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Think Twice!
Sustentabilidade ecológica na gestão de projectos

1st Newsletter
O que é o pensamento
Sustentável na Gestão de
projectos?

Até que ponto é que a Gestão do meu projecto é
“verde”/“green”? Que abordagens devem ser
consideradas na organização de formações ou eventos?
Que tipo de materiais são usados no meu projecto e na
sua disseminação? Qual o impacto das deslocações e
viagens?
No projecto “Think Twice!”, implementado através do
programa Erasmus+, pretende-se encorajar a pensar duas
vezes sobre o impacto das acções do dia a dia na gestão
(e não só) de projectos Europeus e o impacto que estes
poderão ter no ambiente e no planeta.

Público-alvo
•Gestores de projecto com ou sem experiência
em projectos financiados pela UE e em
organizações baseadas em projectos;
• organizações e empresas baseadas em projectos
• Provedores VET (Vocational Education and
Training)- empresas formadoras acreditadas;
• instituições de formação de educação
continuada em gestão de projectos
• voluntários em ONGs

Resultados previstos e impacto:
•

Manual de boas práticas em gestão de projetos ecologicamente sustentáveis.
O manual de boas-práticas irá inspirá-lo a encontrar soluções dentro de sua própria organização e fornecer-lhe informações
suficientes para que tome decisões sustentáveis conscientes para as diferentes fases de projeto e adaptá-lo às suas
especificidades.

•

Teste de stress para o guiar num percurso de aprendizagem e adaptação das boas-práticas sustentáveis
Com base no conteúdo do manual, será desenvolvido um teste de stress interativo “Quão verde é a gestão do meu projeto?”
para testar a sustentabilidade ecológica da gestão do seu próprio projecto.
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1st Reunião internacional

A primeira reunião de parceiros “Think Twice!” teve lugar online, nos dias 19 e 20 de Novembro de 2020.
Devido às restrições provocadas pela existência da pandemia, a reunião não pôde ser realizada presencialmente em Wisamar, em
Leipzig, Alemanha, como planeado sendo por isso realizada online. Assim que cada elemento da equipa se apresentou e todas as
questões relacionadas à gestão foram processadas, os parceiros discutiram os antecedentes e os objectivos do projecto.
Concordando que grande parte de prática actual da gestão de projectos pode ser melhorada e tornada mais ecologicamente
correta e sustentável, o trabalho preliminar incluiu:

▪

IO1 – •Manual de boas práticas em gestão de projetos ecologicamente sustentáveis: ideia inicial e identificação de métodos
e processos com preocupação de sustentabilidade ecológica já existentes nas organizações parceiras.

▪

IO2 – Teste de stress para aprendizagem e adaptação das boas-práticas sustentáveis: primeiras ideias e próximas fases
de desenvolvimento.

Um cronograma de projecto foi acordado, iniciando-se os trabalhos para dar cumprimento ao mesmo.

Visite o nosso website!

Siga-nos no Facebook!

https://thinktwice.management/

@thinktwice.management

...o future só existe uma vez!
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