O QUE É O CONSUMO COLABORATIVO
O Consumo colaborativo é um modelo
económico baseado no acesso aos
produtos, em oposição à propriedade. A
partilha tradicional, troca, empréstimo,
negociação, oferecer, alugar, trocar
redefinida através da tecnologia e
comunidades de pares.

PARTILHAR LIGA
AS PESSOAS

PARTILHAMOS CONTIGO
Na plataforma de internet do projeto

Rede social
TRANSFORMOU--SE EM
TRANSFORMOU
Rede de serviços

pode explorar os exemplos de novos
estilos

de

vida

que

envolvem

tecnologia, sustentabilidade e amizade
e

saber

mais

sobre

o

consumo

colaborativo em toda a Europa;

eficiê
eficiênc
iciência
ncia & confiança
torna o consumo colaborativo
possível
possível

Se estiver interessado/a em saber mais
sobre o projeto entre em contato com a
organização no seu país ou visite-nos em:

SAIBA MAIS

WEB & BLOG
www.weshareproject.eu

JUNTE-SE À COMUNIDADE DE
CONSUMO COLABORATIVO

FaceBook
www.facebook.com/pages/WeShare
Troca de
TEMPO, BENS, ESPAÇO, CARROS,
COMPETÊNCIAS, DINHEIRO
Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia.
A informação contida nesta publicação vincula exclusivamente
o autor, não sendo a Comissão responsável pela utilização que
dela possa ser feita.

EU PRECISO ---->
----> TU TENS
eficiência & confiança

SOBRE O PROJETO “WE SHARE”
“We Share” é um projeto Parceria de Aprendizagem
Grundtvig e envolve 16 parceiros de países Europeus
diferentes.

O nosso projeto promove novos estilos de
vida, alternativa ao consumismo, que
envolvem tecnologia, sustentabilidade e
amizade..
Graças a uma cooperação europeia alargada, é
possível ter um grande plano e comparar diferentes
estilos de vida e abordagens para o consumo
colaborativo por toda a Europa
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Visão de diferentes gerações
Formas diferentes das pessoas se ligarem
Comportamento diferente para o ambiente mais
sustentável
Viver de melhor forma
Repensar o consumismo
Fornecer competências chave para novos
negócios

PARCEIROS
PARCEIROS DO PROJETO

PROJETO

BÉLGICA – CESEP Centre Socialiste D'education
Permanente www.cesep.be
CHIPRE – Youth Council Of Agios Athanasios
Municipality www.agiosathanasios.org.cy
REPÚBLIC
REPÚBLICA
BLICA CHECA – Mistni Akcni Skupina Sipka
www.massipka.wordpress.com
FRANÇA
FRANÇA – FlaFla-Kultur www.flawww.fla-kultur.org
GRÉCIA
GRÉCIA – European Village www.europeanwww.europeanvillage.org
HUNGRIA
HUNGRIA – Független Pedagógiai Intézet
www.fupi.hu
ITÁLIA
ITÁLIA – Coordinator, Youth Europe Service
Service
yes.pz@tin.it
LETÓNIA – Latvijas Audžužimežu Biedržba
www.labiedriba.lv

Beneficiários do projeto:
projeto:

LITUÂNIA
LITUÂNIA – Vakarž Lietuvos Vartotojž Federacija
www.vlvf.org

Comunidades locais(gerações mais velhas e
mais novas)
Setores público e privado;

POLÓNIA
POLÓNIA - EuroEuro-Idea Fundacja SpožecznoSpožeczno-Kulturalna
www.euroidea.wordpress.com

O projeto visa:
visa:

PORTUGAL – Aidlearn, Consultoria Em Recursos
Humanos, Lda www.aidlearn.com

Recolher boas práticas em consumo
colaborativo
Criar guias para abordar recursos na internet
Criar uma plataforma na internet sobre o mundo
do consumo colaborativo
Organizar reuniões OST (Open Space
Technology)
Promover criatividade, empregabilidade e
espírito empreendedor

ROMÉNIA
ROMÉNIA – Asociatia Arin www.arin.ro

We Share
Consumo
onsumo colaborativo: um novo
estilo de vida que envolve
sustentabilidade, tecnologia e
amizade
Parceria de Aprendizagem Grundtvig

ESLOVÁQUIA - INŠTITÚT PRE VZDELÁVANIE, a.s.
www.ipvz.sk
ESPANHA – Associacio Juvenil Forma2
www.associacioforma2.com
SUÉCIA – Voxnadalens Gymnasium, Sfi/Grundvux
www.voxnadalen.ovanaker.se
TURQUIA
TURQUIA – T.C Manisa Valiliži
www.manisaab.gov.tr/index.php

