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INTRODUÇÃO

Dos ODM aos ODS

Com a era dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM) a chegar ao fim, 
entrou em vigor a partir do dia 1 de Janeiro de 2016 a resolução da Organização 
das Nações Unidas (ONU) intitulada “Transformar o Mundo: Agenda 2030 
de Desenvolvimento Sustentável”, constituída por 17 objetivos, desdobrados em 169 
metas. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) foram pensados 
a partir do sucesso dos ODM e pretendem ir mais longe, colmatando as falhas dos 
seus antecessores e, acabando com todas as formas de pobreza. Esta nova agenda tenta 
resolver as necessidades das pessoas, não só nos países em desenvolvimento, como nos 
países desenvolvidos, tentando que ninguém fique para trás.

Os ODS são muito importantes pois concentram em si todos os aspetos do 
desenvolvimento sustentável: o social, o económico e o ambiental.
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“Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são a nossa visão comum para 
a Humanidade e um contrato social entre os líderes mundiais e os povos. São uma lista 
das coisas a fazer em nome dos povos e do planeta, e um plano para o sucesso” (Secretário-
Geral da ONU, Ban Ki-Moon).

Mais do que metas e objetivos o essencial é existir uma visão comum sobre o futuro 
do planeta onde queremos viver. Atualmente, acreditamos que para que uma sociedade 
possa alcançar o seu pleno potencial, todos os segmentos dessa mesma sociedade devem 
participar, contribuir e beneficiar do desenvolvimento, em especial os jovens, pois são 
eles que nos próximos 15 anos irão cumprir com a agenda. Para isso é importante 
que estes estejam em primeiro lugar informados sobre o que se propõe na agenda pós-
2015.

ENQUADRAMENTO PEDAGÓGICO

O objetivo deste guia é ajudar-te a compreender os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) e fazer-te descobrir como podes agir de forma prática no teu 
dia-a-dia e na vivência do teu agrupamento, contribuindo para a construção de um 
mundo melhor para todos.

Escolhemos 10 dos 17 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável por serem 
os que consideramos, em contexto escutista, poderem ser melhor compreendidos 
e trabalhados pelas crianças e jovens. No entanto, salientamos a importância dos 
17 objetivos para o desenvolvimento global sustentável e incentivamos a descobrir 
e trabalhar os outros sete.
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COMO UTILIZAR

O Guia encontra-se estruturado por ODS e cada um destes desenvolve-se da seguinte 
forma:
 • Pequeno enquadramento do tema a que se refere e sua importância;
  • “Metas” – estado de desenvolvimento que se pretende atingir em 2030;
 • “Boas Práticas” – bons exemplos de projetos e políticas praticadas em todo o 
mundo e que vão ao encontro do tema do objetivo;
 • “Saber mais” – links úteis relacionados com o objetivo;
 • “E eu? O que posso fazer?” – um conjunto de propostas de atividades 
para trabalhar cada ODS em cada uma das secções. Para cada atividade são indicados 
quais os objetivos educativos (Projeto Educativo do CNE) que podem ser atingidos/
desenvolvidos.
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ODS1. ERRADICAR A POBREZA EM TODAS AS SUAS FORMAS 
EM TODO O MUNDO

Erradicar a pobreza até 2030 é o objetivo abrangente da agenda para o desenvolvimento 
sustentável.

Somos quase 6 mil milhões de habitantes neste planeta e 863 milhões de pessoas 
sobrevivem em condições de extrema pobreza, isto é, vivem com menos de 0,85 euros 
por dia.

Ao longo dos anos, temos sido invadidos por estatísticas e imagens de pobreza em todo 
o mundo, de tal forma que muitas pessoas a aceitam como uma triste mas inalterável 
condição da sociedade moderna. O conformismo de alguns não é, no entanto, a solução 
para as mais de 10 milhões de crianças que morrem todos os anos de fome e de doenças 
preveníveis (uma em cada 3 segundos). As crianças são, na verdade o grupo etário 
em maior risco, visto que a pobreza afeta as crianças de forma mais profunda; 47% das 
pessoas a viver atualmente em pobreza extrema são crianças (dados da UNICEF). 

As últimas estimativas do Banco Mundial demonstram que 1,4 biliões de pessoas 
de países em desenvolvimento vivem em condições de pobreza extrema. Entre 
2000 e 2007, esta foi reduzida de 29% para 18%. Apesar de a Ásia (principalmente 
o Este Asiático) ser um indicador do bom caminho que tomamos, o estado da África 
Subsariana torna-se cada vez mais dramático. Embora a região Asiática contribua com 
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o seu crescimento económico para um melhor rendimento per capita, naquela região 
Africana a remuneração do trabalho de mais de metade da população ativa é inferior a 
1 dólar por dia. Sabias que 47 % da população mundial que vive em situação de extrema 
pobreza tem idade igual ou inferior a 18 anos?

Metas

 • Até 2030, erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas em todos 
os lugares, atualmente medida como pessoas vivendo com menos de US$ 1,25 por dia.
 • Até 2030, reduzir pelo menos para metade a proporção de homens, mulheres 
e crianças, de todas as idades, que vivem na pobreza, em todas as suas dimensões, 
de acordo com as definições nacionais.
 • Implementar, a nível nacional, medidas e sistemas de proteção social 
adequados, para todos, incluindo pisos, e até 2030 atingir a cobertura substancial dos 
pobres e vulneráveis
 • Até 2030, garantir que todos os homens e mulheres, particularmente os 
pobres e vulneráveis, tenham direitos iguais aos recursos económicos, bem como 
o acesso a serviços básicos, propriedade e controle sobre a terra e outras formas de 
propriedade, herança, recursos naturais, novas tecnologias apropriadas e serviços 
financeiros, incluindo microfinanças.
 • Até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles em situação 
de vulnerabilidade, e reduzir a exposição e vulnerabilidade destes a eventos extremos 
relacionados com o clima e outros choques e desastres económicos, sociais e ambientais.
 • Garantir uma mobilização significativa de recursos a partir de uma variedade 
de fontes, inclusive por meio do reforço da cooperação para o desenvolvimento, para 
proporcionar meios adequados e previsíveis para que os países em desenvolvimento, em 
particular os países menos desenvolvidos (LCDs), implementem programas e políticas 
para acabar com a pobreza em todas as suas dimensões.
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 • Criar marcos políticos sólidos, em níveis nacional, regional e internacional, 
com base em estratégias de desenvolvimento a favor dos pobres e sensíveis ao género, 
para apoiar investimentos acelerados nas ações de erradicação da pobreza.

Boas-Práticas

Criação de microcréditos possibilitou aos mais pobres o acesso a redes que lhes 
permitiram melhorar a saúde e a educação nas suas comunidades (exemplos do 
Bangladesh, Índia, América Latina).

Programa de fertilização de sementes do Malawi, que permitiu duplicar a produtividade 
agrícola.

Programa NERICA – New Rice for Africa. Através do cruzamento entre duas 
espécies de arroz cultivadas na Ásia e em África, permitiu-se duplicar a produção deste 
importante alimento em África.

Desde 2002 que a companhia de entregas TNT e o Programa Alimentar Mundial 
(WFP) desenvolvem uma parceria denominada “Moving the World” para o combate 
à fome. Países como o Haiti, o Iraque, o Irão, a Libéria, o Sudão e tantos outros já 
beneficiaram desta ajuda.

Saber Mais

www.pobrezazero.org  –  Campanha Pobreza Zero

www.whiteband.org – Site oficial da Global Call to Action Against Poverty (GCAP), 
uma campanha promovida por uma coligação de mais de 900 organizações em todo o 
mundo.
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E eu? O que posso fazer?

Lobitos
 • Criar desenhos sobre a pobreza e a fome no mundo e expô-los, no covil, 
na sede ou noutro local como forma de sensibilização.
  o Objetivos: C3, A3

 • Criar uma peça de teatro com os lobitos para apresentar numa atividade 
de agrupamento que se dedique a este tema.
  o Objetivos: I6

 • Propor aos lobitos que, em conjunto com os pais, recolham roupas 
e brinquedos que já não utilizem, mas que estejam em bom estado, e os entreguem 
numa instituição que ajude os mais carenciados. Criar um espaço na alcateia para a 
partilha dessa experiência.
  o Objetivos: S7, C8
 

Exploradores/Moços
 • Desenvolver no Agrupamento um projeto de sensibilização que pode ser 
pontual ou contínuo, com ações que podem ir desde teatro, exposições de cartazes 
sobre a pobreza e a fome no mundo, grupos de trabalho ou outras.
  o Objetivos: A3, C3, E3, I1,I2, I7, S7

 • Participar nas ações do Banco Alimentar contra a fome e partilhar 
a experiência e a importância desta associação com amigos e familiares.
  o Objetivos: A2, C3, C8, E3, I1, S5

 • Propor na Expedição/Agrupamento a redução de 50% da despesa de uma 
atividade já orçamentada, reajustando e simplificando a alimentação e os materiais. 
Posteriormente disponibilizar o valor poupado a uma instituição ou utilizar o fundo 
para a concretização de uma atividade com crianças carenciadas.
  o Objetivos: C6, C8, S5
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Pioneiros/Marinheiros
 • Falar com a junta de freguesia, grupos de jovens, centro cultural ou outros, 
para a colaboração conjunta numa ação para a difusão da Campanha Pobreza Zero 
(www.pobrezazero.org).
  o Objetivos: S2, S4, S5

  • Fazer uma campanha no agrupamento, bairro ou escola para reunir 
objetos de índole prática que tenham em casa e que já não utilizem (roupa, livros, 
brinquedos,...). Promover a entrega destes objetos a famílias carenciadas, quer através 
de instituições ou organizações de solidariedade social, quer diretamente.
  o Objetivos: S2, S4, S5

 • Participar nas ações do Banco Alimentar contra a fome e partilhar 
a experiência e a importância desta associação com amigos e familiares.
  o Objetivos: S5
 

Caminheiros/Companheiros
 • Participar como voluntário numa ONGD (Organização Não 
Governamental para o Desenvolvimento) e produzir um artigo sobre essa experiência 
no jornal, blog ou rede social do agrupamento.
  o Objetivos: C3, S4

 • Procurar na comunidade local associações de apoio aos mais pobres que já 
existam e colaborar com uma delas
  o Objetivos: C3, S4

 • Sugestão / Debate:
 ✓ Perguntar aos participantes o que entendem por pobreza (apontar 
as respostas)
 ✓ Definir os conceitos de pobreza e extrema pobreza 
 ✓ Dividir os participantes em grupos de 3 a 5 pessoas
 ✓ Mostrar a árvore dos problemas em que o problema central é a pobreza. 
Cada grupo desenha a sua árvore, em que os ramos simbolizam os demais problemas 
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consequentes da pobreza.
 ✓ Cada grupo partilha o seu resultado com os outros grupos e inicia-se 
o debate
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ODS2. ERRADICAR A FOME, ALCANÇAR A SEGURANÇA 
ALIMENTAR E MELHORAR A NUTRIÇÃO BEM COMO 
PROMOVER A AGRICULTURA SUSTENTÁVEL 

Atualmente, mais de 800 milhões de pessoas não têm suficiente para comer, segundo 
a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO). 
Ainda assim, segundo a ONU, a proporção de pessoas subnutridas em regiões em 
desenvolvimento caiu quase pela metade desde 1990, de 23,3% em 1990-1992 para 12, 
9% em 2014-2016.

A vasta maioria das pessoas com fome no mundo vive em países em desenvolvimento, 
onde 12,9% da população está desnutrida.

Até 2030, nenhuma pessoa deverá sofrer de subnutrição, pois o objetivo exige que 
haja 100% de acesso a uma alimentação de qualidade, nutritiva e suficiente para todos, 
durante todo o ano. Para conseguir o objetivo, será promovida a agricultura sustentável 
e fomentada a produção de pequenos agricultores, assim como o desenvolvimento 
rural.

Os aumentos recentes do preço dos alimentos tiveram um efeito devastador, levando 
mais indivíduos (aproximadamente 100 milhões) para a pobreza absoluta. Em 2006 o 
número de crianças de Países em Desenvolvimento que mantinham baixo peso ainda 
excedia os 140 milhões. A desnutrição aguda coloca cerca de 51 milhões de crianças 
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menores de 5 anos de idade em risco acrescido de morte e afeta em maior quantidade 
crianças que vivem nas famílias mais pobres.

“Todas as crianças têm direito à alimentação ideal para a sua sobrevivência, 
crescimento e desenvolvimento”. (Relatório do Grupo de Trabalho sobre os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável na perspetiva dos direitos da criança - Unicef )

Metas

 • Até 2030, acabar com a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, em 
particular os pobres e pessoas em situações vulneráveis, incluindo crianças, a alimentos 
seguros, nutritivos e suficientes durante todo o ano.
 • Até 2030, acabar com todas as formas de desnutrição, incluindo atingir até 
2025 as metas acordadas internacionalmente sobre desnutrição crônica e desnutrição 
em crianças menores de cinco anos de idade, e atender às necessidades nutricionais dos 
adolescentes, mulheres grávidas e lactantes e pessoas idosas.
 • Até 2030, dobrar a produtividade agrícola e a renda dos pequenos produtores 
de alimentos, particularmente das mulheres, povos indígenas, agricultores familiares, 
pastores e pescadores, inclusive por meio de acesso seguro e igual à terra, outros recursos 
produtivos e insumos, conhecimento, serviços financeiros, mercados e oportunidades 
de agregação de valor e de emprego não-agrícola.
 • Até 2030, garantir sistemas sustentáveis de produção de alimentos e 
implementar práticas agrícolas resilientes, que aumentem a produtividade e a produção, 
que ajudem a manter os ecossistemas, que fortaleçam a capacidade de adaptação às 
alterações climáticas, às condições meteorológicas extremas, secas, inundações e outros 
desastres, e que melhorem progressivamente a qualidade da terra e do solo.
 • Até 2020, manter a diversidade genética de sementes, plantas cultivadas, 
animais de criação e domesticados e suas respetivas espécies selvagens, inclusive 
por meio de bancos de sementes e plantas diversificadas e bem geridos ao nível 
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nacional, regional e internacional, e garantir o acesso e a repartição justa e equitativa 
dos benefícios decorrentes da utilização dos recursos genéticos e conhecimentos 
tradicionais associados, como acordado internacionalmente.
 • Aumentar o investimento, inclusive via o reforço da cooperação internacional, 
em infraestrutura rural, pesquisa e extensão de serviços agrícolas, desenvolvimento de 
tecnologia, e os bancos de genes de plantas e animais, para aumentar a capacidade de 
produção agrícola nos países em desenvolvimento, em particular nos países menos 
desenvolvidos.
 • Corrigir e prevenir as restrições ao comércio e distorções nos mercados 
agrícolas mundiais, incluindo a eliminação paralela de todas as formas de subsídios à 
exportação e todas as medidas de exportação com efeito equivalente, de acordo com o 
mandato da Rodada de Desenvolvimento de Doha.
 • Adotar medidas para garantir o funcionamento adequado dos mercados de 
commodities de alimentos e seus derivados, e facilitar o acesso oportuno à informação de 
mercado, inclusive sobre as reservas de alimentos, a fim de ajudar a limitar a volatilidade 
extrema dos preços dos alimentos.

Boas-Práticas

Criação de hortas urbanas - São muitas as autarquias que, em Portugal e em vários 
países do Mundo, disponibilizam espaços verdes que são atribuídos aos munícipes 
para que estes possam praticar agricultura mesmo vivendo numa cidade.

Programa MUN-SI - O Programa MUN-SI (Programa de Promoção de Saúde Infantil 
em Municípios) surge na continuidade das ações desenvolvidas na comunidade 
à luz das preocupações e prioridades de saúde locais, onde o papel das autarquias é 
determinante, e pretende oferecer uma resposta interventiva e interativa à problemática 
da malnutrição infantil (desnutrição, excesso de peso e obesidade), procurando a sua 
prevenção ao nível municipal com base em ações contínuas e sustentáveis por períodos 
de 1-4 anos. Mais informações em: http://www.mun-si.com/programa/.
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REfood - Os parceiros de fornecimento deste projeto resgatam o excesso de comida 
em ambiente comercial e fornecem-no às equipas de recolha todos os dias. Equipas 
de voluntários fazem rotas diariamente para recolher a comida junto dos parceiros. 
Outras equipas de voluntários reúnem-se no Centro de Operações para dividir 
a comida recolhida em embalagens familiares. Equipas de voluntários entregam 
embalagens às famílias naquela mesma noite.

Saber Mais

http://www.zerodesperdicio.pt/ - O movimento Zero Desperdício aproveita todos 
os bens alimentares que antes acabavam no lixo – comida que nunca saiu da cozinha, 
comida cujo prazo de validade se aproxima do fim, ou comida que não foi exposta nem 
esteve em contacto com o público – fazendo-os chegar a pessoas que deles necessitam.

http://www.fao.org/portugal/pt/ - Organização das Nações Unidas para a 
Alimentação e a Agricultura (FAO).
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E eu? O que posso fazer? 

Lobitos
 • Roda da Maçã: descascam-se algumas frutas e colocam-se de uma 
forma criativa num tabuleiro sendo que a maçã fica ao centro, inteira. Senta-se 
a alcateia numa roda e começa-se por explicar que irão fazer a roda da maçã, 
partilhando a fruta entre todos. O tabuleiro com a fruta passa e cada um tira 
uma fruta e diz: “Escolhi a banana porque é da cor do sol, e eu gosto muito do 
sol”, etc. No fim, parte-se a maçã no número de pedaços quanto os elementos do 
grupo.
  o Objetivos: C3, C6, I1, I2, I6

 • Preparar uma dinâmica simples que dê a conhecer aos lobitos 

a pirâmide dos alimentos e a sua importância.
  o Objetivos: C3, C6,I1, I2, I6

 • Sugestão: Ler a história “ A menina que não gostava de fruta” 
e “O menino que não gostava de sopa” (autora: Cidália Fernandes). Conversar 
em Alcateia sobre a história.
  o Objetivos: F4, F6, A3, C3, C7, I1

Exploradores/Moços
 • Entrevistar pessoas idosas sobre como era a sua alimentação na infância 
e apresentar a sua pesquisa tentando comparar com a alimentação que é feita nos 
nossos dias.
  o Objetivos: C3, I2,I4, S6
 • Visitar uma horta (explorar aspetos como o incentivo à produção 
doméstica e à plantação de árvores, valorização do trabalho do agricultor, 
consumo de alimentos frescos e de qualidade garantida)
  o Objetivos: C3; I1
 • Identificar as diferentes etapas na produção de alimentos
  o Objetivos: C3; I1 
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Pioneiros/Marinheiros
 • Calcular o valor calórico de uma refeição (de cada refeição de uma 
ementa em campo)
  o Objetivos: F4;

 • Dinâmica “O teu agrupamento já tem uma horta?” Existem algumas 
ideias para criar hortas mesmo em espaços pequenos e interiores. Fazer 
uma pesquisa e pôr prática o que aprenderam, criando uma pequena horta 
no agrupamento.
  o Objetivos: I1; I2; I6; I7;

 • Sugestão/Debate:
 ✓ Hora estimada: 1hora e 15 minutos
 ✓ Formam-se grupos e o facilitador pede que o grupo escreva os direitos 
sociais básicos que conhecem.
 ✓ Os grupos apresentam as suas conclusões e refletem sobre os mesmos
 ✓ O facilitador conduz a reflexão e complementa com algum direito que 
não tenha sido referido
 ✓ O facilitador propõe a reflexão sobre o direito à alimentação adequada 
e pede que agora os grupos definam quais os aspetos que devem integrar esta 
definição
 ✓ Após chegar a uma conclusão comparar com o termo oficial (direitos 
sociais).
  o Objetivos: C1; C8; I5; I7; S1; S6
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Caminheiros/Companheiros
 • Procurar se nas zonas onde vivem já existe um projeto Refood. Ficar 
a saber mais sobre este projeto e como pode o clã/comunidade colaborar. 
Oferecerem-se como voluntários. Se na freguesia ainda não existe um projeto, 
procurar saber como podem começar um.
  o Objetivos: E8; S4; S6

 • Sugestão/Debate: Apresentar o conceito de segurança alimentar 
e nutricional e pedir aos participantes que exponham duas situações de violação 
da mesma e que expliquem que formas existem para evitar tais situações.
  o Objetivos: A4; C7; I5; I7; S5

 • Sugestão/Dinâmica: Pedir aos Caminheiros/Companheiros/
companheiros que tragam rótulos dos alimentos processados que costumam 
consumir em casa. Debater as principais conclusões a que chegaram.
  o Objetivos: A4; C7; I5; I7; S5
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ODS4. GARANTIR UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE, 
INCLUSIVA E EQUITATIVA E PROMOVER OPORTUNIDADES 
DE APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA PARA TODOS

Embora as inscrições na educação primária tenham atingido 91% nos países em 
desenvolvimento, ainda permanecem 97 milhões de crianças fora da escola. Mais de 
metade das crianças que não se encontram inscritas na escola são provenientes de 
regiões da África Subsariana.

Na nova agenda, até 2030, cada criança deverá obter uma formação escolar, que, mais 
tarde, lhe permita encontrar um emprego. Homens e mulheres deverão ter as mesmas 
oportunidades de formação, independentemente da sua etnia ou condição social, ou 
deficiência física.

A educação é um direito humano. Embora na última década tenha havido um progresso 
significativo na expansão e no acesso ao ensino básico, assim como na paridade de 
género na educação, cerca de 115 milhões de crianças no mundo não vão à escola, 
876 milhões de pessoas no mundo são iletradas, sendo que dois terços das quais são 
mulheres (segundo a UNICEF). Para além disto, persistem disparidades tanto no 
ingresso como no sucesso da aprendizagem para as crianças portadoras de deficiência e 
crianças de grupos indígenas.
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Assumindo-se como uma condição para o desenvolvimento, a Educação ocupa um 
lugar de destaque no alcance dos ODS. A relação que existe entre o nível de instrução 
e a qualidade de vida de determinada sociedade, faz-nos crer que, na grande maioria 
das vezes, não basta ter, mas sim, saber o que fazer com o que se tem. É com base neste 
pressuposto que se pode afirmar que, o acesso à educação é um fator determinante para 
erradicar a pobreza. 

Apesar de consagrada como um Direito Humano de que todos, independentemente 
da condição socioeconómica de cada um, ainda existem sociedades onde o acesso à 
Educação é um privilégio.

Nas sociedades em desenvolvimento, mulheres e crianças despendem várias horas por 
dia a recolher água e combustível para cozinhar. Esta é umas das causas para não ir à 
escola, particularmente no caso das raparigas. Apesar da importância da educação para 
as mulheres, as raparigas representam 57% das crianças que não frequentam a escola. 
O analfabetismo continua a ser uma grave limitação para as mulheres, que representam 
ainda quase dois terços dos 776 milhões de adultos analfabetos no mundo. Esta 
discriminação de género no acesso à Educação, além de limitar o poder das mulheres 
na sociedade, vai contribuir para o ciclo intergeracional da pobreza, uma vez que, as 
mulheres têm um papel significativo na educação dos seus filhos.

No entanto, importa ainda referir que, a desigualdade no acesso à Educação não se faz 
sentir apenas nos países em vias de desenvolvimento. Também nos países chamados 
desenvolvidos, as crianças pobres e marginalizadas veem condicionado o acesso à 
Educação.

É importante quebrar o ciclo intergeracional da pobreza (pobreza hereditária), e uma 
boa forma de o combater é promover a igualdade de acesso à Educação para todos, 
contribuindo para o desenvolvimento futuro dos Homens e Mulheres das nossas 
sociedades.



21

Os objetivos e metas propostos nos ODS incluem também um foco na igualdade de 
género e desenvolvimento da primeira infância. Apresentam igualmente compromissos 
em relação ao sucesso da aprendizagem (ingressos e conclusão) e em relação à 
alfabetização e numeracia de jovens e adultos.

A agenda pós-2015 deve garantir que todas as crianças têm acesso à educação e a um 
ambiente seguro onde possam aprender.

Metas

 • Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino 
primário e secundário livre, equitativo e de qualidade, que conduza a resultados de 
aprendizagem relevantes e eficazes.
 • Até 2030, garantir que todos os meninos e meninas tenham acesso a um 
desenvolvimento de qualidade na primeira infância, cuidados e educação pré-escolar, 
de modo que eles estejam prontos para o ensino primário
 • Até 2030, assegurar a igualdade de acesso para todos os homens e mulheres 
à educação técnica, profissional e superior de qualidade, a preços acessíveis, incluindo 
universidade.
 • Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que 
tenham habilidades relevantes, inclusive competências técnicas e profissionais, para 
emprego, trabalho decente e empreendedorismo
 • Até 2030, eliminar as disparidades de gênero na educação e garantir a 
igualdade de acesso a todos os níveis de educação e formação profissional para os mais 
vulneráveis, incluindo as pessoas com deficiência, povos indígenas e as crianças em 
situação de vulnerabilidade.
 • Até 2030, garantir que todos os jovens e uma substancial proporção dos 
adultos, homens e mulheres, estejam alfabetizados e tenham adquirido o conhecimento 
básico de matemática.
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 • Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e 
habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre 
outros, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida 
sustentáveis, direitos humanos, igualdade de género, promoção de uma cultura de paz 
e não-violência, cidadania global, e valorização da diversidade cultural e da contribuição 
da cultura para o desenvolvimento sustentável.
 • Construir e melhorar instalações físicas para educação, apropriadas para 
crianças e sensíveis às deficiências e ao género e que proporcionem ambientes de 
aprendizagem seguros e não violentos, includentes e eficazes para todos.
 • Até 2020 substancialmente ampliar globalmente o número de bolsas 
de estudo para os países em desenvolvimento, em particular, os países menos 
desenvolvidos, SIDS e os países africanos, para o ensino superior, incluindo programas 
de formação profissional, de tecnologia da informação e da comunicação (TIC), 
técnicos, de engenharia e científicos programas científicos em países desenvolvidos 
e outros países em desenvolvimento.
 • Até 2030, substancialmente aumentar o contingente de professores 
qualificados, inclusive por meio da cooperação internacional para a formação 
de professores, nos países em desenvolvimento, especialmente os países menos 
desenvolvidos e SIDS

Boas-Práticas

“Educação para Todos – Iniciativa Acelerada”. Em 2002, o Banco Mundial e os 
principais doadores para o setor educativo, lançaram esta iniciativa, que apoia os países 
em desenvolvimento no domínio da criação e implementação dos seus programas 
nacionais de educação, através de apoio técnico.

“Escola de Artes e Ofícios”, na Ilha de Moçambique, é uma iniciativa apoiada pela 
Oikos na (re) construção de infraestruturas de acesso à educação e a qualificação das 
instituições de ensino.
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Escolas Amigas da Criança - para as mais vulneráveis - uma parceria entre o Ministério 
da Educação e a UNICEF, introduzida no distrito de Búzi (Brasil) em 2007.

Projeto “Sentir Guiné-Bissau” - Durante o ano de 2009, os caminheiros do 
Agrupamento 1078 Caxarias levaram a cabo um projeto inspirador e com total intuito 
de mudar um pouco este Mundo. Com uma ação direta numa comunidade da Guiné-
Bissau, estes jovens desenvolveram campanhas de angariação de fundos e sensibilização 
durante uma fase de preparação, e em Setembro de 2009 realizaram 13 dias de ação 
voluntária, intervindo em hospitais, orfanatos, parques infantis, bem como na 
formação de professores nas áreas de Português e da Informática. Mais informações em 
www.sentirguinebissau.net.
 
Saber Mais

www.unesco.org – UNESCO, Campanha “Educação para Todos”.

www.cnedu.pt – Conselho Nacional de Educação

www.oikos.pt – Oikos é uma ONGD que dedica uma parte da sua atuação a projetos 
de educação para a cidadania global junto de escolas do ensino básico e secundário. 
Possui propostas e materiais pedagógicos de apoio à atividade escolar.

www.ei-ie.org – Education International é uma entidade que representa organizações 
dde professores e de outros profissionais ligados à educação, de todo o mundo.
www.educacionenvalores.org – “My Escuela y el Mundo”, contém artigos e materiais 
pedagógicos.

www.manosunidas.org – Materiais pedagógicos de Educação em Valores para o Ensino 
Básico e Secundário

www.enredate.org – Nesta página e na revista com o mesmo nome podem encontrar-
se propostas de ação, convocatórias, artigos sobre a infância e educação dentro de uma 
perspetiva solidária.
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E eu, o que posso fazer?

 Lobitos
 • Incentivar os lobitos a estimar os livros da escola para, quando passarem 
de ano os possam doar a quem mais precisa. Criar uma dentada para ensinar 
a forrar livros.
  o Objetivos: I1, S5

 • Com base num desenho, fotografia, revista, etc., conversar em bando 
sobre aquilo que mais gostam na escola e sobre as profissões que gostariam de 
ter quando crescerem. Depois, o animador deve explicar que existem meninos e 
meninas que não podem ir à escola em muitos sítios do mundo e que não podem, 
por isso, escolher uma profissão.
  o Objetivos: I3, S6

 • Visualizar, em Alcateia, pequenos vídeos que mostrem a realidade 
educativa noutros países e as dificuldades que as crianças nativas dos mesmos 
têm para frequentar a escola. 
Sugestão de vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=NP6aOocTChQ
  o Objetivos: I1, I2

Exploradores/Moços
 • Fazer uma encenação que simule um debate na Assembleia da República. 
A proposta a ser debatida é a eliminação da escolaridade obrigatória. Dividir 
a Expedição em dois grupos e definir qual o grupo que terá de defender a proposta 
e o grupo que a tentará chumbar. No final fazer um resumo dos argumentos 
apresentados e tomar a decisão considerada mais acertada.
  o Objetivos: C2, C4, C7, I5, S6, S8
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 • Convidar o agrupamento a colaborar numa recolha de livros de uma 
ONGD que se dedique a projetos de educação (consultar o separador saber 
mais).
  o Objetivos: C8, E3, S5, S7

 • Criar uma pequena biblioteca na base ou no agrupamento, com livros 
do interesse da secção e dos jovens. Incentivar a sua utilização com uma dinâmica 
de leitura. Pode criar-se um concurso do estilo “quem quer ser milionário” com 
assuntos sobre os livros existentes nessa biblioteca.
  o Objetivos: C4, I1, I2, I3, S5, S7

Pioneiros/Marinheiros
 • Propor aos professores da tua escola a criação de um banco de livros 
e colaborar na sua criação e divulgação.
  o Objetivos: S2

 • Fazer uma pesquisa prévia aos programas escolares do 1.º Ciclo 
e organizar um jogo/atividade para lobitos conjugando perguntas curriculares 
com jogos escutistas, transmitindo a ideia de que aprender pode ser divertido.
  o Objetivos. C4, S2 

 • Em coordenação com os professores da escola, disponibilizarem-se 
para dar explicações ou ajudar no estudo de crianças com mais dificuldades de 
aprendizagem. Partilhar a experiência com a comunidade/frota.
  o Objetivos: S2; S4; S5



26

Caminheiros/Companheiros
 • Visitar o website da Campanha Mundial pela Educação (CGE) em 
http://www.educacaoparatodos.org/ e participar numa das suas iniciativas.
  o Objetivos: Dependentes das iniciativas realizadas

 • Criar um vídeo criativo sobre a temática e partilhá-lo online, em redes 
sociais e em particular no website ou blog do agrupamento.
  o Objetivos: I7, S4

 • Em clã/comunidade, fazer um levantamento ao nível de agrupamento 
dos elementos com mais dificuldades de aprendizagem/ insucesso escolar. 
Em colaboração com os pais/ encarregados de educação criar um plano de ajuda 
para esses elementos.
  o Objetivos: I7, S2, S4, 
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ODS5. ALCANÇAR IGUALDADE DE GÉNERO E CAPACITAR 
TODAS AS MULHERES E MENINAS

A luta pela equidade social e pela igualdade de acesso às oportunidades é travada há 
longos anos. Porém, a desigualdade e a discriminação de género continuam a persistir 
em diversas culturas, mesmo nos países desenvolvidos, em que apenas 20% garantem 
os mesmos direitos às mulheres.

A luta pela equidade social e pela igualdade de acesso às oportunidades é travada há 
longos anos. Porém, a desigualdade e a discriminação de género continuam a persistir 
em diversas culturas. Atualmente, uma das dimensões onde existe maior visibilidade 
desta discriminação é na educação: a maior parte dos milhões de crianças que não vão 
à escola são raparigas, assim como, 2/3 dos 960 milhões de adultos que não sabem ler são 
mulheres. As mulheres e raparigas representam 3/5 dos 1,2 mil milhões da população 
pobre no Mundo, em grande medida relacionado com a restrição de frequentarem 
a escola.

Nas zonas rurais e em países em desenvolvimento, a degradação ambiental é um dos 
fatores que restringe o acesso das raparigas à escola, uma vez que, estas são obrigadas 
a percorrer diariamente muitos quilómetros para obter água potável ou recolher 
alimentos, estando por isso mais vulneráveis a doenças por fontes poluídas, afastando-
as para diversas tarefas que não a sua própria educação. Outro fator que assume um 
peso significativo na restrição ao acesso à educação relaciona-se com o facto de não 
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existir uma cultura de prevenção da gravidez, e, consequentemente, em muitos países 
(incluindo países ricos) existe uma elevada taxa de mães adolescentes que abandonam 
a escola.

Facilmente se conclui que existe uma forte relação entre o nível de escolarização da 
mulher e a sua emancipação social. Verificamos que, a restrição no acesso à educação 
é um forte contributo para a disseminação de pobreza. Por seu turno, as mulheres 
que têm formação superior, ou as mulheres emancipadas, dão fortes contributos para 
o desenvolvimento da humanidade, começando por desempenhar um importante 
papel nas suas vidas familiares, informando os filhos sobre os vários domínios da vida, 
nomeadamente, a saúde, o civismo e o humanismo, ocupando elevados cargos políticos 
ou na economia.

O potencial da mulher que vive neste enquadramento social, que à partida lhe é hostil, 
começa a ser já muito valorizado, pois tem dado inquestionáveis contributos no alerta 
da comunidade internacional para a necessidade de assumir novas consciências. Por 
isso, há que promover todas as condições para que todas tenham acesso à educação, 
para que todas possam ter igualdade de oportunidades nas mais diversas esferas da 
vida, sendo esta uma forma inquestionável de promover a igualdade de género ao nível 
global. 

É importante reconhecer que se queremos trabalhar para uma verdadeira promoção da 
igualdade de género é importante incluir os rapazes e homens.

Curiosidade…
Quando Baden-Powell iniciou o Escutismo, aplicou-o aos rapazes do seu tempo, 
cabendo-lhe anos mais tarde, em colaboração com a sua irmã Agnes, a fundação 
do Guidismo, onde a sua esposa, Olave St. Clair Soames, viria a assumir um papel 
essencial. Porém, era evidente que, culturalmente, existia uma distinção entre o papel 
social atribuído aos rapazes e às raparigas.
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No CNE, as primeiras mulheres a integrarem o Movimento, fizeram-no apenas, 
onze anos depois da sua fundação, ou seja, no ano de 1934, após estar aprovado o 1.º 
Regulamento que permitia a entrada de senhoras para o CNS (Corpo Nacional de 
Scouts) como dirigentes de Alcateia. Só no ano de 1976 foi decidido em Conselho 
Nacional, que seriam admitidas jovens do sexo feminino para as várias secções. Este 
momento foi considerado por alguns setores da associação como o lançamento da 
coeducação no CNE.

Metas

 • Acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e 
meninas em toda parte.
 • Eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas 
nas esferas públicas e privadas, incluindo o tráfico e exploração sexual e de outros tipos
 • Eliminar todas as práticas nocivas, como os casamentos prematuros, forçados 
e de crianças e mutilações genitais femininas.
 • Reconhecer e valorizar o trabalho de assistência e doméstico não 
remunerado, por meio da disponibilização de serviços públicos, infraestrutura 
e políticas de proteção social, bem como a promoção da responsabilidade compartilhada 
dentro do lar e da família, conforme os contextos nacionais.
 • Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de 
oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida 
política, económica e pública.
 • Assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e os direitos 
reprodutivos, como acordado em conformidade com o Programa de Ação da CIPD 
e da Plataforma de Ação de Pequim e os documentos resultantes de suas conferências 
de revisão.
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 • Empreender reformas para dar às mulheres direitos iguais aos recursos 
económicos, bem como o acesso a propriedade e controle sobre a terra e outras formas 
de propriedade, serviços financeiros, herança e os recursos naturais, de acordo com as 
leis nacionais.
 • Aumentar o uso de tecnologias de base, em particular dasTIC, para 
promover o empoderamento das mulheres.
 • Adotar e fortalecer políticas sólidas e legislação exequível para a promoção 
da igualdade de gênero e o empoderamento de todas as mulheres e meninas, em todos 
os níveis.

Boas-Práticas

Programa de Bolsas de Estudo para Alunas do Ensino Secundário do Bangladeche tem 
concedido dinheiro diretamente às raparigas e suas famílias, a fim de cobrir despesas 
com as propinas e outras, com a condição de se matricularem numa escola secundária 
e não se casarem antes dos 18 anos. Em 2005, as raparigas representavam 56% dos 
jovens matriculados no ensino secundário em zonas abrangidas pelo programa, em 
comparação com 33%, em 1991.

Genero-sidad é um programa federal inovador criado para promover o empoderamento 
das mulheres no México – que concede um “Selo da Equidade de Género” a empresas 
privadas. Os selos são concedidos através de uma avaliação independente do 
desempenho da empresa no que se refere a critérios específicos relacionados com a 
equidade de género, nomeadamente recrutamento, progressão na carreira, formação 
e redução do assédio sexual. Em 2006, 117 empresas haviam obtido o selo. Foram 
lançadas iniciativas semelhantes no Brasil, na Costa Rica e no Egito.

Quota para as mulheres no Parlamento no Quirguistão – Em 2005, não havia 
mulheres no parlamento Quirguistanês e existia apenas uma mulher no governo. Em 
2007, após um debate a nível nacional facilitado pelo Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (PNUD), foi consagrada na lei eleitoral uma quota de 30% 
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para mulheres. Em 2008, o Quirguistão tinha a proporção mais elevada de mulheres 
no Parlamento (25,6%) e no Governo (21%) da Ásia Central.

Saber Mais

http://www.cig.gov.pt/ - Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género

http://redejovensigualdade.org.pt/ - A REDE, Rede Portuguesa de Jovens para 
a Igualdade de Oportunidades entre Mulheres e Homens.

www.unifem.org.br – FDNUM, Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas para 
a Mulher

www.amnistia-internacional.pt – Amnistia Internacional Portugal

www.graal.org.pt – Graal, Associação de Caráter Social e Cultural

http://www.hrw.org/ - Human Rights Watch é uma das principais organizações 
independentes do mundo dedicadas à defesa e proteção dos direitos humanos

www.scout.org/en/information_events/library/gender_balance - Website oficial da 
Organização Mundial do Movimento Escutista



32

E eu? O que posso fazer?

Lobitos
 • Propor à Alcateia a elaboração de uma lista com várias profissões e fazer 
a identificação de quais são as mais desempenhadas por cada género. Comentar 
os resultados.
  o Objetivos: C3, I2, S2, S6

 • Muitas vezes, sem o sabermos fazemos também discriminação entre 
meninos e meninas. Elaborar uma lista com tarefas atribuídas, normalmente, 
só a meninas ou só a meninos. Conversar, em alcateia, sobre estas distinções. 
Descobrir se são reais e se é possível fazer-se de outra maneira.
  o Objetivos: A4, S2, S6, S7

 • Escolher um jogo de equipa (eg : futebol) e propor a cada bando que 
desenhe a Alcateia a jogá-lo (quem fica à defesa, quem fica a atacar, quem fica na 
claque, quem fica de fora…). Em seguida, cada bando apresenta o seu desenho 
e em conjunto com o Animador discutem se a participação dos meninos e das 
meninas foi igual ou não durante o jogo e porquê. Propor a realização desse 
jogo, incentivando a participação de todos. No final, voltam a fazer o desenho, 
comparando-o com o anterior e discutem os resultados.
  o Objetivos: F1, A8, S2, S6

Exploradores/Moços
 • Propor um concurso de fotografia sobre o tema “Mulheres de Outro 
Tempo”. Convidar cada explorador a alertar a população para os estereótipos 
fotografando familiares ou amigas a desempenhar tarefas vistas como pouco 
comuns às mulheres (por exemplo, a fazer a manutenção do automóvel, com uma 
farda militar, entre outras). Aproveitar as fotografias para fazer uma exposição 
no agrupamento e sensibilizar os outros para a temática.
  o Objetivos: A4, C6, I1, I2, I7
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 • Levar um conjunto de revistas de promoção de supermercados/
produtos ou serviços e distribuir pelas patrulhas/flotilhas. Pedir a cada grupo 
que identifique nas imagens alguns cenários que evidenciem os estereótipos 
associados aos homens e mulheres. Depois, discutir os resultados e fazer uma 
conclusão dos mesmos.
  o Objetivos: F3, A5, C7, I1, I2

 • Fazer uma recolha de dados sobre quais os cargos da patrulha/flotilha 
que foram ocupados por raparigas nos últimos 3 anos. Foram cargos importantes, 
como guia/timoneiro de patrulha/flotilha? Fazer um trabalho de estatística 
e expô-lo à expedição. 
  o Objetivos: C4, I2, S2

Pioneiros/Marinheiros
 • Organizar um debate no Agrupamento ou na Escola, onde estejam 
presentes homens, mulheres e/ou casais que se destaquem pelo facto de 
partilharem as tarefas e responsabilidades domésticas, de maneira a que ambos 
possam ter uma carreira e uma vida familiar equilibradas. Alguns exemplos 
podem ser exceções à “regra”: pais que tiraram licença de parentalidade, mães que 
têm cargos de responsabilidade numa organização e/ou empresa com ambientes 
não feminizados, etc.
  o Objetivos: S6

 • Promover um dia desportivo no Agrupamento com participação 
conjunta de rapazes e raparigas em todos os jogos tidos como tipicamente 
femininos e masculinos, sendo que a participação seria feita por ambos os géneros 
em todos os jogos. Poderão também participar familiares.
  o Objetivos: F2, F3

 • Realizar uma campanha no Agrupamento e comunidade local 
sobre a prevenção da violência sobre as mulheres. Pedir apoio a organizações 
que já tenham materiais de divulgação produzidos (por exemplo, Associação 
Portuguesa de Apoio à Vítima).
  o Objetivos: C1, C9, S2, S4, S5
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Caminheiros/Companheiros
 • Propor a leitura da publicação da UNICEF “Harnessing the Power 
of Data for Girls: Taking stock and looking ahead to 2030”, um relatório que 
inclui as primeiras estimativas globais sobre o tempo despendido pelas raparigas 
em tarefas domésticas como cozinhar, limpar, cuidar dos membros da família 
e ir buscar água e lenha. O documento pode ser descarregado em (https://
www.unicef.pt/publicacoes.php). Após a leitura, os caminheiros/companheiros 
poderão trabalhar o tema e expô-lo da forma que considerarem mais apropriada, 
ao clã/comunidade.
  o Objetivos: I1; I2; I6; I7

 • Participar numa das iniciativas promovidas pela Rede de Jovens pela 
Igualdade (http://redejovensigualdade.org.pt/ ) ou consultar o KIT Pedagógico 
sobre Género e Juventude (recurso disponibilizado pela mesma entidade) 
e escolher uma ou duas dinâmicas para aplicar numa atividade de clã/comunidade.
  o Objetivos: C4, S2, S7

 • Entrevistar uma mulher que tenha enfrentado desafios na sua vida 
devido ao facto de ser do sexo feminino (poder-se-á também recorrer a uma 
figura histórica). Organizar uma peça de teatro, exposição ou outra forma de 
divulgação baseada nessa história.
  o Objetivos: C4, I1, I2, I7
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ODS6. GARANTIR DISPONIBILIDADE E GESTÃO SUSTENTÁVEL 
DA ÁGUA E DO SANEAMENTO PARA TODOS

A água é um direito humano. Não obstante, 770 milhões de pessoas não têm acesso 
a água potável e mil milhões de pessoas não têm acesso a sistemas sanitários, segundo 
a ONU. 

Em Julho de 2010 a Assembleia Geral das Nações Unidas declarou como cumprida 
a meta dos ODM relativa à água e, em 2015 90% da população mundial dispunha de 
acesso a uma fonte melhorada de água.
Em 2015, 91% da população global utiliza uma fonte de água potável melhorada, 
comparativamente aos 76% em 1990. Contudo, 2,5 biliões de pessoas não têm acesso a 
serviços de saneamento básico, como casas de banho e latrinas.

Até 2030, todas as pessoas deverão poder aceder a água potável e sistemas sanitários a 
preços reduzidos. A água deverá ser consumida de forma sustentável e os ecossistemas 
protegidos.

Educar as crianças para os problemas relacionadas com o acesso a água, saneamento 
e higiene significa capacitá-las para serem agentes de mudança e motores de práticas 
saudáveis no seio das suas famílias e comunidades. É necessário alcançar o acesso 
universal e equitativo à água potável segura e tornar o saneamento e a higiene acessível 
a todos. 
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A energia hidroelétrica é a fonte de energia renovável mais importante e mais 
amplamente usada. Em 2011 representava 16% do total da produção de eletricidade 
em todo o mundo.

Metas

 • Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo à água potável, segura e 
acessível para todos.
 • Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados e equitativos 
para todos, e acabar com a defecação a céu aberto, com especial atenção para 
as necessidades das mulheres e meninas e daqueles em situação de vulnerabilidade.
 • Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando 
despejo e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, 
reduzindo para metade a proporção de águas residuais não tratadas, e aumentando 
substancialmente a reciclagem e reutilização segura globalmente.
 • Até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos 
os setores e assegurar retiradas sustentáveis e o abastecimento de água doce para 
enfrentar a escassez de água, e reduzir substancialmente o número de pessoas que 
sofrem com a escassez de água.
 • Até 2030, implementar a gestão integrada dos recursos hídricos em todos 
os níveis, inclusive via cooperação transfronteiriça, conforme apropriado.
 • Até 2020, proteger e restaurar ecossistemas relacionados com a água, 
incluindo montanhas, florestas, zonas húmidas, rios, aquíferos e lagos.
 • Até 2030, ampliar a cooperação internacional e o apoio à capacitação 
para os países em desenvolvimento em atividades e programas relacionados a água e 
saneamento, incluindo a coleta de água, a dessalinização, a eficiência no uso da água, 
o tratamento de efluentes, a reciclagem e as tecnologias de reuso.
 • Apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais, para melhorar a 
gestão da água e do saneamento. 
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Boas-Práticas

Ryan´s Well Fundation - Criada em 2001, por Ryan Hreljac (na altura, ainda uma 
criança) esta fundação destina-se a levar água e saneamento aos países pobres de África, 
América Central e Caraíbas. Já possuem poços no Quénia, Togo, Gana, Burkina Faso, 
Haiti… Ao todo, já são 740 projetos de poços, quase mil latrinas e 800.000 pessoas 
beneficiadas em 16 países.

Water.org – a Water.org é uma organização internacional sem fins lucrativos que 
transformou positivamente mais de cinco milhões de vidas ao redor do mundo através 
do acesso a água potável e saneamento. Fundada por Gary White e Matt Damon, há 
25 anos que esta organização é pioneira e líder de mercado em soluções financeiras 
para a crise mundial de água. Desenvolve soluções que mais eficaz e eficientemente 
dão resposta às necessidades específicas de cada comunidade. 

Saber Mais

https://www.ryanswell.ca/- Fundação Ryan´s Well

http://water.org/solutions/ - Water. Org (organização internacional sem fins 
lucrativos)
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E eu? O que posso fazer?

Lobitos
 • Elaborar em bando, uma lista de práticas que podem ser adotadas nas suas 
casas de forma a poupar a água.
  o Objetivos: C3, I4, I6

 • Compromisso de cada lobito em falar com os pais de forma que estas 
práticas sejam adotadas em sua casa.
  o Objetivos: C3,C7, I4, I6

 • Em bando ou individualmente, descobrir o que é o ciclo da água e desenhar 
um esquema para explicar à Alcateia.
  o Objetivos: C3, I1, I2, I6

Exploradores/Moços
 • Visitar uma estação de tratamento de águas de forma a conhecer todo 
o processo pelo qual a água passa até chegar às torneiras das nossas casas.
  o Objetivos: C3,I1

 • Dinâmica “Imagina que vives em 2070 num mundo que não há água”. 
Os exploradores/moços deverão escrever uma carta para as pessoas que vivem no ano 
de 2016, contando como é viver nesse mundo e que cuidados devem ter, o que deveria 
ter sido feito para evitar este cenário. Cada patrulha/tripulação pode elaborar uma 
carta e partilhar os resultados.
  o Objetivos: C7; E7; I2; I5; I6; I7

 • Sugestão: Dinâmica/Debate 
Encher dois copos de água. Um com água própria para beber, transparente e limpa 
e um outro com água suja, imprópria para beber. Mostrar os dois copos ao grupo 
e seguir as perguntas de orientação que darão início ao debate.
 ✓ Qual das águas gostariam de beber?
 ✓ Quais seriam as consequências se bebessem a água dos dois copos?
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 ✓ O que têm de fazer para que a água não fique imprópria para beber?
  o Objetivos: C4; C7; S3;

Pioneiros/Marinheiros
 • Pesquisar sobre Ryan Hreljac, um menino do Canadá que levou água para 
África. Partilhar, de forma criativa, os resultados com a comunidade/frota.
  o Objetivos: I1; I2; I6; I7; S6

 • Fazer uma apresentação sobre a importância da água em campo e de que 
forma esta pode ser racionada nas atividades.
  o Objetivos: I1 ; I2; I6; I7; S6

 • Debate em comunidade/frota sobre os impactos da subida do nível médio 
do mar. Quais as suas causas e consequências e quais as ações que devem ser tomadas?
  o Objetivos: A5; C1; C8; C9; I5; S4; S5; S6

Caminheiros/Companheiros
 • Organizar em clã /comunidade uma “brigada” com o objetivo de limpar 
uma praia, ou um curso de água. Com algum do lixo recolhido, aquele que puder ser 
reutilizado, aproveitar para fazer objetos artísticos, apresentando-os posteriormente 
numa exposição onde se alerte a população para os riscos deste tipo de comportamentos 
para o ambiente.
  o Objetivos: A2; I6; I7; S4; S1; S6

 •Visualização e reflexão em torno do documentário “A água também se 
esgota”- divulgado pela Parceria Portuguesa para a Água e disponível em: https://
www.youtube.com/watch?v=jn97a0YxMkA
  o Objetivos: I1; I5; S6; S1

 •Promover uma tarde diferente, levando o clã/comunidade a praticar um 
desporto aquático (Desportos de mar, rio, lagos, ribeiras, ou outros que envolvam 
água) e refletir sobre a importância de preservar estes ambientes.
  o Objetivos: F1, S1
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ODS8. PROMOVER O CRESCIMENTO ECONÓMICO  SUSTENTADO, 
INCLUSIVO E SUSTENTÁVEL, EMPREGO PLENO E PRODUTIVO, 
E TRABALHO DIGNO PARA TODOS

Segundo dados da OIKOS existem 200 milhões de pessoas desempregadas em todo o 
Mundo, sendo que 34% são jovens. O desemprego global aumentou 170 milhões em 
2007 para perto de 202 milhões em 2012, dos quais cerca de 75 milhões são jovens.

Alguns aspetos globais como o crescimento económico e sustentado, o emprego pleno 
e digno, terão certamente impactos importantes na vida das famílias, em especial nas 
famílias que vivem em situação de pobreza. Por isso, o crescimento económico deve 
levar a uma prosperidade partilhada. Uma economia deverá definir-se pela forma como 
satisfaz as necessidades das pessoas de formar sustentável e igualitária.

O direito ao trabalho digno é assegurado em vários tratados nacionais e internacionais, 
incluindo na Declaração dos Direitos Humanos. O direito ao trabalho digno deve ser 
visto como uma oportunidade de todos poderem ganhar a vida através de um emprego 
onde os direitos de cada um são protegidos e a remuneração é justa.

É necessário garantir que todas as pessoas (incluindo mulheres, pessoas portadoras 
de deficiência, jovens, idosos e migrantes) possuam um emprego digno.
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Metas

 • Sustentar o crescimento económico per capita, de acordo com 
as circunstâncias nacionais e, em particular, pelo menos um crescimento anual de 7% 
do PIB nos países menos desenvolvidos.
 • Atingir níveis mais elevados de produtividade das economias, por meio da 
diversificação, modernização tecnológica e inovação, inclusive por meio de um foco em 
setores de alto valor agregado e intensivos em mão-de-obra.
 • Promover políticas orientadas para o desenvolvimento, que apoiem as 
atividades produtivas, geração de emprego decente, empreendedorismo, criatividade 
e inovação, e incentivar a formalização e o crescimento das micro, pequenas e médias 
empresas, inclusive por meio do acesso a serviços financeiros.
 • Melhorar progressivamente, até 2030, a eficiência dos recursos globais 
no consumo e na produção, e empenhar-se para dissociar o crescimento económico da 
degradação ambiental, de acordo com o “Plano Decenal de Programas Sobre Produção 
e Consumo Sustentáveis”, com os países desenvolvidos assumindo a liderança.
 • Até 2030, alcançar o emprego pleno e produtivo e trabalho decente todas as 
mulheres e homens, inclusive para os jovens e as pessoas com deficiência, e remuneração 
igual para trabalho de igual valor.
 • Até 2020, reduzir substancialmente a proporção de jovens sem emprego, 
educação ou formação.
 • Tomar medidas imediatas e eficazes para erradicar o trabalho forçado, acabar 
com a moderna escravidão e tráfico de pessoas e assegurar a proibição e eliminação das 
piores formas de trabalho infantil, incluindo recrutamento e utilização de crianças-
soldado, e até 2025 acabar com o trabalho infantil em todas as suas formas.
 • Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros 
e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os trabalhadores migrantes, em 
particular as mulheres migrantes, e pessoas com emprego precário.
 • Até 2030, conceber e implementar políticas para promover o turismo 
sustentável, que gera empregos, promove a cultura e os produtos locais.
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 • Fortalecer a capacidade das instituições financeiras nacionais para incentivar 
a expansão do acesso aos serviços bancários, financeiros, e de seguros para todos.
 • Aumentar o apoio da Iniciativa de Ajuda para o Comércio ( Aid for Trade) 
para os países em desenvolvimento, particularmente os países menos desenvolvidos, 
inclusive por meio do Quadro Integrado Reforçado (Enhanced Integrated Framework) 
para os países menos desenvolvidos.
 • Até 2020, desenvolver e operacionalizar uma estratégia global para o 
emprego dos jovens e implementar o Pacto Mundial para o Emprego da OIT.

Boas-Práticas

Iniciativas de Ajuda ao Comércio (Aid for Trad) – iniciativa dirigida pela OMC 
(Organização Mundial de Comércio) que ajuda os países em desenvolvimento a 
envolverem-se nos mercados globais através do reforço das suas capacidades comerciais 
e das suas infraestruturas ligadas ao comércio. 

Quadro Integrado Reforçado (QIR) - apoia os Países Menos Avançados (PMA) 
a utilizar o comércio como veículo para o crescimento económico e a redução 
da pobreza. O QIR é um programa de multidoadores que presta apoio aos PMA 
no sentido de desempenharem um papel mais ativo no sistema de comércio mundial 
ao ajudá-los a superar os obstáculos ao comércio do lado da oferta. Desta forma, 
o programa visa um objetivo mais vasto, que passa por promover o crescimento 
económico e o desenvolvimento sustentável e ajudar a retirar mais pessoas da pobreza. 
O programa apoia atualmente 51 dos países mais pobres do mundo, graças ao apoio de 
um fundo de afetação especial multidoadores, o Fundo de Afetação Especial do QIR, 
com contribuições de 23 doadores.  Um evento de doadores de alto nível em 2007 
estabeleceu um objetivo de financiamento de 250 milhões de dólares ao longo de cinco 
anos e estão a ser angariadas contribuições suplementares para além das previstas.
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"Pacto Mundial para o Emprego" - A Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
adotou um "Pacto Global para o Emprego" durante uma Cimeira dedicada à Crise 
Mundial sobre o Emprego que decorreu de 15 a 17 de Junho de 2009, à margem da 
98ª Conferência Internacional do Trabalho (CIT). Esta Cimeira teve como objetivo 
orientar políticas nacionais e internacionais para a criação de emprego, a proteção dos 
trabalhadores e o estímulo da recuperação económica num cenário de crise. O Pacto 
Mundial para o Emprego propõe uma série de medidas como resposta à crise, que os 
países podem adaptar à sua situação e necessidades específicas. Não constitui uma 
solução única para todos, mas um portefólio de opções baseadas em exemplos bem 
sucedidos.

CASES – Cooperativa António Sérgio para a Economia Social - Assente numa 
parceria efetiva entre o Estado e organizações representativas do setor da economia 
social, e assumindo a forma jurídica de “cooperativa de interesse público, a CASES 
tem por objeto promover o fortalecimento do setor da economia social, aprofundando 
a cooperação entre o Estado e as organizações que o integram. Estimular o potencial 
do setor da economia social  e das suas organizações, em prol do desenvolvimento 
socioeconómico do país, é a fórmula do programa da CASES.

Saber Mais

www.cases.pt - CASES – Cooperativa António Sérgio para a Economia Social

www.oit.org- a Organização Internacional do Trabalho (OIT) desenvolve o seu trabalho 
no âmbito da redução da pobreza, de uma globalização justa e na melhoria das 
oportunidades para que as mulheres e homens possam ter acesso a trabalho digno e 
produtivo em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade humana. 
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E eu, o que posso fazer?

Lobitos
 • Dinâmica de mímica: Disponibilizar vários papelinhos com nomes de 
profissões. Cada lobito tira um papel e tem de representar, sem falar, para o resto 
da alcateia adivinhar.
  o Objetivos: C3, I6, I7, S2

 • “Quando for grande quero ser…”Cada lobito desenha a profissão que 
quer vir a ter no futuro. No final, os trabalhos são expostos na sede.
  o Objetivos: C3, I3

 • Visitar uma “profissão” escolhida em conjunto pela alcateia, ex: Bombeiros, 
Polícia, Veterinário, etc.
  o Objetivos: C3, I6

Exploradores/Moços
 • Promover o “dia das profissões”. Convidar vários pais para irem à sede, 
neste dia específico, falar sobre as suas profissões. De forma a perceberem que 
todas as profissões são importantes para a sociedade.
  o Objetivos: A2,C4; I3; I7;

 • Fazer um texto sobre “O meu emprego de sonho” enumerando todas as 
razões. Apresentá-lo de forma criativa.
  o Objetivos: A3; C4; I2; I3; I6; I7; S7; S8

 • Fazer uma pesquisa nos jornais e revistas, sobre a exploração do 
trabalho infantil. E com este material trabalhar com a patrulha/tripulação os 
seguintes temas: escravidão, liberdade, trabalho, escola, etc.
  o Objetivos: C3; C4; I2;I7; S6; S7
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Pioneiros/Marinheiros
 • Promover um debate partindo do pressuposto que é necessário garantir 
que todas as pessoas (incluindo mulheres, pessoas portadoras de deficiência, 
jovens, idosos e migrantes) possuam um emprego digno.
  o Objetivos: A5; C1; C8; C9; I5; S4; S5; S6

 • 7 de Outubro é o Dia do Trabalho Digno. Com uma câmara recolher 
diferentes opiniões sobre o tema: “O trabalho digno e os jovens”. Depois 
de recolher diferentes depoimentos (ter em atenção a representatividade 
e diversidade: mulheres, homens e diferentes idades), escolher aqueles que 
parecerem mais elucidativos e editar o vídeo. Por fim, publicar no site, redes 
sociais ou blog do agrupamento de forma a assinalar este dia.
  o Objetivos: A3; I6; I7

 • O que significa economia social e solidária? Pesquisar sobre este tema 
e apresentá-lo de forma criativa à comunidade/frota.
  o Objetivos: I6; I7; S6

Caminheiros/Companheiros
 • Role Playing
 ✓ Perguntar aos elementos o que entendem por trabalho digno
 ✓ Pedir aos elementos para pensarem sobre o tipo de barreiras que 
pessoas com deficiências enfrentam quando estão a concorrer para um emprego
 ✓ Dizer aos elementos que eles irão participar num “role playing” de 
várias entrevistas para um emprego.
 ✓ Distribuir os cartões pelos voluntários que querem participar 
como candidatos e como entrevistadores. (Cada candidato tem algum tipo de 
deficiência, cada entrevistador recebe no seu cartão o tipo de empresa, valores, 
tipo de trabalho e funções do cargo para o qual está a aberta a vaga).
 ✓ Dar algum tempo para que cada participante desenvolva em conjunto 
com outras pessoas o seu papel
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 ✓ Começar o “role play”. As entrevistas não devem ter mais de 5 minutos
 ✓ Falar sobre as conclusões
  o Objetivos: A4; I7;

 • Fazer um levantamento na comunidade de organizações e empresas 
que tenham uma política para pessoas com deficiência. Escolher uma 
dessas organizações e fazer uma entrevista para publicar no jornal/site/blog 
do agrupamento.
  o Objetivos: I2; I6; I7; S2; S5

 • Organizar uma sessão de cinema com o clã/comunidade para assistir 
ao documentário “Inside Job - Trabalho Interno” (2010). No fim, trocar ideias 
sobre o que viram.
  o Objetivos: A4; I7
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ODS11. TORNAR AS CIDADES E OS ASSENTAMENTOS 
HUMANOS INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES E 
SUSTENTÁVEIS

Metade da humanidade, cerca de 3,5 biliões de pessoas, vive nas cidades atualmente. 
Até 2030, quase 60% da população mundial viverá em áreas urbanas (segundo a ONU) 
e 95% dessa expansão terá lugar no mundo desenvolvido.

As cidades no mundo ocupam apenas 2% do espaço da Terra, mas usam 60 a 80% do 
consumo de energia e provocam 75% da emissão de carbono.

As cidades são espaços privilegiados de talentos, riquezas, criatividade e oportunidades, 
mas também são espaços de poluição, congestão e exclusão. É fundamental que nos 
meios urbanos se proporcione o acesso a sistemas de transportes seguros e sustentáveis 
para todos, em especial atenção para as pessoas com necessidades especiais e em 
situações mais vulneráveis. Um sistema de transportes seguro, acessível e fiável é muito 
importante para garantir o acesso à educação, à saúde e ao trabalho.

É importante também que haja em todas as cidades espaços públicos verdes e seguros, 
inclusivos e acessíveis.
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Metas

 • Até 2030, garantir o acesso de todos a habitação segura, adequada e a preço 
acessível, e aos serviços básicos e urbanizar as favelas.
 • Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, 
sustentáveis e a preço acessível para todos, melhorando a segurança rodoviária por 
meio da expansão dos transportes públicos, com especial atenção para as necessidades 
das pessoas em situação de vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas com deficiência 
e idosos.
 • Até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, e as capacidades 
para o planeamento e gestão de assentamentos humanos participativos, integrados 
e sustentáveis, em todos os países.
 • Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o património cultural 
e natural do mundo.
 • Até 2030, reduzir significativamente o número de mortes e o número de 
pessoas afetadas por catástrofes e substancialmente diminuir as perdas económicas 
diretas causadas por elas em relação ao PIB global, incluindo os desastres relacionados 
com a água, com o foco em proteger os pobres e as pessoas em situação de vulnerabilidade.
 • Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, 
inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos municipais 
e outros.
 • Até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, 
inclusivos, acessíveis e verdes, aos espaços públicos verdes, particularmente para as 
mulheres e crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência.
 • Apoiar relações económicas, sociais e ambientais positivas entre áreas 
urbanas, peri-urbanas e rurais, reforçando o planeamento nacional e regional 
de desenvolvimento.
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 •  Até 2020, aumentar substancialmente o número de cidades e assentamentos 
humanos adotando e implementando políticas e planos integrados para a inclusão, a 
eficiência dos recursos, mitigação e adaptação às alterações climáticas, a resiliência a 
desastres; e desenvolver e implementar, de acordo com o “Sendai Framework” para 
a redução do risco de desastres 2015-2030, o gerenciamento holístico do risco de 
desastres em todos os níveis.
 • Apoiar os países menos desenvolvidos, inclusive por meio de assistência 
técnica e financeira, para construções sustentáveis e resilientes, utilizando materiais 
locais.

Boas-Práticas

Cidades Amigas das Crianças UNICEF- A Iniciativa Internacional Cidades Amigas da 
Criança (CFCI) foi lançada em 1996 para promover a resolução aprovada na segunda 
Conferência das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (Habitat II), que 
transforma as cidades em locais habitáveis por todos. A conferência declarou que o 
bem-estar da criança é o principal indicador de um habitat saudável, de uma sociedade 
democrática e de boa governança.

Plataforma Smart Cities - A Rede "Smart Cities Portugal" tem como objetivos promover 
o desenvolvimento e produção de soluções urbanas inovadoras, de forma integrada, 
com vista à estruturação da oferta e sua valorização nos mercados internacionais; 
potenciar a participação das empresas e cidades portuguesas no mercado das cidades 
inteligentes; e afirmar a imagem de Portugal como espaço de conceção, produção e 
experimentação de produtos e serviços para smart cities.

Rizhao (China) - cidade abastecida por energia solar. Nos seus distritos centrais 99% 
das famílias já usam aquecedores de água com energia solar.
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Saber Mais

www.unicef.org - Aqui podes encontrar mais informação sobre as cidades amigas das 
crianças. 

http://www.inteli.pt/pt/go/smart-cities-portugal - Aqui podes ficar a saber mais sobre 
a rede Smart Cities em Portugal. 

http://www.inteli.pt/pt/go/re-green - Fica a conhecer mais sobre edifícios verdes.

E eu? O que posso fazer?

Lobitos
 • Dinâmica O que é para ti uma cidade “amiga das crianças”? Faz um desenho 
de uma cidade onde gostavas de viver. No fim, exponham os desenhos na vossa sede, de 
forma a partilhá-los com o resto do agrupamento
  o Objetivos: I6; I7; S2

 • Dinâmica “Se fosses presidente da Junta de Freguesia/Câmara Municipal, 
o que mudavas na tua cidade?” Como poderia ser a tua cidade mais amiga das crianças? 
Escreve um texto onde exponhas tudo aquilo que mudarias. 
  o Objetivos: A3; C7; I3

 • Escrever a um amigo que viva noutra cidade. Descrever a sua cidade 
procurando perguntar como é a dele. Trocar experiências e opiniões.
  o Objetivos: I6; I7
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Exploradores/Moços
 • Escolher um pequeno percurso por uma das ruas do bairro. Escolher 
alguns voluntários para fazer o percurso. Uns deverão ter os olhos vendados, outros 
um braço ou uma perna imobilizados. Que dificuldades tiveram? Refletir sobre o que 
experienciaram.
  o Objetivos: C3;I1; S5; S7; S8

 • Organizar um concurso de fotografia no agrupamento sobre o tema 
“A minha cidade”.
  o Objetivos: A3;C4;I1;I2;I6; I7

 • Tornar os espaços verdes mais agradáveis. Reunir a expedição/flotilha 
e durante um dia, melhorar os espaços verdes da localidade.
  o Objetivos: C3; C4; E7; I7; S1; S3; S5; S7

Pioneiros/Marinheiros
 • Elaborar uma campanha de sensibilização na comunidade, alertando para 
que as pessoas não deixem os dejetos caninos no chão (aproveitar para fazer cartazes, 
panfletos, ou conversar com as pessoas).
  o Objetivos:C8; C9; I1; I2; S4

 • Imaginar a cidade onde gostariam de viver. Em papel cenário desenhar 
a cidade com as características que gostavam que tivesse.
Incentivar os restantes elementos a fazerem o mesmo e fazer uma exposição dos 
resultados finais na vossa sede.
  o Objetivos: C8; S2; S4; S5

 • Dinâmica “Uma sede sustentável” – Propor aos Pioneiros/Marinheiros que 
façam um levantamento das necessidades existentes no espaço da sede, relativamente 
à inclusão, segurança e sustentabilidade. As conclusões deverão ser apresentadas 
à Direção do Agrupamento, assim como eventuais sugestões/soluções de melhorias.
  o Objetivos: C5, I5, S2, S4, S5
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Caminheiros/Companheiros

 • Fazer um passeio em clã/comunidade pelo bairro onde se encontra a sede, 
fazendo um levantamento de situações que possam trazer alguma insegurança, em 
especial para pessoas com mobilidade reduzida (buracos, esplanadas, publicidade). 
Contactar a junta de freguesia no sentido de apresentar melhorias.
  o Objetivos: S1; S2 S4

 • Propor ao clã/comunidade que elabore um projeto para uma área do bairro 
que necessite de requalificação (ex.: pintura de uma parede, limpeza de um espaço, etc.) 
Apresentá-lo na Junta de Freguesia, ou à entidade responsável e tornar esse espaço um 
pouco melhor.
  o Objetivos: S2; S4; S6

 • Participar na  iniciativa "Jovens Repórteres para o Ambiente", promovida pela 
Associação Bandeira Azul. O objetivo principal do projeto é investigar e reportar sobre 
ambiente e sustentabilidade. Qualquer tema pode ser trabalhado pelos JRA. O projeto 
concretiza-se com a publicação de reportagens no  PORTAL  JRA podendo e devendo 
ser publicadas vários trabalhos (artigos, foto-reportagem ou vídeo-reportagem) 
ao longo do ano. Mais informações em http://jra.abae.pt/plataforma/.
  o Objetivos: C4, I5; I7, S1, S4
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ODS12. ASSEGURAR PADRÕES DE CONSUMO E PRODUÇÃO 
SUSTENTÁVEIS

Segundo a ONU, a população global deve chegar a 9,6 biliões de pessoas até 2050; 
seriam necessários o equivalente a três planetas para providenciar os recursos necessários 
para sustentar tantas pessoas e os seus estilos de vida atuais.

Os recursos naturais constituem uma riqueza mundial que se pode traduzir em 
oportunidades económicas, desde que originem uma prosperidade partilhada. 
Produção sustentável é aquela se pratica em equilíbrio com a natureza. Para isso, é 
necessário promover o consumo consciente, o que implica a redução do volume de 
produtos e serviços consumidos e a alteração dos hábitos de consumo.

O consumo sustentável implica que o consumidor escolha produtos que utilizam 
menos recursos naturais durante a sua produção, que garantam emprego digno aos que 
os produziram e que possam ser facilmente reciclados.

Para que isto ocorra, é necessário que se pratique um comércio justo baseado em 
parcerias comerciais baseadas em diálogo, transparência e respeito, procurando uma 
maior equidade nos negócios internacionais. Este tipo de comércio contribui para o 
desenvolvimento sustentável, proporcionando condições de negócios mais justas para 
os produtores e assegurando os direitos aos trabalhadores.
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Metas

 • Implementar o Plano Decenal de Programas Sobre Produção e Consumo 
Sustentáveis (10YFP), com todos os países tomando medidas, e os países desenvolvidos 
assumindo a liderança, tendo em conta o desenvolvimento e as capacidades dos países 
em desenvolvimento.
 • Até 2030, alcançar gestão sustentável e uso eficiente dos recursos naturais 
até 2030, reduzir pela metade o desperdício de alimentos per capita mundial, em nível 
de varejo e do consumidor, e reduzir as perdas de alimentos ao longo das cadeias de 
produção e abastecimento, incluindo as perdas pós-colheita.
 • Até 2020, alcançar o manejo ambientalmente saudável dos produtos 
químicos e todos os resíduos, ao longo de todo o ciclo de vida destes, de acordo com os 
marcos internacionais acordados, e reduzir significativamente a liberação destes para o 
ar, água e solo, para minimizar seus impactos negativos sobre a saúde humana e o meio 
ambiente.
 • Até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da 
prevenção, redução, reciclagem e reutilização.
 • Incentivar as empresas, especialmente as empresas grandes e transnacionais, 
a adotar práticas sustentáveis e a integrar informações de sustentabilidade em seu ciclo 
de relatórios.
 • Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as 
políticas e prioridades nacionais.
 • Até 2030, garantir que as pessoas, em todos os lugares, tenham informação 
relevante e conscientização para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida em 
harmonia com a natureza.
 • Apoiar países em desenvolvimento a fortalecer suas capacidades científicas e 
tecnológicas para mudar para padrões mais sustentáveis de produção e consumo
 • Desenvolver e implementar ferramentas para monitorar os impactos do 
desenvolvimento sustentável para o turismo sustentável, que gera empregos, promove a 
cultura e os produtos locais.
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 • Racionalizar subsídios ineficientes aos combustíveis fósseis, que encorajam 
o consumo exagerado, eliminando as distorções de mercado, de acordo com as 
circunstâncias nacionais, inclusive por meio da reestruturação fiscal e a eliminação 
gradual desses subsídios prejudiciais, caso existam, para refletir os seus impactos 
ambientais, tendo plenamente em conta as necessidades específicas e condições dos 
países em desenvolvimento e minimizando os possíveis impactos adversos sobre o seu 
desenvolvimento de uma forma que proteja os pobres e as comunidades afetadas.

Boas-Práticas

Cabaz do Peixe - O Cabaz do Peixe consiste na venda de peixe fresco, proveniente 
da pequena pesca, artesanal e sustentável, maioritariamente pesca de anzol, praticada 
em Sesimbra. O peixe é comprado pela própria associação dos armadores de pesca, 
uma associação sem fins lucrativos, de forma a eliminar os intermediários, assim os 
pescadores vendem a um valor mais justo pelo seu trabalho, e todos podem comprar a 
um melhor preço.

Fruta Feia - A cooperativa Fruta Feia surge da necessidade de inverter tais tendências de 
normalização de frutas e legumes que nada têm a ver com questões de segurança e de 
qualidade alimentar. Este projeto visa combater uma ineficiência de mercado, criando 
um mercado alternativo para a fruta e hortaliças “feias” que consiga alterar padrões de 
consumo. Um mercado que gere valor para os agricultores e consumidores e combata 
tanto o desperdício alimentar como o gasto desnecessário dos recursos utilizados na 
sua produção.
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Saber Mais:

CIDAC – Centro de Intervenção para o Desenvolvimento Amílcar Cabral - é uma 
associação sem fins lucrativos, reconhecida como instituição de Utilidade Pública e 
como ONGD. O CIDAC assenta a sua intervenção num compromisso assumido com 
a solidariedade, a justiça nas relações internacionais, o reconhecimento e a valorização 
das identidades e dos recursos locais, o papel específico da sociedade civil na procura 
e construção de soluções alternativas, a independência e autonomia face aos poderes 
instituídos e a intervenção em parceria. www.cidac.pt

GPS – Grupo de pesquisa em sustentabilidade e inovação formado por professores, 
doutorandos, mestrandos e especialistas interessados em pesquisar e difundir 
conhecimentos e boas práticas sobre sustentabilidade.

http://www.ufrgs.br/gps/pesquisa/fair-trade

E eu? O que posso fazer?

Lobitos
 • Em alcateia elaborar sacos de tecido (para serem utilizados quando vão às 
compras) e decorá-los. Cada lobito leva um saco para casa e incentiva os pais a levarem-
no sempre que vão às compras. 
  o Objetivos: I6; S2

 • Jogo da Reciclagem - são colocados vários objetos “lixo” dentro de um 
caixote. Num outro espaço são colocados três caixotes (amarelo, azul e verde). Cada 
bando terá de pegar no lixo e colocá-lo nos respetivos contentores. O bando que fizer 
em menos tempo ganha.
  o Objetivos: C3; I6; S2;

 • Em alcateia, fazer um esquema dos frutos e produtos hortícolas de cada 
época, produzidos localmente. Explicar a sua importância, apontando que ao consumir 
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estes produtos são evitados consumos de energia e recursos necessários para os produzir 
de forma intensiva ou para os transportar em longas distâncias. 
  o Objetivos: C3; I1; I2;

Exploradores/Moços
 • Na tua sede já existem contentores de reciclagem? Se não existem ou os que 
existem já estão a precisar de reforma, põe mãos à obra e constrói um ecoponto para 
colocares na tua sede, em casa ou na escola.
  o Objetivos: C7; E7; I6; S1; S3; S5; S7

 • Procurar na internet como produzir pasta de dentes ou gel de banho de forma 
artesanal e organizar uma oficina para a expedição/flotilha. Utilizar estes produtos nos 
acampamentos. Existe também a opção de fabricar papel reciclado.
  o Objetivos: S3, S5, C3;C7; E7; I1

 • Fazer uma lista de comportamentos a adotar para um consumo 
mais sustentável e partilhá-lo com a patrulha/tripulação. Perceber quais desses 
comportamentos podem ser adotados no Agrupamento.
  o Objetivos: C4; C7; I1; I2; I7; S5

Pioneiros/Marinheiros
 • Organizar um passeio de bicicleta para a comunidade/frota, alertando para 
os benefícios da utilização deste meio de transporte para a saúde e para o ambiente.
  o Objetivos: F1;C3; C7; 

 • Visita ao comércio local. Entrevistar os comerciantes e fazer um artigo 
sobre a importância deste tipo de comércio. Publicar o artigo no jornal/blog/site/ do 
agrupamento.
  o Objetivos: I2;I3; I7

 • Descobrir quais os símbolos que vêm nos rótulos dos produtos e que indicam 
o seu desempenho ambiental. Elabora um cartaz informativo para expores na sede.
  o Objetivos: I2; I3; I7
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Caminheiros/Companheiros
 • Fazer um levantamento de empresas e produtos socialmente 
responsáveis. Concluir quais aquelas que praticam o comércio justo. 
  o Objetivos: I1; I2; I5

 • Elaborar uma lista com esses produtos e divulgá-la no agrupamento, 
chamando a atenção para a sua importância.
  o Objetivos: I2; I7

 • Se “comércio justo” é um assunto que suscita interesse caminheiros/
companheiros procurar descobrir como se pode ser voluntário da CIDAC 
e contribuir para essa causa.
  o Objetivos: I1; I2; I5
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ODS13. TOMAR MEDIDAS URGENTES PARA COMBATER 
A MUDANÇA DO CLIMA E OS SEUS IMPACTOS 

Hoje já há um consenso global sobre a necessidade de tomar medidas para conter 
as alterações climáticas. Os países mais ricos deverão ajudar os mais pobres através 
da transferência de tecnologias e fundos e ao mesmo tempo deverão reduzir 
substancialmente as suas próprias emissões.

As mudanças climáticas são uma das maiores ameaças ambientais do século XXI, 
trazendo graves consequências que irão afetar todos os seres humanos. Exemplos de 
algumas dessas consequências são: a subida do nível dos mares, extinção de espécies, 
doenças, destruição de áreas vulneráveis, etc.

No último século, o ritmo das variações climáticas tem sofrido uma forte aceleração e a 
tendência é que continue a aumentar se não forem tomadas medidas.

O principal problema está na emissão de CO2 que cria o efeito de estufa e por isso 
é tão importante a redução da emissão destes gases. É necessário também eliminar 
progressivamente o uso massivo dos combustíveis fósseis substituindo-o pelas energias 
renováveis.
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Metas

 • Reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos relacionados 
ao clima e às catástrofes naturais em todos os países.
 • Integrar medidas da mudança do clima nas políticas, estratégias e 
planeamentos nacionais.
 • Melhorar a educação, aumentar a conscientização e a capacidade 
humana e institucional sobre mitigação da mudança do clima, adaptação, 
redução de impacto, e alerta precoce.
 • Implementar o compromisso assumido pelos países desenvolvidos 
partes da UNFCCC para a meta de mobilizar conjuntamente US$ 100 bilhões 
por ano a partir de 2020, de todas as fontes, para atender às necessidades dos 
países em desenvolvimento, no contexto das ações de mitigação significativas e 
transparência na implementação; e operacionalizar plenamente o Fundo Verde 
para o Clima, por meio de sua capitalização, o mais cedo possível.l
 • Promover mecanismos para a criação de capacidades para o 
planeamentos relacionado à mudança do clima e à gestão eficaz, nos países menos 
desenvolvidos, inclusive com foco em mulheres, jovens, comunidades locais e 
marginalizada.

Boas-Práticas

Protocolo de Quioto - Operacionalizou o compromisso de redução das emissões 
de gases com efeito de estufa, liderado pelas nações industrializadas com a 
colaboração de países em desenvolvimento.

“CiclOficinas” - É uma iniciativa informal, um serviço de assistência mecânica 
prestado à população ciclista, gratuito e assegurado por trabalho voluntário. Tem 
como objetivos a promoção do uso quotidiano da bicicleta, dando-lhe 
visibilidade, e fortalecer a autonomia dos utilizadores de bicicleta, ensinando-
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os a regular, ajustar, afinar e manter as suas bicicletas, com vista a fomentar um 
maior uso da bicicleta na cidade. Mais informações em: https://cicloficina.pt/

Projecto PACA - Decorre em Moçambique e promove a implementação de Planos 
de Ação Comunitários de Adaptação aos impactes das mudanças climáticas 
(PACA´s) através da aplicação de processos participativos para a identificação 
e implementação de estratégias e mecanismos comunitários para fortalecer a 
resiliência das comunidades. Mais informações em: http://www.planoc.com.pt/
pt/projetos/paca/

ClimAdaPT.Local - Projeto pioneiro a nível nacional que tem como objetivo 
iniciar em Portugal um processo contínuo de elaboração de Estratégias 
Municipais de Adaptação às Alterações Climáticas (EMAAC) e a sua integração 
nas ferramentas de planeamento municipal. O projeto integra 25 municípios 
portugueses. Mais informações em: http://climadapt-local.pt

Saber Mais

www.peopleforclimate.com - neste site podem ser consultadas medidas para 
compensar as emissões de carbono e incentivar boas práticas de combate ao 
aquecimento global no nosso dia-a-dia.

www.greenpeace.org - A Greenpeace é uma organização mundial que tem como 
objetivo mudar atitudes e comportamentos, para defender o meio ambiente e 
promover a paz. 

www.quercus.pt - A Quercus é uma Organização Não Governamental de 
Ambiente (ONGA) portuguesa fundada a 31 de outubro de 1985.
Web.ist.utl.pt - Questionário para medir a pegada ecológica.
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E eu, o que posso fazer?

Lobitos
 • Leitura da história “Tanto calor não é normal” disponível em: boolshop.
europa.edu e. Fazer uma reflexão sobre a mesma. 
  o Objetivos:C3, E7,S2, S6,S7

 • Descobrir mais acerca do buraco da Camada do Ozono e raios 
ultravioleta. Que cuidados devemos ter? Refletir em bando e apresentar as 
conclusões de forma criativa à alcateia.
  o Objetivos: C3,I2,S6

 • Elaboração de desenhos sobre o tema “Catástrofes Naturais”
  o Objetivos: I6,I7,S2

Exploradores/Moços
 • O que fazer em caso de haver uma catástrofe natural? Em patrulha/
tripulação refletir sobre esse tema e apresentar de forma criativa ao resto da 
expedição.
  o Objetivos: I2; I5; I7

 • Organizar na sede um simulacro (pode sede incêndio, terramoto, etc) 
e ensinar como se deve proceder.
  o Objetivos: I2; I5; I7

 • Existem vários sites onde se pode calcular o valor da nossa pegada 
ecológica. Descobrir qual a  pegada de cada um e pensar como a podemos reduzir 
e que ações implementar no nosso quotidiano.
  o Objetivos: I1; I2; S5; 
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Pioneiros/Marinheiros
 • Elaborar um plano de ação para aplicar em casa de forma a combater 
as alterações climáticas. Por exemplo: substituir as lâmpadas que se fundem 
por lâmpadas economizadoras de energia. Desligar as luzes, a televisão, 
o computador e outros equipamentos consumidores de energia quando não estão 
a ser utilizados. Aconselhar a comprar eletrodomésticos da classe de eficiência 
A ou B.
  o Objetivos: C7; E7;S5; S6

 • Promover um debate na Comunidade/Frota refletindo sobre 
o seguinte tema: No teu país já existem consequências provenientes das alterações 
climáticas? Quais? Como se podem prevenir?
  o Objetivos: A5; C1; C8; C9; I5; S4; S5; S6

 • Promover uma tarde em que os Pioneiros/Marinheiros possam 
abordar com os mais novos (lobitos e exploradores) o tema das alterações 
climáticas, de uma forma prática e divertida. Existem algumas experiências 
engraçadas que podem ser feitas e que se encontram no seguinte site: http://
www.scienceinschool.org/pt/2008/issue10/psiclimate
  o Objetivos: I6; S7; S8
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Caminheiros/Companheiros
 • Assinalar o dia em que ocorre a “Hora do planeta” e organizar na sede 
atividades para as secções fazerem durante essa hora, com todas as luzes apagadas, 
de forma a consciencializar o agrupamento para esta causa.
  o Objetivos: I6; S4; S6

 • Organizar uma tarde de cinema com a visualização do filme “O dia 
depois de amanhã”. Debater alguns aspetos do filme.
  o Objetivos: A4; C7; I1; I7

 • Descobre se o teu município tem uma estratégia para combater 

as alterações climáticas. Se sim, pensa numa forma da tua comunidade poder 
contribuir. Descobre mais em: (http://climadapt-local.pt).
  o Objetivos: S2; S4
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ODS17. FORTALECER OS MECANISMOS DE IMPLEMENTAÇÃO 
E REVITALIZAR A PARCERIA GLOBAL PARA O 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

 Este objetivo garante que todos os outros irão ser cumpridos, ou seja, define o que os 
governos têm de fazer para garantirem a realização de todos os ODS. Para atingir todos 
os Objetivos, os Estados concordaram: ajudar a garantir que todos os países cumpram 
estas metas até 2030; os Objetivos deverão estar presentes nos planos nacionais e cada 
Estado decidirá quais questões são mais urgentes no seu país; garantir que cada Estado 
utiliza os seus próprios recursos para atingir os Objetivos; os países desenvolvidos devem 
comprometer-se a apoiar a realização do Objetivos nos países menos desenvolvidos; 
respeitar as decisões políticas de cada país, desde que sejam coerentes; envolver as 
organizações e indivíduos que têm vindo a trabalhar há muitos anos nos vários tópicos 
relacionados com os OD e garantir que os Estados melhoram a sua gestão de dados e 
estatísticas para avaliar o cumprimento dos Objetivos.

Metas

 • Desenvolver um comércio e sistema financeiro abertos, baseado em regras, 
previsível e não discriminatório.
 • Atender às necessidades especiais dos países em desenvolvimento.
 • Atender às necessidades dos países em desenvolvimento interiores e aos 
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pequenos Estados insulares em desenvolvimento.
 • Tratar de forma integrada o problema da dívida dos países em 
desenvolvimento, através de medidas nacionais e internacionais, de forma a tornar a 
sua dívida sustentável a longo prazo.
 • Fornecer o acesso aos medicamentos essenciais a preços acessíveis nos países 
em desenvolvimento, em cooperação com as empresas farmacêuticas.
 • Tornar acessíveis os benefícios das novas tecnologias, em especial das 
tecnologias de informação e comunicação, em cooperação com o setor privado.

Boas Práticas

Cidades Glocais é uma campanha de promoção de politicas locais de desenvolvimento 
que tem como objetivo geral a mobilização local para a mudança social, económica e 
ambiental global. (www.redesparaodesenvolvimento.pt)

Landmark é um projeto de redes para o desenvolvimento que pretende capacitar as 
autoridades locais como atores chave na promoção das condições dignas de trabalho ao 
longo das cadeias de produção e contribuir para a melhoria das condições de trabalho 
na Ásia e África Subsariana.

Projects for All é uma organização que promove o comportamento através da 
tecnologia e educação. Uma das atividades desenvolvidas são os hello hubs que são 
estações conectadas à internet que funcionam com energia solar.

Saber Mais

www.un.org – Organização das Nações Unidas

www.oecd.org – Organization for Economic Co-operation and Development
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http://www.forumsocialmundial.org.br/ - Fórum Social Mundial contém 
documentação e convocatórias para cada ano.

www.coresdoglobo.org – Cores do Globo - Associação para a Promoção do Comércio 
Justo 

E eu, o que posso fazer?
 
Lobitos
 • Conhecer melhor o que pretende este ODS partindo da compreensão do 
significado da palavra cooperação. Propor alguns jogos de cooperação para fazer com 
a alcateia. Depois dos jogos explicar porque é importante a cooperação de todas as 
pessoas para cumprir os ODS. 
  o Objetivos: C1, C3, S2, S5, S7

 • Participar e colocar empenho em atividades promovidas pela escola ou 
pelo agrupamento que visem o respeito pelos direitos humanos, a ajuda aos outros 
ou o respeito pelo ambiente. Exemplos: participar em peditórios para Cáritas ou Liga 
Portuguesa contra o Cancro, colaborar nas campanhas do Banco Alimentar, celebrar 
o Dia da Árvore, participar nas campanhas Limpar Portugal… 
  o Objetivos: C1, C3; C8, S2; S3; S5

 • Distribuir um ODS por cada lobito e propor que desenhem um símbolo 
criando assim uma lista com imagens dos ODS que podem expor nas paredes do 
Covil.
  o Objetivos: I6; I7
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Exploradores/Moços
 • Propor a criação de uma atividade de agrupamento dedicada ao tema dos 
ODS, incentivando os elementos a partilhar o que sabem/aprenderam com a família, 
escola.
  o Objetivos: A1, A2, C2, C4, S2, S6

 • Identificar os países menos desenvolvidos e as dificuldades socioeconómicas 
que apresentam, expondo-os à Expedição/Flotilha. Propor à Expedição/Flotilha 
ou ao Agrupamento, fazer uma recolha de diferentes géneros e enviá-los para uma 
instituição de um desses países.
  o Objetivos: E3, I1, I2, S5

 • Pesquisar uma comunidade com carências, situada num país menos 
desenvolvido, identificar as suas necessidades e criar uma rede de comunicação que 
promova boas práticas económicas e sustentáveis, (podendo ser escolas, grupos 
escutistas, movimentos catequéticos, entre outros. ...)
  o Objetivos: C5, C8, E3, I1 I5, S5, S7

Pioneiros/Marinheiros
 • Participar em iniciativas de organizações locais/nacionais/internacionais 
e em campanhas de mobilização social ou informação sobre os ODS ou sobre 
desenvolvimento.
  o Objetivos: S2

 • Saber mais sobre a Rede Norte-Sul: quais os seus objetivos, por quem é 
constituída, quais as suas iniciativas, entre outros. Apresentar os resultados desta 
pesquisa à Comunidade. A Rede Norte-Sul é um fórum informal de jovens escuteiros 
que tem como objetivo partilhar experiências, ideias e boas práticas sobre projetos de 
parceria implementados nos países do Sul, bem como debater assuntos relacionados 
com o desenvolvimento. Mais informações em: http://www.europak-online.net/the-
north-south-network/
  o Objetivos: S2
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 • Aprender mais sobre os programas do CNE que evolvem parcerias com 
outras Associações Escutistas e desenvolver uma parceria nesse âmbito. Para mais 
informações consultar o IDoc Parcerias disponível na Biblioteca Digital do CNE.
  o Objetivos: I2, S2

Caminheiros/Companheiros
 • Participar numa ação de voluntariado além da comunidade local. Colaborar 
por exemplo com uma Organização Internacional para o Desenvolvimento ou fazer 
Voluntariado Europeu.
  o Objetivos: C3, C4, I1, S4

 • Participar em ações que visem chamar a atenção sobre os decisores políticos 
e opinião pública para os problemas que estão compreendidos nos ODS.
  o Objetivos: C4, S4, S6

 • Pesquisar sobre os compromissos assumidos pelos países desenvolvidos 
em relação aos países em desenvolvimento em termos de ajuda, perdão de dívida e 
comércio justo. Escrever um pequeno artigo e tentar que seja publicado no jornal da 
localidade.
  o Objetivos: I2, I6
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