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EM DESTAQUE

Nesta primeira edição, damos-lhe a conhecer o nosso projeto e os parceiros que estão envolvidos no 
seu desenvolvimento.

Vamos começar por saber mais sobre o coordenador do projeto, a Universidade de Tampere (TAU)! 
Nesta entrevista, a TAU vai explicar de onde surgiu a ideia do projeto e quais serão os próximos passos.

” Por que é tão importante o GreenerAge?”

Para alcançar a nossa tentativa de uma sociedade neutra em termos climáticos até 2050, os 
comportamentos dos cidadãos têm de mudar para hábitos mais sustentáveis e saudáveis. As 
pessoas na segunda metade da vida estão numa excelente posição para contribuir para um futuro 
mais verde.  Assim, a GreenerAge, ao fornecer ferramentas adequadas, quer   ajudá-los a expandir as 
suas competências e conhecimentos para o efeito.

“O que esperamos alcançar?”

Esperamos fornecer uma Plataforma acessível e inclusive com conteúdo abrangente e que promova 
o intercambio de conhecimento (isto é, aprender uns com os outros) enquanto nos divertimos.

PORQUÊ GreenerAge?
Somos todos responsáveis pelo nosso planeta..

As pessoas com mais de 55 anos têm muito a 
trazer para salvar o planeta: as suas 
potencialidades mais valiosas são o TEMPO e a 
MATURIDADE.

Muitas vezes os seus filhos já saíram de casa, 
alguns deles estão reformados precocemente e 
outros já são pensionistas.    Eles dispõem de 
experiências de vida e conhecimentos 
especializados. No seu conjunto, estão numa 
excelente posição para contribuir 
substancialmente para um futuro mais verde, 
seja individualmente, seja como voluntários.

O GreenerAge vai proporcionar-lhe ferramentas, 
competências e conhecimentos para o fazer !

SOBRE GreenerAge

O GreenerAge é um projeto Erasmus+ que irá criar uma Plataforma de aprendizagem para 
aumentar o conhecimento e a literacia sobre questões ambientais e climatéricas, para adultos 
com mais de 55 anos e que, ao mesmo tempo reforça as competências digitais.

RESULTADOS

Para além da melhoria das competências digitais, o projeto GreenerAge irá capacitar os cidadãos 
55+ para:

Adotar comportamentos mais saudáveis para os próprios e para o planeta. 
Promover uma cidadania mais ativa com outros cidadãos de outros países da UE e a cooperação 
intergeracional,  
Influenciar familiares, vizinhos e amigos para a adoção de hábitos e comportamentos mais 
amigos do ambiente.

Será disponibilizado gratuitamente um compêndio abrangente e de baixo limiar em literacia verde, 
uma plataforma de aprendizagem interativa de gamificação digital, um manual do formador e 
recomendações políticas para a aprendizagem informal e não formal.

•
•

•

O WEBSITE DO PROJETO JÁ ESTÁ DISPONÍVEL!

O QUE FIZEMOS ATÉ AGORA

O projeto GreenerAge foi apresentado no 
2º Congresso “Regeneration of Cities

Nos dias 7 e 8 de Junho, realizou-se o 2º 
Congresso de Regeneração de Cidades em 
Łódź, Polónia, e o nosso GreenerAge e o seu 
impacto social foi apresentado por Raúl 
Castaño-Rosa da TAU.

Misericórdia de Seia apoia a co-criação 
do GreenerAge com adultos idosos e 
prestadores de cuidados em Portugal

Durante os próximos dois anos, profissionais 
e utentes da Santa Casa da Misericórdia de 
Seia participarão no projeto internacional 
Greenerage, a convite da SHINE, para juntos 
promoverem o envolvimento e a formação de 
adultos 55+ no combate às alterações 
climáticas e na redução do impacto ambiental 
na sua vida quotidiana.

Tampereen Korkeakoulusäätiö Sr (Coordenador) 
A segunda maior universidade da Finlândia nasceu da fusão da 
antiga Universidade de Tampere com a Universidade de Tecnologia 
de Tampere no início de 2019. A comunidade TAU responde a 
desafios globais e locais estrategicamente seleccionados através 
da nossa educação multidisciplinar e transdisciplinar, investigação, 
desenvolvimento, e actividades de inovação.

QUEM SOMOS

ISIS Institut für Soziale Infrastruktur gGmbH é um instituto sem fins 
lucrativos de investigação social aplicada, planeamento social e 
aconselhamento político. O ISIS é especializado em campos como 
o envolvimento cívico, educação (de adultos) e envelhecimento e
contribui com conhecimentos especializados em investigação
participativa em projectos europeus e regionais. Juntamente com
grupos-alvo, ISIS visa promover a auto-advocacia e partilhar
ferramentas para moldar os seus ambientes às suas necessidades.

SHINE 2Europe  é uma PME portuguesa que visa promover 
comunidades inclusivas para todos os cidadãos, fornecendo 
investigação e apoio à implementação de soluções tecnológicas, 
saudáveis e inclusivas, promovendo a criação de redes ativas entre 
diferentes stakeholders e países e desenvolvendo projetos em 
áreas como a igualdade e inclusão, comportamento ético e 
responsabilidade ambiental.

AFEdemy, Academy on Age-Friendly Environments BV, 
concentra-se na implementação de ambientes inteligentes e 
saudáveis a nível local, regional ou nacional nos países europeus. 
A AFEdemy fornece investigação, formação, aconselhamento, 
relações públicas e atividades em rede.

Laboratory of Architecture 60+ (LAB 60+) O LAB60+ é membro da 
Convenção de acordo com as questões das alterações 
demográficas, que têm como objetivo reunir autoridades locais, 
regionais e nacionais e outras pessoas que estão envolvidas na 
cooperação e implementação de soluções baseadas em 
evidências, a fim de promover soluções ativas e o envelhecimento 
saudável numa resposta abrangente à aos desafios da demografia 
na Europa.

The European Commission's support for the production of this publication 
does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views 
only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any 
use which may be made of the information contained therein.
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