E U R O P E A N U N I V E R S I T I E S A L L I A N C E F O R S U S T A I N A B I L I T Y:
GROWTH,
INCLUSIVE EDUCATION
AND
ENVIRONMENT

Somos uma Aliança transnacional de
universidades europeias que pretende ser a
"Universidade do Futuro".
Os nove parceiros da Aliança EU GREEN estão estrategicamente alinhados para trabalharem com todas as regiões europeias, ao mesmo tempo que coletivamente se
focam nas suas comunidades.
A aliança EU GREEN acredita no desenvolvimento da responsabilização, capacidades, oportunidades e cooperação da sociedade para um ambiente melhor e mais
viável no longo prazo. A EU GREEN é "construída em torno de uma perspetiva holística
de sustentabilidade, abrangendo as dimensões económica, social, cultural e ambiental e os impactos de umas nas outras".

Somos:
University of Gävle (Sweden)
University of Gävle (Sweden)
Wroclaw University of Environmental
Wroclaw
University
of Environmental
and Life Sciences
(Poland)
and Life Sciences (Poland)
Universitá di Parma (Italy)
Universitá di Parma (Italy)
Université D’Angers (France)
Université D’Angers (France)
Universidade de Évora (Portugal)
Universidade de Évora (Portugal)
Otto von Guericke Universität Magdeburg (Germany)
Otto von Guericke Universität Magdeburg (Germany)
South East Tecnological University (Ireland)
Institute of Technology Carlow (Irland)
Universitatea Din Oradea (Romania)
Universitatea Din Oradea (Romania)
Universidad de Extremadura (Spain)
Universidad de Extremadura (Spain)

A EU GREEN pretende ser "um extenso hub europeu de educação, investigação e inovação em sustentabilidade que ultrapassa as fronteiras do consórcio e actua globalmente para fornecer soluções aos desaﬁos locais ou regionais, que podem ser replicadas a nível global".

A EU GREEN centra-se num novo modelo de crescimento ao:
Criar uma Nova Geração de cidadãos europeus
Contribuir para a empregabilidade dos jovens
Pôr em comum o crescimento e a competitividade
Implementar uma Real Inclusão Social
Adaptar o desenvolvimento cientíﬁco às necessidades mundiais emergentes
Reforçar a Inovação em Competências Digitais
Apoiar a recuperação e a resiliência económica e social de 'qualidade'
num mundo pós-pandémico e potenciais ameaças à segurança

Assim, a EU GREEN está a colaborar para se tornar "num espaço de ensino reconhecido, centrado no aluno e inspirado na investigação", não só virtual mas também
físico.

Queremos criar experiências, queremos impulsionar
mobilidades e queremos cooperar para além do nível
académico.
Os nossos diplomas conjuntos, escolas de Verão, cursos de formação especializada,
micro-credenciais ou minors em sustentabilidade nas licenciaturas
As nossas actividades de investigação sustentável...
O nosso Fórum...
A nossa co-criação de consciência cultural e de diversidade...

...isto proporcionará o pensamento crítico, a promoção da abrangência e da qualidade da transferência de conhecimentos necessários para envolver a sociedade no
alargamento do nosso impacto em toda a Europa e no mundo.
Esta é a nossa vontade de reforçar e disseminar a identidade europeia, não deixando
ninguém para trás.
Isto é EU GREEN, isto é a Sua Porta de Entrada para a Sustentabilidade.

do something EUGREEN today

