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1. Projeto ACCIONAD-ODS
Esta formação enquadra-se no projeto “ACCIONAD-ODS: Ações para concretizar as metas dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável a partir da participação dos atores locais: Uma abordagem territorial”, (EP INTERREG V A ESPAÑA PORTUGAL - POCTEP).
O objetivo geral deste projeto é melhorar a capacidade da administração para atingir os objetivos específicos
de sustentabilidade dos ODS 11, 12 e 13, por meio de ações diretas e coordenadas entre governos locais,
entidades públicas e a participação dos cidadãos.
A parceria do projeto ACCIONAD_ODS é a seguinte:
•

Agência Andaluza de Cooperação para o Desenvolvimento Internacional (AACID).

•

Agência Extremadura de Cooperação para o Desenvolvimento Internacional (AEXCID).

•

Fundo de Cooperação para o Desenvolvimento Local da Extremadura (FELCODE).

•

Associação do Fundo Andaluz de Municípios para a Sustentabilidade Internacional (FAMSI).

•

Instituto Marqués de Valle Flor (IMVF).

•

Associação In Loco. Intervenção. Formação. Estudos para o Desenvolvimento Local.

2. ¿Qual é a temática da formação? ¿A quem se dirige?
A formação tem como objetivo promover o conhecimento sobre a Agenda 2030, em especial sobre o ODS
12 sobre “Consumo e Produção Responsáveis”. É um processo de formação, apoio e acompanhamento ao
fortalecimento institucional e social, para promover processos de planejamento estratégico municipal e incorporação de medidas na gestão dos recursos básicos que incluem a contribuição para o ODS 12.
Os conteúdos a tratar no itinerário formativo serão desenvolvidos ao longo de 4 grandes blocos temáticos
que serão ministrada tanto online como presencialmente, combinando teoria com trabalho prático. Esses
blocos são:
•

SEÇÃO 1. INTRODUÇÃO À AGENDA 2030 E OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
(ODS)

•

SEÇÃO 2: CONTEXTUALIZAÇÃO E DESEMBARQUE DE ODS E ODS 12

•

SEÇÃO 3: FOCO NAS METAS ESPECÍFICAS DO ODS 12

•

SEÇÃO 4: IMPLEMENTAÇÃO DE MICROPROJETOS ORIENTADOS PARA O ODS 12
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A formação dirige-se a 25 responsáveis políticos a nível municipal e local e a pessoal técnico ao nível de
decisão na área territorial da Extremadura, Andaluzia e nas regiões do Alentejo e Algarve em Portugal.

A formação visa atingir os seguintes objetivos específicos:

•

Fortalecimento dos governos locais no conhecimento das políticas e estratégias de desenvolvimento
sustentável e sua implementação na escala local, especialmente aquelas relacionadas ao patrimônio
cultural e natural e à participação social.

•

Desenvolvimento do processo de alinhamento da Agenda 2030 e ODS nos órgãos do governo local:
principais agentes, objetivos e mensuração, aprofundando o ODS12.

•

Conhecer casos de sucesso e experiências para extrair lições aprendidas que podem ser replicadas
nas entidades e/ou territórios, especialmente para melhorar a gestão dos serviços públicos.

•

Desenvolver instrumentos para atingir as metas relacionadas ao ODS12, objetivos e projetos e
iniciativas, orçamento e sistema de monitoramento, que possam ser elegíveis para serem financiados
com microprojetos de impacto ambiental e aumento da consciência cidadã dos princípios da
sustentabilidade.

A entidade TRANSITANDO, especialista no tema, se encarregará de ministrar e avaliar a formação.

3. ¿Qual é a duração? ¿Qual metodologia vai ser seguida?
A formação terá a duração de 38 horas lectivas, a ser desenvolvida de forma teórico-prática e distribuída da
seguinte forma:
•

A formação presencial de 8 horas que acontecerá na cidade de Mérida. A data da realização será16
de outubro de 2021. Para os participantes da Andaluzia e de Portugal, as despesas de alojamento e
transporte serão cobertas, se forem necessários , pela entidade TRANSITANDO.

•

A formação online de 30 horas por meio da plataforma formativa Moodle e da plataforma de
videochamada ZOOM.

A metodologia online fornece:
a) Uma parte de estudo e trabalho autónomo, com base em leitura de materiais elaborados ad hoc,
participação em fóruns e visualização de recursos audiovisuais (12 horas).
b) Acompanhamento de trabalhos individuais e de grupo para o desenvolvimento prático de um
microprojecto, dependendo da opção seleccionada (18 horas).
A formação online estará sujeito às seguintes indicações:
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•

As sessões serão ministradas utilizando a plataforma de formação
(https://accionadods.com/campus/ ) e a plataforma de videochamada ZOOM Meetings.

•

Os questionários de avaliação serão realizados por meio da plataforma de pesquisa Survey Monkey
https://es.surveymonkey.com .

•

No início do curso, serão fornecidas as credenciais para que cada participante possa entrar nas
diferentes plataformas.

•

Os requisitos do equipamento informático serão suficientes com as características básicas: ter um
navegador atualizado e ligação à Internet. Para videochamadas será necessário um sistema de som
básico que inclua microfone e alto-falante. É altamente recomendável usar uma webcam

Moodle

A formação o será ministrada em espanhol e português.
Os participantes do itinerário formativo que cumpram o aproveitamento planejado receberão um diploma
de credenciamento de conclusão da formação.

4. ¿Como posso me inscrever?
O período de inscrições estará aberto até 4 de outubro de 2021 e é feito através do seguinte link:
https://forms.gle/veNVtbpe2FKpxsz39
Há um total de 25 vagas disponíveis para a formação, que serão preenchidas de acordo com a ordem de
chegada das inscrições.
No dia 5 de outubro, listagem de pessoas admitidas será divulgada no site da AEXCID. Da mesma forma, um
e-mail de confirmação será enviado a cada participante aceito no curso.
Para perguntas adicionais, pode escrever para o e-mail: info.aexcid@juntaex.es .

5. ¿É necessário pagar uma quantia em dinheiro para poder realizar a formação?
O participante não terá de pagar qualquer quantia, por se tratar de um projeto que é cofinanciado pelo
programa EP Interreg V Espanha Portugal (POCTEP) e entidades parceiras de acordo com a resolução da Segunda Convocatória do POCTEP 2014-2020 .
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