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A COZINHAR PARA UM MUNDO MELHOR



A CRIAR NOVAS RECEITAS…

Imagine que coloca técnicas de publicidade e cidadania global 
numa tigela… e começa a mexer. O que é que obtém? Um prato de 
cidadania global saborosíssimo.

Nós, um consórcio de ONGD de quatro países europeus, debruçámo-
nos sobre o melhor do marketing e o que de melhor se faz em 
cidadania global. Nas 25 ações desenvolvidas ao longo de dois anos 
usámos técnicas de publicidade e de marketing, misturámos com 
tópicos da cidadania global e obtivemos ações apelativas destinadas 
a um novo grupo de pessoas que até agora não conseguíamos 
envolver nas nossas ações, nem chegar com as nossas mensagens.

Este livro é um aperitivo – que procura fazer uma pequena introdução 
ao tipo de informação e experiências que promovemos no nosso 
website.



QUEM fICA COM A REfEIçãO?

Os Jovens Urbanos Ativos (JUA) 
pertencem a um grupo social muito 
difícil de sensibilizar através das 
ações de cidadania global.

Com idades entre os 25 e os 35 
anos, ocupam cargos séniores na 
economia, administração, setores 
culturais ou são estudantes prestes 

a caminhar para estes cargos. Com tempo limitado, mas dinheiro 
suficiente à sua disposição, procuram o extraordinário e marcam as 
tendências para outros grupos sociais. 

Os JUA são  individualistas e competitivos  
não apreciam comentários moralistas,  
mas apreciam o extraordinário



QUE COZINHA?

A aprendizagem casual como novo método.

Se os Jovens Urbanos Ativos  não vêm aos nossos eventos, 
então nós vamos ter com eles! 

Aprendizagem casual significa aprender em todos os sítios 
frequentados pelos JUA. Também significa uma aprendizagem 
rápida, “pelo caminho“ recorrendo a mensagens curtas e 
repetidas – tal como 
nos anúncios de 
publicidade. Se 
aplicarmos algumas 
destas técnicas nas 
ações de cidadania 
global, então iremos 
obter abordagens 
inovadoras para 
chegar junto de 
novos públicos.



A OCASIãO DETERMINA O PRATO?

Aqui estão algumas ideias de ações:

• Para chegar junto dos utilizadores de smartphones:

PUZZLE SMARTPHONE  

Os smartphones oferecem-nos a 
possibilidade de jogar ou consultar 
e-mails durante os tempos livres. 
Ajudam-nos também a transmitir novas 
mensagens aos novos públicos. Devemos, 
por isso, aliar diversão a informação útil 
sobre os Objetivos de Desenvolvimento 
do Milénio (ODM) e estilos de vida mais 
sustentáveis.



• Para chegar junto dos JUA no seu local de trabalho podemos 
produzir:

TAPETES PARA O RATO

São diariamente utilizados 
com os computadores. 
Assim são o objeto 
perfeito para trazer os 
ODM à mesa de trabalho 
e também à mente dos 
Jovens Urbanos Ativos. 
Dê-lhes uma razão 
para mudarem o seu 
tradicional tapete de 

rato por um original – porque 
este não só promove informação sobre os ODM, mas 
também vai ao encontro do paladar do nosso novo 
público.



• Para chegar junto dos viajantes podemos oferecer:

ETIQUETAS DE VIAGEM

Os JUA adoram viajar. Viajam pelas mais variadas razões e para os lugares mais 
diversos, mas existe uma coisa que os acompanha sempre: a sua bagagem. 
As etiquetas de bagagem permitem-lhes não só identificar as bagagens no 
caso de se perderem, mas também informam os viajantes sobre os ODM. Um 
desenho atrativo apoiará a promoção das etiquetas entre os JUA. Para além 
disso, podem ser facilmente distribuídas numa agência de viagens.



• Para chegar junto dos JUA através dos seus computadores:

PROTETORES DE ECRã /  
SCREEN SAVERS

Os Jovens Urbanos Ativos (JUA) 
usam os seus computadores em 
casa e no trabalho. Transmitir a 
nossa mensagem recorrendo ao 
protector de ecrã permite- 
-nos prender a atenção dos JUA. 
Desta forma podem receber a 
informação de forma mais lúdica, 
estabelecendo ligações entre os 

gastos de energia e as alterações 
climáticas. Além disso recebem 
dicas sobre como contribuir para a 
prossecuação do ODM 7 :: Assegurar 
a Sustentabilidade Ambiental.



• Nos espaços públicos, como espaços comerciais podemos 
recorrer a:

EVENTOS DIVERTIDOS

Como despertar a atenção na rua? 
Crie uma situação divertida ou 
um evento invulgar! Assim fará as 
pessoas olharem em primeiro lugar 
para a sua ação e de seguida dar-
lhes-á oportunidade para refletirem 
no seu comportamento face ao 
contexto abordado. Um exemplo 
pode ser a colocação de uma 
piscina vazia na área principal de 
um centro comercial frequentado 
pelos Jovens Urbanos Ativos, como 
símbolo do consumo excessivo de 
água nos Países Desenvolvidos, 
alertando para a falta de acesso a 
água potável e saneamento nos 
Países em Desenvolvimento.



MAIS RECEITAS!

Estas são algumas das ideias para chegar junto de novos públicos. 
Para recriar as receitas de ações inovadoras de cidadania global visite 
o nosso website!

Irá encontrar :

::  A descrição detalhada e completa das ações de cidadania global;

::  Vídeos das ações;

::  Informação sobre um potencial público;

::  Dicas de implementação das ações.

Visite-nos em : www.connected4betterworld.com



QUEM SãO OS CHEfES? 

IMVf – Instituto Marquês de Valle flôr é uma Organização Não 
Governamental para o Desenvolvimento (ONGD) que acredita no esforço 
conjunto dos milhões de pessoas que em todo o Mundo procuram promover o 
desenvolvimento global. www.imvf.org

Salesian Missionary Voluntary Service/Youth for the world, na Polónia 
centra a sua atividade na difusão de informações sobre o Desenvolvimento 
Sustentável, através de projetos educacionais, eventos e ações de caridade. 
http://swm.pl

EDUCON (Praga) é uma ONGD checa que atua na área da cooperação 
internacional para o desenvolvimento, cidadania global e assistência 
humanitária. www.educon.cz

finep : é uma organização alemã sem fins lucrativos para o desenvolvimento de 
projetos e consultadoria. Trabalha os temas das políticas de desenvolvimento, 
das políticas ambientais e promove  a democracia local. www.finep.org

DEAB é a organização coordenadora das ONGD alemãs do Estado Federal de 
Baden- Württemberg. Com mais de 115 organizações membro promove o 
Desenvolvimento Sustentável através da aprendizagem da cidadania global, 
lobby e advocacia. www.deab.de



financiamento:  Apoio:  

Esta publicação é cofinanciada pela União Europeia. Os conteúdos desta publicação são da exclusiva responsabilidade 
dos parceiros e não podem, em caso algum, ser considerados como expressão das posições da União Europeia.


