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Think Twice!
Sustentabilidade ecológica na gestão de projetos

2ª Newsletter
A compilação de boas práticas na gestão de projetos está disponível

Como posso tornar a minha organização ecologicamente sustentável? Existem alternativas verdes que eu posso
implementar? É possível organizar os meus eventos de forma ecologicamente mais correta? As minhas atividades
digitais têm impacto sobre o meio ambiente? Estas e muitas outras questões sobre a gestão de projetos amiga do
ambiente, são respondidas na compilação de boas práticas do Think Twice!
A equipa do projeto Think Twice reuniu algumas práticas e formas de conhecimento de todo o mundo, que podem
ajudar um gestor de projetos a agir de forma mais ecológica. Após investigação minuciosa foram reunidas 59
práticas verdes que podem ser usadas nas 4 fases principais da gestão de um projeto.
•
•
•
•

Gestão (ambiente de trabalho, gestão de processos, colaboração com parceiros etc.)
Implementação (como fazer as tarefas diárias de forma independente ou em colaboração com parceiros)
Disseminação (como passar sua mensagem, como divulgar seus resultados, etc.)
Avaliação (garantia de qualidade, gestão de risco, planeamento de como explorar os resultados do projeto,
etc.)

Nós disseminamos e testámos!
Durante os últimos meses de setembro e outubro, promovemos o Think Twice! e mostrámos a nossa compilação! Todos os
parceiros apresentaram a compilação e os passos que se seguem no projeto junto da sua rede através de eventos em formato
online e presencial. Abaixo, poderá conferir o que aconteceu em cada país parceiro.

Co-financiado pelo Programa Erasmus+ da União Europeia
“O apoio da Comissão Europeia à elaboração desta publicação não constitui um endosso de seu conteúdo o qual reflete somente a opinião dos
autores, além disso a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser feito das informações aqui contidas.”

Acenda para
conhecer
mais!
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Reino Unido, 19 de outubro
O evento no Reino Unido ocorreu no dia 19 de outubro de
2021. Foi realizado num espaço de co-working de gestão
sustentável chamado Crabtree Hall e a parte social foi realizada
no café The Nest, que adere igualmente a várias práticas
sustentáveis como outsourcing local, usa sobras alimentares
para alimentação de animais, recicla e usa utensílios de cozinha
reutilizáveis.
Os participantes eram representantes de ONGs e empresas
sediadas em North Yorkshire, interessadas em desenvolver a
sua própria prática sustentável.

Chipre, 28 de setembro
“O nosso evento foi realizado na Biblioteca Municipal de
Strovolos em Nicósia. Durante o evento, foram discutidas
boas práticas úteis sobre a gestão de projetos "verdes" e
também foram desenvolvidas interações com perspetivas
sobre este tema. Além disso, mais ideias sobre práticas de
gestão ecológica foram propostas numa frutífera discussão.
As pessoas preocupam-se em tornar sua vida profissional
mais sustentável. Estamos muito gratos pelo envolvimento
durante o workshop. "

Eslovénia, 28 de setembro

O evento do projeto Think Twice! na Eslovénia, aconteceu no
dia 28 de setembro de 2021 no Centro Digital Esloveno,
reunindo gestores de projetos e especialistas de diferentes
setores da indústria e de serviços que se esforçaram para
alcançar a transição ecológica.

Co-financiado pelo Programa Erasmus+ da União Europeia
“O apoio da Comissão Europeia à elaboração desta publicação não constitui um endosso de seu conteúdo o qual reflete somente a opinião dos
autores, além disso a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser feito das informações aqui contidas.”
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Alemanha, 30 de setembro

Na Alemanha, um workshop online aconteceu no dia 30
de setembro. Durante o evento, foi explorada a ideia de
como as nossas atividades de gestão impactam no meio
ambiente e o que podemos fazer de agora em diante para
ter práticas mais sustentáveis.

Grécia, 23 de setembro
Tivemos um evento online no dia 23 de setembro.
Concentrámo-nos em explorar a gestão verde, com a
ajuda de um especialista, á qual se seguiu uma discussão
sobre a nossa compilação com os participantes. Os
participantes foram muito ativos durante o evento e a
discussão sobre a proteção do meio ambiente na
sociedade grega foi animada e participada.

Espanha, 23 de setembro
Realizamos um evento físico no dia 23 de setembro. Apresentamos
o projeto Think Twice e em seguida os participantes trabalharam na
avaliação da Compilação de práticas, através de uma atividade
educacional não formal.
Durante o evento multiplicador, os participantes, divididos em 4
grupos (um por cada fase de gestão de projeto) após selecionar 5
boas práticas cada, elaboraram um ranking das 3 práticas mais
significativas de acordo com o seu ponto de vista.

Co-financiado pelo Programa Erasmus+ da União Europeia
“O apoio da Comissão Europeia à elaboração desta publicação não constitui um endosso de seu conteúdo o qual reflete somente a opinião dos
autores, além disso a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser feito das informações aqui contidas.”
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Portugal, 27 de setembro
Em 27 de setembro de 2021, a Universidade de Aveiro, parceira
portuguesa, realizou o evento multiplicador do projeto ThinkTwice!.
O evento decorreu na modalidade online e presencial. A agenda do
evento incluiu a apresentação do projeto pela Professora Marlene
Amorim (da Universidade de Aveiro), e uma apresentação e debate
com um orador convidado - o presidente da APOGEP - Associação
Portuguesa de Gestão de Projetos.

Itália, 25 de setembro
“No dia 25 de setembro aconteceu o evento do Think Twice!
em Cori. Participaram evento 31 gestores de projeto,
representando principalmente associações e empresas locais,
para os quais a Compilação de práticas foi apresentada.
Durante o evento, recolhemos feedbacks e comentários e o
público foi informado sobre as próximas etapas do projeto.”

Encontramo-nos para os próximos passos!
Nos dias 16 e 17 de dezembro, os parceiros encontraram-se para o 3º encontro transnacional! Inicialmente, foi
planeada uma combinação de reunião física e virtual, organizada pelo parceiro do Reino Unido, EdEUcation, em
Richmond, Reino Unido! Porém, devido à pandemia de COVID-19, a reunião ocorreu somente no formato online.
Na reunião, os parceiros discutiram o andamento dos trabalho do projeto Think Twice! e alinharam os seus
próximos passos.

...futuro vem só uma vez!

Visite o nosso website!

Siga-nos no Facebook!

https://thinktwice.management/

@thinktwice.management
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