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Noemi Giupponi, (BEng, MC, Membro 

Associado IEMA).Estagiária no RCE Açores, 

com o programa Leonardo da Vinci.                                                         

Noemi é italiana e passou os últimos seis 

anos a viver em Londres. Tem diploma em 

Engenharia Energética e Mestrado em 

Estratégia ambiental. Ao longo da sua 

formação desenvolveu competências 

interdisciplinárias desde estudos 

psicanalíticos a propaganda, gestão de 

energia, direito ambiental e economia. 

Durante um estágio no Departamento de 

Silvicultura do Governo Britânico e no 

trabalho com o RCE Açores, aplicou estes 

conhecimentos variados. 

Deseja trabalhar no setor da Consulta de 

Sustentabilidade e aplicar conhecimentos e 

competências pessoais para informar 

formadores de opinião decisivos e estimular 

a aprendizagem organizacional. Tem o 

objetivo de preencher as lacunas enormes 

entre os valores ao centro do 

desenvolvimento sustentável  e as ações de 

atores sociais decisivos. 

Durante o tempo nos Açores, Noemi realizou 

uma análise da rede, com o objetivo de 

construir um retrato da situação na qual o 

RCE evoluiu para visualizar as oportunidades 

de fortalecimento da rede. Construiu muitas 

imagens da rede desde perspectivas diferentes 

(como o exemplo em baixo) e apresentou um 

relato final com a interpretação dos resultados e 

recomendações futuras. 

 

Eleanor Devenish (BSc), estagiária  no RCE 

Açores com o programa Leonardo da Vinci.         

Eleanor é inglesa e tem diploma em Biologia da 

Universidade de Sussex em Junho de 2011. Seus 

interesses incluem educação para o 

desenvolvimento sustentável, biodiversidade, 

mudança climática e poluição, conservação 

marinha e proteção da floresta tropical. 



 

 

 

Resultados das entrevistas 

 É preciso um maior nível de comunicação 

entre os parceiros e entre os parceiros e a 

comissão dinamizadora. Sugestões 

propostas: Regular produção de boletins 

informativos, mais reuniões do RCE, mais 

atividades atualização de uma pagina no 

facebook . 

 Os parceiros desejam ser mais informados 

sobre os objetivos e os projetos de outros 

parceiros.  

 O RCE precisa de delinear objetivos anuais 

mais claros e específicos Mais feedback e 

avaliação de atividades através de boletins 

informativos seria útil.  

 O tempo demonstra ser geralmente uma 

barreira que impede a participação dos 

parceiros nas atividades do RCE. Uma 

solução é coincidir as atividades do RCE 

com os objetivos dos parceiros. 

 

Questões restantes 

 As organizações são inconscientes da rede 

complete de parceiros e as motivações, o 

que limita o nível de comunicação iniciada 

e clareza com respeito aos ganhos 

possíveis com a colaboração.  

 

 

Uma solução é de produzir um 

documento que esclareça cada 

organização, seus objetivos, trabalho 

atual, o que desejam ganhar através da 

colaboração e o que oferecem para 

distribuir entre os parceiros. 

 O RCE precisa de organizar mais reuniões 

com o fim de fomenter um maior nível 

de comunicação entre as parcerias e 

delinear objetivos anuais específicos.  

 

Enquanto Eleanor estava na ilha Terceira, 

comunicou com as organizações membros 

do RCE Açores para evaluar o nível de 

comunicação entre os parceiros, as 

motivações dos parceiros e modos para 

desenvolver a atividade do RCE. Além 

disso, conduziu entrevistas entre a 

comissão dinamizadora e várias 

organizações em Terceira. Por ter falado 

com outros RCEs, pôde tirar anáslises 

comparativas e explorar possíveis 

maneiras para fortificar os laços não só 

entre o RCE e os parceiros mas também a 

comunicação entre os mesmos parceiros e 

procurou maneiras para as organizações 

pouparem tempo com seu envolvimento 

no RCE. 

Paraskevi (Vivi) Mariou foi a terceira estagiária 

que trabalhou com a rede RCE. Vivi é de 

origem grega mas estudou e trabalha no 

Reino Unido. É professora qualificada e possui 

um MC em Poluição-Ciência Ambiental e 

Monitoramento. Vivi ocupou-se de estender 

as ligações com parceiros do RCE Açores, 

inclusive a discussão e planeamento de novos 

projetos e as estratégias necessárias para 

cumprir estes planos. Seu trabalho formou a 

base para o trabalho das estagiárias 

subseqüentes. Ela criou também uma página 

facebook para partilhar informação, 

documentos e eventos e comunicar com os 

parceiros do RCE. 


