
Olá e sê bem-vindo ao projeto PLANet B. 
Agora que captamos a tua atenção, vamos 
falar-te um pouco sobre o PLANet B e o 
que pretendemos alcançar!

Sabemos que os objetivos do projeto são 
ambiciosos; de que modo é que vamos 
alcançar os nossos objetivos? Através da 
educação!

Primeiramente, iremos trabalhar com os 
profissionais da área juventude das nossas 
redes locais, de modo a proporcionar um 
programa de formação contínua que os 
ajudem a compreender as implicações das 
alterações climática. Consequentemente, 
estes ficarão aptos a adotar metodologias 
educativas inovadoras com os seus 
público-alvo, para os sensibilizar para as 
questões climáticas.

Para os jovens, iremos desenvolver um 
compêndio de atividades baseadas em 
desafios. Mais concretamente, vamos 
desenvolver 30 breakouts digitais, que são 
pequenos questionários e puzzles online que 
ajudarão a envolver os jovens na educação 
climática e a aumentar a sua sensibilização 
para as questões climáticas no seu próprio 
país e na Europa.

A fim de assegurar que estas intervenções 
educativas alcancem o público a que se 
destinam, todos estes materiais estarão 
presentes através de um MOOC - Massive 
Open Online Courseware. Através desta 
plataforma online, os recursos educativos 
estarão disponíveis gratuitamente aos 
profissionais da área da juventude e jovens na 
Europa e no mundo, para que todos possam 
dar um passo em direção à ação climática. 
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Sobre o PLANet B
O PLANet B é um projeto juvenil que está a 
ser desenvolvido por organizações da 
juventude em França, Holanda, Chipre, 
Portugal e França. Nos últimos anos, temos 
vindo a assistir ao impacto da mobilização dos 
jovens para as alterações climáticas. Com o 
PLANET B, pretendemos explorar o potencial 
dos jovens com quem trabalhamos, de 
forma a enfrentarmos as alterações climáticas 
a nível local e global. Os parceiros do projeto 
visam apoiar os jovens e os profissionais na 
área da juventude a desenvolver um conjunto 
de competências-chave de forma a 
introduzirem a educação para as alterações 
climáticas na prática, e para que possam 
inspirações a próxima geração de ativistas 
pelo ambiente. Todos nós sabemos que não 
há um Planeta B, por isso devemos tomar 
medidas para proteger o nosso planeta e o 
nosso futuro. Através da nossa colaboração 
europeia, pretendemos partilhar experiências 
entre os países, sensibilizar para as 
alterações climáticas e fomentar a confiança 
nos jovens de que as suas ações podem fazer 
a diferença.

Bem-vindo!

De que forma o conseguiremos?
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A Equipa do Projeto
O PLANet B está a ser desenvolvido por uma 
equipa de várias organizações da juventude e 
instituições educativas:

• E-Juniors da França
• Rightchallenge de Portugal
• Quarter Mediation da Holanda
• CARDET do Chipre
• The Rural Hub da Irlanda

Embora desejássemos reunir-nos todos 
pessoalmente, a pandemia do COVID-19 
impossibilitou a realização das reuniões 
presenciais. No entanto, a equipa do projeto 
tem-se reunido virtualmente de forma a discutir o 
desenvolvimento do projeto, planear os próximos 
passos, e garantir que toda a equipa está a lidar 
positivamente com as mudanças que todos temos 
sentido este ano. 

O projeto tem progredido ativamente, e por isso 
esperamos ter os materiais educativos disponíveis 
na Primavera de 2021. Por isso, continuem a 
acompanhar o projeto!
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Queres saber mais?
Para mais informações sobre este 
projeto juvenil sobre as alterações 

climáticas, segue-nos no Facebook: 
https://www.facebook.com/Plan-

et-B-108388667627519 
ou visita o website do nosso projeto para 

mais detalhes: 
https://planetbproject.eu/en/ 

Outono de 2020

Newsletter 1Newsletter 1


