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Compreender o sistema eco-social e as
eco-dependências; as consequências
do modelo de consumo; e quadro de
ação dos Objectivos de
Desenvolvimento Sustentável.

Conhecimento

Facilitamos processos para
desenvolver a inteligência emocional e
o auto-conhecimento dos estudantes,
a fim de estimular a empatia e a
capacidade de influenciar
positivamente.

Desenvolvimento
pessoal: 

APRESENTAÇÃO

O programa de formação
"Ferramentas para Transformar o

Mundo" (FTM) baseia-se nos
Objectivos de Desenvolvimento

Sustentável (ODS) e visa promover a
cidadania ativa entre os jovens entre

os 14 e os 18 anos de idade.

Recursos e atitudes para trabalhar em
cooperação num ambiente criativo e
inovador,

Ferramentas para o
trabalho colaborativo

Foi concebido para trabalhar de
forma holística em três áreas de
competência: compreensão do

sistema eco-social, desenvolvimento
pessoal e trabalho colaborativo.



CONTEXTO
Os jovens da Região da Cova da Beira terão de enfrentar
múltiplos desafios como cidadãos que desejam viver com
dignidade no seu território, e como profissionais com
capacidade para oferecer serviços que favoreçam o
desenvolvimento sustentável na região. 

Consideramos enriquecedor integrar o pensamento
sistémico e a capacidade de macro-análise para
compreender a realidade local no currículo; dar a conhecer
os quadros de acção a nível europeu para enfrentar as crises
ecológicas e económicas, tais como os ODS; e formar essas
atitudes e competências necessárias aos cidadãos para
fazerem parte de uma cidadania ativa, capaz de gerar
mudanças positivas.

BENEFICIOS
Enriquecer o programa curricular com formação
complementar.
Experiência com novas metodologias de
aprendizagem.
Ter apoio e aconselhamento para o desenvolvimento
de micro-projetos ambientais no centro.



Somos uma associação sem fins
lucrativos, criada para a promoção de
uma Economia Democrática como
base para um desenvolvimento justo.
Trabalhamos no domínio do
desenvolvimento rural, da participação
cidadã e da inovação social. 
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 Apoiamos projetos de Desenvolvimento Regional
Sustentável, bem como processos participativos
liderados por comunidades locais. Juntamente com
a Universidade da Beira Interior, iniciámos em 2022
um projeto de participação cidadã para elaborar
uma Estratégia de Desenvolvimento para a Cova da
Beira.
 
Este programa de formação visa alargar ao
ambiente escolar os princípios, atitudes e
instrumentos necessários para a participação
ativa dos cidadãos.

Nosso trabalho em
Cova da Beira



Técnicas de trabalho
em cooperaçao

 
 

Enriquecer o currículo escolar e a
capacidade dos estudantes de

desenvolverem um papel ativo na
sociedade. 

 

Inovação Social

Objectivos
 
 

Aproximar os estudantes dos desafios da
sustentabilidade presentes no seu

território.
 
 
 

Liderança Ética e
Soft skills

Objectivos de
Desenvolvimento
Sustentável

Habilidades
comunicativas

Conhecimiento da
realidade local

Reforçar o papel dos centros
educativos na promoção de

experiências demonstrativas de
Inovação Social.



Metodologias Aula teórica
Os estudantes receberão informação temática a

partir da qual trabalharão o pensamento
sistémico.

 
 Debate e trabalho em Círculos de Estudo
Os círculos de estudo são um grupo de pessoas
reunidas para explorar um tópico ou problema,

proporcionando uma abordagem democrática à
auto-aprendizagem e ao empoderamento que

constrói a inteligência colectiva.
 
 

 Ferramentas ativistas
 Exercícios destinados a trabalhar as

competências comunicativas e o trabalho
colectivo sob princípios de inclusividade.

 
 

Construção de um projeto de grupo
 Com base na metodologia "aprender fazendo",

os estudantes experimentarão o processo de
criação de uma ideia que responde às

necessidades identificadas durante a formação. 



1. Direito à Vida: Pobreza, necessidades básicas e eco-dependências.

2. O Futuro: Introdução aos ODS.

3. Desigualdades: Distribuição da riqueza no mundo. Introdução aos Direitos Humanos.
Revisão dos privilégios.

4. Para o bem-estar do Planeta e de todos os seres vivos: A tripla crise ambiental.
Sustentabilidade, resiliência e justiça social. Princípios para uma utilização máxima. 

5. Comida para todos. Soberania alimentar. ODS 11, Comunidades Sustentáveis.

6. A mudança vem de mim. Ética pessoal e para a transformação social. Corrupção. Tipos de
Liderança. Princípios Neo-humanistas.

7. Juntos somos mais fortes. Cooperativismo. Introdução à Inovação Social. 

8. A ideia. Técnicas de investigação e análise. Concepção de um projeto de grupo.

9. Mudar o mundo. Desenvolvimento de um projeto de micro-ativismo ou de inovação social.

PROGRAMA DE FORMAÇÃO 
Módulos



Programa de formação adaptado aos interesses do centro. Pode ser
composto por 1 a 6 módulos, com excepção dos módulos 8 e 9.
Duração: Entre 1 e 6 semanas.

Parcial1.

2. Completo

3. Completo e projeto

Programa de formação completo, constituído por 8 módulos.
Duração: 25 horas. A ser realizado durante 1 período escolar.

Programa de formação completo acompanhado por um projeto sócio-ético
e/ou ambiental para a escola (módulo 9). Esta modalidade envolve o apoio
técnico para o desenvolvimento do projeto do centro.
Duração: Dependendo do projeto, a duração pode variar de um semestre a
um ano lectivo completo.

Modalidade



Contacte-nos
maya@prip.pt (Maya Real)

ricardocarvalho@prip.pt
(Ricardo Carvalho)

Para mais informações

O financiamento para este
programa está sujeito a
financiamento externo. Se
estiver interessado em
participar, por favor contacte-
nos para ser adicionado à nossa
base de dados de escolas
parceiras. Será incluído nos
projectos do PRIP apresentados
para o ano lectivo de 2022-2023.


