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1. Qual é o objetivo do projeto ACCIONAD ODS?
O objetivo geral do projeto ACCIONA ODS é melhorar a planificação e a eficiência
das políticas locais no marco dos ODS e, em particular, no cumprimento das metas
estabelecidas para os ODS 11, 12 y 13, mediante a cooperação entre governos
locais, cidadãos e setor produtivo.

2. Que temáticas serão abordadas em cada um dos percursos
formativos?
PERCURSO FORMATIVO 1 – CONSUMO SUSTENTÁVEL. Duração: 32 horas.
Aspetos relacionados com:
O1 - Como construir
municipios
sustentáveis?
De 27 de setembro a
3 de outubro



Evolução do urbanismo face a um modelo mais sustentável,
circular e inclusivo.



Adaptação e mitigação das alterações climáticas e medidas
associadas.



Mobilidade e turismo sustentável.



Que estão outros a fazer: boas práticas.

Aspetos relacionados com:
O2 – Como reduzir a
nossa pegada
hídrica e energética?



Consumo sustentável de água e boas práticas associadas.



Consumo sustentável
associadas.

De 4 a 10 de outubro



Planos de minimização dos consumos.



Que estão outros a fazer: boas práticas.

O3 – Desperdício
zero: aposta por um
consumo racional de
alimentos
De 11 a 17 de
outubro

O4 – Como transitar
para um modelo de
economía circular a
partir das nossas
decisões de
consumo?
De 18 a 24 de
outubro

de

energia

e

boas

práticas

Aspetos relacionados com:


Consumo racional de alimentos.



Estratégias de luta contra o desperdício alimentar.



Agro ecologia alimentar, compostagem doméstica y resíduos
como combustível.



Que estão outros a fazer: boas práticas.

Aspetos relacionados com:


Economia verde e circular.



Boas práticas para um consumo responsável e sustentável
por parte dos consumidores e das organizações.



Empregos verdes tradicionais e novos depósitos:
oportunidades associadas à economia circular e fontes de
financiamento.



Que estão outros a fazer: boas práticas.
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PERCURSO FORMATIVO 2 – PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL. Duração: 32 horas
Aspetos relacionados com:
O5 – Porque deverá a
minha organização
ter um plano de
sustentabilidade?
De 25 a 31 de
outubro



Agenda 2030 e porque pode ser interessante implementar
um plano ODS na minha organização.



Visão, missão, objetivos, metas, assuntos relevantes,
aspetos materiais, grupos de interesse, medidas a integrar e
sistema de indicadores.



Comunicar os resultados em relatórios de sustentabilidade.

 Que estão outros a fazer: boas práticas.
O6 – Que
ferramentas posso
utilizar para integrar
a sustentabilidade na
minha organização?
De 1 a 7 de
novembro

Aspetos relacionados com:


Ferramentas que qualquer organização pode considerar
para integrar a sustentabilidade: mais de 30 ferramentas
que abordam as diferentes fases do ciclo de vida de um
produto e/ou serviço. Desde o desenho até à gestão final
de resíduos gerados.



Que estão outros a fazer: boas práticas.

Aspetos relacionados com:
O7 – De residuos a
subprodutos: como
fechar o círculo da
economía?
De 8 a 14 de
novembro

 Identificação de resíduos e codificação, gestão de resíduos
e legislação vigente associada.
 Simbiose industrial e outras vias para a geração de um
modelo de economia circular.


Oportunidades para o investimento circular e sustentável.



Que estão outros a fazer: boas práticas.

Aspetos relacionados com:
O8 – Alianças para o
desenvolvimento
sustentável,
oportunidades de
negócio e fontes de
financiamento.
De 15 a 21 de
novembro

 A importância das alianças para o desenvolvimento
sustentável: ODS 17.
 Como desenhar um plano de alianças e um dossier para o
trabalho estandardizado.
 Oportunidades de negocio associadas à aposta na
produção responsável e sustentável e fontes de financiamento
associadas.
Que estão outros a fazer: boas práticas.
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3. Que metodología será adoptada?
Cada percurso formativo é composto por 4 oficinas formativas.
A duração estimada de cada uma das oficinas será de 8 horas que se distribuem da
seguinte forma:


2 horas para leitura de conteúdos teóricos.



2 horas destinadas à realização de exercícios práticos.



2 horas destinadas a assistir a um webinar.

 2 horas destinadas à interação através da plataforma tecnológica: fóruns de
participação, Fóruns tutoriais, correios eletrónicos, chats, entre outros.
Será utilizada uma plataforma de formação online.
Será providenciado um nome de usuário e uma senha de acesso ao participante.
Cada oficina terá um período de realização de 7 dias, coincidindo com o início e o
final de cada semana.
O formando poderá avançar ao seu ritmo e só deverá conectar-se de maneira
síncrona no dia de realização do webinar. Às quartas-feiras entre as 16:30 e as
18:30 hora espanhola e entre as 15:30 e as 17:30 hora portuguesa.

4. Como posso inscrever-me?
Pode inscrever-se preenchendo um formulário próprio na seguinte ligação:
https://forms.gle/jvRgcs33PYLBx7449

5. Quem são os/as beneficiários/as?
Estabelece-se a seguinte prioridade quanto aos/às destinatários/as de cada um dos
percursos formativos:


Percurso formativo 1: Oficinas de 1 a 4. Pessoal pertencente a entidades sem
fins lucrativos e cidadãos em geral, que estejam interessados em adquirir
conhecimentos que lhes permitam, tanto individual como coletivamente, realizar
práticas de consumo responsável e sustentável e simultaneamente converter-se
em disseminadores de boas práticas na sociedade civil.



Percurso formativo 2: Oficinas de 5 a 8. PME e entidades de economia social –
cooperativas, sociedades laborais, associações mutualistas, centro de emprego
e de inserção profissional, etc. - que estejam interessadas em adquirir
ferramentas que lhes permitam integrar a sustentabilidade nas suas
organizações de tal modo que o seu modelo de produção seja sustentável e
saudável e tenha em conta o marco da Agenda 2030.

Não obstante, em ambos os percursos, poderão participar todos os perfis de
pessoas, ainda que seja dada prioridade, em caso de ser preenchido o limite de
vagas, a beneficiários com o perfil referido.
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6.

A participação nas oficinas implica algum custo para o
beneficiário?

Não existem custos de participação suportados pelos participantes, dado que se
trata de um projeto cofinanciado pelo Programa EP Interreg V Espanha Portugal
(POCTEP) e por entidades parceiras conforme a resolução da Segunda
Convocatória de POCTEP 2014 – 2020.

7. Que entidades organizam estas ações formativas?
O consório do projeto ACCIONAD ODS é o seguinte:


Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID).



Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID).



Fondo Extremeño Local de Cooperación para el Desarrollo (FELCODE).



Asociación Fondo Andaluz de Municipios para la Sostenibilidad Internacional
(FAMSI).



Instituto Marqués de Valle Flor (IMVF).



Associação In Loco.

8. Como posso saber mais e manter-me informado sobre a
formação?
Através da página web
https://accionadods.com/

do

projeto,

disponível

na

seguinte

ligação:

Obrigada pelo seu tempo e interesse.
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