
 

 
    

 
 

 

 

Projeto Erasmus+: GreenerAge -  

Climate and environmentally skilled citizens 55+ 

(dezembro de 2021 a fevereiro de 2024) 

 

O que o projeto pretende alcançar 

A União Europeia está empenhada na transição verde para uma sociedade neutra em termos 

climáticos até 2050. Para tal, são necessárias mudanças duradouras no comportamento dos 

cidadãos para hábitos mais sustentáveis e saudáveis. Para criar sociedades neutras em termos 

climáticos é preciso promover políticas eficazes, mas também promover mudanças culturais. 

As pessoas na segunda metade da vida têm muito a contribuir para salvar o planeta: os seus 

bens mais valiosos são a experiência e o tempo. Muitas vezes os seus filhos saíram de casa, 

algumas reformaram-se cedo e outras já são pensionistas. Têm muito conhecimento e estão 

numa excelente posição para contribuir para um futuro mais verde. Isto pode ser feito no seu 

ambiente privado, com as suas famílias, amigos ou vizinhos, ou como voluntários em 

iniciativas ligadas à proteção climática e projetos ambientais.  

O projeto Erasmus+ GreenerAge quer ajudá-los a expandir as suas competências e 

conhecimentos e fornecer ferramentas adequadas para isso.  

No que trabalhamos 

GreenerAge centra-se no desenvolvimento de uma plataforma de aprendizagem digital onde 

os cidadãos interessados podem encontrar informação, ideias e ferramentas práticas de que 

necessitam para as suas atividades de proteção climática e ambiental. Isto inclui, por exemplo, 

calculadoras para medir a pegada individual com que poluímos o ambiente, mas também 

aplicações que mostram o que fazer para ter um estilo de vida sustentável. Elementos lúdicos 

tais como questionários e vídeos também tornarão mais divertido o envolvimento com o 

tema. 

Produziremos também um compêndio de factos e números interessantes sobre educação 

ambiental, um manual para a realização de workshops e um conjunto de boas práticas com 

recomendações para decisores políticos. Todos os materiais serão acessíveis gratuitamente. 

Como trabalhamos 

Os resultados acima referidos serão desenvolvidos juntamente com mulheres e homens com 

idade igual ou superior a 55 anos. Não só poderão utilizar a plataforma de aprendizagem, 

como também os seus conhecimentos e experiência serão incorporados nela. Um total de 75 

a 100 cidadãos terão participado ativamente no projeto nos cinco países envolvidos. 



 

 
    

 
 

 

Em entrevistas, vamos perguntar-lhes sobre as suas atitudes e comportamentos, quais as 

mudanças que parecem fazer sentido para eles e que apoio precisam para isso. Nos 

workshops, trataremos aprofundadamente as questões individuais e discutiremos os 

resultados do nosso trabalho com os cidadãos envolvidos. Por exemplo, a plataforma de 

aprendizagem digital será testada na sua versão beta pelos membros dos grupos de trabalho 

locais antes de ser finalizada.  

Será realizado um evento público com especialistas do tema, no final de 2023. Serão 

apresentados os resultados do trabalho e experiências do trabalho no terreno. Nesta altura, 

serão discutidas medidas e recomendações concretas para os decisores políticos, de modo 

que o maior número possível de pessoas possa beneficiar dos materiais desenvolvidos em 

conjunto. 

Parceiros de projeto 

• Finlândia: Universidade de Tampere (Coordenação Europeia) 

• Países Baixos: AFEdemy, Gouda 

• Polónia: Fundacja Laboratorium Architektury 60+, Bylom 

• Portugal: SHINE 2Europe, Coimbra 

• Alemanha: ISIS Institute for Social Infrastructure gGmbH 

 

Contacto  

Carina Dantas - SHINE 2Europe 

Email: carinadantas@shine2.eu 

Alice Moreira – SHINE2Europe 

Email: alicemoreira@shine2.eu 

 

Mais informações 

https://greenerage.eu 
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