreender
To becomea metodologia
familiar and
de

desenvolvimento

integral

reflect
on pela
the methodolgy
aplicada
Congregaçãoof
das Irmãs
Salesianas. applied
holistic
development



Enhance knowledge and un-

Informações logísticas
Transporte: Transporte público, rent-acar. Apoio projeto.
Alojamento: Centro Laura Vicuña
Idioma: Português
Moeda: Metical

Actividades
Esta experiência tem duração mínima de duas semanas, prevendo-se:
 Apresentação geral do projecto e do contexto local;
 Integração na dinâmica da equipa técnica;
 Observação e participação nas actividades do Centro, tais como
apoio escolar e em cuidados de saúde primários;
 Contactos com as comunidades locais;
 Realização de actividades propostas pelo grupo de visitantes
(mediante negociação entre as partes).
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Para mais informações
Rosto Solidário
Email: cidadaniaglobal@rostosolidario.pt
geral@rostosolidario.pt
Phone: +351 256 336 001
Skype ID: rsongd
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© Rosto Solidário

Direitos Humanos
Projecto New Neo, Oikos Onlus
(República Democrática do Congo)
Descrição da Organização e do Contexto Local
O projeto NEW NEO tem como finalidade melhorar a qualidade de
vidas das crianças internadas nos serviços de neonatologia do hospital pediátrico de Kimbondo, na República Democrática do Congo. Por um lado, a intervenção diz respeito a questões logísticas e
relacionadas com infra-estruturas. Por outro lado, o projeto contempla a formação e a capacitação da equipa de profissionais do
mesmo hospital.

Actividades
Esta experiência tem uma duração estimada de duas semanas e
inclui momentos de formação e visitas ao projeto NEW NEO. Entre as
possíveis atividades destacam-se as seguintes:

 Apresentação geral do projeto e do contexto local, com duração
de 4 horas;

 Visita às comunidades locais e beneficiários/as do projeto;
 Grupos de discussão e encontros de reflexão para recolher suges-

Participar nesta experiência
permitirá:
 Testemunhar a cultura local,
e observar a realidade associada aos direitos da criança;
 Conhecer boas práticas em
desenvolvimento humano e
em contexto internacional e
gestão de projectos.

Informações logísticas
Transporte: organizado pelo staff do
projecto (carros e/ou minibus)
Alojamento: organizado pelo staff do
projecto em Kimbondo (lodges, apartamentos privados, etc.)
Idioma: Francês
Moeda: USD$ e Francos congoleses

tões de melhoria das práticas da Oikos sobre os Direitos das Crianças;

 Diagnóstico e identificação de atividades que melhorem a qualidade de vida das crianças e das condições de trabalho da equipa de profissionais do serviço de neonatologia do hospital, bem
como sensibilização para uma relação positiva com as crianças.

 Partilha de conhecimento sobre higiene e gestão de stocks.

Para mais informações
OIKOS Onlus
Email: lorenzo.latini@oikosonlus.net,
agnese.castellarin86@gmail.com
Phone: +39 (0)432 520803
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© Amahoro Onlus
Participar nesta experiência
permitirá:

Direitos Humanos

Projecto “Santé à Muyinga”, Amahoro Onlus (Burundi)




Descrição da Organização e do Contexto Local
O objectivo do projeto SAM é contribuir para a redução da taxa de
morbidade e mortalidade através de intervenções na área dos cuidados de saúde primários e do fortalecimento do sistema de saúde no
Burundi. Amahoro trabalha no Burundi com parceiros locais desde 2005.
As actividades do projeto SAM incluem: (i) a construção de um Centro
de Saúde no distrito de Muyinga; (Ii) formação e sensibilização das
comunidades locais sobre o papel da higiene na prevenção da propagação de doenças.

Actividades
Esta formação tem a duração de três semanas, a realizar no Burundi
no contexto deste projecto da Amahoro Onlus. As principais actividades incluem:
 Apresentação geral do projecto e do contexto local;
 Visitas aos locais e beneficiários do projecto;
 Apoio à equipa do projecto na campanha de sensibilização a realizar no distrito de Muyinga;
 Apoio no processo de sensibilização e formação (envio de questionários aos beneficiários do projecto, incluindo recolha e análise de
dados);
 Grupos de discussão e reuniões de brainstorming para identificar
necessidades e soluções inovadoras para melhorar a intervenção
de cuidados de saúde primários em Muyinga;



Reforçar o conhecimento da
cultura local;
Identificar melhores práticas na
área dos cuidados de saúde primários e no reforço do Sistema de
Saúde;
Pensar soluções inovadoras para
melhorar a saúde das populações através de intervenções
conducentes à mudança de
comportamentos.

Informações logísticas
Transporte: organizado pelo staff do
projecto (carros e/ou minibus)
Alojamento: organizado pelo staff do
projecto em Muyinga (lodges, etc.)
Idioma Francês
Moeda: Franc Burundi

Para mais informações
AMAHORO Onlus
Email: a.gaspardo@enaip.fvg.it
Phone: +39 347 043 5765
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© Coolabora

Trabalho
Labour
Idearia — CooLabora (Portugal)

Participar nesta experiência
permitirá:


adquirir conhecimentos na área
da empregabilidade jovem em
Portugal.

Descrição da Organização e do Contexto Local
A CooLabora é uma cooperativa de intervenção social criada em
2008. Tem por missão contribuir para o desenvolvimento das pessoas,
das organizações e do território, através de estratégias inovadoras de
promoção da igualdade de oportunidades, da participação cívica, da
educação e formação e da inclusão social. Com uma equipa de 8 pessoas apenas, esta cooperativa conquistou um lugar de destaque na
cidade da Covilhã pela inovação e dinamismo que imprime às iniciativas que leva a cabo. A IDEARIA é uma iniciativa que decorre na Covilhã e que vem facilitar o acesso ao emprego e ao mercado de trabalho dos/as jovens. Aposta no desenvolvimento de competências transversais, como por exemplo na comunicação, no trabalho em equipa,
na cooperação e no relacionamento interpessoal e na formação em
empreendedorismo, com objectivo de apoiar o desenvolvimento de
ideias, a criação de negócios e de novas iniciativas em organizações
ou empresas e na criação de ambientes de testagem de ideias e de
produtos ou serviços. A IDEARIA está centrada na empregabilidade e
no empreendedorismo dos/as jovens e vem facilitar a construção de
alternativas ao desemprego e à precariedade laboral.

Conhecer a realidade local e



Contribuir para a formação e
crescimento dos jovens enquanto profissionais, a partir de uma
experiência prática.

Informações logísticas
Transporte: Transporte público
Alojamento: Residencial, hotel,
hostel, etc
Idioma: Português
Moeda: Euro

Actividades
Esta experiência tem uma duração estimada de 5 dias, prevendo-se:
 Apresentação geral do projecto e do contexto local;
 Apoio à organização das actividades previstas nos laboratórios
criativo, empreendedor e experimental (ex: planeamento de sessões de formação, apoio à elaboração de um plano de negócios,
participação no mercado de trocas, etc);
 Realização de actividades propostas pelo grupo de visitantes
(mediante negociação entre as partes).
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Para mais informações
Rosto Solidário
Email: cidadaniaglobal@rostosolidario.pt
geral@rostosolidario.pt
Phone: +351 256 336 001
Skype ID: rsongd
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© Horas de Sonho

Trabalho
Labour

Participar nesta experiência
permitirá:


Trokaki — Horas de Sonho (Portugal)
Descrição da Organização e do Contexto Local
A Horas de Sonho é uma cooperativa de solidariedade social, atuando
em duas áreas centrais: i) apoio à família, em particular crianças e ii)
desenvolvimento comunitário, nomeadamente na área da capacitação de públicos desfavorecidos, empregabilidade e empreendedorismo. A freguesia de Carnide é constituída por vários bairros camarários
compostos por pessoas de origem portuguesa, africana e de etnia
cigana, e bairros de classe média, e média alta. A Trokaki parece apenas uma “loja” de trocas de artigos (roupa, brinquedos, artigos de
casa) em 2ª mão, mas é um instrumento inovador na promoção da
inclusão social e redução dos impactos da pobreza, na medida em
que a partir da identificação dos talentos aplicados nas várias fases da
Trokaki (triagem, organização eventos/abertura loja, gestão de equipas, contactos com entidades, comunicação e divulgação, etc) é possível apoiar cada pessoa no seu percurso pessoal, através da conjunção dos recursos já mobilizados (voluntários, material, contactos, etc),
reforçando cada um enquanto cidadão ativo para o seu desenvolvimento e da sua comunidade. A partir da Trokaki possibilita-se a aquisição e desenvolvimento de competências fundamentais para o mercado de trabalho e/ou o acesso facilitado a serviços e clientes.





Conhecer a realidade local e os
desafios de inclusão social e de
inserção no mercado de trabalho de públicos desfavorecidos;
Adquirir ou aprofundar conhecimentos nas áreas do emprego,
empregabilidade e desenvolvimento local.
Tomar consciência de Reduzir
consumos e de Reutilizar, além
de Reciclar (3Rs);

Informações logísticas

Transporte: Transporte público
Alojamento: Residencial, hotel,
hostel, etc.
Língua: Português
Moeda: Euro

Actividades
Esta experiência tem uma duração estimada de 5 dias, prevendo-se:
 Apresentação geral do projetco e do contexto local;
 Preparação da uma abertura da trokaki;
 Apoio ao funcionamento da loja;
 Participação no grupo de gestão;
 Apoio técnico ao nível de marketing e comunicação, etc.
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Para mais informações
Rosto Solidário
Email: cidadaniaglobal@rostosolidario.pt
geral@rostosolidario.pt
Phone: +351 256 336 001
Skype ID: rsongd
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© Oikos

Trabalho
Labour

Projecto Empregabilidade Jovem Practice@Business OIKOS (Portugal)

Paticipar nesta experiência
permitirá:


Actividades
Esta experiência tem uma duração estimada de duas semanas, e a
experiência poderá decorrer dentro das seguintes atividades:
 Apresentação geral do projeto e do contexto local;
 Conhecimento dos recursos pedagógicos necessários à aplicação e
disseminação da metodologia Empresas Simuladas transferidos para
a Oikos.
 Participar no plano formativo adaptado para o treino de competências transversais com jovens portugueses;
 Participar na avaliação de grupo piloto de 15 jovens portugueses,
através da constituição e colocação em funcionamento de uma
Empresa Simulada.
 Realização de actividades propostas pelo grupo de visitantes
(mediante negociação entre as partes).
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a

realidade

e

adquirir conhecimentos na
área da empregabilidade
jovem em Portugal.

Descrição da Organização e do Contexto Local
A ONG OIKOS visa erradicar a pobreza e reduzir as assimetrias económicas e de conhecimento, através do envolvimento e corresponsabilização dos atores sociais e do desenvolvimento de soluções sustentáveis.
O projeto Practice@Business tem como objetivo transferir, aplicar e disseminar em Portugal uma metodologia de capacitação para a empregabilidade que tem tido sucesso em várias partes do mundo – a Metodologia Empresas Simuladas, enquanto prática inovadora de trabalho
com jovens. A empregabilidade jovem e a sua inserção socioprofissional
são temas com os quais a Oikos se tem preocupado e trabalhado nos
últimos anos em Portugal, em particular na região norte do país.

Conhecer



Contribuir para a formação
e crescimento dos jovens
enquanto profissionais, a
partir de uma experiência
prática.

Informações logísticas
Transporte: organizado pela equipa do projeto
Alojamento: organizado pela
equipa do projeto em Braga
Idioma: Português
Moeda: Euro

Para mais informações
Rosto Solidário
Email: cidadaniaglobal@rostosolidario.pt
geral@rostosolidario.pt
Phone: +351 256 336 001
Skype ID: rsongd
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© TUKE

Trabalho
Projecto Start–up Entrepreneur da Universidade Técnica
de Košice, Faculdade de Economia (Eslováquia)
Descrição da Organização e do Contexto Local
O projecto Empreendedor Start-up visa proporcionar competências
empresariais básicas e os conhecimentos necessários para a actividade empresarial que se enquadra no âmbito da aprendizagem ao longo da vida. Os objectivos desta competência-chave são apresentados em materiais sobre a aprendizagem ao longo da vida do Parlamento Europeu e do Conselho. O grupo-alvo tem formação académica ao nível da licenciatura em áreas não-económicas, estudantes ou
profissionais.

Actividades
Esta experiência tem a duração de três semanas, incluindo o uso do
sistema moodle para consultoria à distância na ealboração dos seus
planos de negócios. As principais actividades incluem:
 Uma semana de preparação ética e psicológica em consonância
com consultoria prática;
 Uma semana de preparação em termos de questões económicas
relativas ao seu futuro plano de negócios;
 Discussões sobre o sistema moodle, brainstorming durante as reuniões presenciais aos sábados, resolvendo problemas em grupo e
individualmente;
 Visitas a empresários bem estabelecidos para estudar boas práticas e partilhar histórias da vida real;
 Avaliação final e apresentação dos planos de negócios.

Participar nesta experiência
permitirá:
 Reforçar

competências
essenciais aos empreendedres, reciclar competências de TIC.
 Adquirir conhecimentos
básicos de psicologia,
economia e Direito.

Informações logísticas
Transporte: organizado pela equipa do projecto
Alojamento: organizado pela
equipa do projecto em dormitórios ou hotéis
Idioma: Inglês, Alemão
Moeda: Euro

Para mais informações
Technical University of Košice
Faculty of Economics
Email: dekanat.ekf@tuke.sk
Gabriela.Kolvekova@tuke.sk
Phone: +421 55 602 2286
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© Atelier Mar

Trabalho
Labour

Projeto Desenvolvimento Sociocomunitário em São
Vicente — Atelier Mar (Cabo Verde)
Descrição da Organização e do Contexto Local
Criada em 1979, a ONGD Atelier Mar tem desenvolvido programas de
formação e pesquisa para a promoção e desenvolvimento das artes e
ofícios, bem como apoio ao desenvolvimento comunitário em Cabo
Verde, em particular nas Ilhas de São Vicente e Santo Antão. Num
contexto com elevada taxa de desemprego e de carências sociais
diversas, o projeto Desenvolvimento Sociocomunitário em São Vicente
visa melhorar as infraestruturas comunitárias, promover a informação e
a sensibilização para a participação e animação comunitárias, a formação e apoio ao desenvolvimento de atividades geradoras de rendimentos, bem como o reforço da cidadania e empoderamento das
populações de S. Pedro, Salamansa, Norte de Baía e Lameirão.

Actividades
Esta experiência tem uma duração estimada de 5 dias, prevendo-se:

 Apresentação geral do projeto e do contexto local;
 Integração na dinâmica da equipa técnica;
 Observação/participação em atividades de formação e/ou sensibilização;

 Debate sobre género nas comunidades e dinâmica de grupo
com crianças;

 Visita(s) às áreas de intervenção do projeto;
 Realização de atividades propostas pelo grupo de visitantes
(mediante negociação entre as partes).
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Participar nesta experiência
permitirá:


Conhecer a realidade do mercado de trabalho nos locais de
intervenção do projeto;



Adquirir conhecimentos nas
áreas da
empregabilidade,
desenvolvimento local e cidadania ativa .



Reconhecer a importância da
utilização e volorização dos
recursos endógenos.

Informações logísticas
Transporte: organizado pela equipa do projeto
Alojamento: Residencial, hotel,
etc
Língua: Cabo-verdiano e Português
Moeda: Escudo Cabo-verdiano

Para mais informações
Rosto Solidário
Email: cidadaniaglobal@rostosolidario.pt
geral@rostosolidario.pt
Tel: +351 256 336 001
Skype ID: rsongd
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© Rosto Solidário

Trabalho
Labour
CESA, ONG Rosto Solidário (Angola)

Participar nesta experiência
permitirá:



Descrição da Organização e do Contexto Local
O CESA é um Centro de formação profissional, das Irmãs Salesianas,
que promove a alfabetização e a formação profissional de jovens,
mulheres e população em geral. Está sedeado no Zango III, município
de Viana, que se caracteriza por ser um território pobre e periférico de
Luanda, a capital de Angola, com elevado desemprego e onde subsistem estratégias de sobrevivência das famílias, no âmbito da economia informal, assentes em pequenos negócios e trabalhos ocasionais
típicos de um empreendedorismo por necessidade.



Compreender os desafios e os
riscos de viver na periferia de
uma capital em Africa;
Aprender a realidade dos contextos de economia informal,
familiar e estratégias de sobrevivência;
Identificar desafios e oportunidades da formação professional e promoção do emprego;

Informações logísticas
Transporte: organizado pela equipa do projecto (viaturas próprias).

Actividades

Alojamento: guest house; casas
privadas, etc.

Esta experiência tem uma duração de 8 a 30 dias, prevendo-se:
 Apresentação geral do projecto e do contexto local;

Idioma: Português









Moeda: Kwanza

Integração na dinâmica da equipa técnica;
Contacto com os formadores locais;
Participar nas actividades regulares do CESA;
Visitas às comunidades locais;
Contacto com famílias and seus negócios informais;
Propor e facilitar formações relevantes ao staff do EJ;
Avaliação da experiência com o staff do CESA.
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Para mais informações
Rosto Solidário
Email: cidadaniaglobal@rostosolidario.pt
geral@rostosolidario.pt
Phone: +351 256 336 001
Skype ID: rsongd
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© Rosto Solidário

Trabalho
Labour
Projecto CCSC - ONGD Rosto Solidário
Descrição da Organização e do Contexto Local
O CCSC (Centro Cultural da Santa Cruz) é um centro de recursos e de
formação profissional, dos Missionários Passionistas, que se baseia numa
lógica de negócio social sustentável e que disponibiliza biblioteca, acesso à internet, serviços gráficos e formação profissional na área da informática, audiovisual, línguas e eventos aos estudantes e à comunidade
em geral. Os seus formandos debatem-se com um mercado de trabalho
que vai desde as poucas oportunidades do sector público que proporciona estabilidade, a algumas oportunidades nas poucas empresas do
sector privado ou a um futuro incerto entre o desemprego, os trabalhos
e atividades informais ou o auto-emprego.

Actividades
Esta experiência tem uma duração de 8 a 30 dias, prevendo-se:
 Apresentação geral do projecto e do contexto local;






Participar nesta experiência
permitirá:






Experimentar os desafios e
oportunidades de um negócios social que gera emprego;
Conhecer a realidade do
Mercado de trabalho para
jovens qualificados na area
das TIC;
Refletir sobre o papel da
tecnologia no desenvolvimento.

Informações logísticas
Transporte: organizado pela equipa do projecto (viaturas próprias).
Alojamento: Hotel
Idioma: Português
Moeda: Kwanza

Contacto com os formadores locais, utilizadores e direcção;
Participar nas actividades regulares do CCSC;
Visitar comunidades e intituições locais;
Contacto com jovens locais, formandos do CCSC, para perceber os
seus desafios e oportunidades à empregabilidade / trabalho;

 Analisar o modelo de negócio do CCSC e entender a sua sustentabilidade enquanto negócio social;

 Propor e implementar formações relevantes ao staff do CCSC;
 Avaliação da experiência com o staff do CCSC.
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Para mais informações
Rosto Solidário
Email: cidadaniaglobal@rostosolidario.pt
geral@rostosolidario.pt
Phone: +351 256 336 001
Skype ID: rsongd

34

© Progetto Mondo Mlal

Trabalho
Projecto VET - Mondo MLAL (Moçambique)

Descrição da Organização e do Contexto Local
O projecto Mondo MLAL visa melhorar as condições de vida da
população moçambicana aumentando as oportunidades de
emprego e o acesso das mulheres e jovens ao mercado de trabalho.
Estes objectivos são alcançados através da melhoria dos serviços de
formação técnica e vocacional nas províncias de Maputo e Inhambane.

Participar nesta experiência
permitirá:




Adquirir conhecimentos sobre
a cultura local e compreender os desafios enfrentados
por populações mais desfavorecidas
Adquirir conhecimentos sobre
formação técnica e profissional, mercado de trabalho e
AGR em Moçambique.

Informações logísticas
Actividades
Esta experiência tem a duração de 4 semanas e será realizada em
Moçambique no contexto de intervenção. As principais actividades
incluem:
 Apresentação geral do projecto e do contexto local;

 Visitas aos locais e beneficiários do projecto nas províncias de
Maputo e Inhambane;

 Visitas a pequenos negócios locais e involvimento na concepção
de cursos básicos e intermédios de agricultura;

 Estudo e análise do mercado de trabalho de Maputo;
 Melhorias dos curricula de formação agrícola oferecidos pelo
Centro de Formação Vocacional Inhassoro;

 Criação de uma marca de produtos locais de forma a promovêlos a nível nacional.

Transporte: organizado pelo staff do
projecto (carros e/ou minibus)
Alojamento: organizado pelo staff do
projecto em Maputo e Inhambane
(lodges, apartamentos privados, etc.)
Idioma: Português
Moeda: Metical

Para mais informações
PROGETTO MONDO MLAL
Email: mozambico.margara@mlal.org
Phone: +258 827744399
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© OIKOS Onlus

Trabalho
Labour
The SOW-IT Project, Terre des Hommes Italia Onlus,
(Myamar)
Descrição da Organização e do Contexto Local
O projecto SOW-IT visa melhorar a qualidade da dieta das populações locais numa região do Myanmar fragilizada pela seca, através
da introdução de sistemas inovadores de poupança de água para
cultivo. As áreas secas têm enfrentado problemas de escassez de
alimentos e água. A TDH-TI trabalha há mais de 10 anos com o objetivo de melhorar a segurança alimentar das populações, reforçando as
competências dos beneficiários na produção de alimentos e combatendo a desnutrição, em particular em crianças menores de cinco
anos.

Actividades
Esta experiência tem a duração de 10 dias e terá lugar no Myamar,
no contexto desta intervenção. As principais actividades incluem:
 Apresentação geral do projecto e do contexto local;

 Workshop de 2 dias (dado por especialistas locais) sobre a
construção de sistemas de cultivo inovadores para poupança de
água;

 Visitas às aldeias do projecto e encontro com os beneficiários.
 Mesa redonda com a equipa do projecto para partilhar
testemunhos sobre as necessidades e as melhores práticas no
combate à insegurança alimentar em zona secas;

 Partilha de conhecimentos e ideias sobre técnicas inovadoras,
tradicionais e de baixo custo para iniciativas futuras para abordar
esta problemática.
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Participar nesta experiência
permitirá:
 Conhecer o contexto agrícolo da região central do
Myamar ;
 Adquirir conhecimentos na
área dos sistemas de produção alimentar sustentável.

Informações logísticas
Transporte: organizado pelo staff do
projecto (carros e/ou minibus)
Alojamento: organizado pelo staff do
projecto em Yangon e Magway

(lodges, apartmentos privados,
etc.)
Idiomas: Myamar e Inglês
Moeda: Myanmar Kyat and USD

Para mais informações
Terre des Hommes Italia ONLUS
Email: l.guerneri@ tdhitaly.org
l.nichetti@tdhitaly.org
Phone: +39 02 2897 0418
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© PROVE

Cadeias
Abastecimento
Sustentável
Supply
Chain Management

Supply Chain Management
Projeto PROVE — ADREPES (Portugal)
Descrição da Organização e do Contexto Local
A Associação de Desenvolvimento Regional da Península de Setúbal
(ADREPES) tem como objetivo promover o desenvolvimento integrado
da Pensínsula de Setúbal, em Portugal. O projeto PROVE pretende
contribuir para o escoamento de produtos locais, fomentando relações de proximidade entre quem produz e quem consome. Recorrendo a Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), estabelecemse circuitos curtos de comercialização entre pequenos produtores agrícolas e consumidores. O PROVE está a ser disseminado por todo o país
desde 2009, com o apoio de várias Associações de Desenvolvimento
Local.

Actividades
Esta experiência tem uma duração estimada de 3 a 5 dias, prevendo-se:







Participar nesta experiência
permitirá:
 Conhecer a realidade local e
adquirir conhecimentos na área
das cadeias de abastecimento
sustentável em Portugal.

 Conhecer a metodologia aplicada pela Adrepes na comercialização e venda direta de hortofrutícolas do produtor ao consumidor.

Informações logísticas
Informações logísticas
Transporte: Transportes públicos, Taxi,
Rent-a-car
Alojamento: Hotel, Residencial, Hostel,
AirBnB
Língua : Português, Inglês e Espanhol
Moeda Euro

Apresentação geral do projeto e do contexto local;
Observação de atividades que estejam a decorrer;
Visita a explorações agrícolas;
Preparação e entrega de cabazes;
Partilha de conhecimentos/ experiências.
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Para mais informações
Rosto Solidário
Email: cidadaniaglobal@rostosolidario.pt
geral@rostosolidario.pt
Phone: +351 256 336 001
Skype ID: rsongd
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© TUKE
Participar nesta experiência
permitirá:

Cadeias Abastecimento Sustentável
The Data based decision making Project of Technical
Universidade de Košice, Faculdade Economia (Eslováquia)
Descrição da Organização e do Contexto Local
O projecto de tomada de decisão baseada em informação visa
apoiar líderes a encontrar soluções. Este projecto é dirigido a
empreendedores, gestores e autoridades. Os problemas das cadeias
de abastecimento são complexos. Felizmente, há uma grande
quantidade de soluções de software para esses problemas. No
entanto, compreender o problema e decidir entre várias possibilidades pode ser desafiante. Este projecto centra-se na tomada de
decisões baseada em informação para mitigar dúvidas e reforçar
confiança no processo de tomada de decisão.

Actividades
Esta formação tem a duração de uma semana, consistindo na
resolução de problemas práticos e na discussão das implicações das
soluções possíveis. As principais actividades incluem:
 Estatística, particularmente análise de desenvolvimento dados e
de input-output ligado às implicações práticas no processo de
tomada de decisão;
 Uso de software básico de análise: os participantes acordam que
software preferem utilizar;
 Apresentação e discussão de soluções possíveis;
 Os participantes são encorajados a partilhar problemas reais dos
seus contextos profissionais;






Adquirir novas perspectivas nas
tomadas de decisões, utilizando
ferramentas estatísticas, bem
como teoria económica para gestão de cadeias de abastecimento;
Reforçar a prática de análise input
-output;
Reconhecer a importância da
análise desenvolvimento de dados
e de input-output.

Informações logísticas
Transporte: organizado pela equipa do projecto
Alojamento: organizado pela
equipa do projecto em dormitórios ou hotéis
Idioma: Inglês, Alemão
Moeda: Euro

Para mais informações
Universidade Técnica de Košice
Faculdade de Economia
Email: dekanat.ekf@tuke.sk
Gabriela.Kolvekova@tuke.sk
Phone: +421 55 602 2286
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© CERAI

Cadeias
Abastecimento
Sustentável
Supply
Chain Management

Supply Chain Management
Rede de Abastecimento Local de Cantinas Escolares —
CERAI (Cabo-Verde)

Descrição da Organização e do Contexto Local
A ONGD espanhola Centro de Estudos Rurais e Agricultura Internacional
(CERAI) visa contribuir para o desenvolvimento das comunidades rurais
a partir de um enfoque agro-ecológico que defenda a soberania alimentar. Em Cabo Verde, a vulnerabilidade em matéria de segurança
alimentar e desenvolvimento económico está relacionada com a
escassez de recursos naturais e a pressão sobre eles. O projeto tem
como principal objectivo apoiar a Fundação Caboverdiana para a
Acção Social Escolar (FICASE) e a Rede de Produtores Agro-pecuários
Locais (REPAL). Esta ação desenvolve-se na ilha de São Vicente, em
escolas situadas em diferentes bairros da periferia da cidade do Mindelo
e em áreas de produção de agricultura. A intervenção executa atividades em 3 áreas estratégicas: Eixo 1- Associativismo Rural com objetivo
“Melhorar a capacidade organizativa e de diálogo dos/das agricultores
da ilha”; Eixo 2- Produção Agrícola Sustentável com objetivo “Reforçar
as capacidades de produção de abordagem agro-ecológica, planificação e diversificação, gestão do pós-colheita e comercialização de
produtos agrícolas”; Eixo 3– Negócios Rurais com objetivo “Apoiar a rede
dos pequenos/as produtores/as locais de abastecimento na comercialização dos seus produtos hortícolas” (REPAL).

Actividades
Esta experiência tem uma duração estimada de 5 dias, prevendo-se:
 Observar as actividades de candidatura dos produtores/as aos lotes
de produtos a entregar à Rede REPAL e depois às escolas;
 Participar as atividades de: a) recolha dos produtos nas hortas e
transporte para o centro logístico, b) limpeza, selecção, conservação dos produtos na Central de Actividades; c) preparação e entrega dos cestos às escolas.
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Participar nesta experiência
permitirá:
 Conhecer a realidade local e
adquirir conhecimentos na área
das cadeias de abastecimento
sustentável em Cabo Verde.

 Familiar-se com a metodologia da
CERAI para reforçar as atividades
agropecológicas em S. Vicente e
contribuir para o aumento da
segurança alimentar ao nível
comunitário.

Informações logísticas
Transporte: Transporte próprio da
organização, rent-a-car.
Alojamento: turístico (hotel, residencial, etc);
Idioma: Crioulo caboverdiano,
Português, Espanhol (trabalho)
Moeda: Escudo caboverdiano
(EVC)

Para mais informações
Rosto Solidário
Email: cidadaniaglobal@rostosolidario.pt
geral@rostosolidario.pt
Phone: +351 256 336 001
Skype ID: rsongd
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© ADIC Nafaia

Cadeias
Abastecimento
Sustentável
Supply
Chain Management

Supply Chain Management
Projeto Apoio à Agricultura Familiar na região leste da
Guiné-Bissau — ADIC Nafaia (Guiné-Bissau)

Descrição da Organização e do Contexto Local
A ONG guineense ADIC-Nafaia tem como objetivos contribuir para o
desenvolvimento durável e garantia da segurança alimentar nas comunidades no quadro dos esforços da luta contra a fome e redução da
pobreza. Os seus principais domínios de intervenção são a produção
agrícola e o reforço organizacional e institucional. O projeto “Apoio à
Agricultura Familiar na região leste da GB” visa promover iniciativas de
produção agrícola sustentáveis para o aumento do rendimento económico e melhoria da dieta alimentar das comunidades. Este projeto, dirigido sobretudo a agrupamentos/associações de produtores, resulta da
identificação dos seguintes problemas centrais: i) escassez cíclica de
alimentos em períodos de crise; ii) insegurança alimentar no país devido
à prática de agricultura itinerante de subsistência e de baixa produtividade; iii) ausência ou reduzida qualificação técnica de camponeses e
horticultoras na utilização de técnicas agrícolas mais rentáveis e respeitadoras do ambiente; iv) a escassez de actividades geradoras de rendimento complementares à produção e comercialização de géneros
alimentícios não transformados.

Actividades
Esta experiência tem uma duração estimada de 15 dias, prevendo-se:
 Apresentação geral do projeto e do contexto local;
 Apoio a ações de formação nas áreas de: i) transformação de produtos locais; ii) técnicas agrícolas e hortícolas sustentáveis a nível
ambiental; iii) preparação e armazenamento de alimentos;
 Visita(s) às áreas de intervenção do projeto;
 Realização de atividades propostas pelo grupo de visitantes
(mediante negociação entre as partes).
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Participar nesta experiência
permitirá:
 Conhecer a realidade local e
adquirir conhecimentos sobre
cadeias de abastecimento sustentável na Guiné-Bissau.

 Conhecer a metodologia aplicada pela Adic-Nafaia para reforço
organizacional e institucional das
associações de produtores.

Informações logísticas
Transporte: Organizado pela equipa
do projeto
Alojamento: Organizado pela equipa
do projeto
Idioma: Crioulo da Guiné-Bissau, Português
Moeda: Franco Cfa

Para mais informações
Rosto Solidário
Email: cidadaniaglobal@rostosolidario.pt
geral@rostosolidario.pt
Phone: +351 256 336 001
Skype ID: rsongd
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© Guiarroz

Cadeias Abastecimento Sustentável

Supply
Chain Management
Apoio à estruturação da fileira e ao reforço da governação
das organizações da fileira arroz — Guiarroz (Guiné-Bissau)
Descrição da Organização e do Contexto Local
A ONG guineense Guiarroz — o arroz da Guiné-Bissau, com sede em
Contuboel, visa contribuir para a redução da pobreza e da insegurança
alimentar pelo incentivo à diversificação de culturas e às mudanças de
hábitos alimentares e promoção da boa governação das associações
de produtores. O setor agrícola é considerado eixo prioritário de intervenção nas zonas rurais da Guiné-Bissau (GB), pela importância da produção agrícola na redução da dependência económica externa do
país e consequente vulnerabilidade face a externalidades (ex: subida
dos preços dos alimentos no mercado internacional). Este projeto visa
reforçar as capacidades das organizações camponesas e melhorar o
setor produtivo do arroz na região de Bafatá. Assim, a Guiarroz propõe:
i) informar e sensibilizar os produtores de arroz através da realização de
campanhas de difusão e de debates em rádios comunitárias; ii) apoiar
a consolidação e/ou a criação de organizações de produtores de base
comunitária e colaborar no estabelecimento da organização nacional
de produtores de arroz; e iii) reforçar as capacidades dos líderes e divulgar as leis das organizações comunitárias de base, cooperativas e OHADA.

Actividades
Esta experiência tem uma duração estimada de 15 dias, prevendo-se:
 Apresentação geral do projeto e do contexto local;
 Visita(s) às áreas de intervenção do projecto;
 Apoio à sensibilização e capacitação das associações;
 Apoio à criação/melhoria de instrumentos de gestão organizacional
adaptados às associações de base comunitária;
 Realização de atividades propostas pelo grupo de visitantes
(mediante negociação entre as partes).
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Participar nesta experiência
permitirá:
 Conhecer a realidade local e
adquirir e/ou aprofundar conhecimento na área das cadeias de
abastecimento sustentável na
Guiné-Bissau.

 Conhecer a metodologia aplicada pela Guiarroz para reforço
organizacional e institucional das
associações de produtores de
arroz.

Informações logísticas
Transporte: Organizado pela equipa
do projeto
Alojamento: Organizado pela equipa
do projeto
Idioma: Crioulo da Guiné-Bissau, Português
Moeda: Franco Cfa

Para mais informações
Rosto Solidário
Email: cidadaniaglobal@rostosolidario.pt
geral@rostosolidario.pt
Tel: +351 256 336 001
Skype ID: rsongd
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© COAJOQ

Cadeias
Abastecimento
Sustentável
Supply
Chain Management

Supply
Chain Management
Nô Fia Na Crias — COAJOQ (Guiné-Bissau)
Descrição da Organização e do Contexto Local
A Cooperativa Agro-pecuária de jovens quadros em Canchungo –
COAJOQ foi fundada com o objetivo de promover o auto-emprego
para os jovens quadros desempregados para um desenvolvimento
comunitário durável, através da promoção da autogestão e sustentabilidade das associações e agrupamentos de base a nível das comunidades como consequência da ausência de uma política adequada de
gestão de recursos humanos no país. O nosso método assenta na mecanização em pequena escala – utilizamos tratores, motocultivadores, descascadoras de arroz, prensas para óleo de palma, poços, irrigação gota
-a-gota, alfaias; e na informação e sensibilização – através de rádio
comunitária, assistência técnica permanente, apoio à gestão coletiva e
luta contra as pragas. Um terceiro eixo é a produção de animais de
ciclo curto. Em toda a nossa atividade procuramos não desequilibrar a
vida cultural e social da comunidade envolvente e não prejudicar o
solo. Este projeto visa desenvolver um sistema integrado cooperativo e
comunitário de produção avícola, caprina e derivados para aumentar
a disponibilidade e o acesso a fontes proteicas e contribuir para a
melhoria das condições de vida dos criadores pecuários.

Actividades
Esta experiência tem uma duração estimada de 15 dias, prevendo-se:
 Apresentação geral do projecto e do contexto local;
 Apoio à produção de meios de sensibilização para criadores e
comunidade
 Apoio aos seguintes serviços prestados pela cooperativa: i) formação e assistência técnica; e ii) comercialização.
 Realização de actividades propostas pelo grupo de visitantes
(mediante negociação entre as partes).
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Participar nesta experiência
permitirá:
 Conhecer a realidade local e
adquirir conhecimentos na área
das cadeias de abastecimento
sustentável na Guiné-Bissau.

 Familiar-se com os métodos usados pela COAJOQ para reforçar
as actividades agropecuárias da
região e contribuir para o aumento da segurança alimentar a nível
comunitário .

Informações logísticas
Transporte: Organizado pela equipa
do projecto
Alojamento: Organizado pela equipa
do projecto
Idioma: Crioulo da Guiné-Bissau, Português
Moeda: Franco Cfa

Para mais informações
Rosto Solidário
Email: cidadaniaglobal@rostosolidario.pt
geral@rostosolidario.pt
Phone: +351 256 336 001
Skype ID: rsongd
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© Oikos

Cadeias Abastecimento Sustentável
Supply
Chain Management

Participar nesta experiência
permitirá:

Projecto Sustentabilidade do Setor Bananeiro - OIKOS
(PERU)

 Compreender que é possível pro-

Descrição da Organização e do Contexto Local



A ONG OIKOS visa erradicar a pobreza e reduzir as assimetrias económicas e de conhecimento, através do envolvimento e corresponsabilização dos actores sociais e do desenvolvimento de soluções sustentáveis. No Peru, na região de Piura, a Oikos tem vindo a apoiar e
fomentar a produção de banana orgânica, proporcionando um
aumento de rendimentos e uma maior estabilidade às famílias beneficiárias. Com este projecto, está a melhorar a qualidade de vida e
reduzir a pobreza dos produtores, trabalhadores e comunidades da
região de Piura através do desenvolvimento sustentável do sector
bananeiro.

Actividades
Esta experiência tem uma duração estimada de duas a três semanas.
As actividades poderão incluir :

 Apresentação geral do projeto e do contexto local;
 Observação de atividades que estejam a decorrer;
 Partilha de conhecimentos e práticas sobre produção de banana

dução biológica de qualidade e
certificada e a venda justa, revertendo para os produtores uma
parte significativa do preço final;
Atestar como a aposta num determinado setor tem de ser feita de
forma integrada, procurando
preencher lacunas que as comunidades envolvidas possam ter
(educação, saúde, sanemento).

Informações logísticas
Transporte: organizado pela equipa do projeto (carro/mini bus)
Alojamento: organizado pela
equipa do projeto em Piura
Idioma: Espanhol
Moeda: Nuevo Sol

orgânica;

 Partilha de expertise para garantir um uso optimizado dos recursos
locais disponíveis para uma produção sustentável melhorada;

 Partilha de ideias e práticas para uma produção e distribuição optimizada, com vista a uma cadeia de bastecimento mais justa .

 Realização de atividades propostas pelo grupo de visitantes
(mediante negociação entre as partes).
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Para mais informações
Rosto Solidário
Email: cidadaniaglobal@rostosolidario.pt
geral@rostosolidario.pt
Phone: +351 256 336 001
Skype ID: rsongd
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© Progetto Mondo Mlal

Cadeias Abastecimento Sustentável
Projecto Cafè Corecto, Progetto Mondo MLAL
(Peru e Bolívia)

Descrição da Organização e do Contexto Local
O projecto Cafè Corecto está a ser implementado pela MLAL na
Bolívia e no Peru, com co-financiamento da União Europeia. O
projecto centra-se na criação de condições de comércio justo para
os trabalhadores das plantações de café. O objectivo é garantir aos
produtores (60% mulheres e 80% jovens) melhor acesso a serviços
públicos e sociais. Os estagiários envolvidos no projecto vivenciarão
as condições dos trabalhadores do café e compreenderão o
processo de integração do café de comércio justo no mercado
internacional.

Actividades
Esta experiência tem a duração de duas semanas e terá lugar na
Bolívia ou no Perú, no contexto desta intervenção. As principais
actividades incluem:
 Apresentação geral do projecto e do contexto local;
 Dois dias de formação sobre as condições de trabalho dos
produtores de café, devido à volatilidade dos preços do
mercado internacional;
 Visitas às aldeias e beneficários do projecto;
 Voluntariado com os produtores locais;
 Grupos de discussão para promover o comércio justo no
mercado do café nos países Europeus.
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Participar nesta experiência
permitirá:
 Obter

e/ou reforçar o
conhecimento da cultura
local e o mercado de
trabalho do café;
 Adquirir conhecimentos
sobre melhores práticas na
produção do café.

Informações logísticas
Transporte: organizado pelo staff do
projecto (carros e/ou minibus)
Alojamento: organizado pelo staff do
projecto nas regiões de Cajamarca,
Junin, Puno e La Paz (lodges, hotéis,
etc.)
Idioma: Espanhol
Moeda: Sol and Bolivanos

Para mais informações
PROGETTO MONDO MLAL
Email: ivana.borsotto@mlal.org
Phone: +39 045 8102105
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© Terres des Hommes

Segurança e Integridade Pessoal
Projecto Jukta Hoe Mukta, Terres des Hommes Italia
(Bangladesh)
Descrição da Organização e do Contexto Local
O projeto JHM visa criar padrões seguros de migração interna e oferecer a jovens marginalizadas da região sudoeste do Bangladesh, que
voluntariamente se deslocam para Dhaka para trabalhar no sector do
vestuário, formação de competências, oportunidades de emprego e
serviços que possibilitem uma vida mais segura. Esta acção visa também melhorar as condições das fábricas de vestuário seleccionadas
no quadro do projecto, facilitando que os trabalhadores organizados
possam regularmente dialogar e negociar com a administração das
fábricas, bem como levar a cabo uma resolução pacífica de conflitos,
de acordo com a Lei do Trabalho de Bangladesh (2006 ) e suas sucessivas alterações (2012 e 2013).

Actividades
Esta experiência tem a duração de dez dias e terá lugar no contexto
de intervenção, no Bangladesh. As principais actividades incluem:
 Apresentação geral do projecto e do contexto local;
 Visita a comunidades Dalit e encontros com jovens;
 Visita ao Centro de Formação Profissional e aos Centros de
Cuidados Primários;
 Encontro com os grupos de trabaladores das fábricas de vestuário
-alvo do projecto;
 Encontro com 20 líderes de equipa responsáveis por implementar
a componente App-piloto do projecto;
 Workshop com a equipa do projecto e análise SWOT para
identificar forças e fraquezas do projecto e recomendações para
futuras intervenções.
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Participar nesta experiência
permitirá:




Obter maior conhecimento sobre o
projecto e sobre os desafios das
ONG no Bangladesh;
Compreender os desafios e oportunidades do sector de pronto-a-vestir
no Bangladesh;
Reconhecer soluções inovadoras e
sustentáveis para assegurar direitos
fundamentais dos trabalhadores
através de programas com enfoque
na segurança e integridade pessoal
dos trabalhadores

Informações logísticas
Transporte: organizado pelo staff do
projecto (avião e/ou minibus)
Alojamento: organizado pelo staff do
projecto em Khulna e Dhaka

Idioma: Inglês
Moeda: Bangladeshi taka (BDT)

Para mais informações
Terre des Hommes Italia ONLUS
Email: l.guarneri@tdhitaly.org
v.lucchese@tdhitaly.org
Phone: + 39 02 28970418
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© Rosto Solidário
© CASPAE

Não-discriminação
Projecto Trampolim — CASPAE 10 (Portugal)

Participar nesta experiência
permitirá:


ros vulneráveis portugueses e os
desafios das iniciativas de inclusão social;

Descrição da Organização e do Contexto Local
O Centro de Apoio Social de Pais e Amigos da Escola (CASPAE) é uma
associação sem fins lucrativos cuja missão é promover respostas de
carácter social, de valorização pessoal e de bem estar, numa perspectiva da inclusão dos indivíduos na sociedade. O projecto Trampolim visa
promover a inclusão social e a igualdade de oportunidades, com enfoque no Planalto do Ingote em Coimbra (Bairros da Rosa e Ingote) e no
Centro de Estágio Habitacional. A sua intervenção centra-se na resolução de problemáticas sociais associadas a comportamentos de risco e
desviantes de crianças e jovens, agregados multiproblemáticos e com
carências socio-económicas; desemprego e baixas qualificações. Para
tal, dinamizam-se 19 atividades regulares e pontuais, tendo por participantes directos crianças e jovens de idades compreendidas entre os 6
e os 30 anos.

Actividades
Esta experiência tem uma duração estimada de 5 dias, prevendo-se:

 Apresentação geral do projecto e do contexto local;
 Visita(s) às áreas de intervenção do projeto;
 Dinamização da Oficina de Teatro, atividades desportivas e de multimédia;

 Dinamização do grupo de Jovens (promoção do associativismo);
 Assistência ao Gabinete de Apoio a Emprego e Formação;
 Realização de atividades propostas pelo grupo de visitantes
(mediante negociação entre as partes).
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Conhecer a realidade de bair-



Reconhecer a importância de
atividades de educação não
formal como estratégia de
mobilização de crianças e
jovens .

Informações logísticas
Transporte: Transporte público,
transporte próprio da organização
Alojamento: Alojamento turístico
— residencial, hotel, etc
Língua: Português e Inglês
(trabalho)
Moeda: Euro.

Para mais informações
Rosto Solidário
Email: cidadaniaglobal@rostosolidario.pt
geral@rostosolidario.pt
Tel: +351 256 336 001
Skype ID: rsongd
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© Rosto Solidário
© IPAV

Não-discriminação
Academia Ubuntu, IPAV (Portugal)
Descrição da Organização e do Contexto Local
O IPAV - INSTITUTO PADRE ANTÓNIO VIEIRA é uma associação cívica
sem fins lucrativos, tendo por objeto a reflexão, formação e ação no
domínio da promoção da dignidade humana, da solidariedade
social, da sustentabilidade, do desenvolvimento, da diversidade e
diálogo de civilizações/culturas. A Academia de Líderes Ubuntu é um
projecto de capacitação de jovens com elevado potencial de liderança, provenientes de contextos de exclusão social ou com aptidão
para aí trabalharem, com o objectivo de desenvolverem as suas
capacidades pessoais, de modo a melhor poderem vir a intervir nesses contextos, desenvolvendo ou integrando projectos de inovação
e empreendedorismo social ao serviço da comunidade.

Participar nesta experiência
permitirá:






Tomar contacto com um projeto único de educação nãoformal nas áreas da juventude,
da liderança e do empreendedorismo social.
Conhecer ou aprofundar os
conhecimentos sobre o conceito ubuntu, filosofia de nãodiscriminação e promoção de
paz.
Tomar contacto com a realidade local, incluindo contextos de
vulnerabilidade social.

Informações logísticas
Transporte: transporte público
(e.g. bus), táxi.
Alojamento: hotéis, guest houses,
Airbnb, hostel, etc.

Actividades
Experiência de formação de 7 dias. As actividades podem incluir:

 Apresentação geral do projecto e do contexto local;
 Contacto com a incubadora de projetos de empreendedorismo

Idioma: Português
Moeda: Euro

social"

 Participação em actividades a decorrer;
 Realização de atividades propostas pelo grupo de visitantes
(mediante negociação entre as partes).

Para mais informações
Rosto Solidário
Email: cidadaniaglobal@rostosolidario.pt
geral@rostosolidario.pt
Phone: +351 256 336 001
Skype ID: rsongd
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© OIKOS Onlus

Não-discriminação
Projecto Dupla Paz, Oikos Onlus (Colômbia)
Descrição da Organização e do Contexto Local
Na Colômbia, o projecto DUPLA PAZ visa fortalecer o processo participativo na comunidade de Nariño e o processo democrático através do apoio às vítimas de violência e abusos. A Oikos trabalha com
o seu parceiro local, o Instituto ISAIS, desde 2005. A parceria de
Oikos e do ISAIS tem como foco principal o desenvolvimento, capacitação e sensibilização nas áreas de iniciativas democráticas e
participativas nos municípios de Santa Cruz, Samaniego, Ricaurte
Roberto Payan e Pasto.

Actividades
Esta experiência tem a duração de três semanas, sendo conduzida
na Colômbia no contexto de intervenção do projecto. Principais
actividades incluem:
 Apresentação geral do projecto e do contexto local;
 10 dias de formação em auto-gestão e práticas de resiliência da
organização comunitária para combater discriminação ;
 10 dias de formação em lei indígena e formas de justiça autónoma;
 Grupos de discussão e brainstorming para indentifcar necessidades e soluções inovadoras para a prevenção de práticas discriminatórias e situações de abuso;
 Elaboração de resumos para candidaturas a linhas de financiamento e/ou advocacia junto da Comunidade de doadores
nacionais e internacionais;
 Visitas às localizações do projecto e beneficiários.
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Participar nesta experiência
permitirá:



Conhecer e /ou reforçar
conhecimentos sobre a
cultura local;
Conhecer boas práticas
p ar a
pr e ve n i r
discriminação.

Informações logísticas
Transporte: organizado pelo staff
do projecto (carros e/ou minibus)
Alojamento: organizado pelo staff
do projecto em Pasto (lodges,
apartmentos privados , etc.)
Idioma: Espanhol
Moeda: Peso Colombiano

Para mais informações
OIKOS Onlus
Email: susanna.svaluto@oikosonlus.net
chiara.torassa@oikosonlus.net
Phone: +39 (0)432 520803
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© Espaço Jovem

Não-discriminação
Escolinhas de Verão, Espaço Jovem (Cape Verde)

Participar nesta experiência
permitirá:


Descrição da Organização e do Contexto Local
O Espaço Jovem (EJ) é uma organização da sociedade civil com
sede na ilha de São Vicente, Cabo Verde. A organização procura
prevenir a violência juvenil trabalhando com comunidades locais de
dois centros comunitários em bairros periféricos - Pedra Rolada e
Ribeira de Craquinha. As populações residents nestes bairros enfrentam desafios diários associados ao desemprego e à pobreza, tais
como: violência, prostituição e práticas comerciais ilegais. A
“Escolinhas de Verão” é uma iniciativa anual da EJ durante as férias
escolares que tem como objectivo oferecer às crianças da comunidade local um espaço seguro, divertido e de aprendizagem para
ocupação dos tempos livres.

Actividades
Experiência de 3 até 30 dias. O grupo pode participar em todas as
actividades oferecidas pela organização, nomeadamente
 Apresentação geral da organização, projecto e contexto local;
 Fomração em Trabalho de equipa e trabalho jovem, tendo em
consideração os desafios locais;
 Participação na formação de facilitadores da Escolinhas de
Verão;
 Facilitador das actividades com crianças da Escolinhas de Verão
(worskhops em teatro e música, desporto, e expressão artística);
 Visitas às comunidades locais e outras organizações locais;
 Participação nas actividades diárias dos centros comunitários;
 Propor e facilitar formações relevantes ao staff do EJ;
 Avaliação final com a equipa do EJ.
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Aprender sobre trabalho
com jovens em contextos
vulneráveis a partir da
experiência do Espaço
Jovem (EJ);
Participar em actividades
com crianças e jovens que
frequentam os centros
comunitários do EJ.

Informações logísticas
Transporte: Transportes públicos;
taxi; rent-a-car.
Alojamento: hotéis, Airbnb (no
Mindelo), etc.
Idioma: Português e criolo de
Cabo Verde
Moeda: Escudo Cabo Verdiano

Para mais informações
Rosto Solidário
Email: cidadaniaglobal@rostosolidario.pt
geral@rostosolidario.pt
Phone: +351 256 336 001
Skype ID: rsongd
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Cabaz di Terra
© Rosto©Solidário

Não-discriminação
Projecto “Mulheres+” — Cabaz di Terra (Guiné-Bissau)
Descrição da Organização e do Contexto Local
Fundada em 2011, Cabaz di Terra é uma organização guineense que
promove práticas e soluções coletivas dirigidas a produtores locais e
consumidores à volta de estratégias solidárias em rede. Criada por 7
organizações guineenses preocupadas com a mesma problemática
consolidou ao longo dos anos a sua experiência em Economia Solidaria
promovendo o resgate da dignidade, da cidadania e do respeito próprio através de alternativas viáveis de produção e promoção dos produtos oriundos da Guiné-Bissau. O projecto ‘Mulheres+’ visa potenciar a
emancipação económica e social de mulheres vulneráveis através da
criação artística e da valorização económica da tecelagem tradicional
guineense.
Esta acção — implementada em Bissau, Biombo e
Cacheu—, privilegia um público amplamente excluído do acesso a atividades económicas rentáveis, as mulheres “iardadas” (herdadas) das
zonas de Cacheu e Biombo, promovendo a sua capacitação técnica,
económica e organizacional num domínio com forte potencial económico, a tecelagem, tendo por alicerce teórico e prático a Economia
Social e Solidária.

Actividades
Esta experiência tem uma duração estimada de 7 dias, prevendo-se:
 Apresentação geral do projecto e do contexto local;
 Visita(s) às áreas de intervenção do projeto;
 Sintado Justo: acompanhar a estruturação organizacional e a
maturação do modelo de negócio dos grupos-alvo da ação e
prefigurar um novo serviço da estrutura Cabaz di Terra no domínio
do aconselhamento e apoio a iniciativas nascentes de economia
solidária;
 Realização de atividades propostas pelo grupo de visitantes
(mediante negociação entre as partes).
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Participar nesta experiência
permitirá:




Conhecer a realidade do mercado de trabalho guineense,
em particular os desafios enfrentados pelas mulheres;
Reconhecer a importância da
utillização e valorização dos
recursos locais como estratégia
de empreendedorismo e empregabilidade.

Informações logísticas
Transporte: Organizado pela equipa
do projeto
Alojamento: Alojamento solidário —
comunidade local, casa de passagem, etc
Idioma: Crioulo da Guiné-Bissau, Português
Moeda: Franco Cfa.

Para mais informações
Rosto Solidário
Email: cidadaniaglobal@rostosolidario.pt
geral@rostosolidario.pt

Tel: +351 256 336 001
Skype ID: rsongd
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© Rosto Solidário
© AGRICE

Não-discriminação

Participar nesta experiência
permitirá:


os desafios que pessoas com
deficiência entrentam neste
contexto, em particular das
crianças invisuais;

“Escola Bengala Branca” — AGRICE (Guiné-Bissau)
Descrição da Organização e do Contexto Local
A AGRICE - Associação Guineense de Reabilitação e Integração de
Cegos é uma organização sem fins lucrativos, que, desde 1996, promove a inclusão social das pessoas com deficiência visual, em todas as
esferas da sociedade guineense.
A Escola Bengala Branca é um projecto de educação inclusiva onde
estudam 314 alunos, 75 dos quais invisuais. Esta foi a primeira escola
que permitiu aos guineenses invisuais estudar, ter conhecimento do
mundo. Esta escola tem também uma componente de reabilitação e
possui um lar onde residem crianças invisuais.

Conhecer a realidade local e



Reconhecer a importância e
urgência de apostar no acesso
universal à educação e à promoção dos direitos das pessoas
com deficiência.

Informações logísticas
Transporte: Organizado pela equipa
do projeto
Alojamento: Alojamento turístico —
hotel, residencial, etc

Actividades

Língua: Crioulo da Guiné-Bissau, Português

Esta experiência tem uma duração estimada de 3 a 5 dias, prevendose:

Moeda: Franco Cfa.

 Apresentação geral do projeto e do contexto local;
 Observação das actividades que estejam a decorrer (ex: leccionação de aulas, campanhas de sensibilizações, etc);

 Apoio pontual na realização de actividades necessárias ao cumprimento de projectos em curso;

 Realização de actividades propostas pelo grupo de visitantes
(mediante negociação entre as partes).
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Para mais informações
Rosto Solidário
Email: cidadaniaglobal@rostosolidario.pt
geral@rostosolidario.pt
Tel: +351 256 336 001
Skype ID: rsongd
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JUNTOS CONTRA A
CORRUPÇÃO
Working together against
Corruption

© TIAC

Anti-corrupção
TIAC—Transparência e Integridade, Associação
Cívica (Portugal)
Descrição da Organização e do Contexto Local
A TIAC é a representante em Portugal da rede global anti-corrupção
Transparency International. A TIAC luta pelo acesso à informação pública, promovendo uma cidadania informada, forte e participativa. Estudos internacionais recentes indicam que as percepções dos portugueses em relação ao fenómeno da corrupção têm vindo a aumentar,
assim como as percepções sobre a ineficácia das instituições na prevenção e combate a este tipo de criminalidade. No entanto, continua
a faltar, quer por parte da população quer dos decisores públicos,
conhecimento especializado sobre as melhores práticas internacionais
e as políticas públicas adequadas para o combate à corrupção e a
promoção da transparência e da participação pública. A TIAC visa
contribuir para aumentar e disseminar este conhecimento, mobilizar os
cidadãos e pressionar os decisores no sentido de definir e implementar
as melhores políticas públicas de transparência, acesso a informação,
participação pública e boa governança, no sentido de fortalecer o
combate à corrupção e melhorar a qualidade da democracia.

Participar nesta experiência
permitirá:
 Ad quirir

ou
aprofundar
conhecimentos na área da
transparência e prestação de
contas em Portugal
 Compreender a importância da
investigação e da advocacia
para uma opinião pública
informada e participativa e para
a definição e implementação de
políticas públicas transparentes.

Informações logísticas
Transporte: Transporte público
Alojamento: alojamento turístico—Hotel, residencial, etc
Idioma: Português e Inglês
Moeda: Euro

Actividades
Esta experiência tem uma duração estimada de 5 dias, prevendo-se:
 Atividades de apresentação e formação sobre projectos em curso;
 Apoio na organização de eventos, debates ou atividades de disseminação de resultados ou recomendações de projetos;
 Apoio pontual na realização de atividades necessárias ao cumprimento de projetos em curso;
 Realização de atividades que sejam propostas pelos participantes
(mediante negociação entre as partes).
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Para mais informações
Rosto Solidário
Email: cidadaniaglobal@rostosolidario.pt
geral@rostosolidario.pt
Phone: +351 256 336 001
Skype ID: rsongd
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© Libera-Mente Onlus

Anti-corrupção
Projecto Fiori di Campo, Libera-Mente Onlus (Itália)

Participar nesta experiência
permitirá:



Descrição da Organização e do Contexto Local
O projecto Fiori di Campo visa sensibilizar sobre práticas anti-Máfia e
anti-corrupção. O projecto está localizado a 300 metros do mar
numa propriedade confiscada à Máfia e convertida numa
EcoVillage por milhares de voluntários de todo o mundo.

Actividades
Esta experiência tem a duração de uma semana em Cinisi (Sicilia),
na EcoVillage Fiori di Campo. As principais actividades incluem:
 Apresentação da Cooperativa Social Libera-Mente;
 “Io rifiuto”: Workshop para sensibilizar sobre gestão de resíduos e
actvidades de criação de artesanato utilizando resíduos;
 “Miseria Ladra”: trabalhos de grupo para sensibilizar sobre a missão e actividades do Movimento Emmaus em Itália;
 “Fiori di Campo”: trabalhos de grupo, estudo da startup modelo
Fiori di Campo (plano de negócios, etc.);
 Caminhada pelas rotas “Centopassi” (Cinisi) e “Quadrilatero della memoria” (Palermo);
 Testemunhos de voluntários e compromissos cvis contra a Mafia;
 Projecções de dcumentários(filmes seleccionados pelos participantes);
 Contrução de equipas, actividades de culinária e lazer
(participantes preparam juntos refeições).



Obter conhecimentos sobre
práticas de anti-corrupção;
Adquirir conhecimentos
sobre os danos da corrupção e de actividades da
Mafia na Região da Sicília;
Reconhecer boas práticas
na área da gestão de resíduos e reciclagem

Informações logísticas
Transporte: organizado pela equipa do projecto (carros e/ou minibus) de/para o Aeroporto de
Palermo-Fiori di Campo em Cinisi.
Alojamento: organizado pela
equipa do projecto em Cinisi.
Idioma: Italiano
Moeda Euro

Para mais informações
LIBERA-MENTE Onlus
Email: ecovillaggio.fioridicampo@gmail.com
Phone: +39 339 248 54 55
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© WeWorld Onlus

Anti-corrupção
Direitos das Mulheres e Crianças em contextos de exclusão
social, WeWorld Onlus (Italy)

Participar nesta experiência
permitirá:



Descrição da Organização e do Contexto Local
Os projectos Frequenza200 e Spazi Donna visa~m promover a inclusão social de crianças e mulheres em duas áreas difíceis de Nápoles:
Borgo San Lorenzo e Scampia.



Conhecer práticas de inclusão social;
Adquirir conhecimentos
sobre desafios educacionais
para crianças em áreas
desforecidas;
Identificar melhores metodolgias para combater violência doméstica.

Actividades
Esta experiência tem a duração de uma semana e decorrerá em
Nápoles (Campania), no Centro WeWorld. As principais actividades
incluem:

 Aresentação do WeWorld Onlus;
 “Fare inclusione a scuola”: workshop sobre actividades
educacionais que melhorar as condições de vida das populações;

 “Giropizza”: laboratory de cozinha visando aumentar a
socialização e relações humanas na comunidade;

 Visita à área peri-urbana de Nápoles (Scampia): problemas






recorrentes na área e exemplos de envolvimento da sociedade
civil;
Caminhada pelas principais rotas de Nápoles;
Testemundos de trabalhadores humanitários, funcionários dos
projectos;
Projecções de filmes sobre as actividades do projecto que lidam
com inclusão social e integração;
Narração de histórias e testemunos de polícias que trabalham na
área;
“Quante ne sai?”: laboratórios criativos com mulheres(vestidos,
design de jóias, trabalho de improvisação, etc.).
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Informações logísticas
Transporte: organizado pela equipa do projecto a partir e em
Nápoles (carros e/ ou minibus).
Alojamento: organizado pela
equipa do projecto em Nápoles.
Idioma: Italiano
Moeda: Euro

Para mais informações
WeWorld Onlus
Email: volontari@weworld.it
Phone: +39 0236215218
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© Rosto Solidário

Ambiente
Environment
BANCO DE RECURSOS - ONGD Rosto Solidário
(Portugal)

Participar nesta experiência
permitirá:


Compreender a lógica de desperdício das sociedades atuais;



Tomar consciência da necessidade de Reduzir consumos e de
Reutilizar, além de Reciclar
(3Rs);



Refletir sobre a pessibilidade de
negócios a partir da reutilização
de produtos e materiais.

Descrição da Organização e do Contexto Local
A Rosto Solidário em Santa Maria da Feira (Portugal) promove a reutilização de mobiliário, eletrodomésticos, vestuário, entre outros. Promove
a inclusão social e o envolvimento da comunidade recebendo bens
doados e distribuindo-os a famílias em situação de vulnerabilidade/exclusão social. Conta com apoio da equipa técnica e de uma
equipa de voluntários/as que realizam a recolha, triagem, armazenamento e redistribuição dos produtos. O Banco de Recursos é uma resposta social consolidada e assenta numa forte parceria com outras
instituições do terceiro sector.

Actividades
A Rosto Solidário pode acolher um grupo de participantes para uma
experiência de terreno de 3 a 7 dias. O grupo poderá participar nas
seguintes actividades:

 Apresentação geral do Projecto e do contexto local;
 Apoio às atividades do Banco de Recursos, nomeadamente reco-

Informações logísticas
Transporte: Transporte público, rent-acar
Alojamento: Alojamento turístico
(hotel, residencial, arrendamento pontual, etc).
Idioma: Português
Moeda: Euro

lha, triagem, armazenamento e redistribuição dos produtos;

 Apoio à organização e participação em workshops de restauro e
costumização de mobiliário;

 Contacto com parceiros locais e observação das respetivas atividades;

 Participação no processo de construção de um possível modelo de
negócio do Projeto;

 Avaliação final da experiência.
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Para mais informações
Rosto Solidário
Email: cidadaniaglobal@rostosolidario.pt
geral@rostosolidario.pt
Phone: +351 256 336 001
Skype ID: rsongd
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© FEC

Ambiente
Environment
aTerra: políticas globais e estratégias locais para o
desenvolvimento sustentável — FEC (Portugal)
Descrição da Organização e do Contexto Local
A Fundação Fé e Cooperação (FEC) é uma ONGD que visa promover o
desenvolvimento humano integral através da cooperação e solidariedade entre pessoas, comunidades e Igrejas. Esta intervenção pretende
combater as desigualdades sociais, pobreza e exclusão nas zonas rurais
de minifúndio português, respondendo a 2 grandes problemas: 1) Falta
de sustentabilidade das zonas rurais de minifúndio com consequente
abandono rural e recorrência de incêndios florestais, perda de oportunidades, de biodiversidade. 2) Falta de identidade e consciência das
novas gerações das zonas rurais relativamente aos desafios e valores
intrínsecos das comunidades e regiões que integram, com consequente
falta de cultura de compromisso, responsabilidade na procura de alternativas para vitalização destas zonas. Ao longo de dois anos realizou-se
um diagnóstico com produtores e decisores locais, a partir do qual se
delineou um plano de ação que envolveu cerca de 20 produtores tradicionais, jovens agricultores, professores. Entre outras ações, realizaram-se
5 formações em modo de produção biológica, reuniões mensais para
partilha de experiências, estudo da apetência dos diferentes tipos de
consumidores (famílias, instituições, retalhistas, grossistas) para o consumo
de produtos locais, interligação com as Escolas do concelho para compromisso com o consumo local.

Participar nesta experiência
permitirá:





Conhecer a realidade local e
adquirir ou aprofundar conhecimentos na área da sustentabilidade rural em Portugal;
Refletir sobre as potencialidades
económicas da valorização dos
recursos endógenos;
Compreender a importância da
capacitação
da comunidade
escolar como estratégia integrada de sustentabilidade rural.

Informações logísticas
Transporte: Transporte público,
rent-a-car
Alojamento: Alojamento turístico
(hotel, residencial, etc).
Idioma: Português
Moeda: Euro

Actividades
Esta experiência terá uma duração de 3 dias, prevendo-se:
 Apresentação geral do projeto e do contexto local;
 Dinamização de atividades pedagógicas com as escolas na Horta
da Associação Casa Velha, parceira do projeto;
 Visita a produtores;
 Participação em Almoço do Mundo ou Jantar de produtos locais na
Escola de Hotelaria de Fátima.
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Para mais informações
Rosto Solidário
Email: cidadaniaglobal@rostosolidario.pt
geral@rostosolidario.pt
Phone: +351 256 336 001
Skype ID: rsongd
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© ASPEA

Environment
Ambiente
Quinta Ecológica da Moita (QEM) — ASPEA (Portugal)
Descrição da Organização e do Contexto Local
A ASPEA (Associação Portuguesa de Educação Ambiental) é uma ONGA
sem fins lucrativos que visa o desenvolvimento da educação ambiental a
nível formal e não formal. Para a consecução deste objetivo implementa
várias ações em Lisboa (sede) e nos 5 núcleos espalhados pelo país,
nomeadamente: i) seminários e cursos de formação contínua de professores e de monitores de ambiente; ii) cooperação com as autarquias; iii)
investigação na área da educação ambiental. A Quinta Ecológica da
Moita (QEM) surge como uma parceria entre a ASPEA e a Santa Casa da
Misericórdia de Aveiro, localizada na Mata da Moita em Aveiro. Este
espaço é gerido para atividades de Educação Ambiental na natureza,
suportado por um programa anual de diversas atividades para vários
públicos, onde se incluem oficinas pedagógicas, exposições, ecocinema, debates, seminários, campos de férias, ações de reabilitação
dos espaços verdes e charcos, limpeza e remoção de espécies exóticas,
elaboração de trilhos na natureza, dinamização de aulas na natureza,
promoção de hortas familiares e comunitárias, apiário pedagógico, parque de lazer, zona de campismo e turismo rural, entre outras. A QEM possui um edifício multi-funcional que suporta o Centro de Educação
Ambiental e outras valências de apoio às atividades.

Actividades
Esta experiência tem uma duração estimada de 5-7 dias, prevendo-se:
 Apresentação geral do projeCto e do contexto local;
 Apoio às actividades previstas no plano de actividades anual, tais
como: i) criação de novas oficinas pedagógicas; ii) colaboração na
manutenção dos espaços; iii) desenvolvimento de projetos ligados à
biodiversidade e conservação, energias renováveis, agricultura
biológica, etc.
 Apoio a actividades de marketing e comunicação.
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Participar nesta experiência
permitirá:


Adquirir ou aprofundar knowhow em educação ambiental



Reflectir sobre a importância da
educação formal e não-formal
na adoção de comportamentos
amigos do ambiente



Refletir sobre as potencialidades
económicas da valorização dos
recursos endógenos.

Informações logísticas
Transporte: Transporte público, rent-acar, taxi
Alojamento: Alojamento turístico
(hotel, residencial, etc), Campismo
equipado com balneários (espaço na
QUEM)
Língua(s): Português
Moeda: Euro

Para mais informações
Rosto Solidário
Email: cidadaniaglobal@rostosolidario.pt
geral@rostosolidario.pt
Phone: +351 256 336 001
Skype ID: rsongd
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© TUKE

Ambiente
The Land Use Project of Technical University of Košice,
Faculty of Economics (Slovakia)
Descrição da Organização e do Contexto Local
Este projecto visa produzir reflexão nas áreas circundantes sobre
oportunidades de recreação. O cultivo, restauro e reutilização da
terra é uma actividade diária, que é frequentemente tomada
como garantida. O objective, por isso, é juntar a comunidade para
tentar contribuir para a melhoria da qualidade de vida.

Participar nesta experiência
permitirá:





Ser activo na comunidade,
estabelecendo oportunidades
de criar laços através da partilha de causas comuns ;
Adquirir competências em
artesanato tradicional e vê-lo
colocado no meio local.
Fazer-se ouvir junto da população local.

Informações logísticas
Actividades:
Esta é uma experiência de um fim de semana, incluindo resultados
práticos em artesanto tradicional local (e.g. escultura, cerâmica). A
área seleccionada para a formação e visita depende das preferências dos participantes. Existem várias opções de localizações possíveis onde se espera alcançar os objectivos do projecto. As principais actividades incluem:

 Observação, reflexão e reacções associadas à identificação de

Transporte: organizado pela equipa do
projecto (cars and/or minibus)
Alojamento: organizado, sob pedido,
pela equipa do projecto em dormitórios ou hóteis
Idiomas: Inglês, Alemão
Moeda: Euro

necessidades numa determinada área (e.g. função e forma de
alguns edifícios antigos e recentes na localidade da High TatraStary Smokovec);

 Aplicação das competências de artesanto na área, apoiando
também a limpeza, plantação e instalação de novas plantas e
trabalhos artesanais produzidos na área;

 Breve questionário na área sobre os resultados alcançados na
área, obtendo feedback dos visitantes da área.
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Para mais informações
Universidade Técnica de Košice
Faculdade de Economia
Email: dekanat.ekf@tuke.sk
Gabriela.Kolvekova@tuke.sk
Phone: +421 55 602 2286
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© BRPI

Ambiente
Projecto Comunidades da Biosfera-Comunidades Responsáveis,
Reserva da Biosfera da Ilha do Príncipe (São Tomé e Príncipe)
Descrição da Organização e do Contexto Local
Em 2012 a UNESCO classificou a Região Autónoma da Ilha do Príncipe
como Reserva da Biosfera. Considerando o modelo de desenvolvimento socioeconómico do Príncipe, a Ilha como Reserva da Biosfera
potencia, de forma natural, o modo de vida sustentável das gentes do
Príncipe, através da reestruturação e desenvolvimento das principais
actividades económicas e aproveitamento das excelentes condições
climáticas, históricas, culturais e paisagísticas. O projecto Comunidades da Biosfera - Comunidades Responsáveis pretende sensibilizar as
comunidades da Ilha do Príncipe para a gestão responsável dos resíduos, separando, reutilizando e reciclando o máximo possível. Esta iniciativa está a ser implementada em três comunidades piloto: Roça
Sundy, Roça Porto Real e Praia das Burras. Com esta acção espera-se
conseguir transformar estas comunidades em centros de reciclagem
onde os resíduos são separados, reciclados e transformados, não só
limpando a nossa Ilha, como criando emprego e potenciando o
empreendedorismo.

Participar nesta experiência
permitirá:





Adquirir ou aprofundar knowh o w e m s u s te n ta b i l i d ad e
ambiental, centrada na gestão
de resíduos.
Tomar consciência da necessidade de Reduzir, Reutilizar e
Reciclar (3Rs);
Refletir sobre as potencialidades
económicas da valorização dos
resíduos

Informações logísticas
Transporte: Transporte próprio da organização
Alojamento: Alojamento turístico
(hotel, residencial, etc), Guest Houses
da organização
Língua(s): Português, Lung'ié, Forro,
Crioulo
Moeda: Dobra (STD)

Actividades
Esta experiência tem uma duração estimada de 6-10 dias, prevendo-se:
 Apresentação geral do projeto e do contexto local;






Ações de sensibilização sobre os resíduos.
Ateliê de transformação de resíduos.
Formação em compostagem.
Realização de atividades propostas pelo grupo de visitantes
(mediante negociação entre as partes).
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Para mais informações
Rosto Solidário
Email: cidadaniaglobal@rostosolidario.pt
geral@rostosolidario.pt
Phone: +351 256 336 001
Skype ID: rsongd
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© Time for Africa

Ambiente
Projecto “Um tecto para todos ”, Time for Africa
(Moçambique)
Descrição da Organização e do Contexto Local
O projecto “Um Tecto para todos” visa aplicar técnicas de construção inovadoras, sustentáveis e de baixo custo. Com esta intervenção, a Time for Africa pretende promover o uso de materiais locais e
tradicionais na construção de casas nas comunidades do distrito de
Matatuine, tornando-as mais amigas do ambiente.

Actividades
Esta é uma experiência de três semanas, incluindo um workshop de 4
horas. A formação decorrerá em Moçambique, na área de intervenção do projecto. Principais actividades incluem:

 Apresentação geral do projeto e do contexto local;
 Visitas às localizações do projecto e suas populações;
 Grupos de discussão e brainstorming para identificar necessidades e soluções inovadoras para melhorar as práticas da organização em Sustentabilidade Ambiental;

 Diagnóstico e elaboração de actividades para melhorar edifícios
amigos do ambiente no distrito de Matutuine;

 Patrilha de conhecimentos sobre técnicas inovadoras, tradicionais e de baixo custo.

Participar nesta experiência
permitirá:




Conhecer a cultura local, o
nível de vida e contactar com
uma experiência real de sustentabilidade ambiental;
Adquirir conhecimentos na
área da sustentabilidade e em
iniciativas amigas do ambiente .

Informações logísticas
Transporte: organizado pelo staff
do projecto (carros e/ou minibus)
Alojamento: organizado pelo staff
do projecto na cidade da Bela
Vista (lodges, apartamentos privados, etc.).
Idioma: Português.
Moeda: Metical.

Para mais informações
Time For Africa
Email: timeforafrica@gmail.com,
progetti@timeforafrica.it
Phone: +39 (0)3489130020
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© EcoGerminar

Marketing Responsável

Paticipar nesta experiência
permitirá:
 Conhecer espaços de educa-

Projeto Há festa no Campo, EcoGerminar (Portugal)
Descrição da Organização e do Contexto Local
A associação EcoGerminar é promotora da economia solidária e
do desenvolvimento local através da capacitação das comunidades na região de Castelo Branco. Num contexto caraterizado por
perda de serviços, tradições, e por uma população envelhecida
em situação de isolamento e exclusão, o projeto ‘Há festa no Campo’ fomenta a dinamização cultural e social das aldeias do Freixial
do Campo, Juncal do Campo, Chão da Vã e Barbaído, valorizando
o seu património imaterial e cultural. São promovidos encontros,
oficinas de formação, assembleias participativas, festas e exposições, mantendo sempre a relação com as tradições, memórias e
festividades locais.

Actividades
Esta experiência terá uma duração estimada entre 3 a 5 dias, prevendo-se:






Apresentação geral do projecto;
Visita aos murais de arte presentes nas aldeias;
Contacto com as populações locais;
Participação em actividades realizadas no âmbito do projeto.

ção alternativa, de criação e
de inovação artística e cultural .

 Refletir sobre a importância
da valorização do Know How
das comunidades como processo de revitalização territorial.

Informações logísticas
Transporte: Transporte próprio da
organização, transportes públicos, taxi.
Alojamento: solidário
(comunidade local, casa de passagem, etc) e turístico (hotel, residencial, etc)
Idioma: Português
Moeda: Euro

Para mais informações
Rosto Solidário
Email: cidadaniaglobal@rostosolidario.pt
geral@rostosolidario.pt
Phone: +351 256 336 001
Skype ID: rsongd

HECOS FOR ETHICS 2014-1-IT01-KA200-002484 CUP code: G76G14000740006

61

O Projecto “Hecos for Ethics”
Este Catálogo é um dos produtos do projecto “Higher Education and CompanieS FOsteRing ETHICal Skills” (HECOS FOR ETHICS), financiado pela Comissão Europeia através do
programa Erasmus+. Liderado pela AICCRE, o “HECOS for Ethics” foi implementado entre
2014 e 2017 com o objectivo de promover o desenvolvimento de Competências Éticas e
a Responsabilidade Social Empresarial. Este projecto procurou estimular as competências
éticas e internacionalização nas instituições de educação e de formação, através de
cooperação estreita entre estas e outros actores, tais como câmaras de comércio e
indústria, organizações não governamentais (ONG), empresas, etc.
A necessidade de formar em ética funcionários e, em particular, gestores foi reconhecida
formalmente no Livro Verde da Comissão Europeia ‘Promover um Enquadramento Europeu para a RSE’, afirmando-se que ‘em resposta à necessidade de integrar a RSE na formação existente de gestores e funcionários e de antever as competências que serão exigidas pelos futuros gestores e funcionários, os cursos ou módulos em ética empresarial tornaram-se tema recorrente dos cursos de gestão’.
Objectivos do HECOS:
1.

Reforçar o papel das competências éticas no Quadro Europeu de Qualificações
(QEQ) para gestores, pelo desenvolvimento de um formato de formação inovador e
atrativo concebido para (i) alcançar, avaliar e reconhecer resultados de aprendizagem; e (ii) definir um conjunto comum de resultados de aprendizagem padrão relacionados com competências éticas, que serão desenvolvidas em simultâneo com
as competências organizacionais nos contextos de formação não-formal e informal.

2.

Facilitar o enriquecimento de competências éticas nos currículos de gestão e
fomentar a promoção da RSE no ensino superior e nas empresas, através da sensibilização de empresas privadas sobre assuntos relacionados com direitos humanos, respeito pelo ambiente e uso do território e dos recursos, valores que são parte da área
de competências éticas do QEQ para gestores.

3.

Criar uma rede de empresas interessadas em experimentar métodos inovadores de
formação não-formal e informal para adultos nas temáticas de ambiente e de direitos humanos, com o objetivo de melhorar as competências organizacionais e de
gestão através da adoção de ações positivas nas áreas da RSE e da solidariedade
local, nacional e internacional.

O projecto foi implementado com a parceria de nove organizações de seis países,
incluindo quarto Centros de Formação e Universidades, três ONG e duas Câmaras de
Comércio e Indústria.
Para mais informações sobre oportunidades de formação, por favor contacte um dos parceiros HECOS listados na página seguinte.
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HECOS FOR ETHICS— The PARTNERS

AICCRE - VENETO

OIKOS ONLUS

VOKA

Isola di San Servolo, 30133,
Venice, Italy, tel.
+390412719566, Fax:
+390418109966, www.aiccre.it
Email: aiccreve@hotmail.com

Piazza Patriarcato, 8, 33100,
Udine, Italy, tel. +390432520803,
www.oikosonlus.net
Email: info@oikosonlus.net

Lammerstraat, 18, BE23—Prov. OsstVlaanderen, Gent, tel. +3292661440,
Fax: +3292661441, www.voka.be
Email: geert.moerman@voka.be

ODISEE

INNO-SPRECTRUM

TUKE

Warmoesberg, 26, BE, Brussel,
Belgium, tel. +32(0)2101211,
www.odisee.be
Email: karen.brabant@odisee.be

Miskloc, H-3530, Esrsébet tér 2, Hungary, Tel.
+36 203441723,
www.innosprectrum.hu
Email: fefrenc.meszaros@innospectrum.hu

Letna, 9, 04200, Kosice, Slovakia, Tel.
+421556022181, Fax: +421556332748,
www.tuke.sk
Email: natasa.urbancikova@tuke.sk

PRC SCCI

STOCKHOLMS UNIVERSITET

ROSTO SOLIDARIO

Vajanského, 10, SK041, 08001,
Presov, Presovsky kraj, Slovakia,
Tel. +421 517580062, Fax:
+421517732413, www.po.sopk.sk
Email: juraj.kupciha@sopk.sk

Universitetsvaegen, 10, 10691,
Stockholm, Sweden, Tel. +46 9162000,
www.su.se
Email: maria.grafstrom@score.su.se

R. Mestre António Joaquim, 8, 4520-239,
Santa Maria da Feira, Portugal, Tel.
+351256336001, www.rostosolidario.pt
Email: cidadaniaglobal@rostosolidario.pt
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