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Uma mensagem para o/A leitor/A

Num mundo distraído por notícias falsas, políticas de bastidores e uma corrente
dominante desatenta, o conhecimento é a chave. Enquanto o mundo enfrenta
enormes desafios, muitas pessoas estão conscientes apenas de uma pequena
parte do que se está a passar. O mesmo acontece com as alterações climáticas,
das quais somos os principais responsáveis, e que apenas algumas pessoas sabem
o que isso significa ou quais são as consequências. Um número ainda menor de
pessoas sabe exatamente o que é necessário fazer. «Ouçam a ciência» é a nossa
mensagem. Porque eles têm a verdade.
Mas em vez de ser um debate entre cientistas, transformou-se num debate entre
políticos. É um assunto tão complicado, que mesmo os nossos líderes mundiais mal
conseguem compreendê-lo. Para ser capaz de distinguir farsas de factos ou separar
as mentiras das verdades, é importante conseguir manter uma visão clara e não
estar ausente enquanto o futuro da humanidade está a ser decidido.
Enquanto os jovens do mundo inteiro lutam pela justiça climática, igualdade,
democracia e o direito a um futuro, é importante que tenham acesso à informação
que os capacite e envolva nestas grandes questões.
O ativismo climático é uma responsabilidade. Lutar para proteger os oceanos,
porque eles garantem que continuemos a respirar. Lutar para proteger a
biodiversidade, porque ela dá-nos alimento e proteção. Lutar pelos nossos recursos
naturais, porque eles mantêm-nos vivos.
Investigar e procurar fontes seguras e factos é um luxo a que nem todos têm acesso.
É por isso que iniciativas, como a publicação Serviços de Informação Ecológica para
Jovens, são tão importantes, porque podem capacitar os/as jovens a agarrar o futuro
com as suas próprias mãos e defender os seus direitos.
A prioridade, antes que alguém faça alguma coisa, é garantir que estão informados.
Porque quando as pessoas sabem o que se está a passar, preocupam-se. E quando
se preocupam, agem. E é aí que as coisas mudam. Não importa se a contribuição é
pequena ou grande, ela muda as coisas.
E é só o que realmente precisamos. Mudança.

ANUNA DE WEVER
Ativista Climática
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Prefácios
Nós, humanos, somos responsáveis por muitas ações que causaram danos ao nosso planeta e,
portanto, colocam em risco o nosso futuro. Uma crise de saúde sem precedentes surgiu durante a
preparação desta publicação; uma crise que afetará não só os nossos sistemas de saúde, a nossa
política e economia, mas também como vivemos em sociedade, como nos relacionamos, trabalhamos e
nos mantemos informados. Além disso, a pandemia COVID-19 é o mais recente exemplo do impacto
humano em áreas e habitats de biodiversidade.
O estado do nosso planeta Terra terá um efeito equivalente no meu futuro, no seu futuro e no futuro das
gerações futuras. Paralelamente, a saúde dos animais, ecossistemas e seres humanos está interligada e,
quando um está desequilibrado, os outros são afetados. Se desejamos assegurar o nosso direito, como
seres humanos, de crescer e viver em segurança num ambiente que garanta o nosso bem-estar, é nosso
dever respeitar e proteger os animais e os ecossistemas naturais.
É fundamental para o trabalho com os jovens e para os serviços de informação para jovens que o
desenvolvimento sustentável seja integrado em todas as atividades, programas de trabalho e planeamento
estratégico. As práticas de longo prazo, acordadas em conjunto, asseguram que não tenham uma vida
curta. É nosso dever, enquanto profissionais no setor do trabalho com jovens, ajudá-los/las a
compreender o significado e a importância da sustentabilidade, especialmente àqueles que ainda não se
preocuparam com a emergência climática. Podemos demonstrar-lhes pelo nosso exemplo, como agir e
causar impacto nas nossas próprias comunidades.
Na maioria das vezes, os/as jovens são mais recetivos e têm uma mente mais aberta que outras gerações,
para agir em prol da sustentabilidade ambiental e proteger o bem-estar global. Mas mesmo que estejam
mais recetivos, eles podem não ter ainda acesso imediato aos factos e fontes de informação de confiança.
O nosso papel como fornecedores de informação é dar-lhes informação precisa, acessível e de confiança
sobre qualquer tópico que lhes possa interessar, bem como apoiar as suas pesquisas por informação de
qualidade. Como diz o lema da campanha do Dia Europeu da Informação aos Jovens de 2020: «O clima
muda, a verdade não. Mantém-te informado, verifica por ti próprio.»
Para que as ações de sustentabilidade aumentem e se tornem parte do nosso dia a dia e dos serviços de
informação para jovens, temos de envolver os/as jovens num diálogo ativo sobre políticas de
sustentabilidade. Precisamos também de lhes disponibilizar informação de qualidade e fóruns onde
expressem as suas opiniões e coloquem as suas questões. Os membros de nossas redes podem dar um
bom exemplo, demonstrando-lhes que até os mais pequenos passos têm impacto. Começar localmente. Ao
trabalhar ativamente com os/as jovens, mostrar-lhes que os/as apoiamos. Nós preocupamo-nos com o seu
futuro! As nossas ações expressam os nossos valores.
A sustentabilidade ambiental é também uma questão das nossas escolhas individuais. Juntos/as, podemos
garantir serviços de informação mais ecológicos para jovens. No entanto, para fazer isso é necessária uma
abordagem crítica. Boas práticas, partilha de conhecimento e informação são um ponto de partida para
desenvolver estratégias ecológicas. Esta publicação dá-nos exatamente isso!
Devemos comprometer-nos a agir de forma a criar um percurso com rumo a serviços de informação para
jovens mais ecológicos/as e fortalecer o nosso papel como organizações e prestadores de serviços neutros
em termos de carbono. Com esta publicação, a ERYICA e a Eurodesk expressam a sua motivação e valores
comuns e incentivam-no/a, aos nossos membros e partes interessadas, a incluir a sustentabilidade
ambiental na identidade, estratégia e atividades da sua organização.
Ajude os/as jovens a estarem informados/as e a agirem. Seja o exemplo, seja a boa prática!

JAANA FEDOTOFF
Presidente da ERYICA
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Enquanto as nossas equipas trabalhavam nesta publicação, a Europa e o resto do mundo enfrentaram
uma crise sem precedentes, que criou uma nova crise na saúde, atingiu as economias mundiais e
agravou a crise climática e ambiental. Uma abordagem holística é mais relevante do que nunca.
A COVID-19 leva a Europa a uma certa encruzilhada: ou voltamos para o caminho do colapso ambiental,
pondo os aviões a levantar voo e as empresas a trabalhar o mais rápido que conseguirem, ou é substituído
pelo Pacto Ecológico Europeu, para tornar desafios muito complicados e intrincados, que nem sequer
imaginávamos em dezembro de 2019, em soluções e oportunidades.
As crises podem ser priorizadas? Se sim, qual é nossa prioridade? Uma coisa é certa: quando tudo se torna
prioridade - nada é a prioridade. Não vamos criar outra crise - uma crise moral - fazendo as coisas erradas
pelos motivos certos. No 50.º aniversário do Dia da Terra, as Nações Unidas salientaram que, nas crises
económicas anteriores, se verificou-se que normalmente se seguiu a «recuperação», associada a um maior
crescimento das emissões do que seria esperado. O Pacto Ecológico Europeu foi apresentado como uma
nova estratégia de crescimento. No entanto, a situação mudou mais rapidamente do que poderíamos ter
imaginado e deve ser já incluída e conduzida para a «recuperação».
Na Eurodesk acreditamos fortemente que a mobilidade é uma forma de crescimento enquanto seres
humanos, reforçando as nossas possibilidades de aprendizagem, autonomia e cidadania ativa, necessária
para interagir ou permanecer em casa em prol da sociedade multicultural. No entanto, a mobilidade é
também um crescimento económico. Por isso, é importante repensar o trabalho de promoção que fazemos
- é responsável incentivar a mobilidade dos jovens de forma que se torne, possivelmente, numa das
ameaças que causam a crise ambiental?
Há um ditado que diz que quem grita mais alto geralmente está errado, mas a Europa já admitiu que as
«ruidosas» e concorridas «Sextas-feiras do Futuro» são movidas pela verdade. «Evitar, mudar e melhorar” é a
abordagem de referência para tornar a mobilidade sustentável. Este guia sobre serviços de informação
ecológicos para jovens vai ajudar a encontrar muitos exemplos de como fazê-lo. Ainda assim, convido-o/a a
«inovar» também. Acredito que tornar os serviços mais ecológicos não é possível sem a transição digital. A
Europa tem a ambição de ser um líder digital e nós temos que contribuir para esta ideia: desde reforçar a
literacia mediática e da informação, a incentivar os/as jovens a criar as suas próprias start-ups ou novos
serviços para as nossas comunidades.
Estamos contentes por ter colaborado com a rede da ERYICA para criar esta publicação, como um guia
prático, mas também como os primeiros passos determinados a tornar os serviços de informação
ecológicos para jovens capazes de tomar decisões sustentáveis para os técnicos/as de juventude e os
seus utilizadores.

INGRIDA JOTKAITÉ
Presidente da Eurodesk
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SOBRE OS/as AUTORES/as
SOBRE A EURODESK
Enquanto organização de apoio ao Erasmus +, a Eurodesk torna a informação sobre
mobilidade para fins de aprendizagem abrangente e acessível a jovens e àqueles/as
que trabalham com jovens. Com uma rede de coordenadores nacionais ligados a
fornecedores de informação locais, em 36 países europeus, a Eurodesk promove o
conhecimento sobre as oportunidades de mobilidade para fins de aprendizagem e
incentiva os/as jovens a tornarem-se cidadãos e cidadãs ativos. A Eurodesk é a
principal fonte de informação para jovens, sobre as políticas europeias, informação e
oportunidades sobre mobilidade.
Como serviço, a rede Eurodesk responde a questões e orienta os/as jovens em
situação de mobilidade por toda a Europa, na sua própria língua e tendo em conta as
suas necessidades e origens sociais. A Eurodesk atualiza e gere conteúdos no Portal
Europeu da Juventude, em eurodesk.eu, sites nacionais, portais da juventude e nos
seus canais de redes sociais.
A Eurodesk congrega mais de 1600 fornecedores locais de informação para jovens, os
chamados «multiplicadores», que são organizações regionais ou locais que trabalham
com jovens e lhes fornecem informação para jovens (por exemplo, centros juvenis,
centros de informação da juventude, associações, municípios). Apesar da abrangência,
o objetivo da sua missão, como «multiplicadores» da Eurodesk, é fornecer informação
sobre oportunidades de mobilidade para jovens. Através da sua rede e ferramentas de
informação, a Eurodesk oferece, aos «multiplicadores», formação e apoio de qualidade
e acesso a serviços e ferramentas de informação para jovens.

SOBRE ERYICA
A Agência Europeia de Informação e Aconselhamento para Jovens (ERYICA) é uma
associação europeia independente, não-governamental e sem fins lucrativos, criada
em 1986 e com sede no Luxemburgo. Por altura da redação desta publicação, a
associação era composta por 38 órgãos e redes nacionais e regionais de
coordenação de informação para jovens (governamentais e não-governamentais), de
26 países.
A ERYICA pretende defender o direito dos/as jovens a uma informação plena e de
confiança, que os/as ajude a fazer as escolhas que vão enfrentar nas suas vidas e que
promova a sua autonomia, capacidade de pensamento crítico e participação ativa na
sociedade. O papel da ERYICA é fomentar a cooperação Europeia e internacional no
domínio do trabalho e serviços de informação generalista para jovens; desenvolver,
apoiar e promover a informação e aconselhamento juvenil de qualidade, a qualquer
nível; e assegurar que as necessidades de informação dos/as jovens e os princípios da
Carta Europeia de Informação para Jovens são respeitados. A ERYICA também defende,
a nível nacional e Europeu, a inclusão de informação e aconselhamento para jovens nas
políticas de juventude e noutros principais domínios políticos que afetem os/as jovens.
Desde a sua criação, a Agência colaborou extensivamente com o Conselho da Europa, a
Comissão Europeia e, mais recentemente, com a UNESCO.
Mais informações sobre as atividades e projetos da ERYICA podem ser consultadas em
eryica.org.
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INTRODUÇÃO
O direito à informação apoia a capacidade dos/as jovens de

um rótulo de qualidade à informação, o que é particularmente

fazer escolhas informadas, desenvolver autonomia, ter

garantindo o direito à educação ou assegurando o acesso aos

pensamento crítico e assumir um papel ativo na sociedade.
No universo do trabalho com jovens, o trabalho de

cuidados de saúde e bem-estar.

informação para jovens é essencial para apoiar a transição

Esta publicação centra-se na dimensão ambiental da
sustentabilidade e em como os serviços de informação e
aconselhamento para jovens podem e devem abraçar as
questões da sustentabilidade ambiental e práticas mais

dos/as jovens para a idade adulta. Frequentemente
confrontados com dilemas variados, os/as jovens recorrem a
várias fontes de informação, sendo uma delas, os serviços

jovens, existe um entendimento comum de que a informação

ecológicas. Na verdade, um dos desafios mais prementes para
as nossas sociedades é a alteração climática, uma questão
reconhecida nos mais elevados níveis políticos. Um bom
exemplo é a adoção, pelo Parlamento Europeu, de uma
resolução que declara a emergência climática e ambiental na

é um pré-requisito para tornar possíveis a participação e

Europa e globalmente em 2019.6

especializados ou generalistas de informação e
aconselhamento para jovens.1
Apesar das diferentes políticas europeias de informação para

inclusão. 2 Os serviços de informação para jovens fornecem
relevante nos dias de hoje, e também orientação e apoio
específicos a jovens, ajudando-os/as a fazer escolhas de
forma construtiva, a desenvolver o pensamento crítico e a
potenciar a sua autonomia de decisão.3

Hoje em dia, a informação
sobre questões ambientais é
frequentemente difundida de
forma desigual pela Europa.
Ainda é uma prioridade para

Esta prioridade política está refletida na Estratégia da UE para a

muitos jovens na Europa.

Juventude (2019-2027), adotada pelo Conselho da União

Numa pesquisa recente, os

Europeia4, em 2018. Salienta a importância de criar e
desenvolver pontos de contacto para jovens, de fácil acesso,

jovens mencionaram que

que possam prestar uma vasta gama de serviços e/ou fornecer

proteger o meio ambiente e

informação, orientação, apoio e oportunidades aos e às jovens.
Os Objetivos para a Juventude Europeia, adotados pelos/as

combater as mudanças
climáticas deve ser prioridade

jovens e anexados à estratégia, destacam a informação no
Objetivo nº 4 “Informação e Diálogo Construtivo”.

para a União Europeia
(Eurobarómetro 478).
Milhares de jovens ativistas

O objetivo da informação para jovens é, não só responder às

estão a protestar, apelando à

necessidades, interesses e solicitações dos/as jovens5 -

ação, através de diferentes

certamente um objetivo fundamental - mas também antecipar

movimentos e protestos

as suas necessidades e desenvolver medidas preventivas em

organizados globalmente.

conformidade. Algumas dessas necessidades estão
Com o tempo, o setor da
informação para jovens
ajustou-se às solicitações e
necessidades de
informação dos jovens.7

diretamente relacionadas com o acesso aos seus direitos e
aos principais objetivos e desafios globais, como aqueles
refletidos nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das
Nações Unidas (ODS).

PRINCIPAIS ESTATÍSTICAS
67% dos jovens
mencionaram a proteção do
meio ambiente e o combate
às alterações climáticas
como as principais
prioridades da União
Europeia, nos próximos anos
(Eurobarómetro 478)
58% dos adultos entre os
18 e os 24 anos são os
mais predispostos a ter
uma opinião favorável de
uma empresa com
produtos promocionais
sustentáveis (Ad Impression
Study da ASI)

Na verdade, a informação a jovens sempre respondeu a desafios
locais e globais, transformações sociais, culturais e tecnológicas e
novos comportamentos de informação. Todos eles estão
relacionados com a crescente procura de orientação e apoio, bem
como com as dificuldades que os jovens enfrentam ao tentar
encontrar o seu lugar na sociedade. Atualmente, o setor continua
a evolui e a adaptar-se, ouvindo as vozes das novas gerações de
jovens e considerando não só os desafios atuais de nossas
sociedades,
mas também os do futuro.8
4
Resolução do Conselho da UE e dos Representantes dos Governos dos

O conceito de sustentabilidade não se refere apenas às
questões ambientais. Na verdade, os ODS não abordam
apenas a ação climática ou o consumo sustentável e
responsável, mas muitos outros aspetos que também estão
em conformidade com o ADN do trabalho de informação para
jovens, como a eliminação de desigualdades,
1
ERYICA & Council of Europe (2015) Compendium on National Youth
Information and Counselling Structures.
2
As Nações Unidas, juntamente com o Conselho da Europa e a União
Europeia, destacaram e reconheceram o acesso à informação de qualidade
como um direito humano.
3
A informação para jovens tem origem em 1960 como um serviço que apoiaria e
orientaria os jovens na tomada de decisões importantes. Era único na forma como se
dirigia aos jovens, numa linguagem voltada para os jovens, através de canais e
ambientes com os quais eles se identificavam e que teria em consideração a sua
transição na vida; Documento de Posição Conjunta ERYICA, EYCA e EURODESK
“Engage, Inform. Empower.”, 2016.

Estados-Membros reunidos no Conselho, num quadro de cooperação Europeia no
campo da juventude: A Estratégia da União Europeia para a Juventude 2019-2027.
5
4.2 As informações disponíveis abrangem todos os temas que interessam aos
jovens. (Carta Europeia de Informação para Jovens, 2018)
6
O Parlamento Europeu declara emergência climática, comunicado de
imprensa , 29 de novembro de 2019.
7
4.1 Os serviços de informação para jovens baseiam-se nas necessidades dos
jovens. (Carta Europeia de Informação para Jovens, 2018)
8
ERYICA (2018) Liaisons - A toolkit for preventing violent extremism through
youth information.
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OBJETIVOS E ESTRUTURA
intervenientes. O capítulo aprofunda, depois, como lidar com

O objetivo deste guia sobre Serviços de Informação Ecológicos
para Jovens é explorar o papel do trabalho de informação para
jovens no contexto da emergência climática, bem como
fornecer dicas e exemplos concretos de boas práticas, quando
se trata de conceber e fornecer serviços de informação para
jovens mais ecológicos. O guia fornece exemplos para
técnicos/as de informação para jovens sobre como informar,
envolver e capacitar os/as jovens relativamente à
sustentabilidade ambiental. O objetivo é também promover a
consciencialização dos prestadores/as de serviços e
responsáveis políticos sobre a importância de estratégias mais
ecológicas de informação para jovens e programas juvenis.

materiais de escritório, consumo de energia, eventos e
reuniões, publicações ou produtos promocionais.
Capítulo 3 centra-se nas recomendações políticas e salienta a
importância da qualidade e acessibilidade à informação sobre
jovens para todos os/as jovens, nas abordagens participativas
no trabalho de informação para jovens e nos Programas
Ecológicos Juvenis.
Capítulo 4 fornece ferramentas com exemplos de atividades
educativas não-formais, que podem ser utilizadas para
abordar questões de sustentabilidade ambiental com jovens.
Dá também algumas dicas e recomendações sobre como
tornar as atividades de formação mais amigas do ambiente.
No final, é fornecido um Glossário Ecológico para

«Os/as jovens europeus tornaram claro, em várias
ocasiões, que a proteção do ambiente e o combate às

complementar a definição e ilustrar certos conceitos

alterações climáticas devem ser as principais prioridades

abordados ao longo da publicação, que podem exigir mais

da UE. A Europa tem as competências, inteligência e

explicações.

tecnologia para cumprir o Pacto Ecológico e é nossa
responsabilidade partilhada fazê-lo. Ao tornar a próxima
geração do Erasmus + e do Corpo Europeu de
Solidariedade mais ecológica, podemos ajudar a canalizar
fundos na direção certa e proporcionar mais
oportunidades, direcionadas para a educação ambiental e
inovação. Os serviços de informação para jovens têm
também um papel fundamental a desempenhar na
redução da pegada de carbono; não só na adaptação do
funcionamento, mas também na divulgação da mensagem
entre os/as jovens».

Themis Christophidou, Diretor Geral da DG
Educação e Cultura, Comissão Europeia

Capítulo 1 explora a missão, o âmbito e a relação entre os
serviços de informação para jovens e a sustentabilidade
ambiental. São analisados três eixos de ação diferentes para
definir o foco das atividades de informação para jovens:
Melhorar a Literacia Mediática e de Informação sobre as
narrativas acerca das alterações climáticas - LMI ecológica
(1.1), Promoção da cidadania ativa e envolvimento na
proteção ambiental (1.2), e Promoção da sustentabilidade
ambiental e práticas ecológicas (1.3). Após cada secção, são
explorados exemplos inspiradores do setor de informação
para jovens, organizações de juventude e outras partes
interessadas, e demonstrado como os serviços de
informação para jovens podem funcionar em cada eixo.
Capítulo 2 fornece dicas e conhecimentos sobre como conduzir
uma estratégia ecológica enquanto serviço de informação para
jovens. Disponibiliza os principais passos para elaborar uma
estratégia ecológica abrangente e salienta a importância de
construir processos participativos com diferentes
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Este capítulo pretende analisar a relação entre a informação

MISSÃO E ÂMBITO
DA INFORMAÇÃO PARA JOVENS

para jovens e a sustentabilidade ambiental, para definir o
objetivo das atividades de informação para jovens e explorar
exemplos inspiradores de práticas ecológicas dos/as
técnicos/as de informação para jovens, do setor da juventude e
de outras partes interessadas.

O objetivo essencial da informação e aconselhamento para
jovens é ajudar a orientá-los em todos os aspetos das suas
vidas e a tomar decisões de forma autónoma e informada.
Baseia-se no facto de não ser possível tomar qualquer decisão
sem conhecer as suas opções. No entanto, não termina aqui:
estar informado/a é apenas o primeiro passo, ao qual deve
seguir-se a capacidade de avaliar essas opções, colocando-as
numa perspetiva mais ampla e relacionando-as com as
próprias capacidades, aptidões, desejos e crenças.9
A crescente variedade de informação a que os/as jovens têm
acesso atualmente, pode tornar-se enganosa e prejudicial
para aqueles que não estão qualificados o suficiente para
filtrar a sobrecarga de informação disponível, ou que não têm
sequer acesso a fontes de informação de confiança. Tem sido
discutido cada vez mais, a importância da literacia mediática e
de informação. Os e as jovens precisam ser munidos/as de
habilidades e competências essenciais para diferenciar entre
informação e desinformação sobre qualquer assunto que lhes
diga respeito ou que os/as afete, incluindo a emergência
climática.

Atualmente existem 1,2 mil milhões de jovens entre os 15 e os
24 anos, que representam 16% da população global. É
fundamental o envolvimento ativo da juventude nos esforços
para o desenvolvimento sustentável, de forma a alcançar
sociedades sustentáveis, inclusivas e estáveis até 2030 e evitar
as piores ameaças e desafios para o desenvolvimento
sustentável, incluindo o impacto das alterações climáticas, do
desemprego, da pobreza, da desigualdade de género, do
conflito e da migração. Este Relatório defende que todos os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são essenciais para o
desenvolvimento da juventude.
10

INFORMAÇÃO PARA JOVENS TORNA-SE
ECOLÓGICA
Apesar do facto de os cientistas alertarem, há décadas, para as
consequências das alterações climáticas, e de essas
consequências estarem a tornar-se cada vez mais visíveis, ainda
existem vozes céticas e críticas que questionam ou negam, com
argumentos infundados e desinformados. Simultaneamente,
informações incorretas e fraudes sobre o impacto humano no
clima e na natureza difundiram-se na generalidade das redes
sociais e Internet. Os serviços de informação para jovens têm
um papel crucial a desempenhar no apoio à habilitação dos e
das jovens para decifrar, verificar factos e questionar qualquer
informação sem fundamento que possam encontrar.

«A emergência climática está aqui e todos os
setores socioeconómicos terão de refletir sobre
como poderão fazer a transição para uma
sociedade mais amiga do ambiente. A educação é,
sem dúvida, a base inquestionável para essa
mudança. Sem a sensibilização desde muito jovens
e sem um currículo adaptado, não teremos os/as
investigadores/as, engenheiros/as, pensadores/as,
construtores/as e cidadãos/ãs responsáveis que o
nosso planeta necessita. No meu relatório sobre a

O trabalho de informação para jovens também desempenha

integração dos programas europeus de educação e

um papel muito importante em ajudar os/as jovens a

cultura do Pacto Ecológico, realcei o papel da

compreender o mundo que os rodeia e em promover valores e

mobilidade Europeia no âmbito do Erasmus + e do

uma cidadania ativa. No âmbito da emergência climática, os

Corpo Europeu de Solidariedade, que ajuda a

serviços de informação para jovens devem, desta forma,

promover a consciencialização, educar para o

esforçar-se por integrar atitudes, conhecimentos e práticas de

desenvolvimento sustentável, partilhar e divulgar

desenvolvimento sustentável; não só no seu trabalho, mas

boas práticas e desenvolver novas competências.»

também no desenvolvimento de diferentes métodos e
atividades com o objetivo de transmitir informação e

Laurence Farreng
Membro do Parlamento Europeu e Relator, autora
de Effective measures to ‘green’ Erasmus +,
Creative Europe and the European Solidarity
Corps

competências relevantes para os/as jovens. Os serviços de
informação para jovens têm um potencial incrível para
sensibilizar e educar sobre a sustentabilidade ambiental,
promover práticas amigas do ambiente e estimular a defesa e o
ativismo.
9

ERYICA & Conselho da Europa (2015) Compendium on National Youth

10

Information and Counselling Structures.
15

Nações Unidas (2018) Youth and the 2030 Agenda for Sustainable Development
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1.1
REFORÇO DA LITERACIA MEDIÁTICA E DA INFORMAÇÃO
(LMI) SOBRE NARRATIVAS DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS LMI ECOLÓGICA
Como técnicos/as de informação, os/as profissionais de
informação para jovens estão completamente preparados/as
para aconselhar os/as jovens sobre como pesquisar, avaliar e
entender a credibilidade da informação e do conteúdo
mediático.14 Esta função fundamental dos serviços de
informação e aconselhamento para jovens está a ganhar uma
relevância decisiva no contexto da sustentabilidade ambiental e
da ação climática. Embora seja um facto que as alterações
climáticas associadas à atividade humana têm afetado os nossos
ecossistemas e a forma como vivemos nas últimas décadas, a
desinformação, as fraudes e as teorias da conspiração que
questionam ou negam esse facto são amplamente difundidos.
Os serviços de informação para jovens estão numa boa posição
para encorajar os/as jovens a refletir de forma crítica sobre
qualquer informação relativa à emergência climática que lhes
chegue através dos diferentes meios de comunicação.

«Outra onda de desinformação inundou o mundo após
a pandemia COVID-19. Muito antes disso, a
desinformação sobre as alterações climáticas
atormentava o nosso mundo. As pessoas estão a lidar
com várias pandemias ao mesmo tempo, incluindo
aquela que a UNESCO chama de “desinfodemia”. A
poluição mundial do ecossistema de informações é
real. Quando um ecossistema está poluído, tentamos
despoluí-lo para salvar vidas. Igualmente urgente é
como podemos evitar mais poluição de um ciclo
insustentável. Uma defesa contra a desinfodemia é
garantir que todas as pessoas adquirem competências
de literacia mediática e de informacão (LMI). Pessoas
que têm literacia mediática e de informação fazem uma

De acordo com o princípio 5.2 da Carta Europeia de Informação
para Jovens, profissionais de informação para jovens, como
fornecedores de informação, têm a responsabilidade de educar
os/as jovens sobre a literacia mediática e de informação.15 Mas
o que é a literacia mediática e de informação (LMI) e qual a sua
relação com a sustentabilidade ambiental?

avaliação crítica das informações com as quais
interagem; pensam e verificam antes de as usar ou
partilhar. Capacitar os/as jovens com LMI é uma forma
poderosa de enfrentar a desinformação relacionada
com o clima, para as gerações futuras.»*

A literacia de informação e a literacia mediática têm sido
tradicionalmente vistas como domínios separados e distintos. A
UNESCO decidiu reunir essas duas áreas como um conjunto
combinado de competências (conhecimento, competência e
atitude) necessárias para a vida e trabalho nos dias de hoje.16 O
conceito de Literacia Mediática e de Informação (LMI)
harmoniza e agrupa o grande número de literacias existentes,
que podem ser identificadas na era digital: literacia em notícias,
literacia em televisão, literacia em filmes, literacia em imagens,
literacia informática, literacia em Internet e literacia digital, bem
como outros conceitos emergentes, por exemplo, literacia em
redes sociais.17

Alton Grizzle
Especialista de Programa, UNESCO

A citação é escrita no contexto do trabalho como Especialista de
Programa no Setor da Literacia Mediática e de Informação, UNESCO. No
entanto, as ideias e opiniões expressas não são necessariamente as da
UNESCO e não comprometem a Organização.

Atualmente, a tecnologia dá-nos um acesso sem precedentes à
informação e traz consigo uma tendência, nunca antes vista, de
querer também criar conteúdo mediático, muitas vezes de
forma subjetiva e descontrolada.11 Para se ser um/a cidadão/ã
consciente é importante olhar para o conteúdo mediático com
olhar crítico, avaliando a qualidade, credibilidade, estratégia e
interesse de quem produz a informação.12 Os fornecedores de
conteúdos mediáticos e informações são essenciais para moldar
as perceções, crenças e atitudes dos/as cidadãos/ãs.13

A LMI reconhece o papel primordial da informação e dos meios
de comunicação no nosso dia a dia e capacita os/as cidadãos/ãs
a compreender as funções dos meios de comunicação e de
outros fornecedores de informação, para avaliar o seu conteúdo
de forma crítica e tomar decisões informadas como
utilizadores/as e produtores/as de informação e conteúdo

11 ERYICA (2018) Liaisons - A toolkit for preventing violent extremism
through youth information.
12 Landy N. & Letellier A. S. (2016) L’éducation aux médias à l’ère numérique : entre

mediático.18

fondations et renouvellement. Les Presses de l’Université de Montréal.
13 UNESCO (2011) Media and Information Literacy Curriculum for Teachers
14 8.2 Os trabalhadores de informação para jovens têm competências em literacia
mediática e de informação. (Carta Europeia de Informação para Jovens, 2018)
15 5.2 Os serviços de informação para jovens fornecem aos jovens competências
de literacia mediática e de informação para agirem de forma segura e responsável.
(Carta Europeia de Informação para Jovens, 2018)

16 UNESCO (2017) Media and Information Literacy as a Composite Concept
17 UNESCO (2013) Media and information literacy: policy and strategy
guidelines
18 UNESCO (2017) Media and Information Literacy as a Composite Concept
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LITERACIA DE INFORMAÇÃO
Definir
e articular as
necessidades
da informação.

Localizar e
aceder à
informação.

Avaliar a
informação.

Utilizar a
informação
com ética.

Organizar a
informação.

Comunicar a
informação.

Utilizar as
competências
em ICT para
processar
informação.

LITERACIA MEDIÁTICA
Entender o papel e
função dos meios
de comunicação em
sociedades
democráticas.

Entender as
circunstâncias sob
as quais os meios
de comunicação
podem cumprir as
suas funções.

Avaliar os conteúdos
mediáticos de forma
crítica, tendo em
conta as funções do
meio de
comunicação.

Envolver-se com
os meios de
comunicação como
forma de expressão
própria e participação
democrática.

Competências de
revisão (incluindo
ICT) são necessárias
para produzir
conteúdo criado
pelo utilizador.

Fonte: UNESCO (2011) Media and Information Literacy Curriculum for Teachers

A literacia mediática e de informação tem um papel muito
importante a desempenhar no que diz respeito a apoiar
abordagens ecológicas e à sustentabilidade ambiental. A
Literacia Mediática e de Informação, na vertente ecológica (LMI
ecológica), refere-se ao conjunto principal de competências já
incluídas na definição de LMI, mas destinadas concretamente a
apoiar a capacidade dos/as cidadãos/ãs de lidar com a
sobrecarga de informações existente sobre as questões
ambientais.

EM QUE É QUE SE DEVE FOCAR?
•

Fornecer, a jovens, informação de qualidade, credível e
apelativa para eles/as, sobre as questões ambientais;

•

Sensibilizar os/as jovens para a importância da
verificação dos factos e da atenção a ter com as fontes
de informação sobre as questões ambientais;

•

Incentivar os/as jovens a informarem-se sobre as
notícias, factos e pesquisas atuais, sobre a emergência
climática;

•

Fazer uso de métodos e atividades que transmitam
aos/às jovens competências em pensamento crítico e
literacia mediática e de informação, na vertente
ecológica (ver exemplos propostos no Capítulo 4);

•

Fornecer aos/às jovens a capacidade, ferramentas e
recursos necessários para aprender a verificar as
fontes de informação, detetar a desinformação e
questionar rumores, fraudes e branqueamento
ecológico;

•

Sensibilizar os/as jovens para a importância de produzir
e divulgar informação e conteúdo mediático, de forma
precisa e responsável;

•

Capacitar os/as jovens para assumir um papel ativo
na contestação da desinformação sobre a crise
climática e na oposição às fraudes, através de
argumentos baseados em factos e de fontes
credíveis;

•

Melhorar a integração das competências em
pensamento crítico e literacia mediática e de
informação, na vertente ecológica, nas suas próprias
competências; e

•

Identificar fontes credíveis de informação sobre a
emergência climática e as questões ambientais, e
certificar-se de que os/as jovens têm conhecimento das
mesmas.

Como tal, a LMI Ecológica aperfeiçoa as competências de
pensamento crítico necessário para identificar, selecionar,
utilizar e multiplicar as informações mais credíveis, atualizadas e
relevantes sobre as questões ambientais , ajudando assim os/as
jovens a tomar decisões informadas e formular opiniões em
relação à ação climática. Por exemplo, fundamentar opiniões
nas mais recentes pesquisas científicas, em vez do blog que
expressa visões pessoais, ou examinar as fontes de informação
que defendem ou questionam as alterações climáticas, antes de
publicá-las nas redes sociais.
Adicionalmente, a LMI Ecológica tem também o potencial de
ajudar a desenvolver estratégias mais eficientes de
comunicação e pesquisa de informações, que podem
contribuir para reduzir a pegada de carbono (por exemplo, ao
obter melhores resultados de pesquisa, em menos tempo, ou
ao reduzir o tempo que os computadores são utilizados para
encontrar ou comunicar informações).19
Os/as jovens podem ser facilmente enganados/as e
negativamente influenciados/as nas suas escolhas de vida,
na formação de opiniões e na capacidade de exercer a
cidadania ativa e os seus direitos, se não tiverem as
habilidades e competências adequadas em LMI.
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notícias e notícias falsas sobre a emergência climática e estão a
ser realizadas campanhas de informação sobre este assunto.»

QUE TIPO DE ATIVIDADES?
•

•

Coorganizar ou aderir a campanhas de informação ou
de sensibilização sobre a verificação de factos das
alterações climáticas e de combate / denúncia das
teorias de conspiração e fraudes;

COM FACTOS CONTRA AS NOTÍCIAS FALSAS:
ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
Bundesnetzwerk Österreichische Jugendinfos, Áustria

Organizar workshops, sessões de informação e outros
eventos, para ajudar os/as jovens a desenvolver as
competências de literacia mediática e de informação
(ver exemplos propostos no Capítulo 4),

•

Criar materiais e recursos de informação com os/as
jovens, para sensibilizar sobre a importância das
competências de literacia mediática e de informação
(por exemplo, vídeos, podcasts, artigos);

•

Incluir, nas atividades, jovens ativistas e principais
partes interessadas das áreas das alterações
climáticas, sustentabilidade ambiental e redes sociais
e informação (por exemplo, cientistas, jornalistas,
verificadores de factos, organizações da sociedade
civil);

•

Criar parcerias com outras instituições de ensino e
organizações especializadas em informar os/as jovens
sobre a situação ambiental da Terra, e fornecer os
espaços para partilha de opiniões e ideias (por exemplo,
escolas ou workshops de clubes juvenis, Jornadas
Abertas).

BOAS PRÁTICAS E INICIATIVAS
CONHECER OS ODS E ENFRENTAR A
DESINFORMAÇÃO
ó

No outono de 2020, os Centros
Austríacos de Informação para Jovens
estão a lançar uma campanha sobre
notícias falsas e alterações climáticas.
Um «guia de argumentação» apelativo
aos jovens será publicado
como parte desta campanha, onde
discursos frequentes contra
as alterações climáticas são revelados
e se oferecem técnicas gerais de
argumentação, para ajudar os/as
jovens nas suas iniciativas
de envolvimento com o tema.
Como um segundo ponto de
interesse, os Centros Austríacos
de Informação para Jovens vão
lançar um recurso educativo aberto
(REA) sobre este tema, dirigido a professores e profissionais
educativos. Este REA associa a literacia da informação com o
tema das alterações climáticas; os exercícios incluídos estão
preparados para ser realizados nas salas de aula e em
workshops. A identidade visual da campanha será criada num
processo de participação dos/as jovens. O convite para as
ilustrações será publicado no final de abril, no Instagram; os/as
vencedores/as farão parte do guia de argumentação e serão
presenteados/as com uma assinatura do Skillshare, uma
plataforma que oferece cursos criativos online.

O CLIMA MUDA, A VERDADE NÃO

ã

Dia Europeu da Informação aos Jovens 2020, ERYICA

Anualmente, a 17 de abril, a Agência Europeia de Informação e
Aconselhamento para Jovens (ERYICA), juntamente com os seus
membros e intervenientes, celebram o Dia Europeu da
Informação para Jovens (European Youth Information Day - EYID)
em toda a Europa. O mote do Dia em 2020 é o seguinte:
“O clima muda, a verdade não. Mantém-te informado,
verifica por ti próprio.”
A campanha convida os/as jovens a incentivar a defesa da
juventude e do pensamento crítico num dos temas mais
discutidos da nova década: a emergência climática.
O objetivo da campanha EYID 2020 é:
A agência é um exemplo de formas inovadoras para
fornecer informações credíveis, a fim de promover a
sensibilização sobre a nossa crise ambiental atual.
«Através das Redes Sociais do Departamento de Juventude, foi
desenvolvida uma campanha de informação sobre os Objetivos

•

Promover a consciencialização sobre a literacia
mediática e de informação, a importância de
verificar os factos e prestar atenção às fontes de
informação.

•

Capacitar os/as jovens a verificarem por si próprios que

de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Era publicada uma

este problema é real e que podem constatá-lo em

imagem diariamente, com um ODS e um facto extraordinário

qualquer local, próximo de si, no seu próprio país, cidade

sobre esse objetivo.

ou aldeia.

Foram criadas e publicadas 17 imagens. A atividade foi divulgada
no Twitter e Instagram. Além disso, foram publicadas
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•

Incentivar os/as jovens a informarem-se sobre as
notícias, factos e pesquisas atuais sobre a emergência
climática e o que pode ser feito.

VERIFICAÇÃO DE FACTOS CONTRA AS FRAUDES DAS
ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

•

Apoiar os/as jovens a encontrar maneiras de reduzir
o seu impacto ecológico e incentivar a agir e divulgar
essa informação.

Institut Valencià de la Joventut, Região de Valência - Espanha

O Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) estabeleceu uma
colaboração com os verificadores de factos maldita.es, para
realizar atividades com jovens e viabilizar sessões para
profissionais de informação para jovens sobre verificação de
factos.
Maldita.es é um sítio da Internet de jornalistas independentes,
sem fins lucrativos, que visa dar aos/ás cidadãos/ãs ferramentas
para aprender como detetar desinformação e fraudes. Uma das
linhas editoriais de maldita.es é monitorizar o discurso político e
a desinformação, que aparece nas redes sociais, e analisar as
mensagens utilizando técnicas de jornalismo de dados para
verificá-las.
Maldita Ciencia desempenha um papel importante na
identificação da desinformação e fraudes relacionadas com
factos científicos, a emergência climática e as questões
ambientais. Utilizando pesquisas e evidências científicas, o sítio
da Internet empenha-se especialmente na explicação da maioria
das fraudes virais que circulam nas redes sociais, com factos
fundamentados.

FALSAVERDADE

Esta campanha é um esforço conjunto entre a ERYICA,
os serviços de informação para jovens de toda a Europa

AS PLANTAS SOFREM?
São capazes de
detectar e responder a
estímulos negativos,
lesões ou feridas. No
entanto, não têm
sistema nervoso e não
possuem uma
capacidade sensitiva
como a nossa morte,
de acordo com a OMS.
Recomenda-se manter
a higiene e a segurança
alimentar.

e os/as jovens.
Durante esta campanha foram organizadas, com jovens, várias
ações participativas nas redes sociais e atividades educativas
não-formais.

Graças a esta cooperação, o IVAJ está a preparar uma campanha
para jovens embaixadores/as para lidarem com as fraudes e a
desinformação sobre as questões sociais, saúde e ciência,
utilizando artigos da maldita.es e métodos de verificação de
factos para ilustrar esses exemplos. Adicionalmente, os
especialistas de maldita.es vão viabilizar algumas sessões sobre
literacia mediática e de informação para profissionais de
informação para jovens, em toda a região.
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1.2

PROMOÇÃO DA CIDADANIA ATIVA E
ENVOLVIMENTO DA SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL
Podem ser identificadas duas tendências que terão de ser
compensadas, no que diz respeito aos processos de

«A crise climática é uma grande preocupação para
os/as jovens, afinal de contas, um ambiente
saudável é um pré-requisito para a preservação da
vida no nosso planeta e, portanto, para o nosso
próprio usufruto dos direitos humanos, de acordo
com Convenção Europeia dos Direitos do Homem. A
informação para jovens é fundamental para os/as
apoiar e atribuir-lhes conhecimentos, competências,
atitudes e valores para alcançarem e exercerem os
seus direitos humanos e sociais, e os seus deveres
como cidadãos/ãs ativos/as, de forma a se
envolverem na promoção desses direitos e da
democracia. As instituições democráticas contam
com o compromisso e a participação dos/as jovens
para moldar as políticas sustentáveis para o
presente e futuro.»

participação da juventude, e a informação para jovens tem um
papel evidente a desempenhar em ambas. Por um lado, a
motivação dos/as jovens para aderir aos processos
participativos e ao ativismo surge apenas quando estes/as se
sentem preocupados/as com a questão, quando sentem que
são levados/as a sério e quando os seus hábitos, padrões e
canais de comunicação são atendidos. 21 Por outro lado, como já
foi mencionado na secção 1.1, sem acesso à informação e
competências certas, os/as jovens podem ser vulneráveis a
diversos riscos relacionados com uma utilização diferente das
redes de comunicação, como a divulgação dos dados pessoais,
desinformação ou manipulação.22
De forma a garantir uma cidadania ativa relevante e um
envolvimento de jovens, eles/as têm de ter, primeiro, fácil acesso
à informação sobre como podem dedicar-se, o que é que está
em jogo e quais são e onde estão as oportunidades disponíveis.
Saber o que se está a passar é o primeiro passo para ganhar o
interesse e tomar decisões informadas sobre como se
envolver.23 Por vezes, os/as jovens poderão não se envolver, não
por não terem interesse, mas simplesmente porque não têm
informação sobre as oportunidades de participação que
existem.24 Por, exemplo, antes de aderir a um movimento de
juventude, é importante que compreendam os valores
subjacentes a esse movimento e consigam identificar-se com
esses mesmos valores.

Antje Rothemund
Responsável do Departamento da Juventude,
Conselho Europeu

No contexto da emergência climática, os/as profissionais de
informação para jovens têm a responsabilidade de os/as ouvir
para compreender novas formas de envolvimento e incentivar
a cidadania ativa e a argumentação informada. Este aspeto
está bem refletido na Carta Europeia de Informação para
Jovens, reconhecendo, no princípio 5.3, que os serviços de
informação para jovens devem promover a cidadania e a
participação ativa.20

O papel principal dos serviços de informação para jovens, neste
contexto, é fornecer apoio e informação, bem como espaços
para os/as jovens discutirem, debaterem e ponderarem como
poderão envolver-se e o que podem fazer e a que níveis. Existe
uma ampla variedade de atividades e iniciativas inspiradoras,
com o objetivo de promover uma cidadania ativa ecológica e
apoiar o envolvimento para a proteção ambienta. De facto, as
ações podem ser desenvolvidas em níveis diferentes e envolver
diferentes dimensões, como iniciativas políticas, reformas
legislativas ou colaborações intersectoriais.

A crise climática tornou-se definitivamente numa crucial fonte
de ação, descontentamento e protesto global, entre os/as
jovens. Através de iniciativas como as Sextas-feiras para o
Futuro e a Juventude pelo Clima, os/as jovens apoderaram-se
desta luta e conduziram protestos contra à falta da ação para
diminuir as alterações climáticas e a proteção ambiental. Os
serviços de informação para jovens devem abordar as
tendências de envolvimento, preocupações e interesses
dos/as jovens e apoiar diferentes demonstrações de
cidadania ativa. Deverão incentivar os/as jovens a encontrar
as suas próprias formas para agirem com impacto e de se
fazerem ouvir.

21
Schols, M. (2015). Young, online and connected. The impact of everyday Internet use
of Dutch adolescents on social cohesion. Rotterdam: Erasmus Research Centre of Media,
Communication and Culture.
22
Livingstone, S., Mascheroni, G., Ólafsson, K. & Haddon, L. with the networks of EU Kids
Online and Net Children Go Mobile (2014) Children’s online risks and opportunities:
Comparative findings from EU Kids Online and Net Children Go Mobile.
23
ERYICA, SEGA, and UMKI (2017) Youth Information Workers fit for Youth.
24
Conselho Europeu (2015) Have your say! Manual on the revised European Charter on the
Participation of Young People in Local and Regional Life.

20 5.3 Os Serviços de Informação para Jovens promovem a cidadania
e a participação ativas. (Carta Europeia de Informação para Jovens, 2018)
21

SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO ECOLÓGICOS PARA JOVENS • CAPÍTULO 1
NÍVEIS COMPLEMENTARES DE PARTICIPAÇÃO
Níveis

Implicações

Exemplos

Nível Micro

Incentivar a adoção de uma política de desperdício
Mudar hábitos pessoais e adotar práticas diárias individuais e
zero em casa, comer menos carne, comprar produtos
mentalidades ecológicas; e sensibilizar os pares e familiares.
locais biológicos, utilizar os transportes públicos ou
Este nível também será explorado no 1.3.
demorar menos tempo no banho.

Nível Mezzo

Juntar-se a grupos locais que se interessem pelo ambiente;
defender práticas mais ecológicas, face a face, com os
decisores locais; atrair a atenção dos media locais sobre uma
questão específica; ou agir em prol das questões que afetam
o ambiente imediato.

Reduzir a poluição do ar numa cidade, ao utilizar
transportes públicos ou bicicleta; fazer voluntariado
numa ONG local para apanhar o plástico do rio;
plantar árvores com um grupo de vizinhos ou limpar
a praia mais próxima.

Nível Macro

Agir ao nível global, Europeu ou nacional. O envolvimento a
outros níveis associa-se à questão global em qualquer nível
específico.

Juntar-se a grupos de interesse, agir numa escala mais
ampla, movimentos online ou aderir a protestos
globais.

EM QUE É QUE SE DEVE FOCAR?
•

•

Estar informado sobre novas formas do envolvimento
dos/as jovens, de movimentos liderados por jovens e de
campanhas sobre a ação climática a nível local e global;

Patrocinar campanhas e ações lideradas por
jovens, sobre sustentabilidade ambiental e
defesa da ação climática;

•

Promover e fornecer informação sobre o
envolvimento dos/as jovens e oportunidades de
voluntariado para ações de proteção ambiental em
diferentes níveis;

•

•

Informar os/as jovens sobre como se envolverem em
movimentos ou organizações ativas na redução das
alterações climáticas, na sustentabilidade ambiental e
na defesa ecológica;

•

•

QUE TIPO DE ATIVIDADES?

•

discussões, dias
informativos, visitas a
locais, campanhas popup e outras atividades
com jovens, focando a
sustentabilidade

Informar e ajudar jovens a canalizar as suas vozes para

ambiental (ver

os decisores (por exemplo, conselhos de juventude

exemplos das

sobre o clima) bem como para organizações de

atividades propostas

informação para jovens;
Cooperar com as autoridades públicas relevantes,
escolas e as principais intervenientes na área da
proteção ambiental;25

•

Manter-se a par das mais recentes políticas e
desenvolvimentos relacionados com a proteção
ambiental para compreender melhor o contexto;26 e

•

Prever as necessidades e tendências futuras dos

Planear e coorganizar
workshops, debates,

Capacitar e apoiar jovens a planear e orientar
projetos e atividades sobre a ação climática e a
sustentabilidade ambiental;

•

Fornecer informação
de qualidade a jovens,
através dos seus canais
de comunicação,
incluindo
oportunidades
concretas para os/as
jovens agirem,
dedicarem-se e
realizarem projetos;

no capítulo 4);

objetivo de antecipar respostas em tempo útil.
25 8.3 Os Serviços de Informação para Jovens cooperam com os intervenientes
relevantes, a fim de identificar necessidades, procurar sinergias, partilhar
conhecimentos e tornar a informação para os jovens visível
26 8.4 Os Serviços de Informação para os Jovens cooperam a nível local, regional,
nacional, Europeu e internacional e partilham as melhores práticas e conhecimentos.
(Carta Europeia de Informação para Jovens, 2018)
27 9.2 Os profissionais de informação para jovens estão cientes dos novos
desenvolvimentos, leis relevantes e mantêm-se informados sobre tendências entre
jovens. (Carta Europeia de Informação para Jovens, 2018)
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A TakingITGlobal
desenvolveu o Climate
Change Youth Guide to
Action, que pretende
inspirar, informar e
incluir os/as jovens na
ação sobre as alterações
climáticas. Embora cada
secção do guia destaque
passos importantes para
essa ação, é possível
entender que certas
peças são
particularmente úteis
(baseado nos seus
conhecimentos e
necessidades). O guia
define seis dimensões

•

Fornecer espaços e
diferentes e fornece
oportunidades para
recursos adicionais de
os/as jovens
informação para apoiar
debaterem e
cada secção nos
discutirem as questões
apêndices.
ambientais, com a
participação de peritos,
organizações da sociedade civil, ativistas e decisores; e

••

Incluir atividades ao ar livre na rotina diária do trabalho para
jovens, como oportunidade de criar uma experiência em
primeira mão e de promover tempo passado na natureza, o
que se pode transformar num forte impulso interior, para
enfrentar as questões ambientais

jovens, tendo em conta as mudanças sociais e
financeiras associadas à emergência climática, com o

GUIA DA JUVENTUDE PARA
A AÇÃO SOBRE AS
ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
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TER UM IMPACTO DURADOURO
•
Avaliar o Seu Projeto
•
Sustentar a Sua Ação

1

6

REFLETIR + INSPIRAR-SE
•
Citações
•
Denunciar
•
Retratos das Alterações Climáticas
IDENTIFICAR + INFORMAR-SE
• O que são alterações climáticas?
• O Básico: Alterações Climáticas

PLANEAR + PÔR A ANDAR
•
Escolher a Ideia do Projeto
•
Definir Objetivos
5
Inteligentes
•
Criar o seu
Plano de Ação
•
Implementar o
Plano de Ação

em 60 seg.
•
2 •
•

O que se Segue?
Redução e Adaptação
Enfrentar Alterações Climáticas:
Jovens e Política

•
•
•

4

O que é Política? (porque
precisamos dela?)
Fazer a Diferença
Identificar as suas Paixões

3

CONECTAR-SE
•
O que é o Networking?
•
Identificar e fazer um Levantamento das Redes
•
A Importância de Coligações

LIDERAR + ENVOLVER OS/AS OUTROS/AS
•
Conduzir os Projetos para o Sucesso
•
Construir a Equipa

Fonte: TakingITGlobal (2011) Climate change Youth Guide to Action

BOAS PRÁTICAS E INICIATIVAS

Jovens com idades entre os 18 e
25 anos, escolhem um documentário
da seleção anual do Festival,
que queiram apresentar durante
a projeção de um debate, de
livre acesso. Os/as jovens são
acompanhados/as na preparação do
debate e procura de palestrantes
para partilharem opiniões
com o público e aprenderem
técnicas de animação.

JUVENTUDE DISCUTE AS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS,
A SAÚDE E A ALIMENTAÇÃO NO FESTIVAL
ALIMENTERRE
PIJ Pleyben Châteaulin Porzay, France

O centro de informação para jovens de Châteaulin (PIJ) organiza
atividades com jovens por altura do Festival Alimenterre, em
parceria com a rede RITIMO . Este Festival Belga pretende
sensibilizar o público para os desafios da alimentação saudável,
sustentável e acessível para todos/as.

Em 2019, quatro jovens participaram
no Festival e foram acompanhados/as
em todos os passos, por um
conselheiro de informação
para jovens. Aundrey, 21 anos,
trabalha e os seus pais são
agricultores. Bastien, 27 anos, trabalha também no negócio da
família. Gwendoline, 18 anos, estuda no liceu. E finalmente,
Mélina, é voluntária numa sala de espetáculos. A finalidade do/a
conselheiro/a de informação para jovens é possibilitar que falem
sobre uma questão que os/as interesse verdadeiramente
(alterações climáticas, saúde, alimentação) e ajudá-los/las a
implementar um projeto de A a Z - não é fazê-lo por eles/elas,
mas dar-lhes as ferramentas para serem os/as verdadeiros/as
líderes do Festival. Todos/as prepararam a exibição e o debate e
encontraram um/a agricultor/a biológico que concordou em
falar sobre sua própria experiência. A maioria de participantes
veio das áreas circundantes: cerca de 35 pessoas, uma dúzia
eram adolescentes com seus pais. No fim do debate, a equipa
da sala de espetáculos convidou os/as jovens
organizadores/aspara partilhar um jantar numa atmosfera
muito boa.
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Respondendo à solicitação de uma geração ansiosa para fazer a
sua parte na proteção ambiental, a Eurodesk UK tem capacitado
jovens voluntários/as a partilhar as suas experiências com as
Histórias da Juventude, a sua página de Internet dedicada, com
testemunhos de jovens. As histórias são recolhidas através dos
parceiros e multiplicadores da Eurodesk UK e também por
jovens que se dirigem à Eurodesk UK. Os/as jovens são
apoiados/as durante o processo da escrita e, quando a história
está online, é partilhada por todos os canais das redes sociais,
juntamente com as oportunidades de voluntariado disponíveis
para projetos ambientais, a nível nacional e internacional. As
experiências marcantes dos/as jovens inspiram outros/as a
ganhar novas competências e incentiva-os/as a seguir um
caminho semelhante.

AGENTE ECOLÓGICO: ATIVIDADES
LIDERADAS POR JOVENS SOBRE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Eurodesk Provincia Verbano Cusio Ossola Vedogiovane, Italy

FLORESTA ERASMUS
ESN Aveiro, Portugal

O projeto do Agente Ecológico pretende capacitar jovens das
áreas da montanha da região de Piedmont, com as principais
competências para a participação e o empreendedorismo
ativos, centrados na proteção ambiental e no desenvolvimento
sustentável. Os/as participantes abordaram os temas da
educação e comunicação ambiental, consumo consciente,
reciclagem, arte na natureza, inovação social e economia
ecológica.
O projeto realizou-se através de diversos intercâmbios de
juventude, formações/seminários internacionais sobre temas
ambientais e criou oportunidades de voluntariado. Foram
projetados e geridos 18 eventos diferentes pelos/pelas jovens,
que participaram nos intercâmbios. Os/As organizadores/as
receberam mais de 100 entradas de vídeos e artigos para os
concursos. O projeto Agente Ecológico ganhou o Prêmio
Eurodesk, em 2017, pela inovação na participação da educação
ambiental, através da informação para jovens e práticas de
cidadania ativa.

Vouzela é uma pequena cidade Portuguesa, localizada no
distrito de Viseu. Em 2017, grande parte do seu território
natural foi devastado pelos incêndios. Desde essa altura que,
semestralmente, a Câmara de Vouzela, o ESN Aveiro e os/as
estudantes internacionais da Universidade de Aveiro têm
trabalhado juntos para tentar reparar os danos e restaurar a
beleza natural de Vouzela.

PROMOVER O VOLUNTARIADO E PROJETOS
LIDERADOS PORJOVENS SOBRE
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

É uma experiência de aprendizagem enriquecedora para os/as
estudantes internacionais, voluntários/as e também para a
comunidade local. Na atividade, participantes discutem a
prevenção dos incêndios e o papel que cada espécie específica

Eurodesk UK

de árvore desempenha nessa prevenção; têm também a
oportunidade de visitar uma área rural de Portugal. Os/as
estudantes internacionais saem da atividade, sentindo que
contribuíram. A ESN Aveiro acredita que voluntariarem-se em
conjunto com a comunidade local é essencial para a sua
experiência de mobilidade, ajudando especialmente com o
ambiente, dado os tempos complicados que estamos a
atravessar,
como forma
de contribuir e
aprender num
cenário diferente.

24

SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO ECOLÓGICOS PARA JOVENS • CAPÍTULO 1

OPORTUNIDADES EUROPEIAS /
INTERNACIONAIS PARA REALIZAR
PROJETOS AMBIENTAIS PARA JOVENS
A União Europeia e outros organismos internacionais, como o
Conselho Europeu ou as Nações Unidas, oferecem bolsas e / ou
oportunidades a jovens e organizações de juventude, para
realizarem projetos e iniciativas e participarem em experiências
sustentáveis de mobilidade para fins de aprendizagem, no
estrangeiro. Ler mais no Capítulo 3, Programas de Juventude
mais Ecológicos - critérios financeiros (página 57).

da Estratégia da UE para a Juventude. Para participar
no processo, é necessário entrar em contato com o
grupo nacional de trabalho do seu país ou o Fórum
Europeu da Juventude, se o seu país não constar da
lista.
•

Discutir a Europa: uma plataforma onde os/as
cidadãos/ãs da UE podem debater as questões que
os/as preocupam, com políticos/as e peritos/as
Europeus/Europeias.

UNIÃO EUROPEIA
A UE oferece diferentes oportunidades de financiamento aos
jovens e às organizações de juventude. Embora a maioria dos
programas sejam mais abrangentes, que apenas as alterações
climáticas, é possível realizar projetos referentes a este tema27:
•

CONSELHO EUROPEU
A Fundação Europeia da Juventude (Euopean Youth Foundation
EYF) é um fundo criado em 1972, pelo Conselho Europeu, para

Corpo Europeu de Solidariedade: uma iniciativa
baseada no voluntariado que permite a jovens dar uma
contribuição prática em várias áreas, incluindo a
proteção ambiental. O programa está disponível para
jovens entre 17 - 30 anos de idade.

•

Intercâmbio de jovens Erasmus +: permite que
grupos de jovens entre os 13 e os 30 anos de idade,
de diferentes países, se encontrem, coabitem e
trabalhem em projetos partilhados, durante curtos
períodos (5-21 dias).

•

Erasmus para Jovens Empreendedores: um programa
de intercâmbio transfronteiriço que dá a
oportunidade, a novos/as empreendedores/as ou
aspirantes, de aprender a gerir um pequeno negócio
com empreendedores/as experientes, noutro país
participante.

•

Programa LIFE: LIFE financia projetos segundo os seus
sub-programas de ação ambiental e climática, para
ajudar a implementar o Pacto Ecológico Europeu.
Grande parte dos projetos LIFE são os chamados
projetos tradicionais, que podem ser coordenados por
qualquer entidade legal, registada na EU: instituições
públicas e ONG de juventude. Muitos dos projetos
tradicionais evidenciam as melhores práticas, realizam
experiências, sensibilizam a opinião pública ou
demonstram os avanços nas práticas ambientais.

dar apoio financeiro e educativo para as atividades Europeias da
juventude. As ONG da juventude dos Estados-Membro do
Conselho Europeu e os signatários da Convenção Cultural
Europeia podem candidatar-se ao apoio da Fundação.
O objetivo do EYF é fazer com que a voz da juventude seja
ouvida ao mais alto nível da tomada de decisões, apoiar as
organizações e redes de jovens não-governamentais da
Europa e promover a paz, compreensão e respeito.
A Fundação tem um orçamento anual de cerca de 3,7 milhões
de euros. Desde 1972, mais de 300.000 jovens com idades
entre os 15 e os 30 anos beneficiaram diretamente das
atividades apoiadas pela EYF.

NAÇÕES UNIDAS
A agenda das Nações Unidas (ONU) para a juventude é
orientada pelo Programa de Ação Mundial para a Juventude
(WPAY) . Este estabelece um enquadramento político e
diretrizes práticas para a ação nacional e o apoio internacional,
no sentido de melhorar a situação de jovens em todo o mundo.
Desde 1999 que este programa tem sido promovido
adicionalmente, no âmbito do Dia Internacional da Juventude,
celebrado a 12 de agosto.

As instituições da UE têm mecanismos de diálogo com jovens,
como os diálogos de cidadãos, grupos de consulta e reuniões

A ONU também gere o Programa de Delegados da Juventude
das NU que promove, entre jovens, a participação na tomada
de decisões. Os/As delegados/as da juventude podem
participar em diversas reuniões intergovernamentais nas NU.

com movimentos juvenis. Seguem alguns exemplos:
•

Diálogo de Jovens da UE: um mecanismo de diálogo
entre jovens e decisores/as, realizado no âmbito

27

Fonte: Portal Europeu da Juventude
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por jovens, ao apoiar os/as jovens e as redes de jovens
existentes e criar pontes entre eles/as. A visão da YoU-CAN é de
um mundo onde jovens sejam conscientes de seu futuro
comum e da interação com o nosso planeta, e participem
ativamente na construção de sociedades prósperas, justas e
sustentáveis, contribuindo para o propósito do Acordo de Paris
da UNFCCC, de reduzir significativamente, os riscos e impactos
das alterações climáticas. A rede vai contribuir para os
programas da UNESCO e beneficiar das suas capacidades na
educação, ciência, cultura e comunicação e informação, quando
possível.

UNESCO
Como organização das NU para a educação, ciência e cultura, a
UNESCO trabalha com os/as jovens e dedica-se a acompanhálos/las no trabalho em conjunto para impulsionar a inovação e a
mudança social, para participar plenamente no desenvolvimento
de suas sociedades, para erradicar a pobreza e desigualdade e
para promover uma cultura da paz.
Entre outros, gerem a Iniciativa de Espaços para Jovens para
fomentar o envolvimento dos/as jovens nas suas comunidades;
coordenam o Fórum da Juventude da UNESCO com o objetivo
de criar uma oportunidade inovadora para jovens dialogarem
entre si e com a UNESCO e, evidentemente, eles/as são o motor
que impulsiona o Dia Internacional da Juventude. Poderá juntarse à comunidade online para saber informações sobre os
próximos Fóruns.

UNICEF
Vozes da Juventude da UNICEF é o espaço online para jovens
aprenderem mais sobre questões que afetam o seu mundo.
Esta plataforma permite que os/as jovens do mundo inteiro
expressem a sua opinião, debatam e tomem iniciativas sobre

Outra iniciativa, a Rede de Jovens para a Ação Climática (Youth
UNESCO Climate Action Network YoU-CAN) foi lançada em
2019, na COP25 em Madrid, com o lema ‘Mudar mentes, não
o clima’ para reforçar a ação climática liderada

os problemas mundiais.
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1.3

PROMOVER A SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL E PRÁTICAS ECOLÓGICAS
pegada ecológica que desejam ter. Um princípio muito básico da
informação para jovens é que só se pode tomar a decisão, uma
vez informados/as das opções e alternativas que existem. Isto
aplica-se também às escolhas ecológicas do estilo de vida e do
consumo.

«Nós temos mesmo de ouvir os/as jovens e ser
críticos sobre o nosso próprio papel como
fornecedores de informações para jovens, no que diz
respeito a recompensas, como planeamos eventos,

Além disso, os serviços de informação para jovens podem
desempenhar um papel importante no apoio à compreensão
dos/as jovens dos principais fundamentos, questões e
conceitos da emergência climática e sustentabilidade
ambiental. No entanto, quando se fala de questões ecológicas
e ecologia com os/as jovens, e especialmente com grupos mais
jovens, é importante ter em conta que têm, normalmente, uma
sensibilidade ambiental mais forte. Por isso, é essencial falarlhes sobre este problema sem ser demasiado alarmista.

gerimos os nossos escritórios ou nos deslocamos
para ir trabalhar. Acho que não se trata realmente de
planear novos eventos, mas sim, abordar os/as
jovens como iguais e respeitar as suas preocupações,
sonhos e desejos. Podemos aprender muito com
eles/elas e eles/elas podem aprender connosco.
Gosto muito do conceito “laboratórios do futuro”,
onde os/as jovens podem imaginar e “projetar” um
futuro no qual desejem viver - tão utópico quanto

Eco-ansiedade e ansiedade
climática tornaram-se uma
realidade comum. Assim, é essencial
comunicar as preocupações de
forma construtiva e delicada
para assegurar que
práticas e ações favoráveis
ao ambiente são
percecionadas como algo positivo,
transmitam esperança e inspirem a
fazer a diferença.

pretendam que seja.»
Alena Brunner
Profissional de informação para jovens e Coordenadora
Nacional da Eurodesk, Rede Nacional dos Centros de
Informação para Jovens, BÖJI, Áustria

O papel fundamental da informação e aconselhamento para
jovens deve ser a promoção de práticas, espaços, ferramentas,
atividades e serviços mais ecológicos, enquanto se incentiva a
cidadania ativa dos/as jovens e o pensamento crítico relativo à
sustentabilidade ambiental e à ação climática.

Os conceitos de ambiente,
sustentabilidade ambiental,
ecologia e alterações climáticas
podem ser de difícil compreensão para certas faixas etárias. O
papel do/a profissional de informação para jovens é, então,
simplificá-los tanto quanto possível, explicando as coisas de
forma concreta, para que os conceitos sejam compreendidos e
retidos. Podem ser preparadas atividades educativas e lúdicas,
ao ar livre, que ofereçam a jovens experiências personificadas
do mundo natural, sensibilizando para a proteção de natureza.

No processo de decisão em relação à sua educação ou
percurso profissional, os/as jovens também escolhem o estilo
de vida pessoal que irá definir as suas vidas. Na verdade, as
nossas escolhas e estilos de vida individuais marcam a forma
como nos relacionamos com o mundo à nossa volta e têm um
impacto significativo, não só na nossa comunidade, mas
também no ambiente e na sociedade em geral. Desta forma,
essas primeiras decisões autónomas têm de ser
fundamentadas em informações abrangentes, imparciais,
extensas e comprovadas.28

Utilizar métodos de ensino não-formais para promover práticas
ecológicas é uma forma muito específica e útil de sensibilizar os
jovens para os temas da sustentabilidade ambiental, com os
quais podem não estar assim tão familiarizados (ver exemplos
das atividades no capítulo 4). Utilizar o mundo à sua volta para
os/as ajudar a ganhar interesse nas principais questões
ambientais, a adotar novos hábitos pessoais e a sentirem-se
capazes de protestar contra práticas insustentáveis é,

Ao facilitar o acesso dos/as jovens a informações sobre o
envolvimento na sustentabilidade ambiental e práticas
ecológicas, eles/elas recebem as ferramentas para agir de forma
autónoma e estão melhor preparados/as para tomar decisões

provavelmente, a forma mais eficaz de abordar o assunto.

conscientes sobre como pretendem viver e qual a
28 1.1 A informação fornecida é abrangente, fornece uma vista
geral das várias opções disponíveis e é baseada em fontes pluralistas
e comprovadas. (Carta Europeia de Informação para Jovens, 2018)
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O objetivo deve ser também experimentar, em primeira mão, a
beleza natural do nosso planeta, através de atividades ao ar livre
e, assim, promover a sensibilização para a necessidade da
proteção da natureza, entre os/as jovens. É importante dar-lhes
frequentemente atividades ao ar livre e ajudá-los/as a refletir
sobre a sua experiência e conexão com a natureza. A sua
experiência deve ser relacionada com o seu ambiente imediato:
quanto menos abstrata for a experiência, mais interligados/as se
sentirão. Assim que é criada esta ligação, podemos direcionar a
aprendizagem para um nível cognitivo, associando-a a objetivos
mais amplos, explicando a que é que se deve estar atento à sua
escala, porque é que é importante e como podem agir.
Por fim, ao estarem em contacto com jovens diariamente, os/as
profissionais de informação para jovens devem agir como
exemplos a seguir. A forma como produzimos os nossos artigos
promocionais, gerimos os nossos escritórios ou organizamos os
nossos eventos transmite uma mensagem aos/àsjovens. Esta
dimensão está referida no Capítulo 2.

•

Introduzir práticas ecológicas e políticas amigas do
ambiente, como parte das suas atividades diárias, e
envolver jovens nesse processo. Os serviços e os
centros de informação para jovens devem ser um
exemplo inspirador para os seus/suas utilizadores/as,
reduzindo o seu próprio impacto ecológico (veja o
Capítulo 2); e

•

Incentivar os/as jovens a informarem-se sobre o que
podem fazer para apoiar a proteção ambiental a vários
níveis e como protestarem contra práticas
insustentáveis.

QUE ATIVIDADES DEVE ORGANIZAR?

«Para criar um mundo mais justo, pacífico e
sustentável, todos os indivíduos e sociedades devem
estar munidos e capacitados de conhecimentos,
competências e valores, bem como serem incutidos
com uma consciência apurada para impulsionar tal
mudança. É aqui que a educação tem um papel
importante a desempenhar.»

•

Incentivar a alimentação saudável e dietas amigas do
ambiente e explicar porque é que esta política é eficaz
(por exemplo, utilizando serviços de catering
sustentáveis, nos seus eventos, ou organizando um
info-piquenique vegetariano).

•

Fomentar a realização de projetos com pequenos
vídeos sobre bons exemplos para se ser amigo/a do
ambiente; pode também ser uma competição;

•

Organizar team-buildings e formações centradas em
atividades energéticas e ao ar livre, tais como
caminhadas, ou andar de bicicleta, incentivar novos
hábitos sustentáveis e aprender praticando;

Roteiro da UNESCO para Implementação do
Programa de Açcão Global para a Educação sobre o
Desenvolvimento Sustentável, UNESCO, 2014

•

Realizar workshops e atividades lúdicas sobre a arte do
reaproveitamento de desperdícios (upcycling) com os/as
jovens e também peritos/as e ativistas relevantes (por
exemplo, dias de trocas, cafés para consertos).

•

Organizar workshops temáticos sobre hábitos de
consumo mais ecológicos, cozinha ecológica, moda
ecológica, branqueamento ecológico, etc., onde
podem descobrir formas de serem mais ecológicos/as

Lembre-se: não está sozinho/a! Há muitas iniciativas lideradas
por jovens ou cidadãos/ãs e organizações que lutam pelo nosso
planeta. Se quisermos enfrentar uma área específica, basta ver
quem é ativo/a nesse campo, conversar com eles/elas e associar
iniciativas.

enquanto se divertem (ver alguns exemplos no
Capítulo 4).
•

EM QUE É QUE SE DEVE FOCAR?
•

Propor formas divertidas e criativas para minimizar o
impacto ecológico dos/as jovens, como parte das suas
atividades e projetos educativos não-formais. Por
exemplo, visitas a fábricas de reciclagem e cafés para
consertos (repair cafés), ou ao aprender a classificar os
resíduos através dos jogos;

•

Motivar os/as jovens a agir de forma ecológica e a
espalhar a palavra (por exemplo, embaixadores ou
militantes ecológicos da juventude);

•

Promover a experiência in loco com o mundo natural,
passando tempo ao ar livre, organizando visitas ou
atividades em espaços naturais, incentivar atividades de
lazer sem tecnologias;

•

Realizar atividades sobre a medição da pegada de
carbono, do impacto das alterações climáticas ou dos
hábitos do consumo utilizando a ludificação. Já existem,
prontos a serem utilizados, alguns jogos, sítios da
Internet e aplicações. Alguns recursos educativos serão
fornecidos mais à frente.

RECURSOS EDUCATIVOS
SOBRE AS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
Existem vários recursos educativos abertos, disponíveis
para serem utilizados com os/as jovens, pelos/as
educadores/as. Paralelamente aos recursos nacionais,
seguem alguns desenvolvidos por organizações
internacionais:

Capacitar os/as jovens a verificar, por eles/elas
próprios/as, o impacto humano no ambiente natural; a
observá-lo na sua realidade mais próxima, sem ser
demasiado alarmista; e a explorar soluções,
especialmente quando se dirigem aos/às utilizadores/as
mais jovens do seu serviço;
28

•

O nosso planeta, O nosso futuro: uma
ferramenta educativa desenvolvida pela
Comissão Europeia. Baseia-se na informação
contida na publicação “O nosso planeta, O
nosso Futuro: Juntos na Luta Contra as
Alterações Climáticas”

•

NASA Kids Club: uma plataforma que contém
informação, jogos e outros recursos sobre as
alterações climáticas.
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•

•

O objetivo principal é reduzir o consumo de energia pelos/as

WMO for Youth: uma plataforma
desenvolvida pela Organização
Meteorológica Mundial (WMO), para jovens, e
que contêm jogos, recursos, histórias e
muito mais.

alunos/as, bem como a exposição à escassez de combustível,
beneficiando o planeta e os seus bolsos.
https://saves.nus.org.uk/

NASA Global Climate Change - Vital
signs of the planet: esta plataforma fornece
diferentes recursos para se observarem as
evidências das alterações climáticas, como
imagens comparativas, uma máquina do
tempo sobre o clima, vistas globais do gelo,
visualização de dados em tempo real, vídeos
educativos, questionários interativos, e
outros recursos.

MY PLANET MY PLEDGE
Youth Work Ireland, Ireland

Durante o Processo de Consenso
2019 do Youth Work Ireland, os/as
jovens disseram que o ambiente
e as alterações climáticas eram as
principais questões que queriam
aprofundar e fazer campanha
pela mudança. Hoje em dia, são
os/as jovens que estão na
vanguarda da campanha para
combater as alterações climáticas
e a agir para garantir que o
ambiente é protegido para todas
as gerações.

BOAS PRÁTICAS E INICIATIVAS
CAMPANHAS SAVES2 & STUDENT SWITCH OFF
National Union of Students, United Kingdom

O pacote de atividades My Planet, My Pledge foi originalmente
desenvolvido como um recurso para ser trabalhado num
cenário de trabalho de grupo. No entanto, com o surto COVID19 e os encontros online de grupos de jovens, foi adaptado
para ser realizado como um recurso digital. As atividades
podem fazer-se sem muita preparação ou materiais e podem
ser realizadas por monitores/as de jovens e voluntários/as.
Cada ficha de trabalho está disponível num formato que pode
ser descarregado e existe um índice dos principais termos
adicionais e informações de base, que os/as monitores/as
devem consultar antes de iniciar as atividades.
https://www.youthworkireland.ie/what-we-do/my-planet-mypledge

EVENTOS DE TROCA DE ROUPA
LOGO jugendmanagement, Áustria

Por toda a Europa, a Students Achieving Valuable Energy Savings
(SAVES 2) apoia estudantes na redução da sua pegada de
carbono, nas suas universidades e residências privadas,
sensibilizando-os para a eficiência energética e leitura
inteligente e também para a adoptação bons hábitos de
sustentabilidade, que permaneçam além do seu período de
educação. A SAVES 2 é financiada pelo programa Horizon 2020
e foi criada com base no sucesso do projeto Energia Inteligente
da Europa, fundado pela SAVE (2014 - 2017), que expandiu a
campanha Student Switch Off (SSO) para o Chipre, Suécia,
Lituânia e Grécia.

A sustentabilidade - especialmente roupas sustentáveis - tem
sido muito importante para os/as jovens da Estíria, há já algum
tempo. Sendo o serviço de informação para jovens da Estíria, o
LOGO quis associar a divulgação da informação sobre este
tema, com a organização de eventos juvenis e

Através da atual concessão de patrocínios, os parceiros
continuam a expandir a campanha Student Switch Off, do
Reino Unido, para o Chipre, Grécia, Lituânia, Irlanda,
Roménia e Bulgária.
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inovadores. Por este motivo, a LOGO iniciou, em 2015, a
organização de eventos semestrais de troca de roupa, no
centro de informação para jovens. Cerca de 100 pessoas
participaram em cada um dos eventos, que foi bastante
publicitado pela imprensa local e regional.

para enviar uma mensagem aos jovens sobre a importância da
utilização de materiais reciclados e recicláveis. Seguiram os seus
conselhos e fizeram extensas pesquisas sobre diferentes
fornecedores e ideias, considerando também o embalamento e
a pegada de carbono do serviço de entrega.

O conceito de um evento de troca de roupa é bastante simples:
os/as jovens podem trazer até 10 peças de roupa que já não
utilizem, e que estão em bom estado, e trocar uma peça por
outra no evento. Um/a estilista júnior profissional ajuda os/as
jovens a remodelar e enfeitar as suas roupas novas.
Desde o início de 2020, este projeto assume, agora, uma nova
dimensão graças ao apoio do Erasmus +, com o projeto
“Wear(e)able”, sobre roupas sustentáveis, com a coordenação de
“bit Schulungscenter”.

PROCURAR PELA EUROPA NA SELVA
Jekabpils NVO resursu centrs Letónia

A Eurodesk UK também decidiu produzir menos materiais, mas
uma maior quantidade de cada um, para conseguir dar
resposta à solicitação dos seus multiplicadores. Isto contribuiu
para a diminuição do custo por material e assim, no final de
2019 e 2020, foi investido um valor semelhante e os
multiplicadores tinham materiais suficientes para os seus
eventos. Os comentários dos multiplicadores foram, e ainda são
muito positivos, «assegurando que o nosso investimento valeu a
pena», afirma Eva de Luis, Coordenadora Nacional da rede
Eurodesk do Reino Unido.

Juntos, somos uma força que pode tornar o mundo num lugar
melhor! Jekabpils NVO, membro da Eurodesk Letónia, quer
mostrar aos/às jovens que podemos, se quisermos!

O PROJETO UNESCO GREEN CITIZENS
A Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS)
pretende capacitar todas as pessoas com o conhecimento,
competências, atitudes e valores necessários para definir um
futuro sustentável.
Esta plataforma oferece um espaço informativo, destacando
histórias de EDS de todo o mundo, com o objetivo de inspirar
outros/as a contribuir para a luta contra as alterações
climáticas, ao incentivar os/as seus/suas leitores a partilhar as
suas próprias experiências. Estas histórias incluem exemplos
de novas práticas para garantir um futuro sustentável. Esta
plataforma dá continuidade ao ímpeto da UNESCO GREEN
CITIZENS: Pioneiros da Mudança, a exposição itinerante que
homenageou mulheres e homens que realizam atividades de
EDS por todo o mundo, através de nove projetos educacionais
emblemáticos.

«Com o projeto “Search for Europe in the Jungle” (Procurar pela
Europa na Selva), informamos a juventude sobre as
oportunidades letãs e europeias, enquanto caminhamos. Com a
vertente da caminhada, queríamos sensibilizar os/as jovens para
a riqueza ambiental que nos rodeia. Durante a caminhada,
voluntários/as Europeus e participantes de intercâmbios de
jovens partilham as suas histórias sobre as suas experiências e
o que significa para eles e elas ser participante num programa
Europeu. Cada história foi pensada para ser acompanhada por
uma atividade desportiva, para que esses/as jovens percebam
que podem fazer mais do que imaginam».

https://en.unesco.org/greencitizens/green-citizens

MENOS MATERIAL PROMOCIONAL E APENAS
SUSTENTÁVEL
Eurodesk UK

Em novembro de 2018, a Eurodesk UK consultou a sua rede
sobre os materiais existentes e que outros itens gostariam de
ver no futuro. A grande maioria indicou a necessidade de
produzir apenas materiais promocionais sustentáveis, por dois
motivos: ser o mais amigo do ambiente possível e
30
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3.

T-KIT SOBRE SUSTENTABILIDADE
E TRABALHO COM JOVENS

Incentivar jovens a informarem-se sobre as notícias
atuais, factos e pesquisas sobre a emergência climática e
o que pode ser feito a vários níveis.

CAPACITAR OS/AS JOVENS A SEREM CIDADÃOS/ÃS
ECOLÓGICOS/AS

A parceria entre a Comissão
Europeia e o Conselho
Europeu, no domínio da

1.

Capacitar os/as jovens a observar as consequências das
alterações climáticas no seu ambiente imediato e a
compreender a importância da sustentabilidade
ambiental.

2.

Apoiar jovens a encontrar formas de reduzir o seu
impacto ecológico e incentivá-los a agir e divulgar
essa informação.

3.

Organizar e coorganizar atividades de formação,
eventos de sensibilização e sessões de informação
com jovens, para a promoção da sustentabilidade
ambiental.

educativos não-formais.

4.

Apoiar a aprendizagem contínua dos profissionais de
informação para jovens.

Entre outros aspetos, os diferentes capítulos:
• Introduzir diferentes aspetos e conceitos
teóricos;

5.

Estar informado sobre novas formas do envolvimento
de jovens, de movimentos liderados por jovens e de
campanhas sobre a ação climática a vários níveis;

6.

Manter-se atualizado sobre as políticas e
desenvolvimentos recentes, relacionados com a
sustentabilidade e proteção ambiental, para melhor
compreender o contexto.

7.

Prever as necessidades futuras da juventude, tendo em
vista as mudanças sociais e financeiras associadas à
emergência climática, com o objetivo de antecipar
respostas em tempo útil.

juventude, desenvolveu um
kit de formação sobre
Sustentabilidade e Trabalho
com Jovens (2018). A
publicação foi projetada,
primeiramente, para
monitores/as de jovens e
educadores/as que retendem
explorar o tema da
Sustentabilidade com jovens,
através de métodos

•

Explorar a ideia da educação para a
sustentabilidade e os seus métodos mais
comuns;

•

Propor um conjunto de atividades educativas
não-formais para serem desenvolvidas com
jovens;

•

Ilustrar com ideias, sobre como incentivar jovens
a fazer a diferença; e

•

DESENVOLVER UMA ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL
ECOLÓGICA

Fornecer uma listagem de verificação e ideias
para a implementação prática de medidas de
proteção ambiental.

REFORÇAR A LITERACIA MEDIÁTICA E DE INFORMAÇÃO
NA VERTENTE ECOLÓGICA (LMI ECOLÓGICA)
Sensibilizar para a importância da verificação dos factos,
relacionada com a sustentabilidade ambiental, e da
atenção a ter com as fontes de informação.

2.

Fornecer a jovens, ferramentas e recursos necessários
para aprender a verificar as fontes de informação, detetar
desinformação e divulgar informações sobre a

Medir a pegada de carbono organizacional e
desenvolver ações concretas para reduzi-la, como
parte de uma estratégia ecológica.

2.

Introduzir práticas ecológicas e políticas amigas do
ambiente nas atividades diárias e na gestão do
escritório e assim, ser um exemplo e inspirar jovens
utilizadores, ao reduzir o seu próprio impacto ecológico.

3.
Cooperar com as autoridades públicas relevantes,
escolas, organizações da sociedade civil e outros principais
intervenientes no domínio da sustentabilidade ambiental.

OS PRINCÍPIOS DE OURO DOS SERVIÇOS DE
DE INFORMAÇÃO ECOLÓGICOS PARA JOVENS

1.

1.

emergência climática de forma responsável.
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CONDUZIR A ESTRATÉGIA ECOLÓGICA:
PRINCIPAIS ETAPAS PARA ELABORAR UM
PROCESSO PARTICIPATIVO
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2.1

TRAZER TODOS/AS A BORDO!
Nesta seção, serão dadas dicas para elaborar a sua
estratégia organizacional ecológica. O que pode fazer
para se tornar mais ecológico, enquanto organização,
seja um centro de informação para jovens, organização
não-governamental, município ou instituição educativa.

PASSO 2: TROCA DE IDEIAS
Uma boa solução é apresentar à sua equipa o conceito de
uma série de reuniões para brainstorming (troca de ideias),
com o objetivo de discutir a estratégia e as medidas a serem
implementadas. Muitas empresas criaram espaços digitais,
como por exemplo, fóruns nos sítios de Internet ou blogs, para
incentivar os/as funcionários/as a partilhar ideias. Claro que,
como se pode ler na seção «Reduzir a Pegada Digital»,
incentivamos a dar preferência às sessões presenciais.
Juntos, podem concordar em algumas medidas específicas para
melhorar a sustentabilidade ambiental das operações internas,
abordando questões como o transporte, o consumo de energia
e água, a reciclagem e resíduos de plástico. Dependendo dos
recursos disponíveis, pode decidir realizar este exercício por si
mesmo ou utilizar os serviços de peritos/as externos/as, que
farão uma auditoria e prepararão todo o processo, incluindo
uma vertente de aprendizagem e/ou desenvolvimento de
equipa.

PASSO 1: PLANEAR A SUA TRANSIÇÃO
ECOLÓGICA BASEADA NUMA ABORDAGEM
PARTICIPATIVA

MEDIR A PEGADA DE CARBONO

Para atingir objetivos é necessário que toda a equipa
compreenda como a organização se comprometeu com a
mudança e quais serão os efeitos ambientais das suas
contribuições, neste contexto, e consequentemente, no seu dia
a dia.

A pegada de carbono mede as emissões de gases de
efeito estufa, de todas as atividades de uma
organização (pegada organizacional), ou de um
produto ou serviço específico. Vai permitir identificar e

Para isso, será necessário definir etapas claras para a
elaboração de uma estratégia partilhada para o escritório. Para
que a sua estratégia ecológica seja bem-sucedida, é necessário
trazer toda a equipa para bordo, desde as primeiras etapas!

quantificar as principais fontes de emissões. Com base

Embora os centros de informação para jovens possam não ter
tantos recursos quanto as grandes empresas, eles podem
contar com o facto de que a maioria dos/as monitores/as de
jovens são também, agentes de mudança. Alguns dos/as
colaboradores/as já têm, certamente, uma consciência
ecológica e podem apoiar na procura de soluções e na
definição do compromisso que é necessário para que todos/as
mudem os seus hábitos. Aproveite esta vertente e capacite as
suas equipas!

que podem ser utilizados, no cálculo da pegada de

nisso, será possível definir soluções, estabelecer metas
para reduzir as emissões de carbono e monitorizar o
seu sucesso. Existem vários padrões internacionais
carbono de uma organização, como o ISO 14064-1, o
Protocolo Empresarial Normalizado GHG e o Protocolo
Normalizado da Cadeia de Valor GHG. Para isso, será
necessário o apoio de um/a especialista.
Existem também ferramentas gratuitas, disponíveis em
formato digital, para medir a pegada de carbono
individual. As calculadoras da Pegada Ecológica,
Pegada de Carbono e Pegada Hídrica, ajudam as

Esta seção abrange uma pequena parte do que é chamado de

pessoas a determinar qual o impacto que estão a ter

«Gestão sustentável de recursos humanos». De notar que se

no ambiente. É de salientar que, estas ferramentas

referem principalmente a escritórios ecológicos, mas poderão

referem-se ao nosso dia a dia e não ao ambiente de

utilizar-se os mesmos processos para discutir as outras vertentes

trabalho. Podem ser utilizadas para sensibilizar,

abordadas nas diretrizes, como o planeamento de eventos mais

individualmente, os membros da equipa, antes de

sustentáveis e a produção de materiais promocionais mais

iniciar o brainstorming. Ver também a Atividade 9 no

ecológicos.

Capítulo 4.
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8

3

Pode organizar as discussões em torno de vários elementos que são geralmente abrangidos, ao fazer um exercício
destes
1. Cozinha / áreas partilhadas

5. Papel / Impressões

2. Diminuição dos resíduos

6. Utilização digital & equipamento eletrónico

3. Eficiência Energética

7. Políticas de aprovisionamento

4. Transporte / Deslocações

8. Recursos humanos e formação
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ALGUNS EXEMPLOS DE MEDIDAS PARA DISCUSSÃO
•

•

Substituir as comuns lâmpadas incandescentes por
lâmpadas fluorescentes compactas ou lâmpadas LED,
sempre que possível (economiza-se 75% da energia, em
comparação com lâmpadas tradicionais, para a mesma
emissão de luz).

•

Identificar programas alternativos de deslocação e
transporte e oferecer incentivos aos/às
funcionários/as, por exemplo, para o uso de bicicletas.

•

No que diz respeito a viagens de negócios, sempre
que possível, incentivar a utilização do comboio em
vez do avião. Se não for possível evitar o avião, a
organização pode subscrever um programa de
compensação das emissões de CO2.

•

Se o escritório tiver alguma área verde, como um pátio,
utilize este espaço! Equipá-lo com bancos ou sofás, fazer
com que fique aconchegante para que a equipa desfrute
do tempo lá passado, criando ligações entre si e
respirando ar fresco nos intervalos. Organizar reuniões
regulares nesta área verde. Se houver um número
suficiente de pessoas interessadas, organizar breves
sessões de alongamentos nesse espaço.

Todos/as desligam o computador e outros
equipamentos eletrónicos e retiram os carregadores dos
telemóveis da tomada, antes de sair do escritório.

•

Escolher um dia da semana em que todos/as comam
comida vegetariana - ver Segundas-feiras Sem Carne
para recolha de ideias. Tentar investigar e obter os
alimentos de fontes locais e biológicas (por exemplo,
mercado de agricultores, etc.)

•

Esclarecer regras de reciclagem e organizar o espaço:
definir uma área de reciclagem num local destacado no
escritório, incluindo uma caixa para reciclar pilhas e
pequenos equipamentos eletrónicos, e caixotes de
reciclagem de resíduos de papel, junto às impressoras e
nas salas do pessoal.

•

Incentivar a equipa a utilizar canecas, copos, pratos e
talheres "reais", em vez dos descartáveis, bem como
toalhas de pano ou secadores das mãos, em vez de
toalhas de papel.

•

Assumir um compromisso individual e de grupo para
eliminar a água engarrafada; distribuir garrafas de vidro
ou reutilizáveis de 0.5l,aos/às colaboradores/as, para
encherem no dispensador de água / lava-louças (ver
vídeo educativo sobre a História da Água Engarrafada).

•

Usar filtros de café feitos de papel reciclado ou, melhor
ainda, ter uma máquina de café que não precise que
filtros de papel ou cápsulas. Compostar as borras de
café, se possível.

•

Desligar as luzes nos espaços (incluindo casas-debanho), quando não estão a ser utilizados e durante a
noite; considerar a utilização de sensores de economia
de energia.

•

Incentivar as pessoas a utilizar as escadas em vez do
elevador, sempre que possível, e ser consciente na
utilização do aquecimento e ar condicionado.

•

Reduzir a poluição digital ao cancelar a subscrição de
newsletters e emails não desejados e evitar remeter emails
desnecessários (sabiam que 2% das emissões globais de
CO2 têm origem no consumo do Internet?)

•

Em vez de enviar um email para um colega que está
sentado no escritório ao lado, deve aproveitar a
oportunidade para se mexer um pouco e conversar com
pessoa.

medir a evolução e relembrar a equipa sobre os compromissos
assumidos.

© Ciel mon radis Facebook

PASSO 3: COMPROMISSO PARTILHADO E
RECURSOS VISUAIS

•

Plantar uma pequena horta urbana ou um jardim de
ervas, se o espaço permitir; existem diferentes opções,
desde uma simples horta à Aquaponia (um sistema que
combina a aquacultura convencional com a hidroponia,
cultivando a planta na água). Pode ser uma ótima
atividade de formação da equipa.

•

Deve garantir-se que o escritório tenha, pelo menos, uma

Assim que exista um acordo sobre essas metas, é possível
transformá-las num Plano Ecológico. Demonstrar que foram
consideradas as propostas recolhidas! É importante fazê-lo o
mais objetivamente possível, utilizando as metas definidas pela
equipa.

planta grande e verdadeira. Estas não têm apenas a
vertente estética no escritório; são ótimas para reciclar o
ar.
Assegurar que são utilizados produtos ecológicos, não

Tendo isso concluído, uma boa forma de lembrar diariamente é
criar uma comunicação visual, relacionada com as metas. Podem
ser utilizados cartazes existentes ou criar cartazes próprios (ver os
cartazes criados pela Eurodesk e a ERYICA, anexados a estas
publicação, página 94).

prejudiciais ao ambiente, é uma exigência ao selecionar
a empresa da limpeza e ao comprar produtos da
limpeza.

consegue identificar objetivos para as alcançar? Isso vai ajudar a

Por último, mas não menos importante, recordar que estas
medidas são boas também para o bem-estar da equipa! O Centro
para a Saúde e o Meio Ambiente Global, de Harvard, publicou
resultados de uma investigação sobre o impacto de edifícios
ecológicos na função cognitiva. Demonstra que os edifícios
ecológicos afetam positivamente a saúde e função cognitiva!

OUTRAS DICAS QUE UM/A GESTOR/A PODE
CONSIDERAR

•

A certa altura concordou com um conjunto de medidas,
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BOAS PRÁTICAS E INICIATIVAS
PLANO SUSTENTÁVEL PARA REDUZIR O IMPACTO
ECOLÓGICO

RECURSOS VISUAIS PNUD E PNUMA

Agenzija Zghazagh, Malta

O PNUD e o PNUMA criaram um conjunto de

A Agência colocou em prática um plano sustentável para reduzir
o seu impacto ecológico.

cartazes e autocolantes que podem ser utilizados
gratuitamente (em Francês e Inglês). Fonte:

Aqui estão algumas medidas adotadas:

http://www.greeningtheblue.org/sustainability-

•

tutorial.
TORNAR
ECOLÓGICO

formato digital e os contactos com os nossos
prestadores de serviços e jovens são feitos,

NO ESCRITÓRIO:

principalmente, através de email, chamadas de

¤ Economizar energia
¤ Diminuir os resíduos
¤ Reciclar

¤ IMPRIMIR DOS DOIS LADOS e a preto e branco
¤ Definir a impressora/fotocopiadora para o
modo de POUPANÇA DE ENERGIA após utilização

¤ RECICLAR os cartuchos dos toners

outros materiais, divulgamos a informação em

TORNAR
ECOLÓGICO

... e se a impressão não pode ser
evitada lembrar de:

¤ REUTILIZAR as páginas impressas num só lado
para documentos internos ou anotações

Com o objetivo de reduzir o consumo de papel e

telefone e presenciais.

NA CANTINA:
¤ Escolher produtos locais
¤ Comer menos carne
¤ Comer peixe de pesca
sustentável
¤ Escolher biológico
¤ Evitar embalagens

•

Como prestadores de serviços, utilizamos o transporte
público ou coletivo, sempre que viajamos para

EM VIAGEM:

eventos ou reuniões que não se realizam no nosso

¤ Escolher comboios, partilha de
viaturas e assentos económicos em
aviões

edifício.

Para mais informações visitar
www.greeningtheblue.org

•

Certificamo-nos que o material promocional é amigo
do ambiente e tem uma função específica. Ao utilizar
materiais promocionais amigos do ambiente, estamos

PASSO 4: MONITORIZAR,
RECORDAR E RECOMPENSAR

a criar uma consciência ambiental e estamos a agir,
responsavelmente, para com o nosso meio ambiente,
enquanto aliciamos, grande parte do nosso público-

Por fim, é importante acompanhar a implementação dos
compromissos e metas estabelecidos pela equipa e organização.
Se existem metas concretas (por exemplo, diminuir a utilização de
plástico para metade) deve garantir-se a comunicação dos
resultados e incentivar que continuem!

alvo, para a vida ecológica campeã - por exemplo,
palhinhas de alumínio (enquanto se incentivam
também os/as jovens a utilizar garrafas reutilizáveis e
consumir água disponível no local em vez de comprar
água engarrafada nas lojas.

Alguns empregadores oferecem também recompensas para
"empregados/as ecológicos/as"; pode ser um sistema complexo
(por exemplo, a pessoa que tem as melhores pontuações
ecológicas pode ganhar um jantar para dois num restaurante

•

O nosso prédio tem diferentes caixotes para que o
lixo seja separado e reciclado.

•
Ao comprar material para utilizar na distribuição de
POLÍTICA
DE DESPERDÍCIO ZERO E UTILIZAÇÃO
comida, durante os eventos, evitamos qualquer embalagem
EFICIENTE DE ENERGIA

biológico) ou algo mais fácil de gerir, como um desafio mensal
(por exemplo, a pessoa que conseguir evitar a utilização de
plástico, durante todo o mês, pode ganhar um pequeno prémio).
Algumas organizações utilizam aplicações para esse tipo de

deBodrum
plástico.
Além
disso,
usamos
produtos orgânicos
BDK
Youth
Culture
& Art
Centre, Turquia

desafio. Isto pode funcionar como um grande incentivo em alguns
escritórios, mas deverá sondar a ideia na etapa do brainstorming,
antes de investir em soluções avançadas.
Manter a diversão, é claro! Os membros da equipa não devem
entender essas ações como outra tarefa da sua lista; é importante
que o Plano Ecológico seja agradável.
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biodegradáveis em vez de plástico.
Para apoiar o desperdício zero, os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável ODS) e a utilização eficiente de
energia, criamos um conjunto de regras básicas para
implementar no nosso centro. Aqui estão algumas medidas
adotadas:
•

Utilizamos vinagre e suplementos naturais para limpeza.

•

Não existem caixotes de lixo individuais em cada
secretária, mas sim, um principal na porta de saída.

•

Reciclamos plástico, papel e resíduos orgânicos e
levamo-los semanalmente para as unidades de depósito
municipais.

•

Não utilizamos produtos plásticos no escritório.

•

Usamos maioritariamente documentos digitais e
assinaturas eletrónicas, para não desperdiçar papel.

•

Um dia por semana, temos uma alimentação vegan para
reduzir o consumo de carne.

•

Destacamos um/a jovem por mês, como "o membro
mais ecológico" do mês.

•

Projetamos os nossos sistemas de iluminação com
tecnologia LED e também utilizamos painéis solares.
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DIMINUIR O CORREIO E IMPRESSÕES EM PAPEL
CRIJ Auvergne-Rhône-Alpes, France

O Centro Regional de Informação para Jovens (CRIJ)
Auvergne-Rhône-Alpes está a implementar uma estratégia
progressiva para diminuir e eliminar os resíduos de papel.
«Como uma estrutura de recursos, produzimos material
informativo para jovens e entidades da juventude, que
acompanham os/as jovens em entrevistas individuais ou de
grupo. Estes materiais são enviados para todas as estruturas de
informação para jovens, da nossa região, em formato de papel.
Primeiramente, pretendemos reduzir o número de cópias
enviadas. O nosso objetivo final é eliminar a correspondência
em papel até 2021 e desmaterializar todos estes apoios
informativos.»

ADAPTAÇÕES CULTURAIS ALGUMA INSPIRAÇÃO DO
SETOR CULTURAL
Adaptações Culturais (Cultural Adaptations) centra-se
no papel da cultura para a adaptação da sociedade
às alterações climáticas e as questões de adaptação
que as organizações culturais precisam de ponderar.
Adaptações Culturais é um projeto de cooperação
internacional, financiado pelo programa da EU,
"Europa Criativa", que decorre de outubro de 2018 a
março de 2021 e é liderado pela Creative Carbon
Scotland. Quatro organizações culturais estão a
colaborar para explorar como esta abordagem pode
funcionar em países com desafios climáticos
semelhantes, mas com diferentes estruturas
sociopolíticas.
Este projeto do setor cultural pode ser uma
inspiração para os serviços de informação para
jovens, para avaliarem o seu próprio papel no apoio
à adaptação da sociedade às alterações climáticas,
no seu contexto específico. Colaborar e discutir
estes aspetos com organizações pares, de outros
países, demonstra como a cooperação Europeia
pode levar a intercâmbios e perspetivas inspiradoras
sobre a sustentabilidade ambiental. Como
organizações culturais, os fornecedores de
informação para jovens também têm um impacto
ecológico e devem refletir nas adaptações que têm a
fazer para a diminuição desse impacto. Um projeto
Europeu semelhante poderia encorajar o setor da
informação para jovens a apoiar a adaptação global
da sociedade e a encontrar as suas próprias
estratégias e medidas.
www.creativecarbonscotland.com/project/culturaladaptações /
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2.2 APROFUNDAR
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA UM ESCRITÓRIO
ECOLÓGICO
DICAS PARA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE
ESCRITÓRIO MAIS ECOLÓGICOS
Cada vez mais organizações estão a decidir por considerar
aspetos ecológicos ao escolher bens e serviços. Tornar-se

DICAS PARA MATERIAIS DE ESCRITA MAIS
ECOLÓGICOS

ecológico significa comprar produtos de produtores
ecologicamente / socialmente responsáveis, bem como diminuir
a quantidade de bens que utilizamos ou usar os artigos o mais

•

Comprar canetas, lápis e marcadores feitos de
materiais reciclados ou renováveis e de madeira
obtida de exploração florestal sustentável.

•

Preferir canetas que possam ser recarregadas.

possível. Seguem algumas dicas para materiais de escritório
sustentáveis, independentemente de ter contratação pública ou
não.
À primeira vista, comprar produtos ou serviços ecológicos pode
parecer mais caro. No entanto, se feito de forma inteligente
(consultar a secção anterior), os potenciais custos extras serão
compensados pela economia da equipa (por exemplo, menos
impressões ou economia de energia). A relação custo-benefício
é, portanto, positiva a longo prazo, já para não mencionar a sua
reputação, a motivação da equipa e o planeta!

DICAS PARA IMPRESSORAS MAIS ECOLÓGICAS

DICAS PARA PAPEL MAIS ECOLÓGICO
•

Economizar papel, não imprimindo sempre que
possível! Colocar uma informação em destaque no
escritório e por baixo da assinatura do email, para
recordar os utilizadores e destinatários que só deverão
imprimir quando necessário.

•

Acompanhar o número de cópias impressas pelos
membros da equipa, para recordá-los dos
compromissos e metas (consultar a seção 2.1).

•

Partilhar regras básicas de impressão e adaptar a

•

Adquirir e utilizar uma impressora multifuncional em
vez de equipamentos distintos para copiar, digitalizar e
/ ou enviar faxes ou imprimir. Certifique-se de que a
impressora adquirida tenha a função de imprimir nos
dois lados e um modo eco.

•

Economizar papel imprimindo nos dois lados e duas
páginas por folha, sempre que possível: certificar-se de
configurar todos os softwares para imprimir frente e
verso, por defeito.

•

Utilizar o modo eco da impressora, se tiver. Os modos
de economia de tinteiros / toners são adequados
para rascunhos e outros materiais impressos, que
não exigem tanta qualidade.

•

Recarregar os cartuchos dos tinteiros e toners
quando possível; caso contrário, recicle-os.

•

Utilizar tinta recondicionada sem mercúrio, chumbo,
cádmio ou crómio para toners (ver os rótulos).

formatação: reduzir as margens dos documentos,
diminuir o tamanho da fonte (é mesmo necessário

DICAS PARA COMPUTADORES MAIS ECOLÓGICOS

tamanho 12?), rever antes de imprimir (utilizar um PDF),
imprimir apenas o texto e não as imagens se for apenas
para rever, preferir a impressão em modo de rascunho.

•

Desligar o computador quando não estiver a ser
utilizado.

•

Reutilizar o papel como rascunho, quando utilizado
apenas num lado.

•

Verificar as configurações do computador para o
modo de espera e definir um período curto.

•

Comprar papel de impressão 100% reciclado pósconsumo, processado sem adição de cloro para
branqueamento (ver os rótulos).

•

•

Procurar papel com um brilho de 85, já que com valores

Manter os equipamentos de informática atualizados;
os computadores e monitores recentes são,
normalmente, mais eficientes em termos de energia
do que os antigos. Ter em consideração a durabilidade
dos produtos ao comprar o equipamento e não só a
economia a curto prazo.

•

Ao substituir o equipamento de informática, doar o
equipamento antigo para uma instituição de caridade
ou sem fins lucrativos, se possível. Caso contrário, leveo a uma instalação de reciclagem de eletrónicos.

mais elevados podem ter sido feitos com processos
desnecessários.
•

Em vez de usar o papel de flipchart e post-its, utilizar
quadros brancos e simplesmente limpá-los mais tarde
(se utilizar post-its, cortá-los em pedaços mais pequenos,
dependendo de suas necessidades).
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sistema de verificação que assegure a legalidade da origem
e que responda a qualquer outra exigência do esquema da
certificação que se aplique ao material não certificado.

DICAS PARA ARTIGOS DE
ESCRITÓRIO E ACESSÓRIOS DE
SECRETÁRIA MAIS ECOLÓGICOS
•

•

https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/

Pesquisar e comprar produtos feitos de material pósconsumo (materiais recolhidos de outros produtos e
transformados em novos), como produtos de papel e
plástico.

NORDIC SWAN
O rótulo ecológico Nordic Swan garante que

Reduzir ou eliminar o uso de produtos que não tenham
alternativas ecológicas, como elásticos.

o papel tem o menor impacto ambiental, no
que diz respeito à produção, utilização e
desperdício. Isso é conseguido com a

RÓTULOS AMBIENTAIS

utilização de matérias-primas certificadas,

Existem muitos rótulos ambientais que pretendem ajudar os/as
compradores/as a identificar produtos e serviços sustentáveis.
Os mais comuns são os rótulos com múltiplos critérios. Para
cada grupo de produtos ou serviços são definidos diferentes
conjuntos de critérios. Exemplos deste tipo de rótulos incluem
EU Ecolabel, Nordic Swan e German Blaue Engel.

químicos prejudiciais ao meio ambiente,

com a utilização limitada de produtos
com a produção de baixas emissões para o
ar e água e com a redução do consumo de
energia.
https://www.svanen.se/en/

Para produtos de papel, é possível encontrar rótulos

RÓTULO CERTIFICADO PEFC

diferentes (lista não exaustiva); as principais diferenças estão
na percentagem de fibra reciclada (de 50 a 100%) e nos

É possível utilizar este rótulo em produtos
quando, pelo menos, 70% do material
florestal for certificado pelo PEFC ou seja,
reciclado. O restante material deve ser de
fontes controladas pelo PEFC.

processos de produção utilizados.

BLUE ANGEL

www.pefc.org

O papel reciclado que recebeu o rótulo
ambiental Blue Angel tem garantia de
ser feito de papel 100% recuperado. A

RÓTULO MISTO FSC

utilização de cloro, branqueadores
óticos e agentes de branqueamento

O rótulo misto FSC do Forest Stewardship
Council dá a conhecer a complementaridade
da madeira certificada com materiais não
certificados que ainda precisam aderir a
determinados padrões.

halogenados é proibida durante o
processo de produção.
https://www.blauer-engel.de/en

www.fsc.org

FSC 100%
O selo FSC 100% do Forest Stewardship

PUR 100%

Council é símbolo de um produto feito
exclusivamente de material florestal,
certificado pelo FSC.

A Associação Francesa de Produtores e
Utilizadores de Papel Reciclado atribui um

www.fsc.org

rótulo aos produtos que contêm pelo
menos 50% de fibras de celulose recicladas.
A percentagem de fibra reciclada utilizada

EUROPEAN ECOLABEL

está indicada na etiqueta.

O rótulo EU Ecolabel garante que a
matéria-prima foi adquirida de forma
responsável e os produtos químicos
utilizados no processo de produção do
papel, consumo de energia, emissões de
produção e tratamento de resíduos
respeitam os mais rigorosos requisitos
ambientais. O material não certificado
max. 50%) deve ser abrangido por um

www.apur-papiersrecycles.com

Listagem de rótulos ecológicos:
https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/ ecolabels.pdf
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certificação ISO 14024, o que significa que os critérios são
baseados em princípios científicos e que uma parte
independente verifica se o produto e o seu fabrico
respondem a todos os critérios.
https://tcocertified.com/

Para produtos de tecnológicos encontrar-se-ão rótulos
diferentes. Alguns são oficiais, como a certificação NF e a EU
Ecolabel, outros são rótulos independentes, geridos por
empresas privadas e por grupos de interesse ecológico (uma
vez que existem muitos, deve verificar-se os rótulos dos
produtos a comprar).

80 PLUS

Aqui estão alguns rótulos (lista não exaustiva):

O 80 Plus é um programa de certificação
voluntário, destinado a promover a utilização

EUROPEAN ECOLABEL

eficiente de energia, em fontes de

O rótulo EU Ecolabel em computadores
portáteis informa sobre os seguintes
critérios: eficácia energética alta,
desenvolvido para ter uma vida útil mais
longa, restrição de substâncias perigosas,
desenhado para ser fácil de reparar,
atualizar e reciclar e condições de trabalho
de fábrica auditadas.
https://ec.europa.eu/environment/
ecolabel/

alimentação de computadores. A
especificação de desempenho do 80 PLUS
obriga a fontes de alimentação em
computadores e servidores, que tenham
uma eficiência energética de 80% ou mais.
https: //www.plugloadsolutions.
com / 80PlusPowerSupplies.aspx

ENERGY STAR

RÓTULO ENERGÉTICO DA COMUNIDADE EUROPEIA
Por lei, o Rótulo Energético da Comunidade
Europeia deve ser colocado em todos os
novos equipamentos domésticos,
disponibilizados para venda, aluguer ou
locação financeira. A eficiência energética do
aparelho é avaliada de acordo com um
conjunto de classes de eficiência energética
de A a G, sendo A, a mais eficiente em termos
energéticos e G, a menos eficiente.
https://ec.europa.eu/info/energy-climatechange-environment/standards-tools-andlabels/products-labelling-rules-andrequirements/energy-label-andecodesign/about_en

BLUE ANGEL
Os computadores e teclados com rótulo
ecológico da Blue Angel respondem a
requisitos rigorosos de design reciclável e
seleção de materiais, criando assim
condições de estrutura favoráveis para uma
recuperação eficiente dos materiais
utilizados, ajudando a conservar os recursos
naturais.
https://www.blauer-engel.de/en

Energy Star é um programa voluntário da Agência de
Proteção Ambiental dos EUA, que ajuda empresas
e particulares a economizar dinheiro e
proteger o nosso clima com uma eficiência
energética superior. Os produtos Energy Star
são certificados de forma independente para
economizar energia, sem sacrificar
características ou funcionalidade.
https://www.energystar.gov/
Por fim, não hesitar em contactar as agências especializadas e
organizações sem fins lucrativos, que oferecem apoio a
organizações que desejam implementar espaços de escritório
mais ecológicos. Por exemplo, o WWF na Finlândia dá apoio para
que consiga gerir o seu local de trabalho de forma
ambientalmente responsável. No Green Office, (escritório
ecológico) pode construir-se um sistema ambiental baseado
num modelo pré-definido, que o ajuda a reduzir a pegada de
carbono do seu local de trabalho e a utilizar os recursos
naturais, de forma prudente.

COMPRAS PÚBLICAS ECOLÓGICAS
As Compras Públicas Ecológicas (CPE) são uma
ferramenta importante para atingir as metas da
política ambiental, relacionada com as alterações
climáticas, utilização de recursos e consumo e
produção sustentáveis. Computadores com eficiência
energética, papel reciclado, eletricidade de fontes
renováveis de energia, etc. são exemplos de
contratação ecológica. A Comissão Europeia publicou
um manual e constituiu um Serviço de Assistência
para transmitir informação sobre CPE. Para mais
informações, ver este caso de estudo da Flandres
(BE).

CERTIFICADO TCO
A certificação TCO cobre 11 categorias de
produtos, incluindo computadores,
dispositivos móveis, produtos de
exposição e equipamentos de centro de
dados. O cumprimento é verificado de
forma independente, antes e depois da
certificação. O certificado TCO é uma
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2.3 APROFUNDAR
REDUZIR A PEGADA DIGITAL
DICAS PARA REDUZIR A PEGADA DIGITAL
Optar pelo digital parece, muitas vezes, a melhor solução
para limitar os resíduos e, assim, a nossa pegada de
carbono. No entanto, as novas tecnologias são também
uma grande fonte de poluição. A indústria da tecnologia da
informação e comunicação produz cerca de 2% das
emissões globais de CO2, a mesma percentagem das
viagens aéreas mundiais! E isto, sem contar com os resíduos
gerados por computadores, servidores e smartphones
antigos.

Aqui estão algumas recomendações para diminuir a poluição
relacionada com o hardware:

As emissões vêm do fabrico e distribuição de hardware (por
exemplo, computadores, servidores, smartphones), bem como

•

Optar por produtos de qualidade, que terão a maior
durabilidade possível.

•

Escolher um fabricante ecologicamente responsável,
por exemplo Fairphone e Shiftphone garantem que
são asseguradas condições de trabalho decentes e
apresentam produtos duráveis e / ou reparáveis, livres
de minerais de conflito.

•

Ver os produtos com rótulos ecológicos, que

do consumo de energia e refrigeração. A maior parte deve-se às

garantam menor poluição emitida durante o

informações armazenadas em grandes centros de dados que

processo de fabrico e durante a utilização. Ver os

consomem muita energia. Cada vez que utilizamos um

exemplos na página 40.

mecanismo de busca, assistimos um vídeo, enviamos um email,

•

estamos a produzir carbono. Como podemos ser mais

Prolongar a vida útil dos computadores ou telefones
móveis, o mais possível (por exemplo, atualize alguns

ecológicos à frente dos nossos monitores?29

elementos em lojas especializadas, em vez de substituir
todo o computador).
•

Conseguir, por empréstimo ou aluguer, material digital
que não utilizaremos com frequência, como por
exemplo, a câmara profissional 360° para gravar vídeos
para um projeto específico.

•

Reciclar os equipamentos eletrónicos que chegaram ao
fim da sua vida útil expectável, verificar os serviços de
reciclagem ou recolha adequados

DICAS PARA ARMAZENAMENTO
Primeiro, é necessário entender que os arquivos que
armazenamos não estão na «nuvem», eles estão armazenados em
centros de dados. Alguns contêm milhares de computadores
online e funcionam sem parar. Os centros de dados estão
constantemente a armazenar e enviar emails, vídeos e
documentos. Eles consomem grandes quantidades de energia,
bem como sistemas de refrigeração apropriados.

Fonte: https://www.custommade.com/blog/carbon-footprint-of-internet/

DICAS PARA O HARDWARE
Milhões de aparelhos eletrónicos são fabricados a cada ano, o
que gera muita pressão sobre os recursos da Terra. O exemplo
dos smartphones é revelador. Apesar do uso de metais raros, do
transporte e das condições de trabalho envolvidos para reunir
os diferentes elementos, os smartphones são descartados após
dois anos apenas, em média, para serem substituídos por um
novo (apesar de a vida útil ser de quatro anos,
aproximadamente).

Aqui estão algumas recomendações para diminuir a poluição
relacionada ao armazenamento:

Estima-se que apenas 12% a 15% dos telefones móveis sejam
devidamente reciclados, na Europa.30 De acordo com a
Comissão Europeia, os resíduos eletrónicos na UE devem
crescer para mais de 12 milhões de toneladas por ano.31 Como
o mundo está cada vez mais dependente de ferramentas
digitais, é necessário repensar seriamente a nossa utilização
dessas tecnologias e promover a «sobriedade digital».
29

•

Selecionar um operador de serviços de nuvem que seja
amigo do ambiente (ver o diretório da Green Web
Foundation).

•

Quando for necessário enviar um ficheiro grande, optar
por um serviço de armazenamento de dados que utilize
um link para descarregar num sítio como WeTransfer,

30 CESE, Estudo (2019), Identifying the imact of the circular economy on the FastMoving Consumer Goods Industry: opportunities and challenges for business,
workers and consumers.
31 Comissão Europeia (2020), Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE)

Custom Made (2015) The Carbon Footprint of the Internet
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•

Google Drive ou OneDrive. Isso evita que o ficheiro seja

•

Utilizar ferramentas de mensagens internas, como Slack,
Trello ou GSuite Chat. Consome menos energia que os
emails.

•

Verificar os emails com cuidado antes de enviar, de
forma a evitar um reenvio porque faltou uma
pergunta, um anexo ou outra coisa.

•

Usar uma ferramenta anti-spam e esvaziar
regularmente as pastas de lixo e spam.

•

Reservar um horário durante o dia, para ler e responder
a emails. Não só fazemos algo pelo planeta, mas
também somos mais eficientes, pois o trabalho terá
menos interrupções.

•

Otimizar os ficheiros enviados por email comprimindo-

armazenado em vários servidores. Se utilizar um link, ele
só será armazenado no servidor onde está alojado.
•

Use uma pendrive para transferir um ficheiro para
um/a colega de trabalho.

•

Limitar o número de ficheiros armazenados na nuvem.
É possível, por exemplo, armazenar ficheiros mais
antigos num disco rígido em vez de ter milhares de
ficheiros armazenados em centros de dados. Filtrar o
que precisa de ser guardado.

•

Evitar ter o mesmo ficheiro armazenado em diferentes
plataformas, eliminando as mensagens com frequência
(a mesma fotografia do feriado partilhada no Instagram,

os ou reduzindo a resolução dos documentos.

WhatsApp, Facebook, Twitter ou Messenger, esta lá

•

armazenada, no seu telefone e na nuvem!).
•

documento digital, é mais ecológico imprimi-lo do

Eliminar as contas antigas do MySpace ou vídeos do

que abri-lo várias vezes.

YouTube, publicados há anos. Esses dados estão ainda
armazenados

em

servidores

e

geram

poluição

desnecessária.

Se nos vamos demorar a trabalhar sobre um

DICAS PARA UTILIZAR O SEU NAVEGADOR
Cada pedido de pesquisa na Internet percorre milhares de
quilómetros de cabos. Ter vários separadores abertos ao mesmo

DICAS PARA ENVIAR EMAILS
Quase 4.54 biliões de pessoas eram
utilizadores ativos de Internet até janeiro
2020, cobrindo 59% da população
global.32 Mundialmente, quase 300
biliões de emails são enviados todos os
dias, o que significa uma média de 66
emails por dia, por pessoa. Em termos
comparativos, a pegada de carbono
relacionada com o envio de 66 emails é
semelhante à de conduzir um
quilómetro, num carro de tamanho
médio!33

tempo também consome energia, porque cada página que
permanece aberta está continuamente ligada ao servidor.
Todos os dias, a Google processa 3,5 biliões de pedidos de
pesquisa. Quando se sabe que um simples pedido digital emite
aproximadamente 7g do CO2, significa cerca de 24.5 biliões de
gramas de CO2 por dia!35
É possível limitar a poluição ao utilizar navegadores de forma
inteligente:
•

Escolher motores de busca ecologicamente
responsáveis, como Lilo ou Ecosia. Estes motores de

Na verdade, a ação de base de enviar um email requer muita

busca compensam as suas emissões de CO2 ao

energia: a mensagem passa pelo operador do serviço de

financiar projetos ambientais.

Internet, chega ao centro de dados e é redirecionada então
para o centro de dados do/a destinatário/a. Estima-se que o
envio de um breve email adicione o equivalente a cerca de 4g

•

Utilizar marcadores para evitar repetir pesquisas.

•

Não fazer pesquisas desnecessárias. Por exemplo, em
vez de escrever “previsão do tempo” ou “Parlamento

de CO2 à atmosfera; ou até 50g de CO2, se tiver um anexo

Europeu” para encontrar as páginas consultadas

pesado.34 Além disso, um email armazenado durante um ano,

regularmente, guardá-las nos seus favoritos para aceder

numa conta de email, emite 19g de CO2.

diretamente (ou usar os marcadores).

Seguem algumas recomendações para diminuir a poluição
relacionada com emails:
•

Optar para operadores de emails amigos do ambiente,
como Posteo, Mailbox.org, Tutanota ou Runbox.

•

Cancelar a subscrição de newsletters que nunca são
lidas. O Cleanfox ajuda a classificar a caixa de correio
eletrónico, detetando automaticamente todas as
newsletters e ajudando a filtrar o que guardar ou não.

•

•

•

chave exatas; a pesquisa será mais eficiente.
•

Escrever diretamente na barra de endereço do
navegador (em vez do mecanismo de busca), quando
quiser ir a uma página que já visitou.

•

Não esquecer de fechar os separadores não utilizados,
pois as páginas estão sempre ligadas ao servidor.

•

Limitar o número de destinatários nos emails: para
cada destinatário adicionado, acresce 6g à emissão de
CO2.

A transmissão de vídeo e música emite muito carbono.
Descarregar filmes, programas e playlists que vão ser
repetidamente reproduzidos é menos poluente do que
transmiti-los sempre que se pretende aceder.

Evitar enviar mensagens inúteis; telefonar ou ir até ao

•

gabinete do lado, para falar com o/a colega de

Finalmente, desligar sempre que puder. Não é
necessário estar ligado às redes sociais o dia inteiro.

trabalho.
32

Ser preciso ao pesquisar, utilizando palavras-

Statista.com (2020) Internet Usage Worlwide Statistics & Facts

33
Statista.com (2020) Number of sent and received e-mails per day
worlwide from 2017 to 2013

35
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36

Berners Lee, M. (2010) "How Bad are Bananas? The Carbon Footprint of
Everything".
Custom Made (2015) The Carbon Footprint of the Internet
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2.4 APROFUNDAR

REUNIÕES E EVENTOS
DICAS PARA REUNIÕES E EVENTOS
MAIS ECOLÓGICOS
Reuniões, conferências e outros eventos são uma prática
comercial comum em organizações e projetos europeus,
porque são frequentemente mais eficientes, em termos de
tempo, e a forma mais eficaz de trocar ideias e conhecimentos
técnicos, identificar soluções e chegar a um acordo, enquanto é
criada uma comunicação presencial. No entanto, podem não ser
a única opção.

•

Verificar os horários de início e fim, para se adequarem
aos/às participantes que utilizam transportes públicos.

•

Providenciar autocarros de transporte para ajudar a
reduzir as viagens de carro (para locais nos arredores
da cidade ou de aeroportos e estações ferroviárias).

•

Selecionar locais geridos por empresas sociais ou
empresas que aplicam medidas ecológicas, como
economia de energia. Caso não seja possível, certificarse que tem luz natural suficiente, para evitar a
necessidade de utilizar luz artificial durante todo o dia (o
que também é desconfortável para o bem-estar dos/as
participantes).

Eventos e reuniões podem deixar uma pegada ambiental
significativa ao consumir energia, água e outros recursos
naturais, gerar resíduos, causar poluição do ar, contribuir

INCENTIVAR O TRANSPORTE ECOLÓGICO

indiretamente para a poluição do solo e água e para as
alterações climáticas através da emissão de gases de efeito

•

Incentivar a utilização de transportes com tecnologias
de baixas emissões e, ao utilizar o avião, optar por um
esquema de compensação da companhia aérea ou
participar num programa de compensação das
emissões de carbono, como Climatecare e Carbon
Footprint.

•

Informar e incentivar ativamente os/as participantes a
deslocarem-se a pé ou a utilizarem um transporte
alternativo, como partilha de automóveis ou
transportes públicos. Para grupos mais pequenos,
ponderar alugar bicicletas.

•

Dar informações aos/às participantes sobre os
transportes públicos que podem utilizar, apresentando
mapas e percursos de autocarros e metro. Oferecerlhes um bilhete para o transporte local é também um
grande incentivo!

•

Oferecer igualdade de oportunidades nos transportes
públicos, no caso de pessoas com deficiência;
certificar-se de incluir informações relacionadas à
acessibilidade.

•

Se existe um grande grupo a deslocar-se do aeroporto,
com diferentes horários: organizar um serviço de
vaivém ou táxis de recolha, é melhor do que serem
utilizados táxis individuais. Além disso, esse percurso
pode fazer parte da experiência, ao incluir instruções

estufa. Explorar formas de limitar e compensar a pegada de
carbono das atividades presenciais.

É REALMENTE NECESSÁRIO ORGANIZAR
UMA REUNIÃO PRESENCIAL?
•

Organizar reuniões online. Ao limitar o número de
reuniões presenciais, reduzem-se as viagens
desnecessárias.

•

Juntar participantes online e presenciais em
simultâneo, incluindo virtualmente aqueles que se
deslocam de zonas mais distantes e não podem viajar
de comboio.

do evento ou uma visita guiada a pé, pela cidade.

ELIMINAR O PAPEL

SELECIONAR O LOCAL COM CUIDADO
•

•

Minimizar a distância de viagem para os/as
participantes, ao organizar o evento próximo do local
de trabalho e / ou central para a maioria dos/as
participantes.
Escolher o local do evento de forma a ser de fácil
acesso por transportes públicos com baixas emissões
carbono.
45

•

A inscrição eletrónica é preferível à inscrição em papel,
em que os/as participantes têm de devolver os
formulários de registo.

•

Tentar “libertar-se do papel” ao imprimir documentos,
apenas se necessário. Hoje em dia, existem boas
aplicações para partilhar agendas e outra
documentação para reuniões. Certificar-se de eliminar
os dados armazenados na nuvem, assim que deixarem
de ser necessários, pois consomem energia.
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•

Calcular a quantidade certa de comida e bebida para
os/as participantes. Encomendar menos que o número
de participantes confirmados: em grandes eventos, até
20% dos inscritos não comparecem.

•

Recordar os/as participantes da sua responsabilidade
ecológica, no que diz respeito à confirmação da sua
presença numa receção de boas-vindas ou jantar.

•

Recordar que o melhor resíduo é aquele que não
é produzido.

Oferecer a opção vegetariana por defeito e, em
alternativa, averiguar se alguém quer carne, que tem
uma pegada de carbono muito maior (especialmente
carne bovina).

•

Ao comprar materiais para o evento, selecionar
materiais recicláveis e permanentes, que sejam
facilmente reutilizáveis e reciclados.

Se existir um menu com diferentes opções,
indicar primeiro as opções vegetarianas; ajuda a
aumentar a escolha de opções sem carne.

•

Questionar os/as participantes quais as necessidades
alimentares, integrado no processo de registo, para
evitar desperdícios desnecessários e garantir que
todos os tipos de dietas são contemplados.

•

Perguntar ao seu fornecedor o que acontece com os
restos de comida (são doados ou compostados?).

•

Minimizar a utilização de alimentos e bebidas
embaladas individualmente (por exemplo, evitar doses
individuais de leite e optar por cartão) e utilizar louças,
copos e talheres reutilizáveis (rejeitar o plástico!)

•

Eliminar a água engarrafada e disponibilizar jarros de
água, que poderão ser decorados com uma rodela de
limão e / ou hortelã. A água da torneira é perfeitamente
potável, em quase todos os lugares da Europa!

•

Certificar-se que são disponibilizados caixotes de lixo e
de reciclagem.

•

Utilizar dispositivos móveis ou retro-projetores para
apresentar as agendas das reuniões, em vez de
imprimir e distribuir.

•

Reciclar folhetos, crachás e sinaléticas; certificar-se que
são recolhidos no final do evento para reutilizá-los,
principalmente as fitas e crachás.

GERIR RESÍDUOS
•
•

•

Verificar com o local do evento, se eles têm uma
política de reciclagem e requisitar caixotes para
reciclagem.

•

Minimizar a utilização de papel e maximizar a
reutilização de quaisquer materiais informativos
distribuídos (por exemplo, dividir os post-its em dois
ou três, se for para escrever uma palavra).

•

Se for realmente necessário imprimir, identificar o
número exato de participantes antes de imprimir os
documentos, para evitar o excesso (por exemplo, é
possível também imprimir 2 cópias por página ou pedir
aos/às participantes que partilhem uma folha).

•

Trazer os folhetos que sobraram para reutilizá-los
noutros eventos!

•

Utilizar frascos de vidro e copos laváveis e reutilizáveis
para servir água ou café aos/às participantes. Utilizar
uma fita de papel para as pessoas escreverem os
nomes nos copos e assim podem usar sempre os
mesmos. Evitar copos e garrafas de plástico!

MATERIAIS PROMOCIONAIS E DE COMUNICAÇÃO

VERIFICAR POLÍTICAS AMBIENTAIS DOS HOTÉIS
•

•

Selecionar um hotel que tenha um programa de
conservação de energia e água, como um
programa de reciclagem e minimização de
resíduos.
Se não existir um hotel com estas características,
solicitar que sejam implementadas medidas de
economia de energia para os/as participantes (por
exemplo, não trocar as toalhas todos os dias, deitar fora
sabonetes, após um dia). É um facto que, muitos têm
autocolantes na casa de banho, em como economizam
água, mas continuam com práticas antigas.

Escolher artigos promocionais amigos do ambiente, de
longa duração, reciclados e recicláveis, que sejam
efetivamente do agrado dos participantes (por exemplo,
barras de chocolate personalizadas de comércio justo).

•

Pensar em artigos promocionais "faça você mesmo",
como uma atividade de confraternização e permitindo
que os/as participantes criem recordações no local, com
materiais amigos do ambiente.

•

Reduzir os materiais descartáveis. Ponderar o que vai
acontecer com todos os materiais, após o evento: será
possível reaproveitá-los? Se não, considere as
alternativas.

•

Reutilizar materiais de eventos anteriores para
diferentes fins (por exemplo, faixas antigas
transformadas em bolsas).

ESCOLHER SERVIÇOS DE CATERING ECOLÓGICOS
•

•

Utilizar fornecedores e locais, que se abasteçam de
produtos locais, biológicos e de comércio justo.
Garantir que os produtos são de origem sustentável
e publicitá-lo: aproveite esta oportunidade para ter
visibilidade como uma organização ambientalmente
responsável!
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•

Utilizar aplicações e ferramentas digitais em vez de
folhetos físicos (não esquecer de eliminá-los da nuvem,
quando deixarem de ter utilidade).

•

No final do evento, planear como serão recolhidos os
materiais do evento e informar os/as participantes (por
exemplo, uma caixa identificada, com o objetivo de
recolher e reciclar crachás e fitas à saída da sala).

Comissão, mas inclui muitas sugestões que podem ser utilizadas
em qualquer escritório ou ambiente de eventos. A publicação
inclui uma lista de verificação e define orientações sobre como ser
mais consciente em tudo, desde a organização da logística, reserva
dos serviços de catering, até à ponderação dos aspetos sociais e
divulgação da consciência ambiental durante o evento.

Em conclusão, certificar-se que os/as participantes estão
informados sobre as escolhas ecológicas, antes, durante e depois

ACREDITAÇÕES PARA EVENTOS ECOLÓGICOS

do evento. Não recear “passar por forreta” por ser solicitado
aos/às participantes que reutilizem os copos: certificar-se que há

Acreditações como ISO 20121 certificam que a
organização responde aos padrões do sistema de gestão
para eventos sustentáveis. Em termos gerais, a ISO 20121
descreve os elementos constitutivos de um sistema de
gestão que ajudarão qualquer organização a organizar
eventos para:

uma boa história sobre essas escolhas. Ao explicá-las
positivamente, é possível mostrar o compromisso, como uma
organização responsável. Garantir que os/as participantes
possam fazer parte da história, criando oportunidade e
encorajando-os/as a contribuir (por exemplo, trazendo as suas
garrafas de água, é um evento sem plástico! Caixa ecológica ou
concurso para recolha de ideias para tornar os próximos eventos
ainda mais ecológicos)!

DIRETRIZES DA COMISSÃO EUROPEIA
PARA A SUSTENTABILIDADE NO TRABALHO

•

Continuarem a ter sucesso financeiro

•

Tornarem-se mais socialmente responsáveis

•

Reduzirem a pegada ambiental

Depois de receber a acreditação, é possível incluí-la na
imagem de marca, quando organizar eventos: é ótimo para
o ambiente e a certificação dos padrões de
sustentabilidade é uma excelente promoção para a
organização. No entanto, este tipo de acreditação é mais
adequado para eventos de grande escala. Para
organizações de menor dimensão, existem empresas que
prestam serviços de formação para melhorar as suas
atividades de planeamento ecológico.

BOAS PRÁTICAS E INICIATIVA
EVENTOS MAIS ECOLÓGICOS
One World Association - Service Civil International, Polónia

Esta associação está a implementar um conjunto de princípios
para tornar os eventos mais ecológicos:
•

Optamos principalmente por refeições vegetarianas;

•

Incentivamos sempre os/as participantes a escolher meios
de transporte ecológicos (por exemplo, transporte
terrestre, em vez de avião);

•

Discutimos os temas das alterações climáticas e do
ambiente durante as nossas atividades (por exemplo,
projetos de voluntariado, workshops);

•

Utilizamos papel reciclado para impressão no nosso
escritório;

•

Economizamos papel e outros materiais;

•

Economizamos energia (desligamos os equipamentos do
escritório, quando não estão a ser utilizados);

instituições podem ser mais ecológicas. O guia tem como objetivo

•

Reciclamos;

estabelecer um padrão para a organização de reuniões na

•

Compramos produtos locais e de comércio justo, onde é
possível.

A Comissão Europeia é responsável por políticas e regulamentos
concebidos para garantir que os Estados-Membros desenvolvem
economias mais sustentáveis, reduzindo assim o seu impacto
ambiental. Com esta publicação ponderaram sobre como as suas
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2.5 APROFUNDAR

PUBLICAÇÕES
E MATERIAIS PROMOCIONAIS
DICAS PARA PUBLICAÇÕES E MATERIAIS
PROMOCIONAIS ECOLÓGICOS
Muitas organizações, como serviços de informação para
jovens, têm materiais promocionais para chamar a atenção
do seu público e para estabelecer o reconhecimento e a
visibilidade de sua marca. Podem ser t-shirts, faixas, cadernos,
canetas ou sacos com o seu logótipo, para distribuir como
ofertas. Na maioria das vezes, esses artigos são produzidos à
custa de más condições de trabalho, do outro lado do
planeta, e com materiais nocivos.

Um produto promocional é considerado sustentável se tiver

O objetivo desses produtos é lembrar, à juventude, a

•

Sem plástico

•

Concebido para ser
reutilizado e para
evitar a utilização
descartável

•

Eficiente em termos
de energia (não
encomende
produtos vindos do
outro lado do
planeta!)

•

Biodegradável

•

Compostável /
Reciclável

•

Compensação de carbono

•

Artigos de menor dimensão

uma ou várias das seguintes características:

organização cujo nome ou logótipo ostentam. Mas eles/as
utilizam realmente esses produtos? Talvez não. Desfazemo-

•

Feito a partir
materiais reciclados

•

Criado com recursos
renováveis (por
exemplo, bambu ou
algodão)

nos da maioria dos materiais promocionais, em duas
semanas, em média, até mesmo aqueles que achamos
interessantes no início. Quando se têm em conta os custos
sociais e ambientais, associados ao fabrico e eliminação, é
uma vida muito curta.
Apesar desses problemas, os materiais promocionais
continuam a ser uma ferramenta essencial de marketing de
marca, para os serviços de informação para jovens. O que
se pode fazer? Bem, primeiro precisamos ter uma
estratégia clara sobre o tema e fazer escolhas sustentáveis
e éticas. Aqui estão diferentes dimensões a ponderar...

PORQUE É QUE PRECISAMOS MUDAR
PARA MATERIAIS PROMOCIONAIS ECOLÓGICOS
uma mensagem. Ao ter produtos sustentáveis e éticos,

Se quisermos oferecer materiais promocionais,
devemos assegurar que têm uma boa aparência e
que as pessoas gostem de ser vistas com eles! Se
criarmos algo que as pessoas gostem, é provável
que usem com mais frequência e por mais tempo.
Muitos logótipos ou mensagens publicitárias nunca
terão uma vida longa.

posicionamo-nos como uma organização responsável. Isto é
ainda mais importante, quando se procura atingir a geração
Y, também chamada de «geração ecológica». A procura por
alternativas ecológicas está a aumentar. A escolha de
produtos considerados sustentáveis permite-nos promover
isso e criar relações públicas positivas com as nossas
organizações e redes.

É necessário investir no design dos produtos. Um exemplo
conhecido é o saco de pano; pode durar anos e desta forma,
temos potencialmente, um exército de embaixadores/as da
marca nas ruas. Mas, para isso, o público-alvo tem de adorar

"Podemos realmente suportar esse custo?" Produzir
materiais sustentáveis pode parecer mais caro, mas o
retorno desse investimento é maior; imagine que o produto
(com o logótipo!) será utilizado por um longo período de
tempo e, portanto, a visibilidade da marca será muito maior.

o design. Uma t-shirt com um design criativo, em vez de um
logótipo e a data do evento, tem mais hipóteses de ser
apreciada e, desta forma, vestida com mais frequência.
Porque não testar alguns designs, fazendo uma consulta
aos/às jovens na rua, se eles/elas ficariam entusiasmados/as

Certificar-se que são salientadas as propriedades ecológicas
do produto que se está a oferecer, contando a história da sua
produção, (por exemplo, fabricado localmente, feito de
produto, além da utilização funcional.

De acordo com um estudo do
Advertising Specialty Institute
(ASI), 58% dos adultos, entre
os 18 e os 24 anos, são os
mais predispostos a ter uma
opinião favorável de uma
empresa com materiais
promocionais sustentáveis
(Ad Impression Study da ASI).
E esse grupo demográfico é
seguido de imediato, pela
faixa etária de 25 aos 34 anos,
com 57%

CERTIFICAR-SE QUE O PÚBLICO-ALVO
GOSTA DOS PRODUTOS

Os produtos promocionais que distribuímos comunicam

plástico reciclado) como uma forma de dar valor adicional ao

PRINCIPAIS ESTATÍSTICAS
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procurar uma ligação significativa
entre o tipo de produto e sua
organização. No caso da Eurodesk,
os artigos promocionais estão
geralmente associados a viagens,
como as etiquetas de bagagem ou
outros artigos que são realmente
úteis para jovens. A ERYICA
reduziu a quantidade e o tamanho
de seus artigos promocionais,
diminuindo o material necessário
para ser produzido, e procurou as
ligações aos seus objetivos (por
exemplo, capas para câmaras web,
para promover a privacidade
online da juventude).

SELECIONAR PRODUTOS
Reutilizáveis, RECICLÁVEIS OU
COMPOSTÁVEIS
Estes produtos estão destinados a serem reutilizados várias
vezes e são concebidos para ter uma longa vida útil. Estão
incluídos artigos atuais, como sacos de compras, garrafas de
água e palhinhas de metal reutilizáveis.
As garrafas de água reutilizáveis são um ótimo exemplo de
produtos reutilizáveis e de grande visibilidade. Podem ser feitos
do aço inoxidável, livre de BPA, durando facilmente mais de 10
anos e reciclados no fim da sua vida útil. Isto reduz, não só, a
quantidade de plástico utilizado, mas também oferece um
retorno imbatível no investimento, quando comparado a outros
artigos promocionais. Na verdade, a garrafa (e logótipo nela
impresso!), se feita com qualidade, será vista em clubes de
desporto, em instituições de ensino, em casa, etc.
Procurar produtos feitos de materiais reciclados e
biodegradáveis, como pendrives de bambu. Uma pendrive feita
de cartão ou bambu reciclado não é apenas melhor para o

CAMPANHA DA EURODESK "TIME TO MOVE"

ambiente. É muito mais visível do que a tradicional, de plástico,
que os/as jovens já têm em casa. Os cadernos são sempre
brindes populares; cada vez mais esses artigos são feitos de
material orgânico (por exemplo, a Eurodesk UK fez um frisbee

Todos os anos, no âmbito da campanha «Time to
Move», jovens são convidados a criar um elemento
da campanha. Os designs vencedores serão utilizados
em materiais promocionais da Rede Eurodesk, para o

de fibras recicladas ou os materiais promocionais da Semana
Europeia da Juventude, que foram feitos também de materiais
orgânicos).

ano seguinte. Com jovens no centro, a Eurodesk
garante que o processo criativo é feito por jovens e
para jovens. Mais de 300 designs são criados em cada
ano, a que se segue uma votação pública online. Três

Um produto promocional não tem de
ser um artigo físico, podendo optar-se
por ofertas virtuais ou experimentais.
De facto, essas ofertas podem ser mais
desejáveis, por diversas razões: são
memoráveis e têm uma pegada menor.
Pode ser um bilhete para um festival de
música, um bilhete de comboio ou um
curso de formação. A Chase Bélgica,
por exemplo, premeia os/as
vencedores/as do seu concurso anual
com um curso no YouTube ( têm como
alvo jovens influenciadores). Em que é
que os/as seus/suas utilizadores/as
estão interessados?

vencedores são escolhidos cada ano e os seus
designs são apresentados em cartazes de eventos,
comunicações online, t-shirts e dispositivos, utilizados
para promover a mobilidade para fins de
aprendizagem, para jovens.

CONHECE O CONCEITO 3RS:
REDUZIR, REUTILIZAR, RECICLAR?
Este conceito aplica-se à gestão de resíduos e ajuda
a adaptar hábitos do consumo. Aqui estão três
elementos:
1.

Reduzir a quantidade de desperdício
criado (especialmente o plástico!)

2.

Reutilizar o que é possível e dar uma
segunda vida (e comprar produtos em
segunda mão).
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3.

Reciclar todos os artigos que não puderem
ser reutilizados. Com plástico, é mais
complicado, já que geralmente só pode ser

MAX HAVELAAR

reciclado uma ou duas vezes e parte, nunca
desaparece realmente, apenas se degrada

O rótulo de comércio justo Max Havelaar
aparece em muitos tipos de produtos
(alimentos, têxteis, cosméticos, etc.). Certifica
que as marcas com o rótulo se
comprometeram a cumprir as especificações
estabelecidas pela Fairtrade Labelling
Organisations International - FLO.

em partes cada vez mais pequenas.
Significa que nós necessitamos repensar a nossa
utilização do plástico e de outros artigos. Alguns
preferem o conceito 6Rs, como sendo mais completo:
repensar, recusar, reduzir, reutilizar, reciclar, substituir.
Esta nova forma de pensar pode ajudar cada um de
nós, a restringir o impacto ecológico.

O rótulo garante um preço mínimo de compra, estável por algum
tempo e requer a conformidade com os padrões da Organização
Internacional do Trabalho (OIT), no âmbito das condições de
trabalho. Inclui também os critérios ecológicos. Por exemplo, não
pode ser utilizado nenhum OGM e é proibida a aplicação de mais
de 118 pesticidas químicos.

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=i4a7aeA8F60
Publicação do Blog:
https://curbyourimpact.com/reduce-reuse-recycle/

https://www.fairtrade.net/

OPTAR POR FORNECEDORES LOCAIS E
ECOLÓGICOS

GARANTIA DE COMÉRCIO JUSTO WFTO

Optar por produtos que têm uma mensagem ecológica. Alguns
produtos têm mensagens de sustentabilidade, como aqueles

Isto quer dizer que os produtos que vamos
adquirir são feitos em conformidade com os
utilizador/a a fazer uma ação ecológica (por exemplo, plantar uma 10 princípios do comércio justo, que vão
semente). É até possível colocar o logótipo a laser em frutas, um desde os direitos humanos e laborais, até
brinde memorável e inteiramente compostável! Certificar-se que aos processos da compra e de gestão que o
possibilitam.
esta característica é comunicada no artigo promocional, para
feitos por produtores locais e aqueles que convidam o/a

torná-la visível.

Os membros da WFTO aderem às elevadas exigências éticas. São
verificados na íntegra, como comércio justo e como empresa
Tentar dar preferência aos fornecedores locais e amigos do
social. Foram revistos e examinados de forma independente pelos
ambiente. Na verdade, uma vertente a considerar é o transporte. seus pares, juntamente com os seus fornecedores de comércio
Os artigos promocionais são produzidos do outro lado do planeta? justo.
Alguns fornecedores oferecem medidas de compensação, como
https://wfto.com/
por exemplo, plantar uma árvore por uma determinada
quantidade de produtos encomendados, para contrabalançar o
impacto ecológico da produção.

BETTER COTTON INICIATIVE

Por último, mas não menos importante, ser coerente nas
escolhas. É difícil promover os direitos da juventude e depois
produzir uma t-shirt promocional, cosida por crianças que
recebem menos que um dólar por dia, do outro lado do planeta!
Uma forma de melhorar o balanço social de uma t-shirt é utilizar
algodão orgânico certificado de comércio justo. Ter em conta
que, seis dos sete maiores produtores de algodão foram
acusados de usar trabalho infantil.36 Deve pensar-se sobre isso
ao comparar propostas. Por fim, certificar-se que o grupo-alvo

O logótipo BCI nas embalagens não significa que o produto foi
feito de um Melhor Algodão, fisicamente rastreável. Significa que
se está a comprar um produto maioritariamente de algodão, a um
retalhista ou marca com o compromisso de obter Melhor Algodão
e investir plantações de BCI.

sabe das escolhas sustentáveis!

RÓTULOS DE COMÉRCIO JUSTO
As certificações de sustentabilidade, os rótulos e as listas de
verificação podem facilitar a tomada de decisão. Mudar para
passar a utilizar as t-shirts de algodão ecológico, de comércio
justo. Aqui está uma lista (não exaustiva) desses rótulos:

36

A “Better Cotton Initiative” - BCI é uma
organização sem fins lucrativos, que
pretende melhorar a produção global do
algodão para as pessoas que a produzem,
melhorar para o ambiente em que cresce e
melhorar para o futuro do setor.

https://bettercotton.org/

Equiterre (2008), Guide du vêtement de responsable
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ECOCERT FAIR FOR LIFE
Esta rotulagem atribuída por um organismo
de certificação independente, como a
ECOCERT, permite divulgar o logótipo Fair For
Life nos produtos, quando 80% da matériaprima vêm de comércio justo.
www.fairforlife.org

RÓTULOS ECOLÓGICOS
OEKO-TEX
OEKO-TEX® permite aos consumidores e
empresas tomar decisões responsáveis, que
vão proteger o nosso planeta para gerações
futuras. Os processos de testes e certificação
garantem segurança máxima para os
consumidores.
STANDARD 100 da OEKO-TEX® é um dos rótulos mais
conhecidos do mundo, para têxteis que foram testados quanto a
substâncias prejudiciais. Simboliza a confiança do cliente e a
elevada segurança do produto.
https://www.oeko-tex.com/

GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD (GOTS)
O “Global Organic Textile Standard” é o
principal padrão mundial da cadeia têxtil para
fibras orgânicas, incluindo critérios ecológicos
e sociais, reforçados por certificações
independentes de toda a cadeia de
abastecimento têxtil.
O padrão abrange a transformação, fabrico, embalamento,
rotulagem, comércio e distribuição de todos os têxteis feitos
com, pelo menos, 70% de fibras orgânicas, naturais e
certificadas.
www.global-standard.org
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2. INVESTIR EM SERVIÇOS DE
INFORMAÇÃO PARA JOVENS

O trabalho de criar um futuro sustentável é algo em que
todos/as podemos contribuir. No entanto, é essencial
assegurar-se que temos apoio suficiente dos/as responsáveis

Por toda a Europa, milhares de jovens recebem, diariamente,
apoio e orientação profissional de forma a terem mais
oportunidades de fazer escolhas informadas, para uma vida
melhor. Essas escolhas têm de ser baseadas em informações
imparciais, plenas e abrangentes. Escusado será dizer que, a
sustentabilidade ambiental dessas decisões tem de ser
introduzida em tempo útil. Acreditamos que é essencial:

políticos e das partes interessadas, na elaboração de um
ambiente de apoio para a transição ecológica. Traçámos três
áreas de recomendações para aqueles/as que estabelecem
políticas e aqueles/as que trabalham com e para jovens.

3.1
QUALIDADE E ACESSIBILIDADE
DA INFORMAÇÃO PARA
JOVENS

•

forma de alcançar os objetivos ecológicos definidos pela
ONU e pela União Europeia. Também é fundamental
que os/as decisores/as, de todos os níveis, invistam em
informação de qualidade para os/as jovens. Isto inclui, a
manutenção e ampliação desses serviços, mas também

1. DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOS
TÉCNICOS DOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO
PARA JOVENS

o investimento nessas estruturas e o reconhecimento
do trabalho de informação para jovens como uma
profissão.
•

A informação para jovens e o aconselhamento são indicados e
considerados em muitos documentos políticos, produzidos a
nível internacional, europeu e nacional.37 Embora muitos países
Europeus, disponibilizem uma aprendizagem formal para os/as
profissionais da área da juventude, apenas alguns incluem
noções da função da informação para jovens. A ERYICA e a
Eurodesk desenvolveram e lecionam cursos de formação para
preencher esta lacuna,38 que é fundamental para a
profissionalização do trabalho de informação para jovens,
especialmente a nível local e nacional. Dada a importância de
fornecer informação de confiança para os/as jovens e de apoiar
a sua capacidade de pesquisar, produzir e partilhar informação
de qualidade, convidamos os/as decisores/as a:
•

•

juventude tem de estar ciente da necessidade de
questionar as informações que encontra e conhecer
todos os métodos disponíveis para avaliar e identificar
os critérios de qualidade. A informação para jovens
esforça-se para integrar essas técnicas, desenvolvendo
formas diferentes de transmitir, aos/às próprios/as
jovens, as principais competências relevantes para a
vida moderna.
•

Generalizar o tema da sustentabilidade ambiental entre
as ofertas e as práticas dos serviços de informação para
jovens. Por exemplo, definir um espaço ecológico num
centro de informação para jovens, com informações
sobre o assunto, ter uma secção ecológica específica no

Apresentar oportunidades de desenvolvimento
profissional contínuo para os/as técnicos/as de serviços
de informação para jovens, de forma a adquirirem
novas metodologias, competências e conhecimentos,
que apoiem a adaptação dos seus serviços às
necessidades atuais dos/as jovens.

sítio da Internet do serviço, encontrar lugares ecológicos
na cidade (por exemplo, cafés e compras de ocasião
com consciência ambiental, workshops de reciclagem,
cafés para consertos, etc.), ou relacionar os/as jovens
com a natureza no âmbito das suas atividades.

Assegurar-se de que os temas relacionados com o
ambiente sejam parte do desenvolvimento

•

Apoiar a adoção de padrões ecológicos. Não é apenas
importante que os serviços de informação para jovens

para jovens. Incluir a sustentabilidade ambiental e
como apoiar os/as jovens no acesso à informação de

informem os/as jovens sobre a sustentabilidade
ambiental, mas que adotem também padrões

qualidade, na formação curricular dos/as
profissionais de (informação para) jovens. Os/as

ecológicos, como parte do seu trabalho diário e da sua
estratégia organizacional. Portanto, é fundamental

profissionais

incentivar e apoiar organizações no processo de

de (informação para) jovens deverão estar
familiarizados/as com as questões da
sustentabilidade ambiental, ter competências
avançadas em literacia mediática e de informação e
promover o pensamento e envolvimento
ecologicamente responsável, entre os/as jovens.

implementação de padrões ecológicos e na obtenção
de certificações, como a ISO 14064-1.

European Commission (2018), Engaging, Connecting and Empowering young

people: a new EU Youth Strategy. Conclusions of the Council and of the
Representatives of the Governments of the Member States meeting within the
Council on education and training of youth workers (2019). UNESCO Road Map Education for Sustainable Development (2014).
38

Contribuir para as competências de literacia mediática e
de informação dos/as jovens na nossa era digital. A

profissional contínuo dos/as técnicos de informação

37

Investir na informação de qualidade para jovens como

ERYICA Training System and Eurodesk Competence Framework (2018).
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3.2

ABORDAGENS
PARTICIPATIVAS: DAR
VOZ À JUVENTUDE
O Eurobarómetro sobre as alterações climáticas concluiu que
os/as jovens, de uma forma mais ampla, identificam as
alterações climáticas como um dos problemas globais mais
graves em comparação com outras faixas etárias mais
elevadas.39 Os movimentos ativistas de jovens em todo o mundo
confirmam que os/as jovens estão empenhados em fazer parte
da criação de um futuro sustentável. São, na maioria das vezes,
mais conscientes do ambiente do que as gerações anteriores e
têm ideias para partilhar: garanta que participam.
•

Assegurar a voz da juventude em todos os setores. A
participação de jovens na elaboração de políticas não
deve ser limitada às políticas de juventude, mas deve
ser incluído em todos os setores. Incentivamos os/as
responsáveis políticos e as partes interessadas a
qualquer nível, a compreender novas formas de
participação e a investir no envolvimento de jovens, a
fim de criar propriedade e políticas de maior impacto.

•

Produzir e avaliar ações com jovens. Para conceber
atividades de sensibilização eficazes, que cheguem a
jovens, elas devem
ser um componente importante na definição de
estratégias, criação e avaliação de ações para a
sustentabilidade ambiental. Incentivamos aqueles/as
que trabalham com e para jovens a consultá-los/as e a
desenvolver em conjunto projetos para serviços
atraentes e com um alcance de grande impacto.

3.3

PROGRAMAS DE
JUVENTUDE MAIS
ECOLÓGICOS
Os serviços de informação para jovens e as organizações
de juventude recebem financiamento e/ou subsídios, a
nível local, nacional, europeu e internacional, através de
vários regimes. Essas regras administrativas e financeiras
favorecem as escolhas ambientais? Nem sempre! Uma vez
que a situação difere de país para país, vamos centrar-nos
apenas nos regimes de financiamento da UE e do
Conselho Europeu; no entanto, a maioria das
recomendações aplica-se a qualquer nível.

1. PRINCÍPIOS ECOLÓGICOS
É importante refletir a prioridade dada a programas mais
ecológicos, ao definir os princípios básicos subjacentes às
regras financeiras e administrativas e aos critérios de
avaliação, aplicáveis aos projetos.
•

Sensibilizar e agir em prol da sustentabilidade ambiental
deve ser uma prioridade temática dos programas de
financiamento, como o Corpo Europeu de
Solidariedade, Erasmus + e Discover EU. Devem ser
disponibilizados regimes de financiamento específicos,
para jovens empresários que iniciem um negócio amigo
do ambiente (regimes de microfinanciamento). Deve ser
disponibilizado um recurso de informação abrangente,
para explicar as diferentes oportunidades de
financiamento oferecidas pela EU, a jovens que desejam
agir em prol do Planeta.

•

As regras financeiras deverão apoiar escolhas
ecológicas e dar preferência à qualidade, em vez da
quantidade. No que diz respeito à mobilidade dos/as
jovens - por exemplo, quando estão a fazer estágio ou
um semestre no estrangeiro - é importante refletir
sobre o valor da bolsa atribuída para suportar as suas
despesas diárias. Um montante fixo mensal

39 Comissão Europeia (2019), Eurobarómetro sobre Alterações Climáticas.
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de 170 a 520 EUR, para estudantes de Erasmus, é
suficiente para consumir de forma ecológica, no país de
acolhimento? O mesmo se aplica ao nível do subsídio
atribuído para deslocações. Deve ser encontrado um
equilíbrio entre qualidade (por exemplo, nível da bolsa,
condições) e quantidade (por exemplo, número de
jovens que viajam).
•

3. MONITORIZAÇÃO DA PEGADA E
MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO
Um elemento fundamental para uma estratégia
ambientalmente sustentável é monitorizar o impacto dos
regimes financeiros: qual é a pegada de carbono das ações
propostas?

Incluir incentivos ecológicos nos critérios de avaliação.

•

Para incluir uma dimensão ecológica nos projetos, os/as

Planear mecanismos de compensação: se o órgão
financiador medir o impacto dos regimes, será possível

candidatos/as podem ser incentivados/as a explicar se

planear mecanismos de compensação. Por exemplo, no

pretendem implementar medidas ecológicas nos seus

caso do Erasmus +, se 10.000 alunos/as viajam de avião

projetos. Pode dar-lhes pontos adicionais. Obviamente

para uma certa distância, porque não implementar um

devem ser-lhes fornecidas informações e apoio para

esquema de compensação, plantando árvores, por

os/as ajudar a preparar (ver ponto 5). Os/as

exemplo? Cada país poderia ter uma «floresta Erasmus

avaliadores/as externos devem ter capacidade para

+» (proposta apresentada durante um workshop no

avaliar tais medidas.

Fórum dos Intervenientes, organizado pela DG EAC,
sobre o futuro do Erasmus + e do Corpo Europeu de
Solidariedade).

2. CRITÉRIOS FINANCEIROS
•

Atualmente, a regra financeira mais frequente é «favorecer o
meio de transporte mais económico» - que nem sempre é o
mais ecológico (por exemplo, comboio vs. avião).

Aplicações informáticas, fáceis de usar e sem papel:
devem ser privilegiadas para reduzir a pegada
administrativa dos programas. Quando as organizações
se candidatam a bolsas e reportam as suas ações têm,

Deve alterar-se esta regra para o “meio de transporte mais
económico e amigo do ambiente” e/ou dar um incentivo para
selecionar um meio de transporte ecológico. Quando não se
pode evitar viajar de avião, os subsídios podem considerar

em muitos casos, de imprimir os originais e enviá-los

aceitável, o custo de um programa de compensação de carbono.
No Erasmus + e no programa Corpo Europeu da Solidariedade,
são agora permitidas «despesas excecionais para custos mais
elevados de viagens». Isto permite que os/as beneficiários/as

preencher o seu relatório utilizando o eTool, em vez de

por correio. Se organizar um evento com 50
participantes no âmbito do Key Action 1 do programa
Erasmus +, os/as participantes individuais podem
receber e enviar um documento em papel (ainda é o
caso para as bolsas geridas pelo Conselho Europeu Fundação Europeia da Juventude). Isto reduz

requisitem apoio financeiro para despesas mais elevadas de
viagem dos/das participantes, como «custos excecionais» (até
80%, no máximo, dos custos totais aceites), incluindo casos em
que os/as participantes optem por meios de transporte "mais

significativamente, o número de documentos
impressos e enviados e o tempo que os/as
utilizadores/as têm de despender a preencher
inscrições, contratos e relatórios online (por exemplo,

limpos" e com menor emissão de carbono (por exemplo,
comboio), que resultam em custos elevados de viagem. Esta
opção deve ser complementada pela possibilidade de
contabilizar dias extras de viagem, ao selecionar um meio de

acordos de subvenção).

4. PROMOVER A CONSCIENCIALIZAÇÃO
DOS/DAS CANDIDATOS/AS

transporte ecológico. No caso do Erasmus +, por exemplo, os/as
participantes só podem contar um dia antes e um dia depois da
atividade de aprendizagem, como dias de viagem.
•

Tornar os meios de transporte ecológicos, como meio
de transporte padrão, para períodos de mobilidade de
longo prazo (sendo geralmente considerado, como
curto prazo, um período inferior a 2 semanas), a não ser
que seja dada uma justificação ou medida de
compensação.

•

As reuniões e atividades de formação online devem
ser consideradas para fins de financiamento e
incentivadas. No caso de projetos e subvenções de
funcionamento (por exemplo, KA3 do Erasmus +) ou
projetos de formação de profissionais de juventude
(por exemplo, KA1 e KA2 do Erasmus +), o subsídio é
calculado com base no número de mobilidades (os/as
candidatos/as devem fornecer listas de assinaturas e,
se solicitado, os bilhetes das viagens). As reuniões
virtuais ou atividades de formação em e-Learning,
nem sempre são reconhecidas, e não são elegíveis
para financiamento, embora as atividades de eLearning também tenham os seus custos.

Os organismos de financiamento devem informar e incentivar
os/as candidatos/as a aplicar padrões ecológicos nos seus
projetos. As sugestões devem incluir formas de compensar a
pegada de carbono do projeto (por exemplo, se 10 participantes
viajarem de avião de A para B, então talvez seja possível reduzir
a pegada ao providenciar almoços sem carne, escolhendo um
hotel ecológico). Outros regimes podem ser avaliados, como dar
incentivos, nomeadamente, transportes públicos gratuitos (já
praticado na Escócia, Luxemburgo e Tallinn).
•

Partilhar conjuntos de ferramentas com potenciais
candidatos/as / beneficiários/as, sobre as diferentes
dimensões abrangidas pelos projetos, como formas
mais ecológicas de viajar, organizar reuniões / eventos,
etc.

•
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Dar visibilidade às boas práticas ecológicas e utilizá-las
para inspirar outras organizações e setores. É
importante comunicar os bons resultados / projetos
financiados pelos vários regimes e partilhá-los como
boas práticas.
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CAPÍTULO 4

FERRAMENTAS PARA ATIVIDADES
EDUCATIVAS ECOLÓGICAS E NÃOFORMAIS
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sejam não só atividades sobre o tema, mas principalmente que
garantam a coerência das escolhas com a mensagem, por
exemplo, o material e a logística utilizados para apoiar esta
mensagem. Há diversas formas de repensar a logística para
apoiar a agenda ecológica, algumas das quais foram
mencionadas no Capítulo 2, por exemplo, como reduzir a pegada
do carbono no escritório, e podem ser aplicadas a estes cenários.
Seguem algumas sugestões para apoiar o planeamento:

Conforme mencionado no Capítulo 1, com o objetivo de
promover a sustentabilidade ambiental, como um profissional da
informação para jovens, pode planear e coorganizar com jovens,
workshops, debates, discussões, dias de informação, visitas a
locais, campanhas pop-up e outras atividades educativas nãoformais. Este capítulo tem como objetivo dar algumas dicas e
recomendações sobre como tornar as atividades de formação
mais amigas do ambiente e como fazer uso de métodos
educativos não-formais para discutir e abordar questões
ambientais.
As atividades fornecidas são apenas uma seleção de exemplos
relevantes. Têm como objetivo inspirar sobre como utilizar a
experiência educativa não-formal, para apoiar a consciência
ecológica da juventude, a literacia mediática e de informação na
vertente ecológica, a capacidade para fazer campanhas e
argumentações ecológicas ou as atitudes e práticas ecológicas.

4.1

DICAS PARA ATIVIDADES DE
FORMAÇÃO MAIS
ECOLÓGICAS
Ao realizar atividades educativas não-formais com o objetivo de
apoiar a consciência ecológica de jovens, é importante que
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•

Pensar sobre o local da atividade de formação.
Existem características que podem reforçar a mensagem
(por exemplo, atividades educativas realizadas ao ar
livre, num acampamento ou durante uma caminhada)?

•

Pensar sobre o material que utiliza. É material amigo
do ambiente? Há alternativas para reduzir a quantidade
de post-its, flipcharts e marcadores? Talvez investir em
quadros brancos ou um flipchart e post-its reutilizáveis,
ou procurar formas criativas para utilizar recursos da
natureza, para finalidades educativas.

•

Considerar partilhar previamente a informação online.
Ponderar qual a informação realmente necessária
para imprimir para os/as participantes. Há sempre a
possibilidade de projetar a informação ou escrevê-la
num ponto central, em vez de vários, ou ainda enviar
a informação antecipadamente.

•

Reinventar a sinalética de identificação. Procurar
empresas que imprimam em papel com sementes, criar
a própria sinalética reutilizável para ser utilizada de um
evento para outro, ou incluir uma série dos jogos com
nomes; passámos a maior parte das nossas vidas sem
sinaléticas de identificação e conseguimos, ainda assim,
decorar alguns.

SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO ECOLÓGICos PARA JOVENS • CAPÍTULO 4

4.2

EXEMPLOS DE ATIVIDADES
EDUCATIVAS NÃO-FORMAIS
Esta seleção de atividades pretende ilustrar como o material existente pode ser
utilizado ou adaptado, para se abordar questões da sustentabilidade ambiental. Cada
atividade é isolada e pode ser realizada independentemente das outras. A informação
prática para cada atividade, como a dimensão do grupo, a duração etc., não é uma
regra rígida e é indicado apenas como uma sugestão. Muitas variáveis vão influenciar a
forma como a atividade se irá desenvolver e cada uma dessas variáveis deve ser
adaptada às necessidades específicas dos/as participantes e dos recursos disponíveis.
A não ser que esteja devidamente indicado, as atividades apresentadas não exigem
nenhum conhecimento especializado. Será aconselhável familiarizar-se previamente
com o material e o tema, para melhor adaptar aos/às participantes.
As atividades que se seguem procuram incentivar os/as participantes a ter um
pensamento crítico e a agir sobre uma série de temas ecológicos. São
oportunidades para os/as jovens experimentarem, refletirem, analisarem e
criticarem; mas principalmente para se expressarem em diferentes áreas
relacionadas com diferentes eixos identificados no Capítulo 1:

1

2

LITERACIA MEDIÁTICA E DE
INFORMAÇÃO, na vertente
ECOLÓGICA
1.

Destaques

2.

Análise dos meios de

3
CIDADANIA ATIVA E
ENVOLVIMENTO SOBRE
SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL

6.

comunicação em 6 partes
3.

Informação ou fraude?

4.

Desmascarar falsificações!

5.

Branqueamento ecológico

Redes Sociais – Uma nova

PROMOÇÃO DA
SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL
E PRÁTICAS ECOLÓGICAS
8.

O meu ambiente
ecológico

9.

O que é a minha pegada

forma de lobismo
7.

Elaborar uma campanha
de sensibilização
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de carbono?
10.

És aquilo que vestes
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4.2

1. DESTAQUES
OBJETIVOS
•

•

•

•

Identificar os
diferentes tipos de
meios de
comunicação.
Compreender como os
diferentes meios de
comunicação podem ter
visões/opiniões
diferentes, de acordo com
a sua origem.

PREPARAÇÃO
•

Utilizando o apoio à atividade 2, preparar cartões com os diferentes tipos
de meios de comunicação escritos em cada um (um por cartão).

•

Espalhar os cartões com os tipos de meios de comunicação, com o nome para
baixo.

•

Dividir os/as participantes em pares.

ATIVIDADE

Compreender a
diferença entre a
informação e a
interpretação.

•

Cada par escolhe um cartão aleatório dos meios de comunicação e é-lhes
dada uma folha dos factos, uma folha de informação, breve e objetiva, sobre
um evento violento que aconteceu.

•

Um/a dos/as participantes lê esses factos, para todos/as.

Verificar que os factos
podem ser
interpretados em
maneiras diferentes.

•

Cada par tira uma folha e uma caneta e é-lhes dado algum tempo para pensar
e escrever um título que poderia ser utilizado num artigo, relativos aos factos
que serão difundidos pelo meio de comunicação que consta do cartão.

•

Os diferentes títulos de cada par são apresentados a todo o grupo.

•

Perguntar aos/às participantes qual o título que é mais semelhante (e depois o
mais diferente) ao que eles próprios escolheriam sobre os factos.

PÚBLICO-ALVO
A partir dos 12 anos

DIMENSÃO DO GRUPO
Mínimo de 10 participantes

AVALIAÇÃO

MATERIAIS

Perguntar aos/às participantes as seguintes questões:

•

Factos (apoio à atividade 1)
- uma cópia para cada dois.

•

Tipos de meios de
comunicação (apoio à
atividade 2) - um tipo de
meio de comunicação
(cartão) para cada dois
(vários pares podem ter
o mesmo, se for um
grupo grande).

•

•

Os títulos em que pensaram são diferentes: os artigos também seriam
diferentes? O que seria diferente? Que factos seriam destacados e que
interpretações seriam feitas?

•

Um canal, um título, e uma forma de relatar podem influenciar a sua opinião
sobre um tema?

•

Todos os meios de comunicação são neutros quando relatam sobre os temas?
Devem todos os meios de comunicação ser neutros? Têm exemplos de eventos
reais que são tratados de forma diferente por diferentes meios de comunicação
e fontes de informação? (Por exemplo: frequentemente, após uma
manifestação, a polícia relata menos participantes do que os/as
organizadores/as).

•

Como podemos resistir relativamente à informação e à influência dos
diferentes meios de comunicação nas nossas próprias vidas?

Papel e canetas.

DURAÇÃO
60 minutos

COMPETÊNCIAS /
CONHECIMENTOS
EXIGIDOS AO/À
DINAMIZADOR/A
Conhecimentos básicos sobre
literacia mediática e de

DICAS!
É bom saber que a forma de apresentar a informação pode influenciar as
pessoas a considerar a informação como dada. Quando há um objetivo por
detrás da informação (como convencer pessoas), é provável que outra
informação seja retida ou, pior ainda, seja alterada. Muitas vezes, quando algo é
apresentado e

informação.
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parece ‘demasiado bom para ser verdade', é recomendada uma abordagem crítica.
Anúncios publicitários, artigos dos meios de comunicação, etc., podem ser abordados
com um sentido crítico saudável.

VARIAÇÕES
•

Utilizar um outro tema que interesse aos/às participantes, dando outros
factos.

•

Os/as participantes podem pensar sobre / tentar encontrar uma imagem para
combinar com os seus títulos. Ao trabalhar com imagens, associe também a
influência das imagens na revisão.

•

Cada par escolhe dois cartões e pensa em dois títulos alternativos para os
meios de comunicação dos cartões (por exemplo, posições políticas
diferentes).

•

Seria interessante associar o exercício à propaganda extremista, onde a
informação é utilizada influenciar os/as outros/as. Normalmente, a escolha da
imagem apresentada, os títulos e a forma como as explicações são dadas,
podem ser muito convincentes, mas incorretas, na verdade.

•

Investir em pequenos quadros brancos para utilizar como sinalética em
vez do papel, para reduzir a quantidade de papel utilizada na atividade.

ORIGEM
Extraído de Liaisons - A toolkit for preventing violent extremism (2018) - A Agência
Europeia de informação e Aconselhamento para Jovens; pp. 190-193.
Os apoios da atividade foram adaptados pelo EYID 2020 para encaixar a
temática da sustentabilidade ambiental.
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APOIO À ATIVIDADE 1: FACTOS
Incêndios da Amazónia - Brasil, 2019:
•

Emissões de gases de efeito de estufa em consequência da desflorestação
da floresta tropical da Amazónia.

•

Os incêndios florestais ocorrem, na Amazónia, durante a estação seca, entre
julho e outubro.

•

Podem ter origem em eventos naturais, como quedas de raios, mas este ano
a maioria foram iniciados por fazendeiros e madeireiros, para limpar terrenos
para plantações ou pastagem.

•

O atual governo recusa-se a receber ajuda internacional.

•

À medida que a população mundial continua a crescer, a procura de
produtos de carne aumenta, acelerando as práticas de desflorestação para
produzir ainda mais.

APOIO À ATIVIDADE 2: TIPOS DE MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Um jornal isento e de qualidade: Relata factos, não opiniões
Revistas sensacionalistas nacionais: Difunde a defesa do Governo Brasileiro
Uma revista educativa para os efeitos da desflorestação: Contribui para a ciência
referente ao impacto da agricultura
Uma página do Facebook: Protesta contra o impacto do aquecimento global à escala
dos incêndios
Um jornal local: Entrevista os agricultores locais que dependem do rendimento
Um blog de um influenciador vegan: Quer apresentar o efeito da produção de carne
no planeta
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4.2

2. ANÁLISE DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
EM 6 PARTES
OBJETIVOS
•

PREPARAÇÃO
•

Para introduzir a atividade, apresentar o documento do meio de comunicação e o
seu contexto.

•

Dar a cada participante uma cópia do apoio à atividade: 'As seis dimensões
da literacia mediática'.

•

Pedir aos participantes para se dividirem em pequenos grupos
(principalmente, se for um grupo grande). Dar-lhes papel e uma caneta.

•

fazer perguntas sobre as
motivações, questões e
escolhas implicadas na
produção dos meios de
comunicação.
•

ATIVIDADE
•

Em pequenos grupos, pedir aos participantes que verifiquem o documento,
com a ajuda do apoio à atividade. Deverão escrever as suas análises.

•

Reunir os grupos. Pedir a cada subgrupo para designar um porta-voz, para
partilhar a análise do grupo, os outros membros do grupo podem contribuir,
se necessário.

•

Fazer um apanhado das ideias do grupo num flipchart, utilizando o apoio à
atividade como enquadramento. Os temas individuais só fazem sentido
quando associados a vários outros; por exemplo, não podemos estudar
um grupo, se não entendermos que tecnologias são utilizadas para chegar
até ele.

Qual a opinião dos participantes sobre a atividade?

•

O que é que eles aprenderam com este processo?

•

Acreditam que foi útil para eles?

A partir dos 15 anos

DIMENSÃO DO GRUPO
Qualquer

MATERIAIS
•

•

DICAS!
Esta atividade pode ser adaptada a diferentes faixas etárias, alterando a escolha
dos meios de comunicação, mantendo o interesse e relevância para o públicoalvo.

Incentivar os participantes
a desenvolver e aplicar as
competências do
pensamento crítico.

PÚBLICO-ALVO

AVALIAÇÃO
•

Fornecer uma estrutura
para analisar qualquer
documento dos meios de
comunicação.
Ensinar os participantes a

•
•

1 documento de um
meio de comunicação
(um excerto de um
vídeo, programa da
televisão, revista,
campanha publicitária,
plataforma digital, etc.)
ou mais, se se pretender
comparar múltiplos
documentos,
identificando as
semelhanças e
diferenças.
Apoio à atividade 1: 'As
seis dimensões da
literacia mediática', uma
cópia por participante.
Papel e canetas.
Um flipchart com
folhas grandes e
marcadores.

DURAÇÃO

ORIGEM

60 minutos

Extraído de Liaisons - A toolkit for preventing violent extremism (2018) - Agência
Europeia de Informação e Aconselhamento para Jovens; pp. 194-195.

COMPETÊNCIAS /
CONHECIMENTOS EXIGIDOS
AO DINAMIZADOR
Conhecimentos básicos sobre
literacia mediática e de
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APOIO À ATIVIDADE 1: AS SEIS DIMENSÕES DA
EDUCAÇÃO SOBRE MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Para realizar uma análise crítica dos meios de comunicação, podem analisar-se seis
aspetos interligados:
•

Os produtores: É importante entender o mundo da produção de conteúdos,
incluindo todas as formas de produção audiovisual, mesmo os formatos mais
tradicionais. Quem produziu este documento de comunicação? Serão
totalmente independentes ou fazem parte de um grupo maior? Se sim, o que
se sabe sobre esse grupo? As pessoas que criaram esta informação têm uma
tendência específica, quer filosófica ou política? Como mantêm a produção e
distribuição de conteúdos, a nível financeiro e técnico?

•

A linguagem: Qualquer mensagem composta por texto, som ou imagem é
complexa. Essas mensagens têm vários elementos, organizados para produzir
um significado específico (enquadramento, imagem, som, formato, linguagem
utilizada...). É importante analisar e compreender a linguagem utilizada, para
poder descodificar a informação e perceber as subtilezas e ideias não-verbais
comunicadas.

•

A tecnologia: A tecnologia refere-se ao equipamento de imagem e som utilizado
para comunicar uma mensagem. Inclui o equipamento diário utilizado para
consumir o conteúdo e a descoberta de tecnologias recentes e mais avançadas.

•

Representação: Este tema refere-se à forma como um documento de
comunicação trata o assunto que apresentado um (evento, pessoa, objeto,
situação), e o efeito que tem na perceção do público sobre o assunto. Trata-se
de compreender a influência que o meio de comunicação pode exercer sobre a
representação de um assunto.

•

Público: Ao analisar o público, devemos considerar a abordagem através da
qual um leitor, jogador, ouvinte, espectador ou navegador (da Internet)
perceciona um documento de comunicação. Vai depender de sua própria
formação, experiência cultural, interesses e idade, entre outros fatores.

•

Categoria do documento: Para entender um documento de comunicação, é
importante ser capaz de classificá-lo, de acordo com seu conteúdo (política,
desporto, informação...) e o seu género (documentário, ficção, desenho
animado...). Estas categorias não serão, certamente, homogéneas e cada uma
incluirá uma panóplia de abordagens diferentes. O objetivo é incentivar as
pessoas a conseguirem classificar os documentos com os quais se relacionam
e as associações que os acompanham. Por exemplo, esta informação na
Wikipedia é científica, é para fins publicitários ou são a dramatização de um
acontecimento? Esta informação aparece repetidamente na televisão, é uma
notícia com vários desenvolvimentos ou é uma série? É um relato ou ficção?
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4.2

3. INFORMAÇÃO OU FRAUDE?
OBJETIVOS

PREPARAÇÃO
•

Com antecedência, pergunte ao grupo se já identificaram ou ouviram falar de
boatos ou fraudes sobre as alterações climáticas, seja por email ou na
Internet em geral. Se não, dar exemplos de algumas fraudes bem conhecidas,
sobre as alterações climáticas, divulgadas pelos meios de comunicação.

ATIVIDADE
•

Pedir aos participantes que se dividam em pequenos grupos de 2 a 4 pessoas.

•

Dar a todos os participantes uma cópia da fraude, recebida por email. Pedirlhes que reunam o máximo de informações possível sobre essa fraude
(nomeadamente, através de mecanismos de pesquisa).

•

As suas pesquisas devem centrar-se em vários pontos distintos:
×

De onde é que o email / boato supostamente veio.

×

Disseminação (como é que o boato se espalhou, ou através da Internet,
mas também pelos meios de comunicação tradicionais, que podem
retransmitir e amplificar informações falsas).

×

Causas e efeitos do boato.

×

Como é que a informação foi desmentida.

Os/as jovens que usam
regularmente a Internet, email e
redes sociais estão sujeitos a
receber vários tipos de fraudes
ou boatos (petições falsas, vírus,
links...). pPdem ter dado resposta,
talvez por carecerem de
ferramentas para exercer o
pensamento crítico. Esta atividade
tem como objetivo:
•

Ajudar os participantes a
identificar informações
falsas na Internet.

•

Desenvolver as
competências /
reflexões necessárias
para questionar as
informações que
circulam na Internet.

PÚBLICO-ALVO
A partir dos 15 anos

DIMENSÃO DO GRUPO
2 - 4 participantes,
dependendo do número dos
dispositivos móveis /
computadores disponíveis

AVALIAÇÃO
•

Para terminar, os/as participantes voltam a juntar-se para partilhar as suas
descobertas. Enquanto debatem, o grupo deve classificar os diferentes
rumores em categorias. Podem utilizar as categorias propostas pelo site
http://hoax-slayer.net/. *

•

Pedir ao grupo para aperfeiçoar a sua definição de boato, conforme
aparece na Internet.

•

Finalmente, analisar com os/as participantes como podem estar implicados/as
na propagação ou denúncia de rumores. Por exemplo, informando sites de
denúncias ou avisando outros potenciais destinatários/as de uma mensagem.

MATERIAIS
•

Computadores com boa
ligação à Internet ou
dispositivos móveis.

•

Diferentes emails ou
mensagens contendo
informações falsas sobre
as alterações climáticas,
para enviar aos/às
participantes. Os
exemplos podem ser
obtidos em sites que
expõem informações
falsas, como por exemplo
http: //www.hoaxslayer.
net/ ou qualquer outro
site semelhante, existente
no seu país.

•

Flipchart e marcadores.

* Hoax Slayer permite que os/as utilizadores/as da Internet verifiquem a veracidade das
informações publicadas na Internet e detetem embustes. Apresenta argumentos que
validam a informação ou refutam-na. Classifica as informações em diferentes categorias,
por exemplo: notícias falsas, software malicioso, enganador, fraudes, humor, política,
burlas, alertas falsos, etc.
Aviso: o site Hoax Slayer não é à prova de enganos e também pode estar errado. É
importante estar alerta e ser crítico/a em todas as circunstâncias.

DURAÇÃO
60 minutos
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DICAS!
Para que a atividade funcione perfeitamente, devem escolher-se rumores que já
tenham sido bastante discutidos, para que haja bastante material na Internet.

ORIGEM
Extraído de Liaisons - A toolkit for preventing violent extremism (2018) - A Agência
Europeia de Informação e Aconselhamento para Jovens; pp. 197-199.
A atividade foi adaptada para o EYID 2020, de forma a encaixar na temática da
sustentabilidade ambiental.
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4.2

5.

DESMASCARAR FALSIFICAÇÕES!
OBJETIVOS

ATIVIDADE

•

Incentivar os/as
participantes a ter um
pensamento crítico sobre
as informações e os
meios de comunicação
que utilizam regularmente
e a questionar a sua
autenticidade.

•

Mostrar como as
fotografias podem ser
facilmente editadas e
manipuladas, o que
tem impacto na
perceção das
diferentes notícias e
informações.

•

Dar exemplos de como

Trata-se de uma compilação de 6 imagens alteradas em Photoshop, com a sua versão
real, não alterada. O objetivo deste exercício interativo é mostrar aos/às participantes,
uma série de exemplos de como imagens falsas são subtilmente produzidas com
ferramentas de edição, como o Photoshop.
•

Reunir os/as participantes à frente de um monitor / projeção.

•

Exibir as primeiras fotos (manipuladas) e pedir que indiquem quantas,
daquelas imagens lhes parecem reais.

•

Depois de terem visto as imagens alteradas, mostre-lhes os originais, um a um,
ao lado das imagens falsificadas.

AVALIAÇÃO
•

Totalizar o número de respostas certas.

•

Com que frequência os/as participantes veem este tipo de imagens nas redes
sociais?

•

Como podemos verificar a sua veracidade?

•

Discutir a importância do pensamento crítico e da verificação das fontes
de informação.

nem tudo o que vemos
online ou numa banca de
jornais, pode ser real.
•

DICAS!
Tentar identificar um exemplo recente de imagens manipuladas, no seu país
e adicioná-lo.

Ajudar a desenvolver a
capacidade dos
participantes de
detetar conteúdos
falsos e
desinformação.

PÚBLICO-ALVO
A partir dos 12 anos

DIMENSÃO DO GRUPO
2 a 20 participantes

VARIAÇÕES

MATERIAIS
Incentivar os/as jovens a pesquisarem imagens que tenham chamado a sua atenção e
trabalhem em conjunto, para verificar se são reais ou se foram manipuladas.

ORIGEM
Fotos extraídas de Bored Panda – 30 Fake Viral Photos People Believed Were Real
A atividade foi criada para o EYID 2020 para promover o pensamento crítico e a
literacia mediática e informativa.
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•

Imagens do apoio à
atividade 1.

•

Computador.

•

Projetor, écran ou
equivalente.

DURAÇÃO
Duração: 45-60 minutos
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APOIO À ATIVIDADE 1: IMAGENS MANIPULADAS

2

1

3

5

4

6
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APOIO À ATIVIDADE 1: IMAGENS MANIPULADAS
1. #10YEARSCHALLENGE CONTRA A DESFLORESTAÇÃO
Recentemente, a referenciação com #10yearchallenge tornou-se viral, quando pessoas
de todo o mundo partilharam as suas mudanças ao longo dos anos. Algumas pessoas
decidiram utilizar esta referenciação para alertar sobre o terrível impacto que estamos
a ter na Terra. Um dos maiores problemas ambientais do século XXI é a desflorestação
e é exatamente sobre isso que essas pessoas nos queriam alertar. Infelizmente, a
imagem que foi utilizada para espalhar a mensagem era falsa - as fotografias do antes e
depois de uma floresta tropical completamente abatida era, na verdade, a mesma foto.

2. VENEZA CONGELADA
Veneza é definitivamente um dos lugares mais bonitos do mundo para se visitar,
portanto, não há necessidade de manipular uma fotografia do Lago Baikal
congelado, na Rússia, para torná-lo ainda mais deslumbrante.

3. FOTOGRAFIA DO VAIVÉM ESPACIAL
Uma fotografia magnífica de um vaivém espacial enganou muitas pessoas, mais uma
vez, e tornou-se rapidamente uma imagem popular para partilhar online. O que
incomodou muitas pessoas foi a necessidade de alterar uma imagem, quando o
original já é tão interessante.

4. UMA ILHA QUE SE PARECE COM UMA ESTRELA
Fotografias como esta vão despertar certamente, um grande desejo de viajar.
Imaginemo-nos a tomar uma deliciosa bebida, enquanto relaxamos numa ilha, no meio
do oceano, que tem a forma de uma estrela. Bem, infelizmente, essa ilha não existe.
Mas é possível visitar Molokini, a ilha em forma de lua, localizada entre as ilhas Maui e
Kahoolawein Hawaii.

5. LUA PERFEITAMENTE ENQUADRADA NUM ARRANHA-CÉUS
Há uma estranha obsessão por luas, nas fotografias virais. Parece que se quisermos
ter uma fotografia popular, basta adicionar uma lua no lugar mais irreal e pronto. Foi
exatamente o que aconteceu com esta fotografia tirada por Mo Aoun.

6. NUVENS LENTICULARES PERFEITAS
As nuvens lenticulares já são bem fantásticas por si só. Não há necessidade de
manipulação em Photoshop para torná-las ainda melhores. Infelizmente, o autor da
versão alterada não pensou da mesma forma. Bem, percebemos que toda a Internet
não pensou da mesma forma também, já que a fotografia alterada tornou-se o fundo
escolhido para o ambiente de trabalho de muitas pessoas.
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4.2

5. BRANQUEAMENTO ECOLÓGICO
OBJETIVOS
Nesta atividade, os/as
participantes analisam anúncios
para identificar as mensagens
falsas, a principal preocupação do
branqueamento ecológico.
Utilizam as competências criativas
para elaborar os seus próprios
anúncios de sensibilização contra
as ameaças ambientais. Vão
também aprender sobre os
principais conceitos, como:
branqueamento ecológico,
consumismo, ameaças
ambientais, sustentabilidade ou
relações públicas. De um modo
geral, esta atividade vai ajudar
os/as participantes:
•

•

•

PREPARAÇÃO
Imprimir alguns exemplos do site indicado acima ou projetá-los numa tela.

ATIVIDADE
•

Pedir aos/às participantes que troquem ideias sobre as ameaças mais graves
para o meio ambiente. Numa folha de flipchart, preencher uma coluna com
as sugestões dos/as participantes.

•

A seguir, pedir-lhes que pensem em produtos ou empresas que contribuem
para essas ameaças. Preencher a coluna ao lado, com esses nomes, e tentar
associar a ameaça à empresa.

•

Irão descobrir, provavelmente, que muitas das empresas estão associadas a
mais do que uma ameaça.

A identificar ameaças
ambientais causadas
por diferentes setores.

Getaway Airlines

A compreender o papel
de relações públicas
(RP) e como podem ser
utilizadas para “um
branqueamento
ecológico” das ameaças
ambientais.
A desenvolver
competências de
pensamento crítico.

Exemplares das
listas de perguntas.

•

Papel e caneta por cada
dois (vários pares
podem utilizar o
mesmo, se for um grupo
grande).

•

Papel e canetas.

Desflorestação

Better Bombs Inc.

Esgotamento de recursos

Bottled Water Co.

Dividir os/as participantes em grupos de 4-5 pessoas e dar a cada grupo 2
exemplos de anúncios de branqueamento ecológico e exemplares das
perguntas no apêndice. Pedir-lhes que analisem os anúncios, utilizando as
perguntas de orientação. Dar-lhes cerca de 10 minutos para esta tarefa.

•

Quando os grupos terminarem de responder às perguntas, pedir que levantem
as mãos para a pergunta 4, se a mensagem sobre o produto no anúncio, era
“verdadeira”. Perguntar aos grupos sobre as suas respostas a algumas das
outras perguntas.

•

Explicar o conceito de branqueamento ecológico (ver as definições no Apoio à
Atividade 1). Pode também explicar-se o conceito de subversão de anúncios
publicitários

•

Distribuir folhas de flipchart aos grupos. Pedir-lhes que escolham um dos seus
produtos e criem o seu próprio anúncio para “corrigir” a mensagem veiculada
pelo produtor. Queremos que os/as consumidores/as saibam o que estão
realmente a comprar com este produto! O anúncio pode ser um cartaz ou um
breve vídeo para televisão ou rádio (não mais de 1 minuto). Dar-lhes 20-30
minutos para este trabalho.

•

Reunir o grupo novamente e pedir a cada pequeno grupo que apresente o
novo anúncio.

MATERIAIS

•

Indústria da Carne

•

4-30 participantes

Alguns exemplos de
branqueamento
ecológico de
www.greenwashingindex.
com - ou de outras
referências. Podem
utilizar-se anúncios de
jornais ou revistas:
procurar aqueles que se
gabam do bem que
fazem ao meio ambiente.

Poluição

Passados cerca de 10 minutos, ou depois de preencher a folha do flipchart,
perguntar aos/às participantes como é que tiveram conhecimento dos
prejuízos causados ao meio ambiente, por essas empresas. Conseguem dizer?

A partir dos 15 anos

•

Portáteis Slim

•

PÚBLICO-ALVO
DIMENSÃO DO GRUPO

Aquecimento global
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AVALIAÇÃO

DURAÇÃO
90 - 120 minutos

Começar com breves comentários sobre os anúncios.
•

O que gostou nos anúncios criados por um dos outros grupos?

•

A mensagemdo grupo foi mais precisa do que a da própria empresa?

•

Porque é que o branqueamento ecológico é um problema?

•

Já tinha identificado exemplos de branqueamento ecológico anteriormente?
Pode dar alguns exemplos?

•

O que pode ser feito acerca do branqueamento ecológico? Quem tem de fazer
algo a esse respeito? O que poderia fazer mais?

DICAS!
A troca de ideias no ponto 2 também pode ser feita em pequenos grupos e as
sugestões podem ser partilhadas com os outros grupos. Será necessário mais
tempo.
Depois de os grupos trabalharem sobre as perguntas, não dedicar muito tempo a
discutir as respostas. O objetivo dessas perguntas é pôr os/as participantes a analisar
os anúncios, para que possam criar os seus, mais tarde.
Verificar se alguma organização está envolvida na subversão de anúncios de marcas
empresariais no seu país - ou se há marcas internacionais cujos anúncios foram
subvertidos e quais serão reconhecidos pelos/as participantes. Os sites www.adbusters.
org e thesietch.org/mysietch/keith/subvertising-gallery têm alguns exemplos.

SUGESTÕES DE ACOMPANHAMENTO
A atividade «Um planeta finito» examina alguns dos pressupostos ocultos, que
orientam o pensamento dominante sobre o consumismo e a necessidade de
crescimento. Pode ser uma opção para examinar e questionar algumas das
suposições por detrás dos slogans publicitários. Também se pode utilizar o
«manifesto de Resíduos», que observa alguns dos efeitos do consumismo em massa.
Descobrir se existe um órgão regulador da publicidade, no seu país e se podem ser
apresentadas reclamações relacionadas com o branqueamento ecológico - por exemplo,
para enganar o público. Utilizar a lista elaborada no ponto 2, ou outra a partir desta, para
identificar os piores infratores. Apoiar os participantes a submeter as reclamações - ao
órgão regulador ou às próprias empresas.
Os/as participantes podem também utilizar as suas imagens “subvertidas” para fazer
campanha contra as empresas. Podem transformá-los em cartazes ou faixas ou utilizálos como memes nas redes sociais. Isto vai promover a consciencialização sobre o
problema que a empresa desejava ocultar, através de branqueamento ecológico!

ORIGEM
T-KIT 13, Sustainability and youth work - Youth Partnership European Union and
Council of Europe (2018); pp.48-51
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COMPETÊNCIAS /
CONHECIMENTOS
EXIGIDOS AO
DINAMIZADOR
Conhecer previamente o
conceito de branqueamento
ecológico.

SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO ECOLÓGICos PARA JOVENS • CAPÍTULO 4

APOIO À ATIVIDADE 1: DEFINIÇÕES DE
BRANQUEAMENTO ECOLÓGICO E SUBVERSÃO DE
ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS
É branqueamento ecológico quando uma empresa ou organização gasta mais tempo e
dinheiro, alegando ser ecológico através de anúncios publicitários e marketing, do que a
implementar efetivamente práticas comerciais que minimizam o impacto ecológico. É
branquear, com um pincel verde.
Student Guide to Greenwashing, https://www.westga.edu/~bquest/2011/
greenwashing11.pdf
Branquear a ecologia: o fenómeno da tentativa de preservação e expansão dos seus
mercados, por empresas que geram destruição social e ambiental, passando uma
imagem de amigos do ambiente e na frente da luta para erradicar a pobreza.
CorpWatch (2001), Greenwash fact sheet, www.corpwatch.org/article.php?id=242
Branqueamento Ecológico: quando uma empresa, governo ou outro grupo
promove iniciativas ou imagens ambientais baseadas na ecologia, mas, na
verdade, opera de forma prejudicial para o meio ambiente ou oposta ao objetivo
das iniciativas anunciadas. Também pode incluir engano dos/as clientes sobre os
benefícios ambientais de um produto, através de publicidade enganosa e
afirmações infundadas.
Investopedia, Greenwashing www.investopedia.com/terms/g/greenwashing.asp
Subversão de anúncios publicitários: em inglês «subvertising», formado a partir das
palavras «subvert» e «advertise», refere-se à prática de fazer imitações ou paródias de
anúncios corporativos e políticos (Wikipedia). É uma tentativa de transformar a
iconografia dos anunciantes contra eles próprios. Se as imagens podem criar uma
marca, também podem destruir uma. Um anúncio subvertido é uma versão satírica ou
desfigurada de um anúncio existente, um desvio, uma inversão destinada a fazer
esquecer o consumismo e considerar, em alternativa, questões sociais ou políticas.
Barley A. (2001), Battle of the image, New Statesman, www.newstatesman.com/
node/153475
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APOIO À ATIVIDADE 2: MODELO DE AVALIAÇÃO DE PRODUTOS

PRODUTO 1

1. Qual é o produto
comercializado neste
anúncio?

2. Para que serve e
porque é que as
pessoas compram?

3. Qual é a mensagem
que a empresa está a
tentar passar aos/às
consumidores/as
neste anúncio?

4. A mensagem sobre
o produto é realmente
verdadeira? Explique.

5. Porque é que a
empresa está a tentar
promover essa
mensagem?
6. Fazer uma lista dos
efeitos mais
importantes sobre o
meio ambiente na
produção e venda
deste produto

75

PRODUTO 2

SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO ECOLÓGICos PARA JOVENS • CAPÍTULO 4

4.2

6. COMUNICAÇÃO SOCIAL - UMA NOVA
FORMA DE LOBISMO
OBJETIVOS
•

•

•

Aprender a influenciar
através das plataformas
das redes sociais.
Conhecer as instituições
relevantes, a nível local e
nacional, interessadas nas
alterações climáticas.
Aprender a escrever
textos curtos, mas de
grande impacto, para
apoiar uma causa.

ATIVIDADE
•

Pedir aos/às participantes que escolham um tópico relacionado com a
emergência climática, sobre o qual queiram falar. Incentivá-los/as a escolher
algo que os/as afete diretamente e ao seu estilo de vida. Uma mais-valia é ter
algumas fotografias que eles/elas tiraram.

•

Os/as participantes devem fazer algum trabalho de pesquisa, centrando-se
em factos concretos, números e dados. Devem encontrar pelo menos 2 ou
3 notícias / pesquisas / estudos que suportem a sua ideia.

•

De seguida, devem descrever o cenário do seu lóbi, identificando possíveis
aliados e oponentes. Os/As participantes devem pesquisar quem pode
apoiar a sua ideia e quem pode ser contra, nas redes sociais. Políticos,

PÚBLICO-ALVO

influenciadores digitais, cientistas, artistas e também amigos/as podem ser

A partir dos 15 anos

bons aliados/as!

DIMENSÃO DO GRUPO

•

De seguida, devem traçar o seu plano de lóbi. Isso significa identificar o
melhor plano de ação para apresentar a sua ideia. Devem envolver-se num
lobby interno (dirigido a partidos políticos e governo) ou externo (dirigido ao
público em geral e à comunicação social)? Devem dirigir-se aos dois perfis ou
apenas um?

•

Uma vez terminado o plano do lóbi, é altura para escolher os/as melhores
aliados/as e incentivá-los/as a aderir à causa. Quanto mais ampla for a sua
coligação, mais hipóteses terão de atrair a atenção dos/as responsáveis
políticos/as. Devem ter uma mente aberta; não são só organizações sem fins
lucrativos que podem ser angariadas, as empresas também podem participar.

•

O próximo passo é planear a estratégia de comunicação. Que plataforma se vai
utilizar? Que tipo de linguagem deve ser utilizada no texto? Quanto tempo? A
melhor maneira de praticar a forma de comunicar a mensagem é tentar
dimensionar o texto para 280 carateres (como o Twitter).

•

Devem pensar sobre os recursos visuais que querem utilizar? Serviços como o
Canva oferecem modelos pré-definidos, ou o Unsplash.com que disponibiliza
um leque de fotografias gratuitas. Pedir-lhes para criarem as suas publicações
e pensarem quando e com que frequência irão comunicar.

•

Completada a estratégia de comunicação, está na hora de publicá-la!

•

No processo de avaliação, é fundamental verificar o desempenho das
publicações: quantas pessoas reagiram, partilharam e interagiram com a
mensagem? Os/as aliados/as partilharam? A pessoa / instituição-alvo
respondeu? Que impacto teve?

1-10 participantes. Caso haja
mais, formar- grupos.

MATERIAIS
•

Computador /
smartphone com acesso
à Internet.

•

Alguns exemplos de
lobismos (por exemplo,
os perfis das redes
sociais de Greta
Thunberg).

•

Papel e canetas.

DURAÇÃO
90 minutos

COMPETÊNCIAS /
CONHECIMENTOS
EXIGIDOS AO/À
DINAMIZADOR/A
O/A dinamizador/a deve
conhecer os perfis das redes
sociais de políticos e instituições
relevantes do seu município,
país ou a nível Europeu ou
Internacional.
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AVALIAÇÃO
•

Qual a opinião dos/as participantes sobre esta atividade?

•

O que é que aprenderam com este processo?

•

Acreditam que foi útil?

DICAS!
Ao criar publicações em redes sociais, é importante não esquecer a identificação de
todos os perfis relevantes para a causa, mas dirigir apenas a um ou dois diretamente (o
principal alvo da publicação).
Procurar dicas sobre estruturas de estratégia de comunicação, para dar aos/às
participantes algumas informações básicas. O Manual das Redes Sociais da Eurodesk
fornece dicas e truques para uma comunicação eficaz nas redes sociais.

MANUAL DAS
REDES
SOCIAIS
ORIGEM
Inspirado em Lobbying for Change: Find your voice to create a better society - Alberto
Alemanno (The Good Lobby, 2017). A atividade foi criada para o EYID 2020 de forma a
desenvolver aptidões de defesa e lobismo nas redes sociais.
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4.2

7. ELABORAR UMA CAMPANHA DE
SENSIBILIZAÇÃO
OBJETIVOS
•

•

Ações de sensibilização
ambiental podem ser
incluídas no dia a dia
dos/as participantes.

ATIVIDADE
•

Começar por dividir os/as participantes em grupos de 3-4 pessoas. Pedirlhes que analisem o seu impacto ecológico e identifiquem três coisas que
têm em comum. Quando terminarem, reunir o grupo para partilharem as
suas conclusões.

•

Pedir aos/às participantes que, nos seus pequenos grupos, escolham uma
ação para elaborar uma campanha. Não é necessário que seja aquela que
têm em comum, podem escolher qualquer uma das que ouviram, aquando
da partilha (por exemplo, usar a bicicleta em vez do carro, comer de forma
mais inteligente, melhorar a reciclagem, comprar em segunda mão, etc.)

•

Devem pensar sobre:

Inspirá-los/as a partilhar e
pensar em alternativas
para as escolhas que
fazem.

•

Mostrar aos/às
participantes como se
elabora uma campanha.

PÚBLICO-ALVO

×

a mensagem que querem transmitir. Para isso, podem pesquisar
publicações na Internet, movimentos ou fontes que apoiem a sua
causa.

×

o grupo-alvo que querem atingir e quais os argumentos que irão
utilizar para convencê-los.

×

o nome e o slogan da sua campanha - um nome e um slogan forte e
atrativo torna a campanha memorável.

A partir dos 12 anos

DIMENSÃO DO GRUPO
Máximo 30 participantes

MATERIAIS
•

•

Computador /
smartphone com acesso à
Internet.
Portáteis ou papel para
troca de ideias
(também pode ser feito
no computador).

DURAÇÃO
90 minutos

COMPETÊNCIAS /
CONHECIMENTOS EXIGIDOS
AO/À DINAMIZADOR/A
Procurar informações sobre como
criar uma comunicação com grande
impacto para suportar o seu
contexto sobre o tema. O Manual
das Redes Sociais da Eurodesk
fornece vários exemplos.

•

Assim que a mensagem se tornar clara: convidá-los/las a criar um produto,
por exemplo, um logótipo, um cartaz ou um anúncio (neste caso um
esboço da dramatização), deixe a criatividade com eles/elas!

•

Cada grupo deve apresentar a sua campanha final aos restantes.

AVALIAÇÃO
•

Os/As participantes acreditam que as campanhas foram convincentes e algo
que gostariam de ver novamente?

•

Aprenderam algo novo com este processo de criação de uma campanha?

DICAS!
Esta atividade é uma ótima oportunidade para associar uma sessão de informação
sobre a criação de projetos para jovens. É uma boa introdução ao tema, permitindo
que os/as participantes sejam criativos e pensem em formas de promover a
sensibilização e incentivar a mudança.
Certificar-se de que têm tempo suficiente para criarem as campanhas e depois
partilhá-las.
Esta atividade pode ser realizada em qualquer lugar, ao ar livre ou numa sala.

78

SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO ECOLÓGICos PARA JOVENS • CAPÍTULO 4

4.2

8. O MEU AMBIENTE ECOLÓGICO
ATIVIDADE
OBJETIVOS
•

Dividir os/as participantes em grupos de, pelo menos, 2 pessoas. Pedir-lhes que
reflitam sobre o tema do impacto ecológico, como pode ser identificado no seu
dia a dia: está presente em alguma ação ou decisão que tomem? Está na
estrutura do ambiente à sua volta? Dar-lhes um modelo para o debate, pedir
que pensem no impacto nestas áreas das suas vidas:
×

Trabalho / Escola

×

Mobilidade (viagens, deslocações etc.)

×

Ambiente local (aldeias, cidades, vilas, regiões)

×

Relações familiares e de amizade

•

Promover discussões
consciencialização.

PÚBLICO ALVO
A partir dos 12 anos

diferenças? Permitir que sejam feitas reflexões críticas e que haja divergências,

DIMENSÃO DO
GRUPO

esta é uma forma de reconhecer as diferentes escolhas que os/as

Mínimo 2 participantes

Reunir e discutir os resultados como um grupo. Existem semelhanças e

participantes fazem.
•

Familiarizar os/as
participantes com o tema
do impacto ecológico,
identificando ações à sua
volta, que têm impacto
sobre o meio ambiente.

e aumentar a

Para isto, projetam-se as 4 áreas, os/as participantes podem consultar no
flipchart ou escrever nos seus cadernos. Pode desenvolver-se numa conversa
ou num exercício visual.
•

•

Pergunte ao grupo se há alguma mudança que fariam ou gostariam de ver
nessas áreas das suas vidas, em relação ao impacto ecológico. Aproveitar a
oportunidade para informá-los/las sobre as formas de realizar iniciativas e
projetos e onde podem encontrar apoio para a concretização das suas ideias.
(Atividade 6 - Redes Sociais - Uma Nova Forma de Lobismo explora as formas
para elaborar uma campanha de lobismo, nas redes sociais).

AVALIAÇÃO
•

Qual a opinião dos/as participantes sobre esta atividade?

•

O que é que aprenderam com este processo?

•

Acreditam que foi útil?

DICAS!
Esta discussão pode acontecer num lugar qualquer. Se houver oportunidade, levar
os/as participantes para uma área ecológica, orientar a discussão durante uma
caminhada ou um passeio de bicicleta. É uma ótima introdução para um plano ou
formação, que irá aprofundar este tema.

ORIGEM
Esta atividade foi inspirada no Eurodesk’s Euroclasses Module 2 sobre
Participation (2018, pp 7-8). Foi modificado para se enquadrar no tema do impacto
ecológico e da consciência ambiental.
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MATERIAIS
Papel de flipchart (dispensável).

DURAÇÃO
60 minutos

COMPETÊNCIAS /
CONHECIMENTOS
EXIGIDOS AO/À
DINAMIZADOR/A
O/A dinamizador/a deve ter
conhecimento do tema do
impacto ecológico e quais as
nossas escolhas diárias que
impactam o meio ambiente, por
exemplo, transportes amigos do
ambiente, alimentação,
reciclagem, etc. Seria vantajoso
se o dinamizador estivesse
ciente de iniciativas ou
organizações que trabalham o
tema, a nível local, regional ou
nacional.
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4.2

9. Qual é a minha pegada de
carbono?
OBJETIVOS
Uma parte importante da análise
da nossa pegada de carbono é
começar a tomar medidas
positivas para diminuí-la! Quando
nos juntamos a outras pessoas
para multiplicar as nossas ações
positivas, as nossas pegadas
reduzem ainda mais. Esta
atividade tem como objetivo:
•

•

Fazer com que os/as
jovens comecem a
pensar sobre as suas
ações, estilos de vida e
escolhas diárias e o
impacto que têm no
meio ambiente.
Criar a consciência
necessária para que
os/as jovens mudem
as suas ações do dia a
dia.

PÚBLICO-ALVO
A partir dos 12 anos

DIMENSÃO DO
GRUPO

ATIVIDADE
•

Dar a cada participante uma folha de Pegada de Carbono (Apoio à atividade 1) e
um marcador.

•

Discutir com eles/elas o que é uma pegada de carbono.

•

Pedir-lhes que pensem sobre as 10 áreas de ação - habitação, água, lazer,
aquecimento, eletricidade, transporte, alimentação, resíduos, viagens e
consumo.

•

Pedir-lhes que examinem cada uma das 10 áreas de ação (Apoio à atividade 2)
e pintem a secção da pegada que se aplica a eles/elas e à sua vida.

•

Quando terminarem, deverão discutir o impacto da nossa pegada de
carbono utilizando as perguntas abaixo.

AVALIAÇÃO
•

Como podemos reduzir o impacto das residências nas alterações climáticas?

•

Como é que o comportamento individual afeta a distribuição global de
recursos?

•

Quanta energia é realmente economizada ao desligar as luzes?

•

Como é que cada um de nós pode ser habilitado para ter ações positivas, em
benefício do meio ambiente?

DICAS!

Mínimo 2 participantes

MATERIAIS
•

Apoio à atividade
1: Pegada de
Carbono

•

Apoio à atividade 2: 10
áreas de ação

•

Canetas e marcadores.

DURAÇÃO
90 minutos

COMPETÊNCIAS /
CONHECIMENTOS
EXIGIDOS AO/À
DINAMIZADOR/A
O/A dinamizador/a deve
familiarizar-se primeiro com o
conceito de pegada de carbono.

A ideia de uma pegada de carbono foi desenvolvida para determinar como as ações
humanas têm impacto no meio ambiente, tais como os transporte e o que comemos.
O objetivo da pegada de carbono é alertar o quanto cada um de nós contribui para as
alterações climáticas e como as escolhas pessoais têm um impacto no planeta.

VARIAÇÕES
Existem também ferramentas gratuitas, disponíveis em formato digital, para medir a
pegada de carbono individual. As calculadoras Eco Footprint, Carbon Footprint e Water
Footprint ajudam as pessoas a determinar o seu impacto no ambiente. Também se
pode pedir aos/ás participantes que meçam a sua pegada de carbono individual,
utilizando uma dessas ferramentas.

ORIGEM
My Planet My Pledge: Environment and Climate Change Activity Resource - Youth
Work Ireland (2020); pp. 9-11
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APOIO À ATIVIDADE 1: PEGADA DE CARBONO
https://www.youthworkireland.ie/images/uploads/general/Carbon_Footprint_pdf.pdf

www.climagechangeconnection.org
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APOIO À ATIVIDADE 2: 10 ÁREAS DE AÇÃO
https://www.youthworkireland.ie/images/uploads/general/Carbon_Footprint_Areas_of_Action_PDF.pdf

A minha Pegada de Carbono
•

A MINHA CASA: Casas e edifícios maiores precisam de mais energia para aquecer, refrescar e
iluminar.

•

AQUECIMENTO E REFRIGERAÇÃO: Utilizar um termóstato programável é uma ótima maneira de
diminuir a quantidade de energia necessária para aquecer e refrescar as nossas casas, escolas
e locais de trabalho. O ar condicionado e os aquecedores não têm de funcionar na sua
potência máxima, se não estiver ninguém no espaço.

•

ÁGUA: Utilizamos água para cozinhar, limpar e tomar banho e bombear água até às casas
requer a utilização de energia, na maioria dos casos. A água deve também ser tratada antes e
depois de a utilizarmos, o que aumenta a procura de poluentes. Conservar a água é um
importante passo na redução da pegada de carbono.

•

LAZER: Passar tempo na natureza, em vez de ficar dentro de casa, é divertido e bom para a
nossa saúde. Escolher atividades recreativas que criem menos resíduos e gastem menos
combustível é uma ótima maneira de diminuir a pegada de carbono!

•

ELETRICIDADE: Os gases de efeito estufa são necessários para levar eletricidade às casas.
Desligar as luzes, equipamentos eletrónicos e utensílios de cozinha quando não estiverem a
ser utilizados são formas simples que podem fazer uma grande diferença na redução da
pegada de carbono!

•

TRANSPORTES: Veículos grandes gastam mais combustível do que veículos mais pequenos ou
mais económicos. Andar a pé e de bicicleta não deixa nenhuma pegada de carbono, porque
nenhuma poluição é gerada!

•

RESÍDUOS: A maioria dos resíduos domésticos (como embalagens, restos de comida e pilhas)
não têm de ir para um aterro sanitário. Em alternativa, podemos compostar e reciclar muitos
desses resíduos. Guardar um tempo específico para eliminar os resíduos de forma adequada é
um passo importante na redução da pegada de carbono!

•

ALIMENTOS: Produzir, processar, transportar e eliminar os alimentos gera uma grande
quantidade de gases de efeito estufa! Produtos de origem animal, como carne e lacticínios, são
os alimentos que consomem mais recursos. A produção de carne e lacticínios consome 4-8
vezes mais energia do que a comida que nos dá. Já os pães, óleos, batatas, nozes e farinha
contêm mais energia do que aquela que é necessária para os produzir. Se consome carne,
tente eliminar uma refeição de carne por semana.

•

CONSUMO: O nosso consumo diário contribui para grande parte das emissões de gases de
efeito estufa, com a produção, embalamento, transporte, consumo, reciclagem e eliminação. A
melhor solução é “manter as coisas simples” - comprar menos bens e de maior duração,
produtos reutilizáveis com menos embalamento.

•

VIAGENS AÉREAS: Viajar de avião é a forma de ir de um lado para o outro com o maior
consumo de combustível fóssil. Reduzir o número de viagens de avião é também uma ótima
maneira de diminuir a pegada de carbono.

O meu Planeta, o meu Compromisso

10
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4.2

10. ÉS AQUILO QUE VESTES
OBJETIVOS
O aumento rápido do
consumismo nos últimos 50
anos colocou uma pressão
considerável no meio

ATIVIDADE
•

Dar a cada jovem uma cópia da «Lista de Verificação És Aquilo Que Vestes».

•

Pedir-lhes que verifiquem a etiqueta de cada peça de roupa que estão a usar
e escrevam na lista, o país em que cada peça de roupa foi feita.

•

De seguida, pedir-lhes que verifiquem a tabela dos países, para determinar a
distância percorrida por cada peça de roupa e acrescentem os pontos nos
espaços correspondentes (por exemplo, se a saia foi feita no Camboja, viajou
cerca de 10.331 km, portanto obtém 12 pontos).

•

Pode ser partilhada a Tabela de Distâncias dos países ou dizer os pontos para
cada país e pedir-lhes que escrevam.

•

Desconto - se a peça tiver mais de 5 anos, for em segunda mão ou tenha sido
adquirida numa loja de artigos em segunda mão, dividir os pontos por 2.

•

Deverão então somar os pontos e a(s) pessoa(s) com os pontos mais baixos
é(são) a(s) mais amiga(s) do ambiente.

ambiente. Esta atividade tem
como objetivo:
•

•

Promover a
consciencialização de
onde vêm as nossas
roupas e a distância que
percorreram para chegar
aqui.
Despoletar discussões e
aumentar a
consciencialização.

PÚBLICO-ALVO
A partir dos 12 anos

DIMENSÃO DO
GRUPO
Mínimo 2 participantes

MATERIAIS
•

Apoio à atividade 1:
Lista de Verificação És
Aquilo Que Vestes

•

Apoio à atividade 2:
Tabela de Distâncias por
Países És Aquilo Que
Vestes

•

Canetas.

AVALIAÇÃO
•

Porque é que tantas roupas são feitas em países distantes?

•

Sabemos alguma coisa sobre as condições de trabalho das pessoas
desses países?

•

Porque é que não são feitas tantas roupas na Irlanda?

•

Reconsideram comprar em lojas de segunda mão, depois de fazer esta
atividade?

•

Já pensaram em fazer as suas próprias roupas?

ORIGEM
My Planet My Pledge: Environment and Climate Change Activity Resource - Youth
Work Ireland (2020); pp. 13-15

DURAÇÃO
90 minutos
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APOIO À ATIVIDADE 1:
LISTA DE VERIFICAÇÃO ÉS AQUILO QUE VESTES
https://www.youthworkireland.ie/images/uploads/general/You_Are_What_You_Wear_Checklist_PDF.pdf
Utilizar a Tabela de Distâncias para encontrar a distância percorrida por cada peça de roupa. Se a peça tiver mais de 5 anos ou se
for em segunda mão receberá um desconto (divida os pontos dessa peça por 2).

CAMISOLA

TOP / BLUSA

Fabricado em

Fabricado em
Pontos

Pontos

TOTAL

Desconto

Desconto

T-SHIRT

CASACO
Fabricado em
Pontos

Fabricado em
Pontos

TOTAL

CALÇAS

SAPATOS
Fabricado em

Fabricado em

Pontos

TOTAL

CAMISA

VESTIDO
Fabricado em

Fabricado em
Pontos

TOTAL

TOTAL

Desconto

Desconto

SWEATSHIRT

SAIA

Fabricado em

Fabricado em
Pontos

TOTAL

Desconto

Desconto

Pontos

TOTAL

Desconto

Desconto

Pontos

TOTAL

Pontos

TOTAL

Desconto

Desconto

A MINHA PONTUAÇÃO
TOTAL:
85

TOTAL
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Apoio à Atividade 2:
Tabela de Distâncias És Aquilo Que Vestes
Esta tabela calcula as distâncias de diferentes países para a Irlanda. Se pretender, é possível adaptar esta tabela à distância entre
esses países e o seu próprio país.
https://www.youthworkireland.ie/images/uploads/general/You_Are_What_You_Wear_Checklist_PDF.pdf

FABRICADO EM

KM PERCORRIDOS

PONTOS

Austrália

15 556

20

Bangladesh

8429

9

Camboja

10 331

12

Canadá

5792

6

China

8144

9

Cuba

6788

7

Etiópia

9682

10

Hong Kong

9932

10

Índia

7966

8

Indonésia

12 112

15

Itália

2618

3

Japão

8977

9

Coreia

9545

10

Malásia

10 912

12

México

8233

9

Filipinas

11 240

12

Sri Lanka

9200

10

Taiwan

10 138

12

Tailândia

9785

10

Reino Unido

500

1

Estados Unidos

5024

6

Vietname

10 386

12
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Norte

0
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3 RS
Os 3Rs significam reduzir, reutilizar, reciclar. Este conceito aplicase à gestão de resíduos, através da adaptação de hábitos do
consumo.
•

Devemos reduzir a quantidade de resíduos que
produzimos.

•

Reutilizar o que pudermos e dar uma segunda vida.

•

Reciclar todos os artigos que não puderem ser
reutilizados.

climáticas" atribuídas a atividades humanas que alteram a
composição atmosférica e «variabilidade climática» atribuída a
causas naturais.
https://public.wmo.int/en/about-us/FAQs/faqs-climate

EMERGÊNCIA CLIMÁTICA
Problemas graves e urgentes que têm origem ou, serão
provavelmente causados por alterações no clima, nomeadamente
o aquecimento do planeta, resultante do aumento do nível de
dióxido de carbono na atmosfera pela atividade humana.

PEGADA DE CARBONO

https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/
A quantidade de gases de efeito estufa e, especificamente, de
dióxido de carbono emitido por algo (como as atividades de uma emergência climática
pessoa ou a produção e transporte de um produto), durante um
JUSTIÇA CLIMÁTICA
determinado período.
Este termo associa as questões climáticas aos direitos humanos e
ao desenvolvimento, e enquadra o aquecimento global como uma
questão ética e política, em vez de puramente ambiental ou física.

https://www.merriam-webster.com/dictionary/carbon%20
footprint

COMPENSAÇÃO DE CARBONO
https://www.youthworkireland.ie/images/uploads/general/
My_Planet_My_Pledge_Activity_Pack_Online.pdf
A compensação de carbono é uma forma de compensar as
emissões, financiando a economização equivalente de dióxido de
carbono noutro lugar. As nossas ações do dia a dia, em casa e no REFUGIADO CLIMÁTICO
trabalho, consomem energia e produzem emissões de carbono,
como conduzir, viajar de avião e aquecer os edifícios. A
Este termo descreve uma pessoa forçada a sair da sua casa,
compensação de carbono é utilizada para equilibrar essas
como consequência dos efeitos das alterações climáticas.
emissões, ajudando a pagar para a economia de emissões
noutras partes do mundo.
https://www.youthworkireland.ie/images/uploads/general/
My_Planet_My_Pledge_Activity_Pack_Online.pdf
https://www.carbonfootprint.com/carbonoffset.html

GREVE CLIMÁTICA

ECONOMIA CIRCULAR

Quando as pessoas faltam à escola ou ao trabalho para
participar em manifestações, como forma de exigir ações contra
as alterações climáticas.

A economia circular é um modelo de produção e consumo, que
implica a partilha, arrendamento, reaproveitamento, reparação,
recondicionamento e reciclagem de materiais e produtos
existentes, até não ser mais possível. Desta forma, o ciclo de
vida dos produtos é prolongado.

https://www.youthworkireland.ie/images/uploads/general/
My_Planet_My_Pledge_Activity_Pack_Online.pdf

https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/
economy/20151201STO05603/circular-economy-definitionimportance-and-benefits

CENTRO DE DADOS
Um centro de dados é uma estrutura física que as
organizações utilizam para armazenar importantes aplicações
e dados. O design de um centro de dados é baseado numa
rede de recursos de computação e armazenamento, que
permite a transmissão de aplicações e dados partilhados. A
estrutura de um centro de dados inclui routers, switches,
firewalls, sistemas de armazenamento, servidores e
controladores de entrega de aplicações. Os componentes dos
centros de dados obrigam a uma infra-estrutura significativa,
para dar apoio aos equipamentos e sistemas. Isto inclui
subsistemas de energia, fontes de alimentação ininterrupta
(UPS), ventilação, sistemas de arrefecimento, supressão de
incêndio, geradores e ligações a redes externas.

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
Alterações climáticas, referem-se a uma variação
estatisticamente significativa, quer nos valores médios do
clima quer na sua variabilidade, persistindo por um período
prolongado (normalmente décadas ou mais). As alterações
climáticas podem dever-se a processos internos naturais ou
fatores externos, como as alterações persistentes da
atmosfera ou mudanças na utilização dos terrenos.
O artigo 1 da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as
Alterações Climáticas (UNFCCC) define “alterações climáticas”
como: “uma mudança no clima, atribuída direta ou
indiretamente à atividade humana, que altera a composição

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/data-center
virtualization / what-is-a-data-center.html

da atmosfera global e que vai além da variabilidade natural do
clima, observada por períodos de tempo comparáveis.” A
UNFCCC faz, assim, uma distinção entre "alterações
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ECOLOGIA

PEGADA DIGITAL

Um ramo da ciência que se interessa pela inter-relação dos
organismos e os seus ambientes.

Uma pegada digital é um rasto de dados criado quando se
utiliza a Internet. Inclui os sítios da Internet visitados, emails
enviados e informações submetidas para serviços online.

https://www.merriam-webster.com/dictionary/ecology

Uma "pegada digital passiva" é um rasto de dados criado de
forma não intencional. Por exemplo, quando visitamos uma
página da Internet, o servidor pode registar o seu endereço IP,
identificando o operador do serviço de Internet e a localização
aproximada. Uma perspetiva mais pessoal da pegada digital
passiva é o histórico de pesquisa, guardado por alguns
mecanismos de pesquisa, enquanto estiver ligado.

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Um dispositivo ou edifício com eficiência energética usa
relativamente pouca energia para fornecer a energia
necessária.

Uma «pegada digital ativa» abrange os dados enviados
intencionalmente. Por exemplo, enviar um email contribui para a
pegada digital ativa, uma vez que se espera que os dados sejam
vistos e / ou guardados por outra pessoa.
https://techterms.com/definition/digital_footprint

SOBRIEDADE DIGITAL
A sobriedade digital está relacionada com a diminuição da
pegada ecológica no nosso modo de vida digital. Pode
demonstrar-se na compra de máquinas menos potentes,
substituí-las com menos frequência e não utilizar abordagens
que consumam muita energia, sempre que possível.

DECLARAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL
Uma declaração sobre os efeitos esperados no meio
ambiente, devido a um projeto ou desenvolvimento proposto,
como uma nova estrada ou estação de tratamento de águas
residuais, incluindo também como serão tratados quaisquer
desses efeitos graves para o meio ambiente.
https://www.epa.ie/footer/a-zglossaryofenvironmentalterms/
https://www.eea.europa.eu/help/glossary#c4=10&c0=all&b_star
t=0

RÓTULOS AMBIENTAIS

https://www.newscientist.com/article/2195771-digital-sobrietycan-halt-tech-fueled-global-warming-says-report /

Os rótulos ambientais são uma forma reconhecida,
internacionalmente, para comunicar as acreditações ambientais

HORA DA TERRA

dos produtos, em resposta à procura de informações pelo
consumidor. Cada rótulo tem uma abordagem de avaliação

A Hora da Terra é um movimento mundial organizado pelo
Fundo Mundial para a Natureza (WWF). O evento ocorre
anualmente, incentivando pessoas, comunidades e empresas a
desligarem luzes não essenciais durante uma hora num
determinado dia, um gesto de compromisso com o planeta.

diferente, mas o objetivo comum é apresentar informações
comprovadas e precisas para promover produtos e serviços que
têm potencialmente menos impactos sobre o meio ambiente,
ajudando os compradores a fazerem escolhas mais informadas.
Os rótulos ambientais são voluntários e são desenvolvidos de
acordo com as normas ISO 14020 (ISO (2000)) e dividem-se em

https://www.earthhour.org/

três classes: Tipo I, Tipo II e Tipo III, com as normas que

ANSIEDADE ECOLÓGICA / ANSIEDADE CLIMÁTICA

estabelecem os princípios orientadores para o desenvolvimento
de rótulos e declarações ambientais (Allison e Carter, 2000).

Um distúrbio psicológico muito recente que afeta um número
cada vez maior de pessoas que se preocupam com a crise
ambiental. Algumas pessoas demonstram altos níveis de
stresse devido às alterações climáticas, com sintomas que
incluem ataques de pânico, pensamento obsessivo, perda de
apetite e insónia.

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/
rótulo ambiental

LITERACIA AMBIENTAL
Literacia ambiental refere-se à nossa capacidade de perceção e
interpretação da saúde dos sistemas ambientais e de agir de
forma apropriada para manter, restaurar e melhorar a saúde
desses sistemas.

https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-me-in-we
/ 201801 / coming-terms-ecoanxiety

PEGADA ECOLÓGICA

Pessoas com literacia ambiental possuem uma compreensão
básica do meio ambiente e dos conceitos de sustentabilidade,
que constituem, hoje em dia, uma competência básica.

O impacto das atividades humanas medido em termos de área
de terrenos biologicamente produtivos e água necessária para
produzir os bens consumidos e para assimilar os resíduos
criados. Resumidamente, é a quantidade do ambiente
necessário para produzir os bens e os serviços necessários para
suportar um estilo de vida específico.

https://wwf.panda.org/knowledge_hub/teacher_resources/
webfieldtrips / ecológico_balance / eco_footprint /

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/energyeficiente

Roth, C.E. (1992) Environmental Literacy: Its Roots, Evolution and
Directions in the 1990s. ERIC Clearing house for Science,
Mathematics, and Environmental Education, Columbus. pp. 5
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SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

DESIGN ECOLÓGICO

A sustentabilidade ambiental significa utilizar recursos e
interagir com o mundo natural de forma a não comprometer a
capacidade das gerações futuras de ir ao encontro das suas
próprias necessidades.

O design ecológico é uma filosofia de conceção de um produto
que vê as características ambientais como objetivos de design e
não como restrições. Pretende incluir essas características, sem
comprometer o desempenho, a qualidade, a funcionalidade e a
vida útil do produto.

Christiansen, K. (2011) Sustainability in Collection Development:
Seeing the Forest and the Trees. Against the Grain, 22(6), pp. 116.

http://www.businessdictionary.com/definition/green-design.html

GERAÇÃO ECOLÓGICA

RESÍDUOS ELETRÓNICOS

Também apelidada como geração Millennials, os/as nascidos/as
entre 1981 e 1991 (1996 de acordo com outras fontes) são
consumidores/as com consciência social e ambiental. Apoiam uma
economia circular e estão mais predispostos a pagar mais por
produtos sustentáveis. Desde os dias de hoje, representam a
maior percentagem da mão de obra. O seu comportamento de
consumidor/a e poder de compra leva a que as companhias
estejam cada vez mais dispostas a oferecer algo que vá ao
encontro das suas preferências.

Resíduos de produtos eletrónicos descartados, como
computadores, televisões e telemóveis.
https://www.merriam-webster.com/dictionary/ecology

RÓTULOS DE COMÉRCIO JUSTO

Um rótulo que certifica que o produto etiquetado está em
conformidade com os princípios do Comércio Justo. O comércio
justo significa melhores preços, condições de trabalho decentes,
EFEITO ESTUFA
sustentabilidade local e condições justas de comércio para
agricultores e trabalhadores, no mundo em desenvolvimento. A
O efeito da estufa é o aquecimento da superfície e solo de um
certificação é concedida por organizações de rótulos de Comércio
planeta, causado pela conversão da radiação solar em calor, num
Justo.
processo que envolve a transmissão seletiva de radiações solares
de ondas curtas pela atmosfera, a sua absorção pela superfície do
https://www.fairtrade.org.uk/What-is-Fairtrade
planeta e a irradiação como infravermelhos, em que parte é
absorvida e a outra parte é irradiada de volta para a superfície, por
VERGONHA EM VIAJAR DE AVIÃO (FLIGHT SHAMING) gases atmosféricos.
A sensação de ter vergonha de viajar de avião por causa do seu
impacto ecológico negativo e da contribuição para a emissão de
gases de efeito estufa.

https://www.merriam-webster.com/dictionary/
greenhouse%20effect

SISTEMA DE INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

TORNAR-SE ECOLÓGICO

Um sistema de informação ecológico é um sistema projetado

Ser ecológico significa procurar conhecimento e práticas que

para minimizar a emissão de gases da estufa durante todo o seu

possam levar a decisões e estilos de vida mais amigos do

ciclo de vida, desde a produção de conteúdo, à distribuição,

ambiente e ecologicamente responsáveis, que podem ajudar a

acesso, utilização e eliminação.

proteger o meio ambiente. Sustentabilidade é um conceito mais
amplo e ser ecológico é um elemento de ser sustentável.

Chowdhury, G. (2012) Building Environmentally Sustainable
Information Services: A Green IS Research Agenda. Journal of the
American Society for Information Science and Technology 63(4),
633–647, pp. 635.

https://www.thrall.org/special/goinggreen.html

AQUECIMENTO GLOBAL
O aquecimento global é o fenómeno do aumento da temperatura
média do ar, próximo à superfície da Terra, desde há um ou dois
séculos. Desde meados do século XX, que os/as cientistas do
clima reúnem observações detalhadas de vários fenómenos das
condições meteorológicas (como temperaturas, precipitações e
tempestades) e de influências relacionadas no clima (como
correntes oceânicas e a composição química da atmosfera). Estes
dados indicam que o clima da Terra mudou além de, desde o
início da época geológica, e que a influência das atividades
humanas, desde pelo menos o início da Revolução Industrial,
está profundamente relacionado com as alterações climáticas.

LITERACIA MEDIÁTICA E DE INFORMAÇÃO, NA
VERTENTE ECOLÓGICA (LMI ECOLÓGICA)
A LMI Ecológica realça as competências de pensamento crítico que
são necessárias para identificar, selecionar, utilizar e multiplicar a
informação mais credível, atual e relevante, nas questões
ambientais. Inclui um conjunto de competências já abrangidas
pela literacia mediática e de informação, mas dirigidas
especificamente para apoiar a capacidade dos/as cidadãos/ãs em
lidar com a sobrecarga existente de informações sobre as
questões ambientais e da narrativa das alterações climáticas.

https://www.britannica.com/science/global-warming
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COMPRAS PÚBLICAS ECOLÓGICAS (CPE)

ODS

As Compras Públicas Ecológicas são um processo, através do
qual as autoridades públicas procuram adquirir bens, serviços
e trabalhos com um impacto ecológico reduzido durante todo
o seu ciclo de vida, quando comparados a bens, serviços e
trabalhos com a mesma função preliminar, que seriam
adquiridos de outra forma.

Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS),
conhecidos também como os Objetivos Globais, foram
adotados por todos os Estados-Membro das Nações Unidas
em 2015, como um apelo universal à ação para acabar com a
pobreza, proteger o planeta e assegurar que todas as pessoas
apreciem a paz e a prosperidade em 2030.

https://ec.europa.eu/environment/gpp/what_en.htm

https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainabledevelopment-goals.html

BRANQUEAMENTO ECOLÓGICO

SUBVERSÃO DE UM ANÚNCIO PUBLICITÁRIO

Branqueamento Ecológico é o processo de fazer transparecer
uma falsa impressão ou de fornecer informação enganadora
sobre como os produtos de uma companhia são mais
respeitadores do ambiente. Branqueamento ecológico é
considerado uma alegação infundada para levar os
consumidores a acreditar que os produtos de uma companhia
são amigos do ambiente.

A subversão de um anúncio publicitário é uma tentativa de
virar a iconografia contra os próprios anunciantes. Se as
imagens podem criar uma marca, também podem destruir
uma. Um anúncio subvertido é uma versão satírica ou
desfigurada de um anúncio existente, um desvio, uma
inversão destinada a fazer esquecer o consumismo e

https://www.investopedia.com/terms/g/greenwashing.asp

considerar, em alternativa, questões sociais ou políticas.

INCREDIBLE EDIBLE (Comestível Incrível)

Barley A. (2001), Battle of the image, New Statesman, www.
newstatesman.com/node/153475

Edible Incredible (Comestível Incrível) é um projeto urbano de
jardinagem que pretende unir as pessoas através de ações
relacionadas com o alimento local e mudar o comportamento
em relação ao ambiente.

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

https://www.incredibleedible.org.uk/

O desenvolvimento sustentável é um desenvolvimento que
responde às necessidades atuais sem comprometer a
satisfação das necessidades de gerações futuras.

LITERACIA MEDIÁTICA E DE INFORMAÇÃO (LMI)

https://www.iisd.org/topic/sustainable-development

PEGADA HÍDRICA

Ter literacia mediática significa ter as competências, o
conhecimento e as atitudes práticas para compreender o papel
e as funções dos meios de comunicação nas sociedades
democráticas, avaliar o conteúdo com um sentido crítico,
envolver-se com os meios de comunicação para auto-expressão,
diálogo intercultural e a participação democrática. As pessoas
estarão mais capacitadas para reconhecer a importância dos
meios de comunicação e os outros fornecedores de informação
e os pontos fortes e fracos das mensagens ou da informação
que divulgam.

A pegada hídrica mede a quantidade de água necessária para
produzir cada um dos bens e os serviços que utilizamos. Pode
ser medida para um único processo como o cultivo de arroz,
para um produto, um par das calças de ganga, o combustível
que abastecemos no nosso carro ou para toda uma companhia
multinacional. A pegada hídrica também pode dizer-nos a
quantidade de água consumida por um país específico - ou
mundialmente - numa bacia hidrográfica ou um aquífero.
A pegada hídrica é uma medida da apropriação da humanidade
à água fresca, em volumes da água consumida e/ou poluída.

UNESCO (2012) Media and information literacy. Policy and
Strategy Guidelines. http://unesdoc.unesco.org/
images/0022/002256/225606e.pdf

https://waterfootprint.org/en/water-footprint/what-iswater-footprint/

ALIMENTOS BIOLÓGICOS

DESPERDÍCIO ZERO

Alimentos cultivados sem fertilizantes ou pesticidas químicos e
vendido ao consumidor sem adicionar conservantes e
intensificadores de alimentos sintéticos.

A conservação de todos os recursos através produção,
consumo, reutilização e recuperação responsável dos
produtos, embalamento e materiais sem incineração e sem
descargas para terrenos, água ou ar, que ameaçam o
ambiente ou a saúde humana.

https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/
organic+food

http://zwia.org/zero-waste-definition/
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ANEXO

CARTAZES

DESCARREGAR TODOS OS CARTAZES EM GREEN.EURODESK.EU OU ERYICA.ORG/TOOLS-RESOURCES

REFORÇAR A LITERACIA MEDIÁTICA
DE INFORMAÇÃO, na vertente ECOLÓGICA (LMI ECOLÓGICA)
1

Sensibilizar para a importância da verificação dos factos relacionada
com a sustentabilidade ambiental e da atenção a ter com as fontes de
informação.

2

Fornecer aos/às jovens, ferramentas e recursos necessários para aprender
a verificar as fontes de informação, detetar desinformação e divulgar
informações sobre a emergência climática, de forma responsável.

3

Incentivar jovens a informarem-se sobre as últimas notícias, factos e
pesquisas sobre a emergência climática e o que pode ser feito a vários níveis.

CAPACITAR OS JOVENS A SEREM CIDADÃOS/ÃS ECOLÓGICOS/AS
4 Capacitar jovens a observar as consequências das alterações climáticas,
no seu ambiente, e a compreender a importância da sustentabilidade
ambiental.
5 Apoiar os/as jovens a encontrar formas de diminuir o seu impacto ecológico
e incentivá-los/las a agir e divulgar essa informação.
6 Organizar e coorganizar atividades de formação, eventos de
sensibilização e sessões de informação com jovens para a promoção
da sustentabilidade ambiental.

APOIAR A APRENDIZAGEM CONTÍNUA DOS PROFISSIONAIS
DE INFORMAÇÃO PARA JOVENS
7 Estar informado sobre novas formas do envolvimento de jovens,
de movimentos liderados por jovens e de campanhas sobre
a ação climática, em diferentes níveis;
8 Manter-se atualizado sobre as políticas e desenvolvimentos mais
recentes, relacionados com a sustentabilidade e proteção ambiental
para melhor compreender o contexto.
9 Prever as necessidades futuras da juventude, tendo em vista as
mudanças sociais e financeiras associadas à emergência climática, com
o objetivo de antecipar respostas em tempo útil.

DESENVOLVER UMA ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL ECOLÓGICA
10 Medir a pegada de carbono organizacional e desenvolver ações concretas
para diminuí-la, como parte da estratégia ecológica.
11 Introduzir práticas ecológicas e políticas amigas do ambiente nas atividades
diárias e de gestão do escritório, para ser um exemplo, inspirando jovens
utilizadores, reduzindo o próprio impacto ecológico.
12 Cooperar com as autoridades públicas relevantes, escolas,
organizações da sociedade civil e outros intervenientes principais no
domínio da sustentabilidade ambiental.

O ESCRITÓRIO ECOLÓGICO

2
1

TRAZER TODOS
PARA BORDO!

DIMINUIÇÃO DE RESÍDUOS E RECICLAGEM

Classificar os resíduos, reciclar e incentivar os colegas
a utilizar canecas, copos, talheres e pratos "reais",
em vez de descartáveis. Fechar torneiras e puxar o
autoclismo de forma responsável.

3

COZINHA / ÁREAS PARTILHADAS

Encher o escritório com plantas para reciclar o ar,
comprometer-se a eliminar a água engarrafada
e embalagens desnecessárias, ou poderá
também, incentivar colegas a comer
alimentos produzidos localmente e menos carne.

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Utilizar a luz natural sempre que possível. Desligar
luzes e equipamentos eletrónicos, quando não
estão a ser utilizados. Baixar o aquecimento e ar
condicionamento e fechar as janelas quando os
equipamentos estão ligados. Utilizar as escadas em
vez dos elevadores, sempre que possível.

8

4

8

DESLOCAÇÕES

RECURSOS HUMANOS
E FORMAÇÃO

Incentivar viagens em
opções alternativas amigas
do ambiente, como a bicicleta,
transportes públicos, comboio
ou partilha de automóveis. Ir
a pé, sempre que possível.

Comunicar os resultados dos
esforços coletivos e incentivar
os/as colegas a continuar com
o seu envolvimento.

7

POLÍTICAS DE AQUISIÇÃO
Preferir empresas que utilizam produtos
ecológicos, têm rótulos ecológicos ou
oferecem serviços ecológicos, por exemplo,
limpeza, dispositivos, impressão ou material
do escritório.

6

5

3

PAPEL / IMPRESSÃO
Imprimir apenas quando necessário, frente e
verso e a preto e branco. Utilizar papel
reciclado e reutilizar o verso do papel para
notas. Economizar a tinta e reciclar os
cartuchos do toner.

UTILIZAÇÃO DIGITAL E EQUIPAMENTO INFORMÁTICO
Diminuir a poluição digital ao enviar e receber emails de forma
consciente. Cancelar a subscrição de newsletters e emails
indesejados e limpar a caixa de entrada com frequência.

ATIVIDADES DE INFORMAÇÃO
ECOLÓGICA PARA JOVENS

1

3

LOCAIS DE REUNIÕES
E EVENTOS
• Reduzir as viagens desnecessárias,
conjugar reuniões e eventos e
organizá-los online, quando
possível,
• Se se reunirem presencialmente
selecionar o local com cuidado.
Organizar o evento próximo do
local do trabalho e/ou central
para a maioria dos/as
participantes.
• Escolher um local de fácil acesso e que
pratique medidas ecológicas.

ELIMINAR O PAPEL
• Imprimir documentos apenas quando
necessário. Utilizar projetores para
exibir a informação ou um quadro informativo
onde toda a informação é agrupada.
• Pesquisar várias aplicações para
partilhar a agenda e outras
documentações do evento.
• Não esquecer de eliminar dados
armazenados na nuvem quando
deixarem de ser necessários.

5

O MELHOR DESPERDÍCIO É
AQUELE QUE NÃO É PRODUZIDO!
• Evitar o plástico, o mais possível. Selecionar
materiais que são facilmente reutilizáveis.
• Atribuir diariamente copos reutilizáveis, colocando uma
fita de papel e pedindo aos/às participantes
para assinarem o seu copo.
• Informar todos/as os/as participantes
da política de reciclagem e mostrar
onde
podem separar os seus resíduos

ESCOLHA O TRANSPORTE
DE FORMA INTELIGENTE
• Incentivar a utilização de transporte com tecnologia
de baixas emissões, como o comboio e autocarro.
Se viajar de avião,
contrabalançar com um programa
de compensação de carbono.

•

2

Informar ativamente e incentivar
os participantes a andar ou utilizar
transportes públicos ou outros meios
alternativos, como bicicletas ou
partilha de automóveis, sempre que possível.

OPTAR POR REFEIÇÕES ECOLÓGICAS
• Utilizar fornecedores e locais de eventos que se
abasteçam de produtos locais, biológicos e de
comércio justo
• Fazer das opções vegetarianas, a oferta

4

pré-definida ou reduza o número de
pratos de carne.
• Estar atento ao desperdício de alimentos
– Não pedir mais do que é necessário.
• Eliminar a água engarrafada e
disponibilizar jarros de água, que
poderão ser decorados com uma rodela
de limão e / ou hortelã.

COMUNICAÇÃO ECOLÓGICA
E MATERIAIS PROMOCIONAIS
•

Escolher artigos promocionais amigos do
ambiente, duráveis, recicláveis e reutilizáveis,
que tenham utilidade para os/as
participantes e que estes/as os apreciem.

• Incluir os/as jovens na criação do design e
consultá-los/las sobre que itens podem ser
interessantes para eles/elas.
• Reciclar os crachás e fitas, sinaléticas e
materiais promocionais; certificar-se de que
são recolhidos no final do evento para
reutilizá-los no próximo.

6

A contribuição da Eurodesk para este projeto foi financiada com o apoio da Comissão Europeia. Esta
publicação reflete as opiniões do autor e a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer
utilização feita a partir das informações nelas contidas.

O objetivo da informação para jovens é, não só responder às
necessidades, interesses e pedidos da juventude, mas também
antecipar as suas necessidades e desenvolver serviços em
conformidade.
O objetivo deste guia é explorar o papel do trabalho de informação
para jovens, no contexto da emergência climática, como também
fornecer dicas e exemplos concretos de boas práticas, no que diz
respeito a estruturar e fornecer serviços de informação ecológicos
para jovens. O guia fornece exemplos para profissionais dos serviços
de informação para jovens sobre como informar, envolver e capacitar
os/as jovens sobre a sustentabilidade ambiental.
O objetivo é também sensibilizar, os fornecedores de serviços de
informação para jovens e os/as responsáveis políticos, para a
importância de estratégias mais ecológicas nos programas e
informação para jovens. A publicação é complementada com
recomendações políticas, exemplos de atividades educativas nãoformais e um glossário ecológico.

