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UM MUNDO SUSTENTÁVEL PARA
MIM, PARA TI, PARA ELES. PARA NÓS.
De 25 a 27 de Setembro de 2015, líderes de todo o mundo (Chefes de Estado, de Governo e altos representantes)
juntaram-se na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque,
e estabeleceram novos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) para a Agenda 2030, visando o Desenvolvimento Sustentável. A Agenda tem 17 Objetivos e 169
metas para acabar com a pobreza, proteger o Planeta e criar
prosperidade para todos os seres humanos, em todo o mundo, ao longo dos próximos 11 anos. Também foi relançada
a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no seu 70º
Aniversário (10 dezembro 1948), apresentando os Direitos
Humanos à luz das novas conceções do Desenvolvimento.
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Os ODS integram as 3 dimensões do desenvolvimento sustentável: a AMBIENTAL (Biosfera),
a HUMANA (Sociedade) e a ECONÓMICA (Economia). Estas 3 dimensões são essenciais para
garantir a sustentabilidade de todo o Planeta.

ECONOMIA

SOCIEDADE

BIOSFERA

A Agenda 2030 segue os cinco PP (pês).

PESSOAS

PLANETA

PARCERIAS

PAZ

Erradicar a
Proteger
Implementar Promover
pobreza e
os recursos
a Agenda
sociedades
a fome de
naturais
por meio
pacíficas,
todas as
e o clima
de uma
justas e
maneiras e
do nosso
parceria
inclusivas
garantir a Planeta para global sólida
dignidade e as gerações
a igualdade
futuras
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PROSPERIDADE

Garantir
vidas
prósperas
e plenas
em
harmonia
com a
natureza

Reflete sobre os ODS: Como é que defines a palavra “sustentabilidade”?
Responde aqui!
“Desenvolvimento Sustentável”
é a palavra-chave da visão do mundo das Nações Unidas, no pós-2015.

1. .A JUVEN(TU)DE E OS ODS!

O papel central dos jovens na promoção e concretização dos ODS

“O futuro da humanidade e do nosso Planeta está nas nossas
mãos. Está, também, nas mãos da geração mais jovem de
hoje que irá passar o testemunho às gerações futuras.”
Agenda 2030, parágrafo 53.

As nossas vidas têm muito a ver com os nossos sonhos. “Quando crescer, quero ser…”, “A
minha vida vai ser como…”Nós vivemos o presente e pensamos, frequentemente, no futuro
que gostaríamos de ter. No entanto, o único futuro que vai ao encontro dos nossos sonhos terá de ser sustentável. Um futuro em que todos respeitam e protejam o Planeta, em
que todos estejam seguros e possam sentir-se livres, em que o sistema económico faça com
que as pessoas se sintam realizadas, em vez de criar mais desigualdades. O nosso futuro
deve incluir todos: o futuro das gerações passadas, presentes e futuras está nas nossas
mãos. Podemos e necessitamos de garantir que os decisores (políticos) nos ouvem, debatem
os nossos pontos de vista e delineiam, connosco, os seus planos e políticas sustentáveis.

“Os jovens são os principais agentes de mudança de uma
sociedade global. Vocês podem ser os “designers”, os autores e os atores principais da transformação sustentável para
gerações atuais e futuras. Procura ser mais consciente. Descobre os ODS. E lembra-te: é um trabalho de equipa. É uma
caminhada global”.
Projeto WALK THE GLOBAL WALK
Existem duas razões principais para que tu, enquanto jovem líder, te envolvas: primeiro,
porque os jovens estão entre os cidadãos mais vulneráveis em todo o mundo (desemprego,
acesso à educação, desistência dos estudos, nutrição pobre) e, por isso, as vossas vozes precisam
de ser ouvidas para quebrar o ciclo de pobreza. Em segundo lugar, porque tu és criativo, talentoso e estás disposto a mudar o mundo.
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Estarás a viver grandes mudanças e a dar importantes passos, uma vez que, ao longo dos próximos 11 anos, tu, juntamente com os teus pares, terão de confrontar-se com o sucesso ou o
fracasso da Agenda 2030.

“Tu tens o talento, a energia e a vontade para evitar conflitos,
defender os Direitos Humanos, assegurar a Paz, e cumprir a
Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.”
António Guterres, Secretário-Geral da ONU,
no Fórum da Juventude do ECOSOC 2017
JUVEN(TU)DE NA AGENDA! A Agenda 2030 considera que a juventude constitui a força motriz da consecução dos ODS. Por esta razão, os jovens são parte integrante dos nove sectores
da sociedade (“Major Groups”) que as Nações Unidas acompanham de perto, para garantir
que “Ninguém é deixado para trás”.
Globalmente, fazes parte da maior geração de jovens da história da humanidade.
A juventude representa 16% da população mundial. A geração
atual de adolescentes e jovens (entre os 10 e 24 anos de idade)
aproxima-se dos 1,8 biliões – superior a qualquer outra na história – dos quais, aproximadamente 90% vivem em países menos
desenvolvidos.
Ao envolveres-te ativamente nos ODS, vais investir na tua própria formação pessoal e refletir
sobre os outros: a tua escola, a tua comunidade, a tua cidade, o teu país em relação aos outros
países do mundo, aquilo que julgas saber, até mesmo como atuar em prol de um presente e de
um futuro sustentáveis

Refletindo sobre os ODS: Que problemas enfrentas no teu dia-a-dia que
estão relacionados com os ODS?
Observa os ícones na página 3 e regista-os aqui.
Que problema achas que um jovem como tu enfrenta, diariamente,
nos países em vias de desenvolvimento ?
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2. A JUVEN(TU)DE E O PODER DE MUDAR
AS CIDADES E AS COMUNIDADES
        
         Onde vives?
         É uma área urbana ou rural?
         Se é uma área rural, há lá pessoas a mudarem-se para as áreas urbanas? Porquê?

  
   Se é uma área urbana, existem lá pessoas que vieram de áreas rurais?
   Porque é que achas que decidiram mudar de sítio?

“Vamos trabalhar para as nossas comunidades. Vamos fazer com que cresçam connosco. É um trabalho
de equipa. É uma caminhada global”.
Projeto WALK THE GLOBAL WALK
Historicamente, aqueles que saíram das áreas rurais para áreas urbanas fazem-no porque as cidades são “centros para ideias, comércio, cultura, ciência, produtividade, desenvolvimento social e muito mais.” Numa palavra, elas oferecem oportunidades. “No seu melhor,
as cidades têm permitido às pessoas progredirem social e economicamente” e isto constitui uma
mais-valia para as cidades, porque com a deslocação de pessoas para lá, gera-se crescimento económico. “Crescimento económico e desenvolvimento ocorreram, muitas vezes, ao longo da
história, com a urbanização”. Mas será que este incremento se tem mantido sustentável?
Os jovens tendem a mudar-se para áreas urbanas, mais do que qualquer outras pessoas.
Isso leva a que se levantem as seguintes duas questões no contexto das “Cidades e Comunidades Sustentáveis”:
1. Como poderemos garantir que as áreas urbanas sejam espaços sustentáveis, resilientes e
inclusivos para todos?
2. Como poderemos melhorar as nossas comunidades rurais para assegurar que os jovens
não sejam obrigados a sair em, busca de melhores oportunidades?
Metade da população mundial (o que significa 3,5 biliões de pessoas)
vive em centros urbanos. Estima-se que, até ao ano 2050, 70% da humanidade viva nas cidades.
7
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ODS 11: Cidades e comunidades sustentáveis, resilientes e inclusivas
META

Meta 11.1
Habitações seguras e acessíveis
883 milhões de pessoas ainda estão a viver
em bairros degradados.

Habitações seguras e
acessíveis

META

Sistemas de Transportes
economicamente acessíveis e sustentáveis

META

Reduzir os Efeitos
Adversos dos Desastres
Naturais

Meta 11.2
Sistemas de Transportes economicamente acessíveis e sustentáveis
Os transportes afetam a vida diária das
pessoas. Sem um esforço vigoroso para assegurar transportes sustentáveis, uma porção significativa dos mais desfavorecidos
das áreas rurais e urbanas será impedida
de aceder a empregos seguros e a ambientes não-poluídos.
Meta 11.3
Urbanização Inclusiva e Sustentável
Eleições constituem a forma mais comum
de participação dos cidadãos nas decisões
políticas, seguidas de sessões públicas e
consultas públicas. O orçamento participativo é o método menos utilizado.

Urbanização Inclusiva
e Sustentável

META

Proteger o Património
Cultural e Natural do
Mundo

META

Meta 11.4
Proteger o Património Cultural e Natural
do Mundo
A herança cultural e natural do mundo
pode ser prejudicada pela forma como as
urbanizações são geridas. Precisamos de
protegê-las, na medida em que a cultura é
uma dimensão essencial para assegurar o
desenvolvimento sustentável das cidades.

META

Meta 11.5
Reduzir os Efeitos Adversos dos
Desastres Naturais
De 1990 a 2013, aproximadamente 90%
da mortalidade foi atribuída a desastres
reportados internacionalmente que ocorreram em países de baixo e médio rendimento, muitos dos quais têm tido uma
expansão urbana rápida ao longo dos últimos anos.
Meta 11.6
Reduzir o Impacto Ambiental das
Cidades
As cidades representam 60-80% do consumo de energia mundial e 75% de emissões
de carbono.

Reduzir o Impacto
Ambiental das Cidades

META

Proporcionar Acesso a
Espaços Públicos Verdes
Seguros e Inclusivos

Meta 11.7
Proporcionar Acesso a Espaços Públicos
Verdes Seguros e Inclusivos
De 1990 a 2013, aproximadamente 90%
da mortalidade foi atribuída a desastres
reportados internacionalmente que ocorreram em países de baixo e médio rendimento, muitos dos quais têm tido uma
expansão urbana rápida ao longo dos últimos anos. .

Considera os 7 Objetivos/Metas acima referenciados: Como
convives com eles no teu dia a dia?
Faltam três: quais são eles?
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3. LÍDERES DA JUVEN(TU)DE CAMINHANDO
LADO A LADO

Walk the Global Walk é um projeto de 3 anos que foi financiado pela União Europeia (Cooperação Internacional e Desenvolvimento), especificamente pelo Programa DEAR (Development
Education and Awareness Raising), sobre a Educação para o Desenvolvimento e o Aumento da
Consciencialização. Tem como objetivo informar cidadãos da UE sobre questões do Desenvolvimento, mobilizar maior apoio público para a luta contra a pobreza, disponibilizar ferramentas
aos cidadãos para se envolverem criticamente nas questões de desenvolvimento global, visando fomentar novas ideias e mudança de atitudes.
O projeto vê em ti um jovem líder, um ator principal de uma sociedade globalizada em mutação.
Quem pode tornar a mudança possível? Tu, juntamente com muitos outros jovens líderes por
toda a Europa e por esse mundo fora.
Dentro de 3 anos, existirão cerca de 1000 líderes de juventude como tu nos 11 países envolvidos
no projeto, nomeadamente em Itália, França, Croácia, Chipre, Reino Unido (Escócia e País de Gales), Portugal, Grécia, Roménia, Bulgária, Bósnia e Herzegovina e Albânia!

Nós criámos um espaço específico para ti na nossa plataforma:
https://www.walktheglobalwalk.eu/en/student-space
Aqui podes comunicar com os outros, fazer upload
das tuas atividades, partilhar as tuas fotos e vídeos!
É tudo teu!
QUEM SOMOS: Somos uma parceria de organizações da sociedade civil (OSC) e autoridades locais
que acreditam no desenvolvimento sustentável e nas gerações jovens.
EM QUE ACREDITAMOS: Acreditamos que os mais novos podem liderar a caminhada para uma
transformação global sustentável, em benefício das gerações atuais e futuras. Comunidades escolares, sociedade civil, política, decisores políticos e formadores de opinião, todos nós devemos
ajudá-los a terem mais consciência das suas possibilidades e responsabilidades para transformar
a sociedade, inspirando-se nos ODS e contribuindo para apurar a sensibilidade e o sentido de
comunidade global.
É um trabalho de equipa. É uma caminhada global. Vamos caminhar lado a lado.

4..O QUE É NECESSÁRIO PARA MUDAR O MUNDO?
O que se entende por liderança?
Para que tudo mude, precisamos de assumir o comando, precisamos de jovens líderes. Na
verdade, ouvimos a palavra “liderança” muito frequentemente. Mesmo na escola, ela é considerada uma competência importante e transversal a ser desenvolvida. No entanto, o que quer dizer
exatamente liderança?

Muito rapidamente: Indica algumas ocasiões em que tenhas ouvido a palavra
“liderança”. Em relação a quem foi feita essa referência? Em que situação?
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Não existe uma definição única de liderança, e é bom que saibas que só recentemente os peritos começaram a aprofundar o conceito e a estudar cientificamente a liderança juvenil. Porquê? Porque a liderança era considerada uma “coisa de adulto”. Mas, finalmente, por todo
o mundo, as pessoas compreenderam que os jovens estão a contribuir com a sua criatividade,
inovação e novas formas de transformar o mundo.

Delegados
de turma
Exemplos de liderança juvenil:

Componentes da liderança juvenil:

Empoderamento

Inspiração

Associações
de Estudantes
em Estabelecimentos
de Ensino/
/Universidades

LIDERANÇA

Associações
Juvenis
Conselho
Municipal da
Juventude

Mobilização

Tu próprio Os outros

Propósito comum Questões pessoais Questões sociais

Desafios Mudança positiva

L

I

A

D

N

Ç

E

A

R

S

Usa estas palavras para organizares as tuas definições começando com “Nós, jovens…”

A liderança começa em nós próprios
Porque é que eu quero ajudar os outros? Que atitudes, comportamentos e
características pessoais me podem ajudar a apoiar outros?
Quais são os meus valores?
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Honestidade

Solidariedade

Altruísmo

Transparência

Confiança nos outros

Confidencialidade

Autoconfiança

Vontade de experimentar

Empatia

Disponibilidade para desafiar os outros

Interesse pelos pontos de vista dos outros

…

Abertura

...
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Uma pesquisa realizada por Cooper, Healy, e Simpson (1994) mostra
que os estudantes que assumem papéis de liderança em Organizações estudantis são cidadãos mais ativos, têm mais possibilidades
em termos de carreira e estão mais aptos a conduzir as suas próprias
vidas. No entanto, as vantagens não são apenas para si próprios.
Como jovens líderes, eles podem mudar a vida das pessoas. Tu estás
a construir as bases para o nosso futuro e também para as próximas
gerações.

A liderança é uma capacidade coletiva
O mundo de hoje é muito complexo e, na nossa vida diária, contactamos com pessoas com
diferentes backgrounds, com diferentes valores, diferentes línguas e, até mesmo, diferentes capacidades.
Por exemplo, alguém pode ser bom a falar em público, porque essa pessoa
é extrovertida e sabe como expressar-se de forma eficaz, sabe como abordar
questões complexas e envolver os outros;

Outra pessoa pode ser boa a tomar decisões, porque tem uma visão clara de
uma questão complexa específica e, normalmente, é quem toma a decisão
final;

Outra pessoa pode ser um pouco introvertida mas muito boa a pensar criativamente e a suscitar um debate/brainstorming.
A liderança não é algo de “uma só pessoa”: é um processo que o líder inicia e cujo resultado advém de uma boa relação entre esse líder e as pessoas que colaboram com ele.

A liderança necessita de adaptação
A liderança não é algo fixo, depende da situação e do contexto em que o líder tem de usar
as suas competências de liderança. Como sabemos, a situação irá, certamente, envolver outras pessoas. Por isso, o líder precisa de ter sempre os outros em consideração: como eles
pensam, quais são os seus valores, como se comportam, como reagem, como permanecem
motivados. O conheceres-te a ti próprio, o reconheceres as tuas emoções e saberes controlá-las, o estares motivado, o seres empático e o seres capaz de estabelecer relações de
qualidade é aquilo que se designa por inteligência emocional. E ela tem vindo a ser, mesmo, considerada mais importante do que o Quociente de Inteligência (QI), no que respeita
a conduzir os outros para a mudança.
De facto, veremos mais à frente que, para promover o desenvolvimento sustentável e a
justiça social, a liderança necessita de transformar: pode transformar a perspetiva e a vida
das pessoas.
Em suma, a liderança pode ser vista como uma jornada que começa em nós próprios,
mas que inclui outros, ativamente – valorizando as suas capacidades, as suas competências e os seus pontos de vista – e muda de acordo com a complexidade da situação.
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Agora, volta aos exemplos de Liderança Juvenil (página 10).
Compara as situações em que um Delegado de Turma e um Representante dos
Alunos no Conselho Municipal da Juventude têm de usar as suas competências
de liderança na Assembleia de Delegados de Turma e no Conselho Municipal da
Juventude, respetivamente. Lê cuidadosamente a descrição das atribuições que
lhes são inerentes. Que tipo de questões é que eles apresentam, em que intervêm
e/ou debatem nas respetivas assembleias? Quem é que eles representam? Com
quem é que têm de dialogar? Em que contextos?
Representante na Assembleia de
Delegados de Turma

Representante no Conselho Municipal
da Juventude

Quem é um líder?
Agora que definimos melhor o conceito de liderança, vamos pensar em líderes.

Pensa em líderes (atuais ou históricos) que tenham contribuído para:
Mudar opiniões

Inspirar pessoas

Fazer as coisas acontecer

Liderar processos/atuações

Um líder é alguém que tem a capacidade de influenciar os outros. Pensa na Emma Watson,
no Leonardo di Caprio ou noutros influenciadores como a Malala Yousafzai: eles usam as
suas capacidades para influenciarem outras pessoas em questões como a igualdade de género e alterações climáticas, no sentido de elas ficarem mais conscientes em relação aos seus
comportamentos em prol de um desenvolvimento mais sustentável e inclusivo.
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Visiona os vídeos abaixo indicados e, em seguida, responde às seguintes questões: Quem são estas pessoas? Onde é que estão a discursar? Porque achas que
foram convidadas? Quais são as causas que defendem? Achas justo considerá-las líderes? Porquê?
Video 1: Leonardo DiCaprio dirige-se às NU sobre as Alterações Climáticas
https://youtu.be/_UNhrhbVLDc

		
		

Vídeo 2: Emma Watson na campanha HeForShe (Ele por ela) 2014 - Video oficial da ONU
https://www.youtube.com/watch?v=gkjW9PZBRfk&t=83s

Vê o discurso de agradecimento do Prémio nobel da Paz de Malala Yousafzai
https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=8hx0ajieM3M
versão completa aqui: https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=MOqIotJrFVM)

Consegues referir outros influenciadores famosos (cantores, músicos, atores, desportistas, etc.)?
Quais?

Como dissemos na secção anterior, “Liderança é uma capacidade coletiva”. Para ter um grande impacto na sociedade, precisamos de várias pessoas em ação, de tarefas concretas e de valorizar as Capacidades e competências de cada um.
O segredo da liderança assenta na EQUIPA: Todos Juntos Conseguem Mais.
“Eles cercaram o barco e, quando baixaram a prancha, o Sheriff McGray caminhou até à borda
e perguntou ‘Quem são os líderes aqui?’ E eles gritaram em uníssono ‘Aqui, somos todos líderes!’
Bem, isso baixou a grimpa do representante da lei, ficas a saber...”
Jonathan Matthew Smucker
De acordo com Jonathan Matthew Smucker, organizador e estratega dos movimentos sociais de base:
“Assumir a liderança pode significar tomar a iniciativa de avançar com um projeto ou uma tarefa ou arcar com a responsabilidade de reconhecer o que é preciso fazer e chegar-se à frente
para lhe dar andamento, individual ou coletivamente. Se realmente queremos mudar o mundo, necessitamos que mais pessoas se cheguem à frente para tomar a iniciativa. Quanto mais
iniciativas tomarmos em conjunto maior será a nossa capacidade coletiva. Construir a nossa
força coletiva é um dos desafios mais importantes na organização comunitária de base.”
“Chegar-se à frente” começa com o ouvir ativamente e aprender com outros. Significa disponibilizar o tempo necessário para reconhecer e valorizar diferentes formas de liderança no grupo.
Significa procurar e estimular o potencial de liderança dos outros, mesmo aqueles que possam não
se sentir com o direito de tomar iniciativas, sem convite ou sem apoio.

“Necessitamos de campos de ação em que estejamos, constantemente, a encorajarnos uns aos ou-tros, a mobilizar o nosso potencial máximo e brilhemos enquanto
coletivo de líderes que trabalham juntos em prol de um mundo melhor. Vamos todos ser líderes. Sejamos líderes, jamais pessoas sem capacidade de liderança.)”
13
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Que competências?
A liderança é, também, aprender e pôr à disposição dos outros as suas próprias competências específicas.
De acordo com o Conselho da Europa, uma competência é a “aptidão para fazer algo de
forma eficiente ou eficaz”.
É mais complexo do que uma capacidade, e, também, envolve os teus saberes. No entanto,
para seres um jovem líder no âmbito dos ODS, necessitas, igualmente, de trabalhar os teus
valores e atitudes. Vamos começar pelas competências.
O Conselho da Europa é a Organização líder da Europa na área dos Direitos Humanos. Inclui 47 estados membros, 28 dos quais são, simultaneamente, membros da União Europeia. Propósitos:
Abolição da pena de morte; Fortalecimento dos Direitos Humanos;
Não discriminação e luta contra o racismo; Defesa da Liberdade
de expressão; Igualdade de género; Proteção dos direitos das
crianças; Defesa da diversidade cultural; Observação de atos eleitorais; Educação em Direitos Humanos e em Democracia ; Qualidade dos
medicamentos e cuidados de saúde.

Competências
Escuta Ativa
“Nós temos dois ouvidos e uma boca para que possamos escutar duas vezes mais do que falar.” - Epicteto
Quando alguém fala, estamos realmente a ouvir? Estamos, efetivamente, a apreender o que
a pessoa está a dizer? Ou estamos a pensar noutras coisas, a olhar para os nossos telemóveis
ou a formar juízos de valor? Escuta ativa significa dar atenção total a quem fala e tentar compreender aquilo que a pessoa está a tentar comunicar e não apenas a ouvir as suas palavras.
Quando conversas com alguém sobre algo que é importante para ti, que atitude gostarias que a
pessoa tivesse?

Quando ouves alguém, o que deverias fazer para que, de facto, escutes
ativamente o outro?

Um verdadeiro líder tem de aprender a não interromper, a pedir esclarecimentos, a dar
feedback construtivo e a ter capacidade de síntese. Trabalhar no contexto dos ODS significa
tentar compreender pessoas muito diferentes, com diferentes idades, diferentes backgrounds
culturais, etc.
Autoestima
“Posso não ser perfeito, mas algumas partes de mim são fantásticas!”
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Na vida, na escola, fora da escola, enfrentamos múltiplas situações. Algumas delas são difíceis
e complexas e sentimos que não conseguimos resolvê-las porque “não somos bons o suficiente”. No entanto, precisamos de saber que, de facto, podemos lidar com elas e podemos
resolvê-las. É claro que não somos perfeitos, temos as nossas fraquezas, mas o mais incrível
em relação às fraquezas é que podemos transformá-las em forças.
Os meus pontos fortes

As minhas capacidades de liderança
a melhorar

“Se pensas que és demasiado pequeno para fazer a diferença, experimenta dormir com um mosquito.” (Dalai Lama) Um verdadeiro líder trabalha a sua autoestima tendo em vista um presente e um futuro mais justos e sustentáveis. Acredita em ti para que os outros, também,
acreditem em ti. É assim que a mudança acontece. Se quiseres, podes fazer este teste que
avalia os teus pontos fortes.
Motivar outros
Tu és um líder e acreditas nos teus valores e naquilo que fazes. O sucesso das tuas ações é
baseado na colaboração com a tua equipa e pode haver momentos em que eles se sintam desencorajados, enquanto tu trabalhas os ODS, pois, na realidade, os ODS são complexos. Vais
precisar de motivar a tua equipa, clarificar objetivos e gerir expetativas, tranquilizando-os,
valorizando, encorajando e reconhecendo os seus talentos, ao delegares-lhes tarefas.
“Sê tão feliz que quando os outros olharem para ti, eles fiquem felizes, também”.
Pensa num momento em que tenhas motivado alguém. O que fizeste? O que aconteceu à(s) pessoa(s)que motivaste?
Trabalho em equipa e colaboração
Eis o nosso slogan: “É um trabalho de equipa. É uma caminha global”. Os ODS estão interligados
e põem em contacto diferentes pessoas em todo o mundo. Eles mobilizam os lados humano,
ambiental e económico da nossa vida e só podem ser alcançados se trabalharmos todos juntos.
Não te esqueças que o ODS 17 é sobre parcerias globais e sobre o trabalhar em conjunto para
alcançar os ODS. Quer o faças com os teus pares ou, em equipa, com as autoridades locais, a
colaboração é fundamental.
“O talento vence os jogos, mas o trabalho em equipa e a inteligência vencem os campeonatos.”
Michael Jordan
O que/como te sentes, quando tens de realizar uma tarefa em grupo?

Dás o primeiro passo ou esperas que os outros o façam?

O que é mais difícil para ti, quando tens de trabalhar em equipa?
15
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Se quiseres desenvolver as tuas capacidades de trabalhar em equipa e de colaboração, o
“desafio do Marshmallow” está à tua espera, aqui.
Tomada de decisões
Para ter impacto é necessário que tu, em conjunto com a tua equipa, tomes decisões. Especialmente
em situações complexas, decidir nunca é uma tarefa fácil. Todavia, um verdadeiro líder precisa de ser
responsável e, juntamente com o grupo, tomar decisões importantes para seguirem em frente. Treinar esta competência tendo em vista as dinâmicas com os companheiros e eventos também é muito
importante para compreender como o ato de decidir funciona quando as nossas deliberações têm
impacto: nos seres humanos, no ambiente e na economia.
“O medo é uma emoção inútil. Nunca decidas com base no medo. Toma decisões baseadas na esperança e
na possibilidade.” Michelle Obama

Como te sentes quando tens de tomar uma decisão que envolve
outras pessoas?
Que aspetos tens de ter em consideração antes de decidires?

Ponderação vs intuição? Vê aqui!
https://www.sfyouth.eu/index.php/en/sfyouth-toolkit/skills-topics/taking-decisions
Resolução de Problemas
Sempre que organizas algo (seja uma festa ou uma saída à noite!) surgem problemas. Primeiro, claro, é necessário manter a calma e, depois, apenas precisas de ser criativo e resolver o
problema. Lembra-te sempre que, por vezes, as dificuldade podem ser previstas e que, por
detrás de qualquer problema, existe uma oportunidade de fazer melhor.
“Antecipa os problemas e come-os ao pequeno-almoço”.

Quando foi a última vez que resolveste uma questão de uma maneira que
nunca imaginarias?

16
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Feedback construtivo
Para organizares uma atividade ou um evento, vais precisar de dividir as tarefas pelos membros da tua equipa, vais precisar de delegar. Enquanto todos são responsáveis por cumprir,
com sucesso, a tarefa que lhes foi atribuída, um líder é responsável por garantir que tudo está
no caminho certo. Isso pode significar que o líder precisa de dar um feedback positivo ou,
mesmo, por às vezes, negativo, a alguém. Quer seja positivo ou negativo, o feedback tem de
ser sempre construtivo.
“Todos precisamos de pessoas que nos deem “feedback”. É desta forma que melhoramos”. Bill
Gates

Como te sentiste ao dar feedback a alguém? Costumas pensar em dá-lo de
uma forma positiva e construtiva, mesmo que seja sobre algo que precisa
de ser refeito ou melhorado?

Gestão do stresse
Trabalhar com outras pessoas e liderar ações expõe-nos a emoções: àquelas que nós sentimos e àquelas que os outros sentem. Um verdadeiro líder necessita de ser capaz de identificar emoções e geri-las. A emoção, em algumas situações, pode levar a que a pessoa se sinta
stressada, e o stresse impede-te de encontrares ideias e soluções criativas e prejudica a tua
saúde. Um verdadeiro líder necessita de saber como controlá-lo.
“Não podes controlar o vento, mas podes ajustar as velas” (Anónimo).

Como reages quando surge um problema? Imagina um. Como é que o teu
corpo e mente reagem? O que fazes para manter a calma?

Resolver discordâncias
Ao trabalhares com outras pessoas, quer em pares quer em grupo, é comum surgirem opiniões contrárias. No entanto, o facto de elas existirem não é, necessariamente, uma coisa má.
Ao procurares resolvê-las, podes colmatar, também, muitos dos problemas que, entretanto,
vierem à superfície. Neste módulo, vais ter a oportunidade de praticar e debater formas de
gestão e resolução de discordâncias.
17
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Eu não concordo contigo. Como é que reages a esta afirmação? Como é que
outros reagem? A conversa acaba aqui? Como é que segues em frente?

Negociar e persuadir
Enquanto líder, podes ter de continuar em frente para cumprires os objetivos, apesar de haver
discordâncias. Podes ter de gerir as diferenças evitando conflitos e discussões. Em qualquer
controvérsia, cada um de nós procurará impor a sua versão (Na verdade, nós todos gostaríamos de ter razão!). No entanto, um verdadeiro líder tem de ser justo, procurando benefícios
mútuos e recorrendo a atitudes apaziguadoras para que o resultado seja positivo.

Que tipo de atitude necessitas de ter, quando estás a negociar?
Que palavras te podem ajudar a persuadir?

Queres dominar estratégias de negociação? Aqui as tens.
Que tipo de líder és tu?
Este exercício introduz uma metáfora que descreve quatro tipos de estilos de liderança (Norte, Sul, Este e Oeste). Tu podes usá-la para identificares que estilo de liderança é o teu e para
compreenderes e te confrontares com estilos diferentes. Esta informação é poderosa, não só
porque põe em evidência que cada um de nós pode liderar e pensar de forma diferente mas
também, como, juntos, podemos ser mais bem sucedidos do que sozinhos. Este material é
adaptado do apresentado pela Oxfam America, que, por sua vez, o foi buscar à Organização
City Year.
Norte
• Tu és decidido e ativo;
• Tu gostas de propor soluções e de tomar decisões, em determinadas situações;
• Tu ages rapidamente e sentes que outros também devem agir de imediato;
• Tu gostas de desafios, de situações difíceis e de pessoas complicadas;
• Tu pensas em termos de “resultado final”;
18
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• Tu gostas de um ritmo rápido e procedimentos acelerados;
• Tu és muito determinado e não te deténs perante um “Não”. Continuas a argumentar;
• Tu gostas de diversidade, novidade e projetos novos;
• Tu sentes-te confortável quando estás na primeira linha;
• Tu dizes muitas destas frases: “Vamos fazer isso, agora mesmo!”, “Eu faço”, “Qual é o propósito final?”,
“Qual é o objetivo?”.
Sul
• Tu tomas decisões em conjunto com outros, fazendo com que eles se sintam importantes;
• Tu tens valores fortes que orientam tudo o que tu fazes;
• Tu pedes a todas as pessoas que conheces para realizar tarefas. A interação é o caminho mais rápido
para conseguir que as coisas sejam feitas;
• Tu apoias muito os teus companheiros e os teus pares;
• Tu confias no que outras pessoas dizem;
• Tu ages de acordo com as tuas convicções, confias nas tuas emoções e na tua intuição;
• Tu adoras ouvir os outros e podes mudar as tuas ideias perante novos argumentos. És um jogador
de equipa, não és competitivo;
• Tu és capaz de te focar no presente;
• Tu adoras palavras como “certo” e “justo”.
Este
• Tu és um visionário, és capaz de ter uma ampla visão de uma dada situação e dos seus efeitos (visão
inovadora);
• Tu és um pensador criativo e gostas criar ideias a partir do nada. Não te ficas pelo óbvio;
• Tu és muito persistente nas tuas ideias;
• Tu tens uma imaginação muito prodigiosa e és capaz de antever o futuro que desejas;
• Tu tens objetivos muito claros na tua mente;
• Tu adoras resolver problemas;
• Tu gostas de experimentar, de explorar;
• Tu gostas de receber muita informação;
• Tu adoras palavras como “possibilidade”, “imagina”.
Oeste
• Tu queres ter toda a informação possível, antes de tomares uma decisão;
• Tu és muito prático, confiável e gostas de acompanhar por perto e com cuidado todas as situações;
• Tu és muito bom a planear e a apoiar a equipa, com as tuas capacidades de planeamento e previsão de custos;
• Tu atuas cuidadosamente e segues diretrizes;
• Tu ponderas sempre todos os lados de uma questão. És uma pessoa equilibrada;
• Tu és introspetivo, autoanalítico e dotado de um raciocínio crítico;
• Tu és muito bom a encontrar falhas numa ideia ou num projeto;
• Tu és capaz de aproveitar o melhor do que já foi feito por outros antes de ti;
• Tu gostas mesmo de palavras como “objetivo” e “análise”.

Sentes que és mais Norte, Sul, Este ou Oeste? Ou um misto deles todos?
Porquê?
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5. (TU) UM LÍDER PELOS ODS:
TALK THE WALK
O presente Guia de Aprendizagem dos ODS assume-se como um manual onde podes encontrar diretrizes para te afirmares como um Líder da Juventude no campo dos ODS. Tem como
finalidade ajudar-te a organizar Dinâmicas entre pares/Atividades P2P (Peer to Peer), na tua
escola e em eventos com autoridades locais, de modo a que todos se apercebam da tua capacidade de liderança. Lembra-te: precisas de ser tão inclusivo quanto te for possível, porque
o lema da Agenda 2030 é Não deixar ninguém para trás.
Ser um Jovem Líder Walk the Global Walk significa que irás organizar atividades ou eventos,
em conjunto com outros jovens líderes:
Dinâmicas P2P (Peer to Peer): Faz com que todos, na tua escola, tomem conhecimento dos
ODS proporcionando-lhes momentos de informação e de sensibilização. Promove encontros
com os estudantes e convida-os a Fazer a Caminhada Global “Walk the Global Walk”.
Eventos com autoridades locais: As nossas cidades e comunidades necessitam de pessoas
mais conhecedoras dos ODS e sobre como eles estão na base do desenvolvimento sustentável. Organiza um evento com autoridades locais para informares, consciencializares e levares
a tua comunidade à participação e ao envolvimento cívico. Juntos, podemos melhorar a vida
de todos. Lembra-te: “Nada é impossível”.
Fazer algo útil para a tua comunidade a nível local e global
“A participação na vida democrática de qualquer comunidade vai mais além do que votar
ou concorrer às eleições, apesar de estes serem aspetos importantes. A participação e a
cidadania ativa têm a ver com ter o direito, os meios, o espaço, a oportunidade e, sempre
que for necessário, o apoio para participar, influenciar decisões e envolver-se em ações e
atividades, no sentido de contribuir para a construção de uma sociedade melhor.” (Carta
Europeia sobre a Participação de Jovens na vida Local e Regional – CoE, Diz de tua justiça!).
O DIREITO DE PARTICIPAR: Declaração Universal dos Direitos Humanos
Artigo 20 – Toda a pessoa tem o direito à liberdade de reunião e de associação pacíficas.
Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação.
Artigo 21 – Toda a pessoa tem o direito de participar no governo do seu país, diretamente ou por
intermédio de representantes escolhidos livremente.
Artigo 27 – Toda a pessoa tem o direito de participar livremente na vida cultural da comunidade,
de fruir as artes e de participar do progresso científico e nos benefícios que dele resultem.
OS MEIOS PARA PARTICIPAR: Participar para melhorar a tua comunidade local não é uma
tarefa fácil. Por esta razão, o Walk the Global Walk criou o presente Guia e os Workshops. Eles
são ferramentas para empoderar a tua ação de uma forma informada, consciente e ativa.
O ESPAÇO PARA PARTICIPAR: Durante o Workshop vais encontrar-te com autoridades locais
que trabalham com processos de tomada de decisão. Vais planear com eles uma ação a realizar na tua comunidade no âmbito da criação de comunidades e cidades mais sustentáveis,
resilientes e inclusivas.
A OPORTUNIDADE: Tu e as autoridades locais irão criar e executar um evento, decidido por
ambos, para sensibilizar a tua comunidade, ter impacto e melhorar a situação. Será um exemplo da forma mais nobre de participação da juventude: tomada de decisão compartilhada.
Projetos ou ideais são iniciadas por vocês, os jovens líderes, e com adultos a participarem no
processo de tomada de decisão, como parceiros.
O APOIO: Os vossos professores e a organização estarão a apoiar-vos para que, realmente,
levem a cabo as vossas iniciativas.
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Achas que podes apresentar um exemplo de como um jovem pode participar na comunidade?

https://www.youtube.com/watch?v=VFkQSGyeCWg

O estudo de caso da Greta. Ela foi convidada para falar no COP 24 (Conferência das
Mudanças Climáticas). Consideras que ela refere um processo de tomada de decisão
compartilhada? Há algo no que ela afirma que nos dá a perceber que está consciente de que aquele momento não é um momento em que os decisores assumem uma
decisão compartilhada.
Agora que estás a trabalhar com decisores locais que advogam a deliberação compartilhada, como te
sentes? Coloca um visto ( nos quadrados que melhor expressam o teu sentir.
Isto está a provocar uma alteração positiva na minha vida e na vida de outros jovens como eu;
Isto faz com que a minha voz e a de outros jovens sejam ouvidas;
Isto estimula-me a desenvolver novas capacidades e a ganhar mais confiança;
Isto ajuda os adultos a reconhecerem que os jovens têm talento e potencial;
Isto estimula-me, a mim e a outros jovens, a assumirmos a responsabilidade pelas nossas ações e decisões;
Isto ajuda-me, a mim e a outros jovens, a compreendermos como se exerce a democracia e como
ela deve funcionar na vida real;
Isto cria espaço para que os jovens, como eu, usem os seus talentos e pontos fortes em benefício
de toda a comunidade;
Isto ajuda os adultos a compreenderem as necessidades e pontos de vista de nós, jovens;
Isto desenvolve capacidades nos adultos para que possam trabalhar melhor connosco, jovens;
Isto cria uma oportunidade para que os adultos transmitam os seus saberes e experiência de uma
forma compartilhada;
Isto torna o processo de tomada de decisão mais representativo;
Isto estimula novas ideias e formas de resolver problemas locais e regionais.
“A participação jovem não tem sido reconhecida em todas as comunidades
como sendo benéfica para o seu desenvolvimento e coerência. Existem
diferentes razões para isso, sendo as normas culturais um exemplo
que favorece as estruturas hierárquicas e os relacionamentos. Nessas
comunidades, as pessoas mais velhas desempenham um papel muito
importante e é considerado falta de respeito quando os jovens tentam
envolver-se nos processos de tomada de decisão. Nesses contextos
pode não ser fácil trabalhar com a participação jovem, mas a experiência de
Organizações de desenvolvimento que atuam nestes ambientes demonstra
que existem formas eficientes de lidar com tais desafios. Elas destacam o
papel das Organizações da comunidade e de Organizações juvenis no envolvimento de jovens nas suas atividades, no iniciar um diálogo construtivo entre jovens e as
pessoas mais velhas e na criação de ferramentas para uma cooperação eficiente. Outro
objetivo importante nas ações de base comunitária relativamente a estruturas hierárquicas
e submissão à autoridade é conseguir apurar as atitudes de pessoas que detêm posições
de poder (não só representantes de autoridades locais, mas também professores, pais etc.)
para que os jovens possam ser considerados como parceiros”.
(Diz de tua justiça).
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6. (TU) UM LÍDER PELOS ODS:
WALK THE WALK
6.1 Fazer da mudança uma realidade
“Os líderes são normalmente sonhadores: eles imaginam coisas a seu jeito e seguem os seus sonhos.”
James Rosebush, On Leadership – Business Insider
As dinâmicas compartilhadas (P2P) em Educação e os eventos constituem dois momentos de
participação ativa na vida democrática. Como viste, anteriormente, eles têm, em comum, o
mesmo objetivo geral, mas têm como público-alvo pessoas diferentes, objetivos específicos
diferentes e, consequentemente, as ações serão, provavelmente, diferentes.
Objetivo geral: Promover os ODS e, em particular, o ODS 11
Dinâmicas P2P

Eventos

Têm como público-alvo jovens da tua turma ou da tua Necessitam de ter como alvo não só os teus colegas
escola.
de escola mas também outros participantes, como
pais, pessoas da cidade, da vila, da comunidade, de
organizações, associações, etc.
Têm como objetivo

Têm como objetivo

EQUIPA
Para fazer da mudança uma realidade, precisas de uma EQUIPA, pessoas que tenham a mesma perspetiva que tu relativamente à questão, que se comprometam
a trazer esperança, a esforçar-se arduamente para enfrentar o problema. Precisas
de pessoas que se disponham a trabalhar juntas. Na tua equipa, cada um terá as
suas aptidões específicas com as quais poderá contribuir, de diversas maneiras e a diferentes
níveis.

Escreve os nomes das pessoas da tua equipa e o que é que elas preferem fazer.

Reconhece os seus pontos fortes e o tempo que elas se propõem disponibilizar ao projeto.

Em conjunto com a tua equipa, atribuam um nome ao vosso grupo de trabalho.

Criem um slogan para a vossa equipa que esteja ligado aos ODS.
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Necessitas de algumas dicas sobre como conduzir uma reunião?
Vê, aqui https://www.sfyouth.eu/index.php/en/sfyouth-toolkit/skills-topics/running-a-meeting
ATENÇÃO: CRIATIVIDADE EM MOVIMENTO!
You as a Youth Leader for the SDGs want to right the wrong in different ways.
Enquanto Jovem Líder para os ODS, queres tomar medidas contra o que está errado, fazendo o que está certo, de diferentes formas.
O primeiro passo que tens de dar para fazer uma pequena mudança é focares-te
na questão que queres enfrentar. Tu e a tua equipa precisam de ter uma ideia clara sobre o que
está mal, sobre as suas causas e soluções possíveis. No final desta primeira etapa, designada
“Atenção: criatividade em movimento”, já terás uma ideia global do problema.
O QUE É QUE QUERES MUDAR?
Dinâmicas P2P

Eventos
O problema

Qual é o problema dos teus colegas de escola, re- O que é que os habitantes da tua cidade ou colativamente aos ODS, em geral, e ao ODS 11, em munidade precisam de saber sobre o ODS 11?
particular? Eles conhecem-nos?
As causas do problema
Porque achas que este problema existe? Porque Porque achas que este problema existe na tua
pensas que os estudantes não sabem muito sobre comunidade? Quais as razões da sua existência?
os ODS e sobre o ODS 11?
As soluções
Como podemos resolver este problema? Como po- Como podemos resolver este problema? Como
demos mudar a situação?
podemos mudar a situação?

O PROBLEMA

Para tornar o teu caso mais consistente, observa as seguintes questões, que partem do global
para o local, e acrescenta detalhes ao que foi acima apontado.
1. Como é que ele afeta as pessoas da tua localidade?
2. Como é que ele afeta as pessoas em Portugal?
3. Como é que ele afeta as pessoas por todo o mundo?
4. Como é que ele afeta o ambiente natural?
5. O que é que o originou?
6. As causas serão as mesmas em relação às pessoas por todo o mundo?
7. Quais são as soluções possíveis?
8. As soluções são as mesmas em todo o Planeta?
9. Quando algo acontece em algum lugar do mundo, isso vai afetar as
pessoas noutros locais?
10. Como é que ele constitui um problema global?
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Procura adicionar outros factos. Confirma-os, cuidadosamente, retira-os de fontes confiáveis.
Aqui podes ler mais sobre “Encontrar informação” e estar consciente de que isso é, também, uma competência fundamental, hoje em dia.
https://www.sfyouth.eu/index.php/en/sfyouth-toolkit/skills-topics/finding-information

Factos que tu tenhas descoberto:

Neste momento estás a exercitar a tua competência de pensamento crítico.
Se queres saber mais, vê, aqui
https://www.sfyouth.eu/index.php/en/sfyouth-toolkit/skills-topics/critical-thinking
A MENSAGEM GERAL
Se te estás a referir a um problema complexo, as pessoas precisam de uma
mensagem simples para se juntaram à causa, estarem contigo e na tua equipa.
Essa mensagem tem de captar a sua atenção, fazer com que sintam que querem
aliar-se a ti e trabalhar a teu lado.
Secção 1 – O PROBLEMA
O que está mal – Apresenta factos e informação sobre o problema que faz com que as pessoas
se sintam zangadas, revoltadas ou preocupadas o suficiente para fazerem algo em relação a isso.
Secção 2 – AS SOLUÇÕES
O que está errado pode ficar bem – Dá às pessoas esperança e propõe soluções.
Secção 3 – A AÇÃO!
Juntem-se a nós! – Convida-os a associarem-se a ti, a corrigirem, juntos, o que não está bem e
a resolverem o problema. Terão de entrar em ação, imediatamente. Por exemplo, assinarem
a tua petição, concordarem em ir a uma reunião sobre o assunto ou proporem-se participar
num evento futuro que estás a organizar.
CONSEGUIR PASSAR A MENSAGEM
“Antes de planeares a tua ação, é fundamental identificares quem vão ser os
destinatários. Quem queres que saiba deste problema? Conheceres o teu alvo é
muito importante para criares uma ação com impacto, uma ação que funcione
e que seja bem-sucedida”.
QUEM VAI SER O TEU ALVO?
Dinâmicas P2P

A tua turma?
Outras turmas?
Quantos?
Que idade têm os estudantes?
A tua escola?
Quantas pessoas exatamente?
Com que idades?
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Eventos

Outros estudantes de outras escolas?
Habitantes da tua comunidade?
Com que idades?
Todos?
Pais? Artistas?
Algumas ONG?
Associações Juvenis?

Mobilizando jovens Europeus no apoio aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

DEFINE A TUA MENSAGEM

INICIAR A TUA AÇÃO

COMO PODES CONSEGUIR ESTA MUDANÇA?
Dinâmicas P2P

Eventos

FLASHMOB
A flashmob (mobilização repentina) é o nome que se dá a um grupo de pessoas que se juntam
e surgem, de súbito, num espaço público, para surpreenderem os presentes com algo
fora do habitual e aparentemente inútil, por um curto período de tempo, e desaparecem
rapidamente, muitas vezes com o propósito de entretenimento, sátira ou expressão artística.
As flashmobs são organizadas através das redes sociais ou via e-mails virais. Repara como as
pessoas assistem e se divertem? Vê, aqui: Tornar as cidades mais humanas – Flashmob de
Veneza. https://www.youtube.com/watch?v=pf-75zvrElE
EXPOSIÇÕES
A arte é uma forma ponderosa de chamar a atenção para questões importantes. Podes promover uma exposição de imagens relativas ao ODS 11 ou uma de pinturas. O que é exposto
pode ser teu, da autoria de estudantes da tua escola ou de outros artistas. Todos podem ser
um grande apoio para ti! Estabelece ligações com eles, convida-os: isso irá chamar muito mais
pessoas! O fotógrafo chinês Ai Wei Wei usa a sua arte para sensibilizar as pessoas para os Direitos Humanos e Migração.
Ai Wei Wei cobriu as colunas da Konzerthaus (Sala de Concertos) de Berlin com 14 000 coletes
salva-vidas de refugiados
CUIDAR DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Organiza um dia dedicado a cuidar de espaços públicos, como jardins e áreas verdes. Entra em contacto com Organizações que já o fazem (podem existir na tua comunidade) e, juntos, façam um forte
apelo à ação a todos os moradores. Peçam-lhes que levem ferramentas para limparem os espaços
públicos do plástico e outras coisas e juntem-se todos. No fim, agradece-lhes. Podes, mesmo, organizar um barbecue ou algo parecido (um evento festivo).
PARTICIPAR NO CONCELHO DE JUVENTUDE DA TUA CIDADE
Algumas cidades criaram Conselhos de Juventude (municipais), corpos de representação democrática de todos os jovens que residam no território em referência, com funções consultivas
de natureza cautelar, sendo obrigatório ouvi-los em todos os atos administrativos que passem
pelo Município, e que digam respeito a jovens. Assim sendo, o Município não pode deliberar
sobre políticas relativas a jovens sem antes consultar formalmente o Conselho Municipal de
Juventude. A Câmara é obrigada a implementar iniciativas autónomas para promover a participação dos jovens na vida política do Município, informá-los sobre as atividades das autoridades locais e tudo o que lhes diz respeito (tal como programas comunitários de juventude,
desenvolvimento de projetos a nível local, nacional e europeu, quer independentemente ou em
colaboração com associações, outras entidades ou organizações. Nos municípios portugueses,
existem “Conselhos Municipais da Juventude”, nomeadamente em Lisboa, Porto, Coimbra, Faro,
Bragança, entre muitos outros.
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PETIÇÕES ONLINE
Estás curioso para saber o que são petições online e como funcionam? Vê a petição de Hayley
Van Summeren’s sobre os Jovens sem Abrigo, intitulada “Eu sei o que é ser jovem e sem abrigo.
Os jovens precisam de casas economicamente acessíveis”. A Change.org é uma das plataformas
onde se podem criar petições online https://www.change.org/p/young-people-who-become-homeless-need-public-and-community-housing-they-can-afford-this-election-let-s-votehome e tem como função sensibilizar as pessoas sobre questões pertinentes. Em Portugal,
podes usar o site: Petição Pública, em https://peticaopublica.com/?adw=1&argsite=adw_peti%C3%A7%C3%B5es.
No entanto, para puderes apresentar a tua petição à Câmara Municipal, irás precisar de recolher
assinaturas verídicas, pelo que os signatários têm de indicar o número do seu Cartão de Cidadão (o número de assinaturas exigido varia de país para país).
VOLUNTARIADO
Junta-te a uma associação que esteja a desenvolver uma ação em concreto para fazer com que a
tua comunidade seja mais sustentável. Leva contigo ajuda e ar fresco!
ORGANIZAR UM CONCERTO...
E MUITO MAIS...
EXPÕE A TUA IDEIA: TORNA-A “SMART”
O propósito da tua ação é ajudar a levar a cabo o maior número de mudanças possível num
espaço de tempo e esforço realistas da tua parte. Para ajudar a que os teus planos sejam
viáveis, debate com os teus colegas a maneira como podes tornar a tua ação “SMART” ‒ uma
palavra inglesa que significa esperto, bom funcionando aqui como uma sigla construída pelas
iniciais dos seguintes adjetivos:
SMART QUER DIZER:
S ESPECÍFICO (specific) – a tua ação tem de estar claramente definida;
M MEASURABLE – (measurable) – qualquer mudança que tu influencies pode ser observada
ou avaliada;
A ALCANÇÁVEL (achievable) – a mudança é possível
R REALISTA (realistic) – um ação que pode, de facto, ocorrer, mesmo considerando as
limitações, como o tempo e as verbas;
T TEMPORALMENTE DELIMITADA – a transformação tem de ser possível no espaço de
tempo que tens ou queres disponibilizar-lhe, ex: 4 semanas.
Se os teus planos não são “SMART”, então prepara-te para os alterares. É melhor conceber um
plano pequeno e SMART que venha a ter sucesso do que um demasiado ambicioso que possa
falhar.
PLANIFICAR A TUA PROPOSTA
Tu precisas de planificar a tua ação com muito cuidado para preveres problemas inesperados
e para, realmente, a realizares.
Define a ação. Prepara a lista de atividades e decide o que pode realmente ser feito. Não coloques coisas impossíveis, muito caras ou que requeiram muito tempo para preparar (se não
tiveres esse tempo!).
Atribui funções e responsabilidades dentro do grupo. Quem pode fazer o quê na tua equipa? Que outras pessoas podem ajudar? Quem é que pode discordar da ação e, por isso, impedir-te de ter êxito? Uma obra de sucesso depende do apoio de pessoas que tenham interesse
nela ou que tenham ficado sensibilizadas para a tua iniciativa.
26

Subdivide as atividades em pequenas etapas diferenciadas entre si. Isso garante que todas as tuas atividades são alcançáveis e realistas.
Usa a ferramenta “timeline”/cronograma digital para particularizares, temporalmente, as
atividades.
Monitoriza a progressão das realizações. Faz a vigilância e o acompanhamento daquilo que
vai sendo efetuado e supervisiona.
Avalia o processo, no final – Logo que tenhas pensado o planeamento, questiona-te: Como
é que correu?
Do planeamento passa à planificação ‒ regista-a por escrito. Podes pormenorizar os passos
indicados na seguinte tabela:
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Quem nos pode
ajudar???

JANEIRO

SEMANA 4: Organizar a primeira reunião

SEMANA 3: Organizar um workshop

MARÇO
Dia Internacional da Mulher:
8 Março

Dia UNICEF para a Mudança:
6 Fevereiro

Halloween Midterm

SEMANA 1: Grupo de planejamento

Quem pode fazer
isso é difícil para nós?

MEMBROS:

FEVEREIRO

SEMANA 2: Falar com o Diretor e os
Professores sobre formar um grupo

SEMANA 1: Falar com o Diretor e os Professores
sobre formar um grupo

Semana das Alterações Climáticas: 19-25 Outubro

Quanto impacto a
ação terá?

Dia Mundial da Paz: 21 Setembro

Como é fácil para
nós a fazer?

OUTUBRO

Quanto tempo
será levar ao plano?

Consulte o calendário escolar para selecionar
as datas apropriadas para as suas ações.

SETEMBRO

IDEIA DE AÇÃO

Dia da Reunião/Horário:

Assuntos:

PLANEAMENTO ANUAL

ABRIL
Dia da Terra: 22 Abril

NOVEMBRO

Suas perguntas?

DEZEMBRO

FIM

Testes

• Celebrar as tuas conquistas

• Revisão das ações e definição dos
próximos passos

MAIO

Férias do Natal

Dia Internacional dos Direitos Humanos:
10 Dezembro

ÍNICIO

CONCLUIR O PLANO DE AÇÃO
Título e palavras-chave
Assim que tenhas estruturado a tua ação, é fundamental que lhe atribuas um título e cries
algumas palavras-chave que indiciem, muito sucintamente, em que constitui a atividade.
O título deve ser curto, elucidativo, fácil de memorizar e passível de ser traduzido num logo
(logótipo). No caso de quereres criar uma página no Facebook ou Página Web, confirma se o
título já existe. Fá-lo pesquisando através de um motor de busca como o Google.

Redige uma breve síntese da tua ação que possa ser partilhada com outros. Segue a
regra jornalística dos 5 W + 1 H What (o quê?), Where (onde?), When (quando?), Who
(quem?), Why (porquê?) e How (como?), não excedendo 15-20 linhas.
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FAZ ACONTECER
Garante que tudo está sob controlo e… faz acontecer! Lembra-te que as checklists são sempre
úteis. A tua ação pode passar por teres de falar em público. Para tal, seguem-se algumas dicas:
Falar em público ‒ As melhores dicas
Muitas vezes as pessoas ficam nervosas quando têm de discursar/falar em público. Mas, tal
como em várias outras coisas, o sucesso de um discurso está na preparação e na prática. Até
mesmo os melhores oradores do mundo, como Martin Luther King e Nelson Mandela, estruturavam-nos cuidadosamente e treinavam antes. Lembra-te de te preparares (Quem compõe
a tua audiência? Qual a questão a tratar? Quanto tempo podes dispor para a tua intervenção?). De seguida, faz um brainstorm (“chuva de ideias” a desenvolver) e escreve o início (algo
que atraia a atenção dos ouvintes). Redige, então, o meio/”corpo do discurso” (3-4 pontos
principais) e as conclusões que resumam e que constituam um apelo à mobilização. Sê tu
próprio, ensaia e realiza!
Para te tornares um orador público especial, clica aqui:
https://www.sfyouth.eu/index.php/en/sfyouth-toolkit/skills-topics/public-speaking
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7. (TU) COMUNICANDO ATRAVÉS DAS REDES
SOCIAIS
A tua ação precisa de alcançar tantas pessoas quantas possíveis. Por isso as redes sociais
são o caminho!
Um Guia para Principiantes no Uso das Redes Sociais
As redes sociais movem-se tão rapidamente que é difícil saber por onde começar. Quando
leres isto muitas das informações dadas já vão estar desatualizadas. Apesar disso, as redes
sociais têm muita influência. Por exemplo, 400 milhões de tweets são enviados todos os dias.
Estas dicas vão ajudar-te a “ligares-te” a esta rede global (network) gigante.
O seguinte Guia para Principiantes das Redes Sociais está vocacionado para a área empresarial. No entanto, põe ao teu dispor uma válida visão global.
Existem muitos sites de redes sociais que podes querer explorar e, a todo o momento, estão
a ser configurados novos sites. O Guia acima indicado cobre 6 das principais redes sociais Blogs, Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp and Snapchat.
Blog
Um Blog é uma publicação pessoal online, uma Página de In-

ternet com características de diário, atualizada regularmente.
Constrói o teu blog em sites como o Tumblr ou o Wordpress.

Um blog permite-te falar de assuntos à tua escolha,
mais longa e profundamente. Podes publicar fotos e
colocar links para ficheiros de som ou vídeos.
Para mais informação, consulta “A Beginner’s Guide to Blogging” (Um Guia para Principiantes na Construção de Blogs”).

Twitter

O Twitter é uma rede social online e site de microblogging,
ou seja, de pequenos blogues de textos curtos ou
imagens. Os utilizadores publicam mensagens com o
máximo de 280 caracteres, denominados tweets (Até
finais de 2017, só eram permitidos 140 caracteres.)
Os usuários entram na Net sob o lema “Para seguir outros internautas ou para ser seguido por eles”.
Ao Tweetar @ (arroba), um utilizador envia um pequeno
texto para essa conta. Usar o sinal # (cardinal) permite
ver outros tweets contendo a mesma temática.
Usa-o para te conectares com tomadores de de-

cisões.

Para mais informação consultar Twitter’s guide to getting started (Guia para Iniciar o Twitter).
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Facebook
O Facebook é uma rede social online utilizada principalmente por pessoas com mais de 20 anos. Recorre
a ela quando organizares eventos com a comunidade
local!
Os utilizadores podem ser: qualquer pessoa ou quaisquer organizações ou empresas. O teu perfil pode ser
público ou privado. Por isso, assinala as tuas preferências!
Os usuários adicionam ”amigos” e ”likes” (significando
“estou a gostar”) nas publicações de outros internautas.
Eles publicam o que lhes apetece. As publicações variam
em tamanho e podem incluir links, fotos, vídeos e áudio.
Para mais informação ver Beginners Guide to Facebook
(Guia para Principiantes no Facebook).
Instagram
O Instagram é um serviço online para partilha de fotos,
vídeos e interação com a rede social. As caraterísticas de
filtros e de edição do Instagram permitem aos utilizadores criar conteúdo visual. Cada vez mais os jovens os
utilizam, tal como as (instagram) stories (vídeos curtos
ou fotos de 10 segundos) e o IGTV (vídeos mais longos).
Usa-os para as tuas dinâmicas P2P e para mostrares, ao
vivo, o que está a acontecer durante o evento.
Os utilizadores tiram fotos e vídeos e partilham-nos publicamente ou em privado, na aplicação, tal como em
outras plataformas de redes sociais, como o Facebook,
Twitter, Tumblr e Flickr. O Instagram permite aos internautas criar e partilhar uma identidade visual forte para
a sua campanha.
Para mais informação consulta o guia How To Use Instagram (Como Utilizar o Instagram).
WhatsApp
WhatsApp é um serviço de mensagens instantâneas
para smartphones. É muito rápido, por isso usa-o para
que todos fiquem a saber do teu evento ou dinâmica
P2P.
É utilizado através da Internet para enviar mensagens
de texto, documentos, imagens, vídeos, localização do
usuário e mensagens áudio para a rede do utilizador.
Como usa a Internet, não há custos de envio de SMS
para os utilizadores do WhatsApp.
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Competências
em Ação
ODS 11 – 2018/2019
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ESCUTA ATIVA EM AÇÃO
Alguma vez viste a série “A teoria do Big Bang”? Segue o diálogo de dois dos protagonistas, Sheldon e
Amy, que estão a jantar juntos.
Vê o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=a91T8MdXXMc
• O que aconteceu durante o jantar? O que é que o Sheldon está a fazer e como é que a Amy responde
no início?
• O que acontece a seguir? O que acontece à atitude da Amy com o Sheldon? Porque é que ela muda de
atitude? Como achas que o Sheldon reage a isto? Como é que ele se sente? Como é que ele começa a
comportar-se?
• Alguma vez experienciaste uma situação como esta, em que estivesses na posição do Sheldon? Como
é que te sentiste?
• Já alguma vez estiveste na posição da Amy? Percebeste que não estavas a ser escutado ativamente?
• Achas que um líder deverá escutar ativamente? Porquê?
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AUTOESTIMA EM AÇÃO – RETIRADO DO PROJETO “FUTURE YOUTH SCHOOL FORUM PROJECT”
Faz este quiz para avaliar as tuas competências! Podes também encontrá-lo online em Italiano, Inglês
e Grego aqui:
https://fys-forums.eu/en/fys-toolkit/leadership-skill-training-modules/168-assessing-strengths
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CAPACIDADE DE TOMADA DE DECISÃO
1. Quando tenho de tomar uma decisão, normalmente escolho a primeira
solução que me vem à cabeça

SIM

0

NÃO

1

2. Antes de tomar uma decisão, eu considero o maior número de
opções/soluções que possa pensar

SIM

1

NÃO

0

3. Normalmente mudo a minha opinião depois de tomar uma decisão

SIM

0

NÃO

1

4. Muitas vezes evito tomar decisões ao procrastinar

SIM

0

NÃO

1

5. Eu considero desagradável/esmagador o processo de tomada de decisão

SIM

0

NÃO

1

Pontuação
Recomendações:
Se pontuares menos de 4, podes melhorar as tuas competências usando “Capacidade de tomada de decisão
em ação”.

ESTABELECER OBJETIVOS
1. Estabeleço objetivos específicos para mim todos os dias

SIM

1

NÃO

0

2. Se falhar em alcançar o meu objetivo, reflito sobre o que correu mal
e como resolver no futuro

SIM

1

NÃO

0

3. Quando estabeleço objetivos, normalmente estabeleço uma data
específica para quando os deverei alcançar

SIM

1

NÃO

0

4. Normalmente estabeleço objetivos que acabo por não ser capaz
de alcançar

SIM

0

NÃO

1

5. Normalmente perco motivação e não alcanço os meus objetivos

SIM

0

NÃO

1

Pontuação
Recomendações:
Se pontuares menos de 4, podes melhorar as tuas competências usando “Estabelecer objetivos em ação”.

GESTÃO DE TEMPO
1. Quando quero alcançar algo, tiro algum tempo para planear os passos
necessários

SIM

1

NÃO

0

2. Normalmente completo as tarefas no último minuto

SIM

0

NÃO

1

3. Normalmente chego atrasado

SIM

0

NÃO

1

4. Quando tenho muitas coisas para fazer, sou capaz de decidir que tare
fas são mais importantes e necessárias, a ser feitas em primeiro lugar

SIM

1

NÃO

0

5. Se preciso de completar um grande projeto, normalmente reparto-o
em tarefas mais pequenas

SIM

1

NÃO

0

Pontuação
Recomendações:
Se pontuares menos de 4, podes melhorar as tuas competências usando “Gestão de tempo em ação”.
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GESTÃO DE CONFLITOS
1. Em caso de um conflito/desentendimento, normalmente mantenho-me calmo e recolhido

SIM

1

NÃO

0

2. Em caso de um conflito/ desentendimento, sou capaz, calmamente,
expressar o que sinto

SIM

1

NÃO

0

3. Numa discussão, sou capaz de ver as coisas do ponto de vista da outra
pessoa

SIM

1

NÃO

0

4. Durante um conflito, tento alcançar um compromisso (uma solução
que seja adequada a todos os envolvidos)

SIM

1

NÃO

0

5. Estou sempre disposto a ouvir as opiniões dos outros, mesmo quando
eles não concordam com a minha

SIM

1

NÃO

0

Pontuação
Recomendações:
Se pontuares menos de 4, podes melhorar as tuas competências usando “Resolver conflitos em ação”.

COMPETÊNCIAS DE NEGOCIAÇÃO/PERSUASÃO
1. Se alguém me diz “não”, normalmente não tento fazer essa pessoa
mudar de opinião

SIM

0

NÃO

1

2. Sinto-me confiante quando comunico com outras pessoas

SIM

1

NÃO

0

3. Sinto-me confortável a dizer “não” a outras pessoas

SIM

1

NÃO

0

4. Normalmente controlo a minha linguagem corporal

SIM

1

NÃO

0

5. Sou bom a compreender como outras pessoas se estão a sentir

SIM

1

NÃO

0

Pontuação
Recomendações:
Se pontuares menos de 4, podes melhorar as tuas competências usando” Negociação/persuasão em ação”.

COMPETÊNCIA PARA DAR FEEDBACK CONSTRUTIVO
1. Normalmente é difícil para mim aceitar críticas, mesmo quando estão
corretas

SIM

0

NÃO

1

2. Se tenho de criticar outras pessoas, tento ter em consideração os seus
sentimentos

SIM

1

NÃO

0

3. Se alguém faz algo que eu não gosto, sinto-me confortável a falar com
essa pessoa sobre isso

SIM

1

NÃO

0

4. Sei o que significa ‘crítica construtiva’

SIM

1

NÃO

0

5. Se alguém me chatear, sou capaz de me manter calmo e explicar como
me sinto

SIM

1

NÃO

0

Pontuação
Recomendações:
Se pontuares menos de 4, podes melhorar as tuas competências usando “Feedback construtivo em ação”.
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GESTÃO DE STRESSE
1. Se tive um dia mau, sei como me fazer sentir melhor

SIM

0

NÃO

1

2. ou capaz de me manter calmo em situações de stresse

SIM

1

NÃO

0

3. Sinto-me confortável a expressar as minhas emoções a outras

SIM

1

NÃO

0

4. Neste momento, consigo pensar em pelo menos 3 maneiras de lidar
com o stresse

SIM

1

NÃO

0

5. Normalmente, quando me sinto stressado, descarrego noutras pessoas

SIM

1

NÃO

0

Pontuação
Recomendações:
Se pontuares menos de 4, podes melhorar as tuas competências usando “Gestão de stresse em ação”.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS/LIDAR COM IMPREVISTOS
1. Quando algo corre mal, eu tenho tendência a desistir

SIM

0

NÃO

1

2. Quando encontro um problema, normalmente desenvolvo um pequeno
plano ou um conjunto de passos sobre como lidar com isso

SIM

1

NÃO

0

3. Quando encontro um problema, tento pensar em diferentes formas de
o resolver e escolher a melhor opção

SIM

1

NÃO

0

4. Se um problema surge, tento evitá-lo pelo máximo tempo possível

SIM

0

NÃO

1

5. Quando lido com um problema, eu não gosto de pedir ajuda a outras
pessoas

SIM

0

NÃO

1

Pontuação
Recomendações:
Se pontuares menos do que 4, podes melhorar as tuas competências usando “Feedback Construtivo em Ação”.

TRABALHO DE EQUIPA
1. Quando participo numa tarefa de grupo, normalmente dou-me bem
com os outros

SIM

1

NÃO

0

2. Normalmente sou demasiado tímido para expressar as minhas ideias
num grupo

SIM

0

NÃO

1

3. Eu encorajo os membros da minha equipa

SIM

1

NÃO

0

4. Quando participo em trabalhos de grupo, dou o meu melhor para
conseguir alcançar o objetivo comum

SIM

1

NÃO

0

Pontuação
Recomendações:
Se pontuares menos de 4, podes melhorar as tuas competências usando “Trabalho de equipa em ação”.
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MOTIVAR OUTROS EM AÇÃO – RETIRADO DO PROJETO “FUTURE YOUTH SCHOOL FORUM”
https://fys-forums.eu/en/fys-toolkit/leadership-skill-training-modules/121-motivating-others

H
S
R
A
M

TRABALHO DE EQUIPA E COLABORAÇÃO EM AÇÃO
Podes realizar esta atividade com os teus colegas de turma ou amigos, ou podes até fazê-la tu próprio,
mas vais precisar de imaginar como o resultado iria mudar se estivesses acompanhado por outras
pessoas.

L
L
A
H
C

E
H
T

Divide o grupo em equipas (3-5 membros).

Cada equipa precisa de 1 metro de fita adesiva, 1 metro de fio, 20 peças de esparguete (obviamente
não cozinhado), e um marshmallow. Disponibiliza uma ou duas tesouras para todas as equipas no grupo, de maneira a que possam ir sendo utilizadas durante a atividade.
Dá a cada equipa a fita adesiva, o fio, o esparguete e o marshmallow. Possibilita a todos o acesso às
tesouras (não é necessário que cada equipa tenha a sua própria tesoura).
Lê as instruções seguintes para todas as equipas:

Cada equipa tem 18 minutos para construir uma estrutura o mais alta possível e que se aguente por
si só usando os materiais fornecidos. O marshmallow deve estar fixo no topo da estrutura que construíste. Depois de 18 minutos, irá medir-se a altura de cada estrutura que se mantiver de pé, com o
marshmallow no topo. O vencedor é a equipa que tiver a estrutura mais alta e que não necessite de
apoio para se manter firme.
Responde a todas as perguntas que as equipas possam ter, dando-lhes um aviso de 30 segundos.
Depois de 30 segundos começa a atividade e afasta-te. Vigia as equipas para garantires que estão a se-
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W
O
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L
A
HM

E
G
N
E
L
guir as regras do jogo. Relembra os teus colegas que o marshmallow deve estar no topo da estrutura e
que esta se deve aguentar, sem nenhum outro apoio que não seja a base inicial. Avisa-os sobre quanto
tempo passou até aos 18 minutos terminarem.

No final dos 18 minutos, mede as estruturas criadas, que cumpram os critérios apresentados no início
da atividade.

Depois de declarar o vencedor (assumindo que há uma estrutura que se mantém de pé, após o
marshmallow ter sido colocado), mostra aos participantes o vídeo do “Marshmallow Challenge” no
YouTube.

Perguntas para colocar ao grupo após os exercícios, para facilitar a discussão e sugestões de leituras
a fazer:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Existia um líder na tua equipa? Quem era e quem decidiu quem deveria sê-lo?
Se não existiu um líder, achas que teria ajudado se tivessem designado alguém para sê-lo?
Se existiu um líder, como é que ele/ela fez? Das práticas de liderança que aprendemos até
agora, qual é que o teu líder utilizou?
Todas as pessoas da tua equipa foram prestativas, ajudando a construir a estrutura mais
alta? Alguém aparentou ser um especialista no assunto?
Algum dos membros da equipa se abstraiu da atividade — por frustração com outros
membros ou por alguma outra razão? O que poderias ter feito para ajudar a manter todos os membros do grupo completamente empenhados?
Sentiste que as ideias de todas as pessoas foram recebidas durante a atividade?
Como te sentiste com o aproximar do limite do tempo? A pressão aumentou? Se sim, foi
algo útil ou não?
Em retrospetiva, o que poderias ter feito melhor para reforçar a tua habilidade para Desafiar o Processo?
Conseguiste ver e entender claramente o que se passava à tua volta ? Poderiam ter surgido novas ideias considerando o constrangimento de tempo?
Celebraste as pequenas vitórias? Se sim, como?

Adaptado de:
http://www.leadershipchallenge.com/resource/challenging-the-process-with-the-marshmallow-challenge.aspx
DECISION MAKING IN ACTION- TAKEN FROM FUTURE YOUTH SCHOOL FORUM PROJECT
https://fys-forums.eu/en/fys-toolkit/leadership-skill-training-modules/118-decision-making-skills
PROBLEM SOLVING IN ACTION- TAKEN FROM FUTURE YOUTH SCHOOL FORUM PROJECT
https://fys-forums.eu/en/fys-toolkit/leadership-skill-training-modules/124-problem-solving-dealingwith-a-setback
CONSTRUCTIVE FEEDBACK IN ACTION- TAKEN FROM FUTURE YOUTH SCHOOL FORUM PROJECT
https://fys-forums.eu/en/fys-toolkit/leadership-skill-training-modules/117-constructive-feedback
STRESS MANAGEMENT IN ACTION- TAKEN FROM FUTURE YOUTH SCHOOL FORUM PROJECT
https://fys-forums.eu/en/fys-toolkit/leadership-skill-training-modules/125-stress-management
SOLVING DISAGREEMENTS IN ACTION- TAKEN FROM FUTURE YOUTH SCHOOL FORUM PROJECT
https://fys-forums.eu/en/fys-toolkit/leadership-skill-training-modules/116-conflict-management
NEGOTIATING AND PERSUADING IN ACTION - TAKEN FROM FUTURE YOUTH SCHOOL FORUM
PROJECT
https://fys-forums.eu/en/fys-toolkit/leadership-skill-training-modules/123-negotiation-and-persuasion
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Mobilizando jovens Europeus no apoio aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ESTÁS PRONTO!

LEMBRA-TE, É UM TRABALHO DE EQUIPA, É UMA CAMINHADA GLOBAL!
Precisas de um incentivo final? Vê aqui
https://www.youtube.com/watch?v=VULwtx9LwK4
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“Esta publicação foi produzida com o apoio financeiro da União Europeia.
O seu conteúdo é da inteira responsabilidade dos autores e não reflete
necessariamente as opiniões da União Europeia.”
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