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Transformação digital impulsionada por jovens de empregos verdes para um futuro sustentável.

Sobre o projeto
«O Pacto Ecológico Europeu é a nossa nova estratégia de
crescimento. A estratégia ajudará a reduzir as emissões

NESTE NÚMERO

SOBRE O PROJETO

enquanto criamos empregos.” Ursula von derLeyen,
Presidente da CE.

REUNIÃO DE ARRANQUE

É parte integrante da Agenda 2030 da ONU e dos 17
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).
Promove a urgência na “requalificação e requalificação

PRÓXIMOS PASSOS

proativa” dos cidadãos, necessária “para colher os
benefícios da transição ecológica”. O projeto
GREENWAVE está alinhado com estas orientações, além

CONECÇÕES AO PROJETO

de abordar as consequências dramáticas do Covid-19 em
relação ao desemprego juvenil e à potencial criação de
empregos.
O projeto aborda a questão do desemprego juvenil e
apoia os jovens abrindo novos caminhos para os
mesmos na economia verde. O projeto GREENWAVE não
só aumenta a consciência para os desafios ambientais,
mas também promove a aquisição de competências,
conhecimentos e atitudes verdes com base no
desenvolvimento de um GREEN COMPETENCE
FRAMEWORK que é uma necessidade urgente conforme
referido no EU GREEN DEAL.
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Reunião de Arranque
O KOM para o projeto Erasmus+ GREENWAVE foi acolhido pelos parceiros da E-business Academy, no
dia 14 de janeiro de 2022.
Durante a reunião, os parceiros e os membros foram apresentados ao consórcio.

A visão geral do projeto foi apresentada e os assuntos importantes foram discutidos e resolvidos para
as etapas seguintes da implementação, e foram definidos prazos para as próximas tarefas.

Próximos passos
As etapas seguintes do projeto GREENWAVE estão
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Os parceiros farão uma pesquisa sobre alguns
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Por último, os parceiros irão investigar o estatuto

também criarão o perfil de empreendedores verdes

empresarial em cada país parceiro, através da

de sucesso (Green-preneurs).

realização de um questionário a trabalhadores
juvenis e jovens.

Este projeto foi cofinanciado com o apoio da Comissão Europeia. Esta comunicação reflete
apenas a opinião do autor, e a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer uso
que possa ser feito das informações nela contidas.
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