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A Educação para  o Desenvolviment o de  qualidade e  inovadora
pode  chegar  a  novos grupos na sociedade
ou

Novas receit as de  ED para  novos públicos
 

Imagine que coloca técnicas de publicidade e marketing de 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 4 países europeus, debruçámo-nos sobre o melhor do marketing
e o que de melhor se faz em cidadania global.  

 

 

 

Nas 25 ações desenvolvidas (EduAções)  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 através das nossas mensagens. Chegámos, em especial,  junto de um novo
grupo da sociedade, os Jovens Urbanos Ativos.
 
 

©  helix -  Fotolia ©  SXC - Photo by Muris Kuloglija Kula

 

Com idades entre os 25 e os 35 anos trabalham em posições seniores na economia,
administração, setores culturais ou são estudantes prestes a caminhar para estas posições. Com
tempo limitado,  mas dinheiro suficiente à sua disposição, procuram o extraordinário e marcam as
tendências para outros grupos sociais.

 

Nesta base de dados partilhamos as nossas experiências e as “receitas”  das nossas EduAções.

 

Se a sua ONGD está interessada em disseminar  as temáticas de ED/Cidadania Global a um vasto
número de pessoas,  espreite as nossa receitas (Ações Educativas) e prove os nossos pratos
(atividades).

 

E claro que está convidado para se juntar  a nós,  na troca de experiências e ideias, e deixe que
esta página de internet  se torne uma mais-valia para a troca de ideias sobre EduAções de
promoção da Cidadania Global.
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Um  cheir inho.. .de  Aprendizagem  Casual
 
Trabalha enquanto ONGD em Educação para o Desenvolvimento? Quer informar e mobilizar o
maior número de pessoas possível? Quer entrar em contacto com aqueles segmentos da
sociedade aos quais ainda não consegue chegar? Então, a Aprendizagem Casual  pode ser  uma
forma de entrar em contacto com estes novos grupos.  Vamos ver  o que podemos fazer…

Nós queremos abordar as pessoas que estão fora do nosso alcance, como por exemplo os JUA,
com ações educativas sobre temas globais e Desenvolvimento.

O único problema é:  eles não irão participar nos nossos eventos como festivais de música, noites
de leitura, e debates porque ou não têm tempo ou não consideram muito apelativo o tipo normal
de atividades promovidas pelas ONGD.

O que fazer?

É muito simples:  se eles não vêm até nós,  então precisamos de ir ao seu encontro! Mas como
fazer  isto?

Uma abordagem muito eficaz é a Aprendizagem Casual .
A Aprendizagem Casual significa aprender em locais frequentados no dia-a-dia dos grupos alvo.
Também significa uma aprendizagem rápida pelo caminho com mensagens curtas e repetidas.
Isto é bastante parecido com o que a publicidade tem vindo a fazer  durante muitas décadas das
nossas vidas mas que ainda não foi utilizado pelas ONGD para promover os temas globais do
Desenvolvimento. 
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Usámos a Aprendizagem Causal porque sabíamos que o nosso grupo-alvo,  os Jovens Urbanos
Ativos, não têm muito tempo nas suas "agendas"  e até ao momento não participam nos eventos
das ONGD.

Assim, os dois problemas ficam resolvidos se as ONGD usarem a Aprendizagem Casual:  mudamos
a informação para perto do grupo-alvo/destinatários em vez de esperar que estes cheguem até
nós,  e adaptamos as nossas mensagens de forma curta e interessante para obter  a máxima
atenção dos JUA.

 

 

Curioso acerca da Aprendizagem Casual? Descubra mais sobre como promover ações de
Educação para o Desenvolvimento pouco dispendiosas, eficazes e inovadoras com o método da  
Aprendizagem Casual. 

 

 



Um  cheir inho de  Educação para  o Desenvolviment o na promoção
de Est ilos de  Vida
 

 

Alexfiodorov © 2009

 
Educação para o Desenvolvimento nos Estilos de Vida significa que cada um de nós pode
contribuir  para o Desenvolvimento global e para os objetivos globais tais como os Objetivos de
Desenvolvimento do Milénio e outros.

 

Nem toda a gente é ativista por natureza!  A contribuição pode ser  muito diferente de pessoa para
pessoa. Vindos de ONG de desenvolvimento,  nós sonhamos frequentemente com pessoas a
tornarem-se ativas e a participarem em eventos. Porém, para muitos grupos na sociedade isto
não é uma opção.  Seja por falta de tempo, falta de interesse na interação pessoal com outros
sobre este tema, e/ou falta de interesse no compromisso permanente, há muitas razões.

 

Para nós que trabalhamos nas ONGD, é muito importante a tomada de consciência de que nem
todos, e especialmente os JUA, estão interessados em tornarem-se ativistas políticos,  envolverem-
se numa ONGD, ir a manifestações em prol da erradicação da pobreza, ou em envolver-se
noutras formas de apoio ativo aos ODM. Mas seria  fatal  pensar que estes grupos sociais estão
perdidos para os temas do Desenvolvimento ou que não vale a pena tentar  envolve-los na
Educação para o Desenvolvimento.

 

Ainda assim, há muitas outras formas de contribuir  para os temas do Desenvolvimento sem ser
participar num grupo ou movimento da sociedade civil.  Podem ser  coisas muito simples que os
JUA possam mudar nos seus hábitos diários. Há muitas interdependências entre os Estilos de Vida
diários individuais e os temas do Desenvolvimento.

 

Pensar globalmente envolve atuar localmente!

 

Os Estilos de Vida pessoais podem ser  alinhados para potenciar  o Desenvolvimento e reforçar o
processo dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio.  Beber  café de comércio justo contribui
para um salário decente dos pequenos produtores de café, produtores e trabalhadores nos Países
em Desenvolvimento.

 

Comprar  roupa etiquetada pode evitar  a utilização de trabalho infantil na produção no sudeste
asiático. Utilizar  a bicicleta para percorrer curtas distâncias e viajar de comboio em vez de
apanhar voos baratos pode reduzir  a pegada de carbono individual. Estes são apenas alguns
exemplos das inúmeras possibilidades para um envolvimento pessoal nos ODM através da
mudança dos Estilos de Vida diários.

 

Mas t odos podem  cont r ibuir !
As áreas de mudança pessoal importantes que nós podemos promover enquanto ONG para o
nosso grupo alvo são:

 

Comportamentos de compra e de consumo

Padrões de Mobilidade

Energia

Ser sustentável na vida profissional

 

Com o  fazer  chegar  a  m ensagem  aos JUA?
 

 

Para chegar aos JUA descobrimos, durante as nossas ações, que determinadas dicas são mais
úteis.

Quando tentamos promover a nossa mensagem sobre  mudança de Estilos de Vida a grupos
como os JUA, pode ser  útil coordenar com outros efeitos secundários positivos que geralmente
advêm de uma mudança nos Estilos de Vida para o Desenvolvimento – como, por exemplo:

 

Estilos de Vida Sustentáveis como uma tendência

Qualidade do Produto 

Poupança de Dinheiro

Benefícios pessoais em termos de flexibilidade de tempo

 

Isto não significa que os grupos como os JUA não estão interessados na responsabilidade moral
para o Desenvolvimento global nas suas ações.Apenas significa que nós podemos aumentar o
apoio se também  enfatizarmos outras prioridades do grupo alvo.  Para aumentar ainda mais o
apoio a uma mudança no Estilo de Vida podemos dar informação muito concreta acerca do que
fazer.

 

Conselhos como este irão facilitar a transmissão da mensagem:

 

Informação sobre a aquisição de carros ecológicos 

Informação sobre os locais de compra de produtos de Comércio Justo

Informação sobre como podem apoiar iniciativas de Desenvolvimento pela Internet

Informação sobre compra de computadores 

Informação sobre a reutilização de telemóveis

 

Decerto que irá encontrar muito mais informação concreta que pode ser  útil para o seu público.
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http://www.lohas.com/
http://www.greenvehicleguide.gov.au/GVGPublicUI/home.aspx
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http://makeitfair.org/en/take-action
http://www.greenerchoices.org/electronicsrecycling/el_cellphones.cfm
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Diferent es convidados t êm  gost os diferent es 
 

Um chef  na cozinha tem de pensar sobre o  tipo de refeição que os seus  convidados irão
apreciar, o mesmo acontece quando as ONGD planeiam ações de Educação para o
Desenvolvimento. O nosso objetivo é sempre sensibilizar  as pessoas e motivar  para que
contribuam para o desenvolvimento global.  Mas o que é que motiva as pessoas? Isto pode ser
muito diferente do que comparar,  por exemplo,  um aluno na escola e um gestor de negócios
com os tópicos de desenvolvimento.

Os diferentes grupos que as ONGD abordam têm diferentes interesses na situação global e têm
diferentes opiniões sobre o que podem fazer  acerca do desenvolvimento.  Claro que todas as
ONGD gostariam de promover  tópicos de Desenvolvimento conhecidos pela sociedade em geral .
Mas abordar toda a gente com mesmo conteúdo significa que nós como ONGD não vamos
conseguir  abordar ninguém da forma correta.

 

A ideia por detrás das ações que descrevemos nesta base de dados é, por isso, que é muito mais
promissor  selecionar  primeiro um grupo de pessoas dentro da sociedade e depois
especificamente focar-nos nesse grupo com conteúdos e métodos que são mais adequados.  Com
as ações de educação para o desenvolvimento descritas nesta base de dados estamos a
endereçar  não só a sociedade em geral mas estamos também  focar-nos num grupo especial de
pessoas.  Nas ciências sociais são chamados “Jovens Urbanos Ativos”. Vamos descobrir  mais sobre
eles…

 

Quem  são os Jovens Urbanos At ivos?
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Os Jovens Urbanos Ativos (JUA) são uma nova classe social de cerca de 10%  da população
europeia. A emergência dos JUA é um fenómeno que ainda não foi reconhecido pela educação
para o desenvolvimento.  Os JUAs são a nova e em surgimento,  elite profissional não convencional
(também  chamada “nova classe alta).

 

Os JUA têm entre 25 e 35 anos. O grupo é composto na sua maioria por jovens profissionais nos
primeiros anos das suas carreiras mas também  estudantes seniores de universidades altamente
reconhecidas. Em termos de género, este grupo-social tem mais "membros" do sexo masculino.

 
Porquê  envolver  est e público na Educação para  o
Desenvolviment o? 
 

Estamos a envolver os JUA com as ações aqui descritas porque este grupo tem um grande poder
de influência na nossa sociedade. 

 

©  mconnors

 

Eles trabalham na economia, administração e vida cultural.  São bem formados, têm salários muito
acima da média, e detêm posições chave na vida laboral (ou estão prestes a candidatarem-se a
estas posições no fim  da faculdade).  Os JUA trabalham como conselheiros políticos,  advogados,
agentes de media ou jornalistas,  deputados, staff  dos CEOs,  gestores de projetos, analistas e
outras posições de alto nível. Em contrataste com a classe alta tradicional,  os JUA não estão
alinhados com sistema de valores fixos mas considera-se que ainda são flexíveis para escolherem
os seus valores. Como têm uma mente aberta, os JUA mostram grande interesse nas políticas
globais e estão abertos aos tópicos de Desenvolvimento.



©  SXC - Photo by ugur  can

Esta é a hipótese que as ONGD têm para abrirem a Educação para o Desenvolvimento a um novo
grupo-alvo/destinatários,  se compreendermos como abordar os seus interesses.

 

No que é  que os JUA est ão int eressados? 
De forma a conhecer melhor os JUA, elaborámos inquéritos aos quais eles responderam. Os
inquéritos foram aplicados nos países das nossas organizações parceiras:  Alemanha, Portugal,
República Checa e Polónia.  Embora cada país seja diferente,  há características dos JUA que são
comuns aos países supramencionados:

 

Carreira

 

Os JUA investem pouco tempo em atividades educativas que não
estejam relacionadas com a construção da carreira, uma vez que estão
muito concentrados na sua vida profissional. Para além disso, estudos
demonstram que os JUA não gostam de ofertas de educação formal tais
como seminários em centros de educação para adultos. Eles preferem a
aprendizagem auto conduzida e auto organizada. Este é um dos
problemas que enfrentamos enquanto ONGD que querem abordar os
JUA nos vários eventos que organizamos normalmente.

 

E esta é a razão que levou um consórcio de ONGD a escolherem levar
informação ao dia a dia dos JUA em vez de esperar que eles
aparecessem nos seus eventos. Para tal,  usamos a “
Aprendizagem Casual”  nas nossas ações como um método novo e inovador.

 

Tem as de Desenvolvim ent o
Descobrimos que os JUA estão interessados em muitos temas tais como política,  economia,
desporto,  cultura e estilos de vida saudáveis. Porém, quando chegamos aos temas do
desenvolvimento o grau de conhecimento entre os JUA varia imenso. A grande maioria diz que
tem pelo menos um grau de conhecimento médio acerca destes temas.Para além disso, afirmam
normalmente estarem interessados nestes temas.

No que diz respeito aos Estilos de Vida sustentáveis, os resultados são parecidos:  há JUA com um
grau de conhecimento acerca do tema, mas também  há aqueles que não têm esse
conhecimento. Em média, os JUA estão bastante interessados nestes temas e estão interessados
especialmente em temas de sustentabilidade relacionados com a sua vida diária:  comida orgânica,
aparelhos elétricos com baixos padrões de consumo de energia, energia verde, etc.

É esta a razão pela qual focamos estes temas do dia-a-dia dos JUA nas EduAções desenvolvidas.

 

Tem po de Lazer  
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Os JUA dedicam geralmente os seus tempos livres ao desporto e aos seus amigos. Eles gostam de
frequentar  cinemas, restaurantes e bares.  Os JUA têm preocupações com a sua alimentação. Eles
preferem se possível comprar alimentos produzidos organicamente ou localmente. Porém, os
produtos de Comércio Justo não lhes são familiares.

 

 ©  SXC /  Gabriella Fabbri

 

 

A moda é muito importante para os JUA. Muitos deles compram em marcas como a H&M, porém
os que têm algum poder económico procuram marcas mais caras e abordagens mais
personalizadas. A maioria dos JUA não tem informação sobre as condições de trabalho nos países
em desenvolvimento que estão por detrás das grandes marcas.

 

Mobil idade
 

A maioria dos JUA usa o seu carro como meio de transporte privilegiado.  A maior parte deles
reconhece, contudo,  que essa não é nem  a forma mais ecológica nem  a mais económica de
transporte. Porém, não iriam sacrificar essa comodidade para utilizar a bicicleta.  De qualquer
forma, os JUA estariam recetivos a utilizar carros elétricos se estivessem mais divulgados e
disponíveis. Os JUA também  viajam muito, uma vez que viajar faz parte do seu Estilo de Vida.

 

Mult im edia
 

O meio de comunicação número um para os Jovens Urbanos Ativos é sem dúvida a internet. Na
verdade, os JUA são o grupo dentro da sociedade que usa mais intensivamente a internet. Alguns
deles também  ouvem rádio. Poucos leem jornais,  notícias e revistas sobre Estilos de Vida, ou
revistas sobre televisão.

 

Isto significa que as ONGD que querem alcançar JUA devem ligar as suas ações educativas à
internet  para aumentar a sua eficácia. Nas nossas receitas irão encontrar alguns exemplos disto,
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tais como páginas de Facebook por exemplo.  
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1. IMVF 
 

This Report is based on the replies and comments provided by 11 Portuguese 
citizens to the Poll “Lifestyles”, conducted between June and July 2010. 
 
OBJECTIVES OF THE POLL  

:: To gather information on  lifestyles, daily habits, shopping behavior, degree 
of knowledge on development topics, leisure time activities and favorite 
locations of the target group - Young Modern Performers  
:: To get a clear picture of the target group preferences and behaviors in order 
to implement the project’s activities, according to national specificities. 

 
PROCESS 
The lead organization, finep drafted the opinion poll. The partners could choose the 
methodology for conducting the poll – e.g. posted questionnaires, face to face 
interviews or other interviewing strategies.  
IMVF started the process by adapting and translating the poll. [please see annex 1]  
Furthermore, IMVF contacted 20 national citizens from a whole range of professional 
areas – namely, political advisers, project managers, managers, etc. 
 
METHODOLOGY  
IMVF sent an e-mail to the above mentioned national citizens containing the poll and 
a brief summary of the project. 
The poll was anonymous. However, to track the sectors, age and gender of the 
interviewed we created an excel table where all the information mentioned above is 
available.  
To analyze the information we have collected, we developed graphics with the total 
number of answers. 
 
Summary of the Main Findings 
 
As we can see in the graphic  (below), regarding the first question - “Topics modern 
performer are interested in” - Politics was the most identified item, followed by 
Culture. Economy, Cinema, Sports, Environment and Health were also very well  
ranked. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graphic 1 :: Topics 

modern performer 

are interested in 
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On question 2 – Degree of knowledge on sustainable lifestyles – we clarified our 
target group on the scope of concept of sustainability in all its dimensions – the social 
and economic, the human and environmental aspects. 45% of the interviewed 
revealed an average knowledge on these forms of lifestyle. Low and high knowledge 
obtained the same number percentage of answers – 18% each.  
 
 

 
 
We wanted to go further on the analysis of this question so we decided to split the  
focus group between those who work in the public sector and those belonging to the 
private one.  
 
Results have shown that in the public sector there is an average degree of 
knowledge on the above mentioned matter, while in the private sector answers were 
more fragmented.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Graphic 2 :: Degree 

of Knowledge on 

Sustainable 

Lifestyles 

Graphic 2 a) :: 

Degree of 

Knowledge on 

Sustainable 

Lifestyles :: Public 

Graphic 2 b) Degree 

of Knowledge on 

Sustainable 

Lifestyles  :: Private 

Sector 
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Next question was to assess the degree of knowledge on development topics. 6 out 
of 11 people said to have a medium understanding and 4 replied that they have a 
high perception of these issues. 
 

 
 
On this issue we followed the same procedure as in question 2, by dividing answers 
between public and private sectors. The results have showed a medium 
understanding for both. 
 

 
 
On the attitude towards development topics (question 4), the vast majority of YMP 
(6) stated that those are a matter of interest to them. A significant number said that 
they were very interested (4) and just one person revealed no interest at all on 
development topics. 
 

 
 
 
 
 

Graphic 3 :: Degree 

of Knowledge on 

development topics 

Graphic 3 a)  :: 

Degree of 

Knowledge on 

development topics 

:: Public Sector 

Graphic 3  b):: 

Degree of 

Knowledge on 

development topics  

:: Private Sector 

Pr 
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Regarding question 5 which purpose was to identify favorite leisure time activities, 
going to the cinema was the item number 1 followed by social activities with friends. 
Sports, travelling and reading also entered in the top 5. 
 

 
 
 
 
Afterwards, the interviewed were asked to identify their favorite locations. Beach and 
countryside were on the top scale, followed at great distance by restaurants, green 
spaces and libraries. 
 
 

 
 
 

Graphic 5 :: Leisure 

Time activities 

 

Graphic 6 :: 

Favorite Locations 
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The shopping behavior question came next. The majority answered that they choose 
to buy local products first, but biological shopping was a strong second option. Fair 
trade was mentioned only by two of the interviewed. 
 

 
 
 
On mobility patterns, question 8, we have to say that the answer was no surprise. 
81% replied that they travel by car on a daily basis. Further options were leveled 
(plane, train, walking,…). 
 

 
 
We followed our questionnaire by asking about the frequency of use for each media 
and channel of information identified. The majority of YMP said they always use 
internet and only few said frequently. This makes internet the channel of choice 
among YMP. TV and newspapers had the same number of people voting on the 
‘always’ alternative. But newspapers were rarely or never read by some of the YMP. 
Radio had a considerable amount of votes on the ‘often’ option.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graphic 7 :: 

Shopping Behavior 

 

Graphic 8 :: 

Mobility patterns 

 

Graphic 9 :: 

Channels of 

Information 
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Finally, the interviewed modern performers were asked if they felt their friends were 
interested on Development topic.  Only one replied that they were very interested.  
Then votes split between those who have friends interested on the subject and those 
who showed little interest. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brief note on the methodology 
 
The e-mail option had some limitations on the interaction with the interviewed. On 
some questions IMVF believes that it could be useful to deepen the information 
required – e.g. on question numbers 7, we now feel that it could be useful to ask for 
specific examples.  
 
In order fill this gap, we will send to our interviewed the summary of the main findings 
and ask for their final comments on the conclusions. 
 
We would also like to use the interviewed to validate our action activities plan by 
submitting a brief summary of our activities asking for their comments and/or 
suggestions. 
 
This exercise has served as starting point for collecting the Best Practice Collection 
on Casual Learning and the Best practice Collection on MDG Lifestyle Education 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graphic 10 :: 

Question about 

Friends 
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2. finep / DEAB  
 

 

Summary of the poll conducted by DEAB and finep  
 

1. Overview Interviewees  
Finep reached 10 interviewees with face to face interviews. Interviews were 
conducted in Stuttgart, Esslingen and Göttingen. Participants are aged between 23 
and 41 years and cover lots of different types of Modern Performers. Students of 
mechanical engineering were asked to development related topics as well 
freelancers and employees in the field of economy and law in the mid 30s. The 
gender ratio is almost counterbalanced.  

 
 
2. Interests  

Concerning the interests of Modern Performers the poll revealed that there are 
crosscutting as well as varying interests due to different professions and different 
ages of the interviewees.  
The crosscutting interests such as sports and cars have been mentioned by almost 
all interviewed Modern Performers. This result goes ahead with previous studies of 
other organisations about Modern Performers which identify the target group of our 
project. Lots of companies pay special attention to sports and cars advertising for 
products designed for Modern Performers and also NGOs should notice the 
importance of these two interests while conducting their campaigns. Also our project 
should take into consideration to pay special focus on mobility patterns or sports 
facilities as possible locations of action. Also combinations of both are possible (bike 
as mean of everday transportation + sport). 
In contrast to the crosscutting interests there are also some activities which have only 
been mentioned by a special group of Modern Performers. Those interviewees who 
already earn their own money and are aged over 30 are much more often interested 
in politics and economics than the younger group of students. Only three Modern 
Performers mentioned politics as one of their major interests. Young Modern 
Performers (the poll revealed a threshold of about 26 years) are less interested in 
domestic as well as international and development politics and are more interested in 
cultural activities. However these cultural activities are never educational but go with 
mainstream entertainment like cinema or music (concerts). Especially young modern 
performers are fun orientated in their interests. In terms of the educational actions it 
will be of importance to link entertainment to the actions as access point to get 
educational topics across (see chapter 9).     
 
 

3. Knowledge and attitude towards development topics  
Most interviewees mention climate change and organic food as main development 
topics and know most about these issues. Although one elderly Modern Performs 
had good knowledge about development topics it was obvious that knowledge is on a 
relative low level. Only some interviewees know the term “Millennium Development 
Goals” and have a broad general knowledge about development topics. Others have 
profound knowledge on special technical issues which are related to development 
topics such as genetic engineering and electric cars which can be explained by their 
profession or their studies these issues are related to. One interviewee stated for 
example of dreaming about buying a Tesla roadster, which is an electric sportscar. 
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Another interviewee explained why electric cars are not yet as environmental friendly 
as they are said to be.  
As already mentioned the context of the interests of Modern Performers the results of 
the poll indicate that the younger Modern Performers know much less about 
development topics. Only few interviewees know product labels like “blue angel” oder 
“FSC”. In general, the attitude that individual behaviour has to contribute to a 
sustainable global development and can change something if it is accompanied by 
political incentives was the common opinion. Only a few interviewees stated that 
politics has to be the major driving force for development.    
  
 

4. Knowledge on sustainable lifestyle   
Concerning the knowledge on sustainable lifestyle the German poll reveals that there 
are some Modern Performers with very little knowledge and others with a very deep 
knowledge of sustainable behaviour patterns and lifestyle. It is important to notice 
that also those who do not know much about sustainable lifestyle are of the opinion 
that individual behaviour plays a crucial role and do not understand sustainable 
lifestyle as old-fashioned or unimportant. Although they have little knowledge about 
how to act, they do not have any prejudices against a sustainable lifestyle as it was 
perceptible many years ago.  
Interviewees mentioned nutrition and green electricity as the most important 
issues regarding a sustainable lifestyle. Especially nutrition is highlighted due to its 
direct consequences on consumers and the emerging organic food markets. As 
described in a best practice example by finep green electricity on the one hand 
benefits the environment and on the other hand the change does not require huge 
efforts in individual behaviour. Since a lot of Modern Performers lack time this 
example fits very well to the target group because a change towards a sustainable 
lifestyle is possible with almost no expenditure of time. One interviewee says that he 
does not know whether he is provided with green electricity. He knows that he is 
provided “by a cheap supplier”. This indicates the high potentials which could be 
used regarding the target group of Modern Performers. Once they are informed about 
the ecological benefit and realise their personal contribution towards a sustainable 
development some Modern Performers are willing to change some behaviour 
patterns and their attitude. NGOs can assist during this information process and help 
to raise awareness.    
Summarising the results of the interviews we can assume that Modern Performers 
are more focused on the ecological aspects of sustainability than on the social ones.      
 
 

5. Leisure time activities  
During their leisure time most Modern Performers spend their time doing sports or 
meeting friends. Both the sports activities and the way they meet their friends 
suggest that Modern Performers long for individual freedom and independence. 
Doing sports like jogging, swimming, cycling, Pilates or fitness training, it 
becomes obvious that Modern Performers prefer individual sports. It seems to be 
important for them to be able to do sports whenever they have time. A lot of students 
are busy with their studies and can hardly find time to do individual sports not to 
mention team sports where they would be obliged to go to training session two times 
a week for example. Conduction a NGO campaign for Modern Performers at sports 
facilities might be very effective and is described in a best practice by finep. 
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In addition to the aspect of time the different sports activities have also in common 
that you are outdoor during your sports activity. The sports activities mirror the affinity 
for the nature go ahead with the consumption of organic food of lots of Modern 
Performers and clarify the relation between health and a sustainable lifestyle. 
In order to meet their friends Modern Performers prefer places such as cafés, bars or 
restaurants because they do not need to plan the meeting. The preferred locations 
underline the aim for independence regarding leisure time of Modern Performers. 
A possible method of addressing Modern Performers in bars or restaurants by beer 
mats has been elaborated by SWM and finep in a best practice example on casual 
learning.    
 
 

6. Favourite Locations  
As already mentioned before Modern Performers prefer to spend their leisure time 
outdoor or in familiar places. Private gardens, their homes and spa and wellness 
centres are among their favourite locations. The opions of interviewees point out that 
Modern Performers long for distance from their everyday life and do not want to get 
in contact with any kind of work or stress and therefore spend there leisure times at 
natural or relative isolated places. Although, of course a lot of interviewees like go out 
on weekends to meet their friends at bars or clubs and keep social contacts. 
Concerning shopping locations the difference between the young Modern Performers 
and those already in joblife becomes obvious again. Since the younger group takes 
the price of products much more into consideration than the others do, they like to go 
to shopping malls and buy cheap but trendy clothes there. Favorite stores are H&M 
for example. Earning their own money, the other group of the interviewees prefers 
little shops and wants to be addressed more individually. A strong awareness 
towards brands is characteristic for all Modern Performers and should be noticed by 
NGOs if they are trying to change consumption patterns of Modern Performers (look 
for alternatives produced by well established brands for example).   
The interviewees like to spend their holidays in Europe or North America and prefer 
individual and active holidays. 5 Modern Performers mentioned hiking or enjoying the 
nature as one of their favourite leisure time activities. The popularity of those 
activities proves the previous described affection for nature. Although the 
interviewees like action and adventure during their holidays the travel destinations 
show that a certain standard of infrastructure and security needs to be assured. This 
means also for NGOs taking about developing countries, that they need to take into 
account, that modern performers did not experience developing problems by 
themselves. Even if modern performers travel to distant counties more often than 
average population, they travel to venues surrounded with high standards of living.   
 
   

7. Shopping Behaviour 
Lots of Modern Performers prefer buying organic food if they can afford it. Some 
students stated that it is too expensive for them to buy all their food organic and 
concentrate on organic fruits and vegetables. Since the poll revealed that most of the 
interviewees do not take the regional origin of their groceries into their buying 
decision the assumption that organic food is not bought to benefit the nature is near. 
Buying organic food, Modern Performers rather long for healthy nutrition then buying 
ecologically friendly produced goods in order to benefit the environment. Nonetheless 
for educational actions, a possible entrance point is the topic of genetic food 
engineering, as it effects both humans and environment.  
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Regarding clothes and electrical goods quality is most important to Modern 
Performers. Although they have a strong brand awareness the price plays a crucial 
role for young Modern Performers.  
Due to their profession or their studies most Modern Performers go shopping on 
Saturdays or after work between 7 and 9 pm. NGOs addressing Modern Performers 
should carry out their actions on weekends or pay special attention to the evenings.  
   
  

8. Mobility Patterns 
The results of the poll show that mobility is very important for Modern Performers. 
Especially young Modern Performers are very interested in this topic. Some of them 
go to university by car everyday although public transport would be available but are 
conscious of the environmental effects their behaviour causes in the long-term.  
They would be willing to buy e-cars once they make sense in an ecological and 
economical way. Although the environmental problems of air traffic are well known 
most of the interviewees are not willing to forgo travelling by plane.  
Modern Performers prefer long life products and prefer high quality products although 
they are more expensive. The most popular brands of Modern Performers in 
Germany are Audi and BMW.  
Since the target group is addicted to cars and not willing to give up individual mobility 
a proper field of action for NGOs might be the CO2 emissions of SUVs. NGOs could 
advertise for energy efficient cars. 
 
 

9. Channels of information 
The internet is a popular information source of Modern Performers but the poll also 
revealed that those how earn money, read a newspaper everyday. Weekly published 
magazines, like the German “Spiegel”, which contain news and entertaining 
articles, are often read by Modern Performers. These magazines are symbolic for 
the reception of Modern Performers and should be noticed by NGOs addressing this 
target group. Modern Performers are willing to gather new information and are also 
willing to gather information about sustainable lifestyle and development but the 
information has to be presented in an appealing and entertaining way to reach them.  
Most of the interviewees own a modern mobile phone or a PDA which would enable 
them to surf on the Internet but only few of them use it for internet access due to 
the high costs. Thus, Bluetooth could be an alternative way of reach out to them by 
mobile.   
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3. EDUCON 
 
This pool was done among 13 people between age 24 to 36, 5 of them working in the 
media, 3 post graduation students of Economy,  2 employees of the Public relations 
agency, 1 employee of Exxon Mobile company and 2 students of law, who are 
already working on part time in advocacy. 
 
 

1. Topics modern performer are interested in:  
 
- Art in general, mainly Film, Literature, Music.  
- Politics – usually their call themselves more rightwing, and mostly they can 

imagine to be politically active in the future.  
- Fashion, Trends – it’s important to be “IN” 
- Sport and travelling – (very popular is a style of travelling, when people travel 

on their own, without help of any travel agency, exploring forgotten and not 
very well known places etc.) 

- Fitness, healthy food, Cosmetics 
- Information Technologies 
- Very popular in last years is Spirituality and Esotericism (Tarot cards, 

Meditations, Yoga, Energy Healing etc…)  
 
 

2. Degree of knowledge on sustainable lifestyle 
 
- Recycling is very wide spread (“It’s a shame to be not recycling”) 
- Saving energy (buying saving-energy domestic appliances, building passive 

or somehow different ecological houses etc.) 
- Saving nature (buying green products and materials, bio foodstuff etc.) 
- They are aware of environmental impact of motorism, but the are not 

optimistic and believing in change of others and also their own behaviour 
 
 

3. Degree of knowledge on development topics 
 
- More half of our correspondents don’t know the difference between 

humanitarian help and development cooperation 
- They’ve heard about many development topics , but most of them never 

searched for deeper information. They feel attacked by the NGO’s 
campaigns… 

- Very popular in Czech republic is support of Dalai Lama and campaigns “Free 
Tibet” 

 
 

4. Attitudes towards development topics 
 
- Popular or supported by them are project focused mainly on Education, 

requalification courses, investments into jobs creation, microcredit system, 
building of infrastructure. In general it has to be something concrete and with 
possible countable result.     
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- If they don’t want to support some of the projects or initiatives, they fear, that 
their money will be used for corruption or the NGO’s stuff and equipment or 
simply money will not reach, where it is promised.  

- Some of them also noted, that “maybe it’s not good to interfere with others’ 
countries problems and it’s better to solve our owns – this is also according to 
them one of the main feelings about the development issues among target 
group of young professionals  

- More than half of them see development help or cooperation as the best 
prevention of conflicts and migration 

- One correspondent came with an interesting point of view: “It’s a pity if 
somebody, who could be maybe very talented or even genius, cannot develop 
his abilities fully, because he has to spend all energy for procuring basic 
survival.” 

 
 

5. Leisure time activities 
 
- different types of sport (skiing, in-line skating, jogging, yoga, aerobic, squash, 

golf) 
- cinema, theatre, concerts 
- going to bars (couple times a week) 
- having a meal in a restaurant almost every day 
- going to shopping malls (very popular, spending a whole day by shopping and 

eating and going to cinema under one roof)  
- active holidays (diving, climbing mountains, sailing at Adriatic sea etc.) 
- They are making jokes of themselves - YOU NEED TO BE FREE, COOL 

AND IN – AND YOU GONNA BE FRIKULIN ☺ 
 

 
6. Favourite locations 
 
- We can say, that most of the members of this group are situated in Prague, 

very few of them then in Brno or Ostrava 
- New phenomenon – countryside around Prague 
- Shopping malls 
- Bars and more expensive restaurants, cafes 
- Disco clubs 
- Restaurants in the centre (lunchtime) 

 
 

7. Shopping behaviour  
 
- Foodstuff in small shops near the place they live, big shopping from time to 

time in hypermarkets like Tesco, Macro etc.  
- Bio food – the popularity is growing 
- Clothes - Shopping malls or special brand shops, Outlets,  
- More and more things are bought through internet 
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8. Mobility patterns 
 
- Usually the own a car and they use it often (even if the public transport would 

be cheaper and quicker). Or they go by taxi. It’s a question of prestige. To go 
with a public transport is something “not cool”, something “stinky and dirty”… 

- Longer distances – sometimes they go by train (special quick train called 
Pendolino) 

- They fly very often 
 
 

9. Media stations and channels of information modern performers are used 
to 

 
- MAINLY INTERNET 
- few of them TV (main news by rote, sport telecast, TV series) 
- very few buy newspaper regularly 
- radio stations with pop music 
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4. SWM  
 

 
1. Work / business 

 

− Advertising / PR 

− Work abroad 

− Advertising agency 

− Marketing & PR 

− Copywriting 
 

 
2. Topics modern performers are interested in 

 

− Computer graphics, music, travelling 

− Cinema, sport, sociology, Scandinavia, transformations of postcomunist 
societies 

− Pop culture, American society 

− Eclectic and psychodynamic psychoteraphy, cinema, theatre, ski, 
swimming 

− Phenomenon of serial murders in pop culture, development of tv, French 
bulldogs, new media 

 
3. Degree of knowledge of sustainable lifestyle 

 

− Zero 

− General –I know the concepts and can explain it 

− Average 

− Intuitive 

− In which scale? I think that a bit higher than average person on the street 
 
 

4. Degree of knowledge of development topics 
 

− In general: problems of the world, moved in news in tv 

− Because of my studies and personal interests, I know these topics quite 
well: the economic differences between South and North, ecology, human 
rights (and children rights), terrorism, organized criminality, access to 
education etc. 

− I know that the problem of inequality in tempo and level of development of 
different parts of the world exists. I can show the basic problems which the 
developed and developing countries are dealing with. 

− I know the general date, know as much as I read in the papers. 
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5. Attitudes towards development topics 
 

− Neutral 

− It’s interesting question. I don’t belong to any NGO, but from time to time I 
join the actions, which, in my opinion, can change something. I think that 
these problems are part of realities, which we live in and are “side effects” 
of the civilization development. Globalization (and not only this) caused 
that everything is connected, so I’m very skeptical that it may be 
eliminated. But you can try to survey it. Maybe it sounds banal, but the 
consciousness and social activity should be increased (in the local and 
global scale), but also the effectiveness of cooperation between 
government and NGOs.  

− Neutral. I have the feeling of being helpless with these problems, which is 
weaking my engagement in this issue. 

− It’s moving me, it’s the subject of discussion very often, but I’m rather 
passive. I’m not doing anything to make the change. I’d like to believe that 
I’m not neutral, but I’m also not engaged in any concrete activities. 

 
 

6. Leisure time activities 
 

− Outside the city, book, movie 

− With family and friends – travels, cinema; I’m also cooking from time to 
time 

− Watching tv series, going to cinema, reading, meeting with friends 

− Meeting with friend, active (ski, sailing, sport) 

− Reading, walks with husband and dog, tv series, learning 
 
 

7. Favourite locations 
 

− Spokoj, Pauza, locals on Bracka street 

− Prowincja, Spokoj, Café Golebia, Lubu-Dubu, locals in Jewish Area; 
Cracow Small Mountains; walkside around Wawel Castle, cinemas: Kino 
Pod Baranami, Kino Ars 

− Piekny Pies, Prowincja, Kolory, Bomba na Placu 

− Locals on Kazimierz, Chimera, Bunkier Sztuki, Kolory, Alchemia; cinema: 
Kino Ars 

− Cieplarnia, Dynia, Pauza, Botanika, Bunkier Sztuki; International Cultural 
Centre, library on Rajska Street, theatre Teatr Slowackiego 

 
 
8. Shopping behaviours 

 

− Shopping centres (H&M, Zara, Pull&Bear) 

− Meat and fruits I’m buying the most often on the open markets, but I’m also 
doing shopping in hipermarkets or Alma. Clothes and shoes I’m buying 
there, where I can find something interesting, but I avoid visits to shopping 
centres. 
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− In the shops which are closest to my flat (Kefirek, open market on Plac 
Nowy, Kazimierz Gallery) 

− Alma, Cracow Gallery 

− Tesco + vegetables from open markets; clothes: Zara, Simple etc., 
sometimes allegro; books: Empik (on-line and in the salons); shoes: 
Hego’s etc. In general: shopping centres and big specialist stores + 
Internet 

 
 
9. Mobility patterns 

 

− Bus, taxi, walks 

− Walks or city buses / trams. If Cracow was more friendly for bicyclists, I’d 
like to ride a bicykle 

− I’m riding bicycle or city buses/trams 

− Walks or city buses / trams 

− City buses / trams, walks 
 
 
10. Media stations and channels of information modern performers are used 

to 
 

− TVN, Radio Zet, Eska Rock 

− I’m living abroad, so my main source of information is Internet. I’m not 
watching tv. If I’m in  Cracow then TVN24 (information channel) or sport. 
I’m listening to PR3 online. I’m reading Gazeta Wyborcza or Newsweek 

− TOK FM, Gazeta Wyborcza 

− I’m not using tv, PR3, Radio Zlote Przeboje, Internet 

− TVN 24, TVN Style, Kuchnia TV, AXN, Kino Polska, film channels; radio: 
mostly in the car: RMF, PR3, PR1; newspapers: Gazeta Wyborcza, 
Polityka, Press, lifestyle press (InStyle, Pani, Zwierciadło, Sukces and 
Exklusiv, Machina Modne Miasta); Internet: gazeta.pl, onet, 
wirtualnemedia, proto etc. 

 
 
11. What do you think your friends think about this topic? 

 

− Not much 

− Different level – there are some people who are promoting sustainable 
development, but also people who don’t know a word about it. But most of 
them would be able to say something about it 

− Similar to mine, so average 

− I suppose that not much 

− I think that average. By the way – I think I’ll try it ☺ 

 

 



NAŠE AKCE CÍLE NÁDOBÍ NAŠI  ZÁKAZNÍCI  -
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KUCHAŘI

GALERIE
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Nechte nám vzkaz

Podělte se o vaši akci

 

Proč Rozvojové cíle tisíciletí?
 

Když se obracíme na Mladé profesionály s rozvojovými problémy, je pro nás zásadní otázkou:
Jaká rozvojová témata zvolit? P i našich akcích jsme se zamě ili na témata vztahující se k
Rozvojovým cílům tisíciletí, poskytující nám možnost hovo it o rozličných způsobech, jak p ispět k
světovému rozvoji pomocí drobných individuálních p íspěvků. Možná vám rozličné rozvojové
sektory, které tvo í Rozvojové cíle tisíciletí, poskytnou několik nápadů, jak zaujmout nové cílové
skupiny.

 

 

MD…co?
 

MDG's je zkrácený výraz pro Rozvojové cíle tisíciletí (Millennium Development  Goals).  
A jistě Vás zajímá, co jsou tyto cíle? Nejlepší fotbalové zacílení na branku tisíciletí? Další kniha
z trilogie Tisíciletí? Strategické cíle Banky tisíciletí? Vládní na ízení pro podporu rozvoje v novém
tisíciletí? Up ímně... Ne!
 

 

Co j sou  t edy Rozvoj ové  cíle  t isícilet í?
 

Tzv. „ztracená desetiletí rozvoje“ 60. a 70. let XX. století vyst ídalo v ř0. letech několik
mezinárodních konferencí, podle nichž pot ebovala rozvojová akce členských států Spojených
národů nový jev. Kofi Annan, Generální tajemník Spojených národů od roku 1řř7 - 2006, vydal
v b eznu 2000 zprávu „My národy: role Spojených národů ve 21. století“, kde upozorňuje na
nutnost nové, cílené a mě itelné pobídky, ke které by se členské státy zavázaly.
V zá í 2000 se 1Řř státních p edstavitelů z celého světa sešlo na editelství Spojených národů
v New Yorku, kde p ijalo tzv. Prohlášení tisíciletí pro Spojené národy. Takto se zavázali
k partnerské spolupráci p i snižování chudoby a nerovností p i celosvětovém rozvoji (viz 
http: / /www.un.org). Právě tehdy vznikly Rozvojové cíle tisíciletí, které jako první v historii
Spojených národů p edstavovaly časově ohraničené záměry s pevně stanoveným termínem: 2015.
Mezi osm Rozvojových cílů tisíciletí (MDGs) se adí odstranění extrémní chudoby, podpora
udržitelného rozvoje, rovnoprávnost pohlaví nebo podpora vzdělávání pro všechny. Tyto cíle byly
vytvo eny s jasnými opat eními a indikátory, pomoci nichž světové vlády a občanské společnosti
vědí p esně, co je zapot ebí k vypo ádání se se světovou chudobou.
Jak Kofi-Annan tehdy poznamenal:

„Mezinárodní společnost se právě vyno ila z éry závazné odpovědnosti. Nyní musí nastoupit éru
realizace, v které zmobilizuje jak vůli, tak zdroje pot ebné k naplnění daných závazků.“
 

8 Cílů
 

 

 

A po roce 2 0 1 5 ?
 

The MDGs will be outdated in 2015. So you may be wondering if  it  still  makes sense to promote
them to YMPs and other  target  groups.  We think:  yes it  does!  Within only 12 years, MDGs have
become a landmark in the story of  international relations. The MDGs prove that a set of
measurable targets and indicators can be a driver for human sustainable development and for the
adoption of  new lifestyles.

In  fact,  it  is undeniable that MDGs generate a stage of  support  on poverty  eradication without
precedents. From governments to civil society, from international organizations to local
communities,  the public support  for development policies increased worldwide.

The past  years also showed some weaknesses in the MDG process.  For some, MDGs are a donor-
led agenda that don’t  take into account local contexts or national priorit ies. Others argue that
there are some missing dimensions in the Goals,  like human rights,  good governance, and quality
of  education. Other crit ics point out  that MDGs neglect  the poorest and the most  vulnerable.  By
measuring the average progress,  the risk that some people will fall behind the line is very high.

Since 2000, the world has been changing. Economic, social, environmental, and cultural
dimensions are pulsing by the second.  The challenges are increasing:  overpopulation,  economic
growth,  social protection, climate changes,  equity  and cohesion,  gender and human rights…and
the solutions are not  clear  for all.

What  is now clear  is that the eight  MDGs will not  be achieved by 2015. This doesn’t  mean that
the international commitment  to improve the efforts to eradicate extreme poverty  and promote
human development are decreasing - on the contrary,  the post -2015 debate is already on the

http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm
http://www.bakeabetterplace.org/index.php?tinymceimg=mdgs_all.jpg
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CAI XA DE Comentários

Partilhe as suas Ações

 

Porquê  os ODM ?
 

Quando abordamos os Jovens Urbanos Ativos sobre as temáticas do Desenvolvimento, deparamo-
nos com uma questão:  quais os tópicos de Desenvolvimento que devemos focar?

 

Nas nossas ações focámos os tópicos relacionados com os Objetivos de Desenvolvimento Milénio.

 

Descobrimos que os ODM nos dão um enquadramento sobre as mais variadas formas de
contribuir  para o Desenvolvimento, a partir de pequenas ações individuais. Talvez as diferentes
áreas de Desenvolvimento refletidas pelos ODM também  vos possam dar algumas ideias sobre o
que promover perante novos públicos.

 
OD.. .quê ?

ODM é o acrónimo de Objetivos de Desenvolvimento do Milénio.  E agora estará a pensar, e que
objetivos são esses? Os melhores golos do Milénio? Um novo livro da saga Milénio? Os objetivos
do banco Milénio? Uma iniciativa governamental para promover o desenvolvimento do novo
Milénio? Bem…Não!

 

O que são os ODM ?
 

As décadas de 60 e de 70 do Século XX são apelidadas de “décadas perdidas do
Desenvolvimento”.  Já nos anos 90 tiveram lugar uma série de conferências que sublinharam a
necessidade do Estados Membros das Nações Unidas (ONU)  atuarem e adotarem um novo
paradigma de Desenvolvimento. Em março de 2000, o então Secretário-Geral das Nações Unidas,
Kofi Annan lançou o relatório “Nós os povos:  O papel  das Nações Unidas no Século XXI ”  onde
sublinhou a necessidade de se adotar uma iniciativa focada e mensurável à qual os Estados
Membros se deveriam comprometer.

 

Em setembro de 2000, 189 líderes mundiais juntaram-se na sede das Nações Unidas em Nova
Iorque e adotaram a Declaração do Milénio das Nações Unidas comprometendo os seus países a
trabalharem juntos na luta contra a pobreza extrema e desigualdades globais de
Desenvolvimento. Os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio emergiram da Declaração do
Milénio e pela primeira vez na História das Nações Unidas surgiram objetivos concretos e
mensuráveis e com uma data limite para serem atingidos:  2015

 

Os oito Objetivos de Desenvolvimento do Milénio constituem um leque variado que vai desde a
erradicação da pobreza à promoção do desenvolvimento sustentável, da igualdade de género,
empoderamento e capacitação das mulheres à educação para todas e todos. Foram criados com
base em indicadores concretos e mensuráveis de forma a permitir aos governos e sociedade civil
saber exatamente o que necessitam de fazer  para abordar a questão da pobreza global.

Como disse na altura Kofi Annan:
“A comunidade internacional acaba de emergir  de uma Era de compromisso. Agora deve entrar
numa Era de implementação, capaz de mobilizar a vontade e os recursos necessários para
cumprirem com as promessas feitas”.

 
Os oit o  Obj et ivos
 

 

Para  lá  de  2 0 1 5 .. .
 

Os ODM estarão fora da validade em 2015. Pode então estar a pensar se fará sentido promove-
los junto dos Jovens Urbanos Ativos e junto de outros grupos.  Nós acreditamos que sim, que faz
todo o sentido! Em apenas 12 anos, os ODM tornaram-se um marco na história das Relações
Internacionais. Os ODM provam que um conjunto de metas e de indicadores mensuráveis podem
conduzir  ao Desenvolvimento Humano Sustentável e à adoção de novos estilos de vida.

 

http://www.bakeabetterplace.org/index.php?tinymceimg=mdgs_all.jpg


De facto é inegável que os ODM geraram uma onda de apoio à erradicação da pobreza global
sem precedentes. Desde os governos,  á sociedade civil,  das organizações internacionais às
comunidades locais, o apoio público às políticas de Desenvolvimento aumentou globalmente. Mas
estes anos revelaram igualmente, algumas fragilidades no processo dos ODM.

 

Para alguns os ODM representam uma agenda de doador que não tem em conta os contextos
locais ou as prioridades nacionais. Outros argumentam que existem dimensões que não estão
representadas nos Objetivos, como os Direitos Humanos, a boa governança e a qualidade da
educação. Outros críticos defendem que os ODM negligenciam os mais pobres e os mais
vulneráveis.  Ao medir a média do progresso,  o risco de que algumas pessoas fiquem atrás da
linha é demasiado elevado.

 

Desde 2000 que o mundo está em mudança.  As dimensões sociais,  ambientas, económicas e
culturais pulsam ao segundo. Os desafios aumentam:  a pressão demográfica, o crescimento
económico,  a proteção social, as alterações climáticas a equidade e a coesão, a igualdade de
género e os Direitos Humanos…e as soluções não estão à vista de todos.

 

O que é evidente é que os 8 ODM não serão alcançados até 2015. Isto não significa que esforços
assumidos através de compromissos internacionais para erradicar a pobreza e para promover o
Desenvolvimento Humano estejam a decair,  pelo contrário. O debate pós 2015 está já nas
agendas mundiais.  Alguns assuntos fundamentais, como a pobreza crónica, as alterações
climáticas, os Direitos Humanos, a Urbanização e o crescimento económico estão a ser  debatidos
de forma a refletirem um novo paradigma do Desenvolvimento.

 

Revelam-se já algumas tendências no debate ODM pós-2015; manter os ODM com pequenas
alterações;  redefinir o seu conteúdo e redesenhar  a sua arquitetura;  desenvolver um novo
quadro,  com uma nova estrutura, ou novos objetivos, metas e indicadores;  e reapresentar os
mesmos ODM sem calendário definido.

 

O debate irá continuar. Pode seguir a discussão através de campanhas internacionais, como a
Beyond 2015. A campanha “Beyond 2015”  é uma campanha da sociedade civil,  que procura
promover de forma ativa um novo quadro de desenvolvimento que suceda legitimamente os
ODM. Também no website www.post2015.org é possível encontrar documentos, relatórios e
pesquisa atual sobre a agenda de desenvolvimento pós-2015.

 

A agenda pós-2015 irá decerto refletir  os novos desafios do Desenvolvimento rumo a um mundo
melhor!

 

Convidamo-lo a levar os ODM e a agenda pós-2015 aos Jovens Urbanos Ativos, como nós o
fizemos nas nossas ações educativas.

I rá encontrar nos ODM uma série de tópicos que poderá abordar de diferentes maneiras ao seu
público ou grupo-alvo.
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http://www.post2015.org/
http://www.bakeabetterplace.org/Para%2520l%C3%A1%2520de%25202015...%2520Os%2520ODM%2520estar%C3%A3o%2520fora%2520da%2520validade%2520em%25202015.%2520Pode%2520ent%C3%A3o%2520estar%2520a%2520pensar%2520se%2520far%C3%A1%2520sentido%2520promove-los%2520junto%2520dos%2520Jovens%2520Urbanos%2520Ativos%2520e%2520junto%2520de%2520outros%2520grupos.%2520N%C3%B3s%2520acreditamos%2520que%2520sim,%2520que%2520faz%2520todo%2520o%2520sentido!%2520Em%2520apenas%252012%2520anos,%2520os%2520ODM%2520tornaram-se%2520um%2520marco%2520na%2520hist%C3%B3ria%2520das%2520Rela%C3%A7%C3%B5es%2520Internacionais.%2520Os%2520ODM%2520provam%2520que%2520um%2520conjunto%2520de%2520metas%2520e%2520de%2520indicadores%2520mensur%C3%A1veis%2520podem%2520conduzir%2520ao%2520Desenvolvimento%2520Humano%2520Sustent%C3%A1vel%2520e%2520%C3%A0%2520ado%C3%A7%C3%A3o%2520de%2520novos%2520estilos%2520de%2520vida.%2520De%2520facto%2520%C3%A9%2520ineg%C3%A1vel%2520que%2520os%2520ODM%2520geraram%2520uma%2520onda%2520de%2520apoio%2520%C3%A0%2520erradica%C3%A7%C3%A3o%2520da%2520pobreza%2520global%2520sem%2520precedentes.%2520Desde%2520os%2520governos,%2520%C3%A1%2520sociedade%2520civil,%2520das%2520organiza%C3%A7%C3%B5es%2520internacionais%2520%C3%A0s%2520comunidades%2520locais,%2520o%2520apoio%2520p%C3%BAblico%2520%C3%A0s%2520pol%C3%ADticas%2520de%2520desenvolvimento%2520aumentou%2520globalmente.%2520Mas%2520estes%2520anos%2520revelaram%2520igualmente,%2520algumas%2520fragilidades%2520no%2520processo%2520dos%2520ODM.%2520Para%2520alguns%2520os%2520ODM%2520representam%2520uma%2520agenda%2520de%2520doador%2520que%2520n%C3%A3o%2520tem%2520em%2520conta%2520os%2520contextos%2520locais%2520ou%2520as%2520prioridades%2520nacionais.%2520Outros%2520argumentam%2520que%2520existem%2520dimens%C3%B5es%2520que%2520n%C3%A3o%2520est%C3%A3o%2520representadas%2520nos%2520Objetivos,%2520como%2520os%2520Direitos%2520Humanos,%2520a%2520boa%2520governan%C3%A7a%2520e%2520a%2520qualidade%2520da%2520educa%C3%A7%C3%A3o.%2520Outros%2520cr%C3%ADticos%2520defendem%2520que%2520os%2520ODM%2520negligenciam%2520os%2520mais%2520pobres%2520e%2520os%2520mais%2520vulner%C3%A1veis.%2520Ao%2520medir%2520a%2520m%C3%A9dia%2520do%2520progresso,%2520o%2520risco%2520de%2520que%2520algumas%2520pessoas%2520fiquem%2520atr%C3%A1s%2520da%2520linha%2520%C3%A9%2520demasiado%2520elevado.%2520Desde%25202000%2520que%2520o%2520mundo%2520est%C3%A1%2520em%2520mudan%C3%A7a.%2520As%2520dimens%C3%B5es%2520sociais,%2520ambientas,%2520econ%C3%B3micas%2520e%2520culturais%2520pulsam%2520ao%2520segundo.%2520Os%2520desafios%2520aumentam:%2520a%2520press%C3%A3o%2520demogr%C3%A1fica,%2520o%2520crescimento%2520econ%C3%B3mico,%2520a%2520prote%C3%A7%C3%A3o%2520social,%2520as%2520altera%C3%A7%C3%B5es%2520clim%C3%A1ticas%2520a%2520equidade%2520e%2520a%2520coes%C3%A3o,%2520a%2520igualdade%2520de%2520g%C3%A9nero%2520e%2520os%2520Direitos%2520Humanos%E2%80%A6e%2520as%2520solu%C3%A7%C3%B5es%2520n%C3%A3o%2520est%C3%A3o%2520%C3%A0%2520vista%2520de%2520todos.%2520%2520%2520O%2520que%2520%C3%A9%2520evidente%2520%C3%A9%2520que%2520os%25208%2520ODM%2520n%C3%A3o%2520ser%C3%A3o%2520alcan%C3%A7ados%2520at%C3%A9%25202015.%2520Isto%2520n%C3%A3o%2520significa%2520que%2520esfor%C3%A7os%2520assumidos%2520atrav%C3%A9s%2520de%2520compromissos%2520internacionais%2520para%2520erradicar%2520a%2520pobreza%2520e%2520para%2520promover%2520o%2520desenvolvimento%2520humano%2520estejam%2520a%2520decair,%2520pelo%2520contr%C3%A1rio.%2520O%2520debate%2520p%C3%B3s%25202015%2520est%C3%A1%2520j%C3%A1%2520nas%2520agendas%2520mundiais.%2520Alguns%2520assuntos%2520fundamentais,%2520como%2520a%2520pobreza%2520cr%C3%B3nica,%2520as%2520altera%C3%A7%C3%B5es%2520clim%C3%A1ticas,%2520os%2520Direitos%2520Humanos,%2520a%2520Urbaniza%C3%A7%C3%A3o%2520e%2520o%2520crescimento%2520econ%C3%B3mico%2520est%C3%A3o%2520a%2520ser%2520debatidos%2520de%2520forma%2520a%2520refletirem%2520um%2520novo%2520paradigma%2520do%2520Desenvolvimento.%2520Revelam-se%2520j%C3%A1%2520algumas%2520tend%C3%AAncias%2520no%2520debate%2520ODM%2520p%C3%B3s-2015;%2520manter%2520os%2520ODM%2520com%2520pequenas%2520altera%C3%A7%C3%B5es;%2520redefinir%2520o%2520seu%2520conte%C3%BAdo%2520e%2520redesenhar%2520a%2520sua%2520arquitetura;%2520desenvolver%2520um%2520novo%2520quadro,%2520com%2520uma%2520nova%2520estrutura,%2520ou%2520novos%2520objetivos,%2520metas%2520e%2520indicadores;%2520e%2520reapresentar%2520os%2520mesmos%2520ODM%2520sem%2520calend%C3%A1rio%2520definido.%2520O%2520debate%2520ir%C3%A1%2520continuar.%2520Pode%2520seguir%2520a%2520discuss%C3%A3o%2520atrav%C3%A9s%2520de%2520campanhas%2520internacionais,%2520como%2520a%2520Beyond%25202015.%2520A%2520campanha%2520%E2%80%9CBeyond%25202015%E2%80%9D%2520%C3%A9%2520uma%2520campanha%2520da%2520sociedade%2520civil,%2520que%2520procura%2520promover%2520de%2520forma%2520ativa%2520um%2520novo%2520quadro%2520de%2520desenvolvimento%2520que%2520suceda%2520legitimamente%2520os%2520ODM.%2520Tamb%C3%A9m%2520no%2520website%2520www.post2015.org%2520%C3%A9%2520poss%C3%ADvel%2520encontrar%2520documentos,%2520relat%C3%B3rios%2520e%2520pesquisa%2520atual%2520sobre%2520a%2520agenda%2520de%2520desenvolvimento%2520p%C3%B3s-2015.%2520A%2520agenda%2520p%C3%B3s-2015%2520ir%C3%A1%2520decerto%2520refletir%2520os%2520novos%2520desafios%2520do%2520desenvolvimento%2520rumo%2520a%2520um%2520mundo%2520melhor!%2520Convidamo-lo%2520a%2520levar%2520os%2520ODM%2520e%2520a%2520agenda%2520p%C3%B3s-2015%2520aos%2520Jovens%2520Urbanos%2520Ativos,%2520como%2520n%C3%B3s%2520o%2520fizemos%2520nas%2520nossas%2520a%C3%A7%C3%B5es%2520educativas,%2520recorrendo%2520a%2520diferentes%2520locais%2520e%2520ocasi%C3%B5es,%2520como%2520as%2520lojas%2520no%2520Natal%2520(link%2520para%2520cole%C3%A7%C3%A3o%2520de%2520autocolantes),%2520as%2520ag%C3%AAncias%2520de%2520turismo%2520(link%2520para%2520a%2520receita%2520etiquetas%2520de%2520viagem),%2520bares%2520(link%2520para%2520a%2520receita%2520movimento%2520sardinha)%2520entre%2520outros%2520locais.%2520%2520%2520Ir%C3%A1%2520encontrar%2520nos%2520ODM%2520uma%2520s%C3%A9rie%2520de%2520t%C3%B3picos%2520que%2520poder%C3%A1%2520abordar%2520de%2520diferentes%2520maneiras%2520ao%2520seu%2520p%C3%BAblico%2520ou%2520grupo%2520alvo.%2520%2520%2520%2520%2520http:/www.portalodm.com.br/odm--nc--30.html#%2520%2520
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Quem  somos –  Os chef 's
 
 
Quem é que apresenta esta base de dados e receitas de EduAções? 

 

Somos um consórcio de 5 ONGD a atuar conjuntamente num projeto Europeu. Com este projeto
procurámos encontra opções de conciencialização sobre temas globais para novos grupos-alvo.

 

 

 

finep 3

 

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.

 

 

 

 

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.

 

 

 

DEAB é a organização coordenadora das ONGD alemãs do Estado Federal deBaden-
Württemberg. Com mais de 115 organizações membro promove o Desenvolvimento Sustentável
através da aprendizagem da Cidadania Global, lobby e advocacia.  

 

 

 

EDUCON   é uma ONGD checa que atua na área da Cooperação Internacional para o
Desenvolvimento, Cidadania Global e Assistência Humanitária.

 

 

 

SWM– Salesian Missionary Voluntary Service YOUTH FOR THE WORLD  é uma ONG Polaca, que
trabalha no apoio à Cidadania Global desde 1997. Centra a sua atividade na difusão de
informações sobre o Desenvolvimento Sustentável,  através de projetos educacionais, eventos e
ações de caridade.
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http://www.swm.pl/
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Aper it ivos…
 

Nesta seção pode “saborear”  algumas das nossas receitas.

 

 

I rá encontrar :

 

Vídeos...

Fotografias...

 

e pode ainda levar consigo o nosso LI VRO DE RECEI TAS. Clique para descarregar 
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< Página anterior Página seguinte>

Avião Marcador:  Flying For  A Bet t er  W orld
ou

Ação Educat iva  para  Jovens Urbanos At ivos no  aeroport o
 

Resumo

O Avião-Marcador  – Flying for a Better World representou uma oportunidade de acrescentar  valor
ao conceito de APRENDER PELO CAMINHO.  Com mais de 100.000 passageiros diários nos
aeroportos, e mais de 40%  dos Jovens Urbanos Ativos (JUA), a ocasião de criar  sinergias entre o
projeto e o aeroporto foi um excelente desafio. 

Ao ver  todos os ícones dos ODM e ao ler a mensagem “Flying for a Better World”, acreditamos
que os JUA tiveram a curiosidade de ir ao Facebook e procurar mais informação.

Os marcadores de livros são apenas uma das opções para abordar os JUA nos aeroportos.
Qualquer  item  que seja útil para os viajantes nos aeroportos, como etiquetas de bagagem,
máscaras de dormir, almofadas para o pescoço, podem ser  interessantes para desenvolver ações
educativas.

Esperamos que esta receita lhe dê a inspiração para outras ações educativas nos aeroportos
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http://www.bakeabetterplace.org/deutsch/Unsere%20Experimente/Lesezeichen%20im%20Flugzeug/Summary.html
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Avião Marcador:  Flying For  A Bet t er  W orld
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Aquece
Sinergia com a empresa gestora dos aeroportos portugueses – ANA AEROPORTOS;

 

Milhares de pessoas tiveram a possibilidade de ver  a EduAção (Ação Educativa);

 

Um marcador  de livros é sempre útil;

 

Forte ligação entre o lugar e o desenho da EduAção.

 

Arrefece
O expositor  com os marcadores de livro foi colocado onde as pessoas recolhem a bagagem, em
vez de ser  colocado no check-in (onde as pessoas têm mais tempo para analisar  o marcador,
pois não  estão apressadas para sair);

 

Não podemos entrar nas instalações do aeroporto ( acessíveis a passageiros e pessoal),  por isso é
difícil  avaliar a ação;

 

Não é claro que o avião-marcador  seja um marcador  de livros!  É importante evidenciar  esta
característica;

 

O design pode ser  considerado infantil.
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http://www.bakeabetterplace.org/deutsch/Unsere%20Experimente/Lesezeichen%20im%20Flugzeug/Ups%20%26%20Downs.html
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I ngredient es
  

Quant idade                Nom e

 
1         ideia para o marcador

1                design gráfico

5000         cópias impressas do marcador
de livro

1      autorização prévia para o
distribuir  no aeroporto

  
  
 

Tempo de  Cozedura

 

[ 5  m eses de preparação +  3 0  dias de  ação]

 

Dif iculdade                        [ Aprend iz]  
 

 
 

Nº  de  Chef 's       

 

Assist ent e  de  Chef 's   

 

Orçam ent o       
779 €     

 

Dicas para  um  orçam ent o  m ais baixo
Para que os custos de impressão sejam mais baixos escolha um formato standard
para o marcador de livro.
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http://www.bakeabetterplace.org/deutsch/Unsere%20Experimente/Lesezeichen%20im%20Flugzeug/Ingredients%20.html
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Avião Marcador:  Flying For  A Bet t er  W orld
ou

Ação Educat iva  para  Jovens Urbanos At ivos no  aeroport o
 

 

Preparação
 

1,  2,  3...ação 

Do pensamento à ação!

 

1º  passo  -  Reun ir  a equ ipa  do  proj et o  para  t rabalhar  a ideia

O programa de ação completo foi discutido e analisado pelo Departamento de Cidadania Global
do IMVF. Após uma primeira reunião para discutir  o que gostaríamos de desenvolver,  partilhámos
a nossa ideia com o Departamento de Comunicação.

A ideia do marcador  de livro agradou a todos. Os marcadores são mais úteis e como tal têm uma
maior probabilidade de serem aceites do que os simples flyers. Além disso os marcadores de
livros são visualizados muitas vezes pelo leitor. Também pela característica do nosso grupo-alvo o
marcador  apresenta-se como um veículo certo para a transmissão da nossa mensagem, uma vez
que os JUA gostam de ler.

Tendo em mente as características do JUA apresentadas na primeira reunião, começámos a
pensar no lugar, no formato e na mensagem.

 

2º  passo  –  Local ização

A nossa ideia principal  era relacionar  o desenho do marcador  com o sítio onde o marcador
estaria disponível. Uma vez que uma das principais características dos JUA é viajar,  pensámos:
porque não expor  o marcador  de livros no aeroporto? É um ótimo lugar para passar  mensagens.
Muitas pessoas aproveitam o tempo passado em viagens para por a leitura em dia. Aliás,  em
todos os aeroportos é possível encontrar uma papelaria/ livraria.

Esta abordagem inovadora,  tanto para as ONG como para os JUA, apresentava-se como uma
mais-valia até porque não é costume ver  mensagens relacionadas com os ODM ou outras
preocupações sociais no aeroporto.

 

3º  passo  -  Cont at ar  a em presa  gest ora do  aeropor t o  

Quando contactamos uma grande companhia,  como o aeroporto, as nossas hipóteses de sucesso
aumentam se soubermos quem contactar  no departamento da responsabilidade empresarial ou
da sustentabilidade. Estes departamentos estão mais aptos a trabalhar com as ONGD uma vez
que estão mais ligados às causas do Desenvolvimento Sustentável.

Depois de uma primeira pesquisa no Google, descobrimos o nome do responsável pela estratégia
de sustentabilidade na ANA - Aeroportos, SA. Escrevemos uma carta a apresentar  a nossa ideia e
a propor uma parceria. 

Juntamente com a carta, enviámos os nossos materiais anteriores.  Isto é importante, porque
permite à empresa ver  a qualidade dos trabalhos que já fizemos, de forma a poder verificar que
as mensagens não prejudicariam, em circunstância alguma, a imagem ou a reputação da
empresa.  Esta carta foi enviada no final de janeiro de 2011.

 

carta para o aeroporto

 

A resposta chegou 2 meses mais tarde. Fomos contactados pelo responsável do departamento,  a
dizer que tinham gostado muito das nossas ações anteriores e estavam  interessados em
estabelecer  uma parceria sem custos.

 

4º  passo  –  Design

Após recebermos o  SIM do aeroporto, estava na altura de passarmos à etapa criativa:  criar  um
avião-marcador.  Procurámos alguns exemplos na internet, mas o orçamento pedido era sempre
muito elevado.
Decidimos, portanto, criar  o nosso próprio avião-marcador.  Em baixo, podem encontrar alguns
dos esboços iniciais:   

 

       

 

Após algumas tentativas, lembrámo-nos de um desenho animado de um avião:  JIMBO.  Após
umas pesquisas no Youtube, constatamos o quão parecido era,  pelo que decidimos avançar. Esta
era também  uma oportunidade que não podíamos desperdiçar,  porque os JUA também  se
lembram deste desenho animado. Tal como em outras ações, muitas vezes associar a  nostalgia 
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a tópicos da cidadania global pode ser  muito útil na perceção e aumento de interesse do nosso
público-alvo.

http: / / youtu.be/UyaDBguDiLk

 

5º  passo  -  Menssagem

À medida que desenhávamos,  já estávamos a desenvolver uma mensagem. Podia ser  relacionada
com o ODM 7:  Garantir  a Sustentabilidade Ambiental… ou com o ODM 8 – Desenvolver  uma
Parceria Global para o Desenvolvimento [ fazendo a ligação com o turismo verde] . Depois de
algumas ideias iniciais, pensámos que a melhor maneira de agradar  à empresa e aos JUA era
desenhar todos os 8 ODM.

 

E porque não tentar  uma mensagem relacionada com o ecoturismo? Há muitos JUA que só
viajam em trabalho,  e as empresas têm cada vez mais destinos mais diversidicados. Por isso,
mencionar apenas um podia ser  mal interpretado pelas agências.

Poderiamos também  referir o impacto da mobilidade das viagens de avião,  mas dessa forma
nunca teríamos autorização para o fazer  num aeroporto, pelo que decidimos recorrera uma
mensagem mais geral, e tendo a página do Facebook,  podíamos referir todas essas questões com
mais detalhe nesta rede social, dando dicas para alterar  os comportamentos.

Todos os ODM apareceriam à janela do avião,  com a mensagem:  Flying for a Better World. Uma
mensagem curta que também  poderia estar relacionada com o nome no Facebook.

 

6º  passo –  Produção  Gráf ica
Rascunho
Contactámos o designer gráfico. Enviámos apenas os nossos desenhos e pedimos que o produto
final fosse muito semelhante. Fizemo-lo desta forma, porque pensámos que o preço seria mais
baixo se a ideia principal  já lá estivesse lá., o que,  infelizmente,  não se veio a confirmar. E,
provavelmente, poderíamos estar também  a interferir  na arte do designer.

O designer gráfico disse-nos de imediato que,  se queríamos a forma do avião,  isso aumentaria o
preço, e que o modelo para imprimir  e cortar o marcador  levaria pelo menos um mês. Para
manter a qualidade e o estilo criativo era importante ter o corte em forma de avião.  Quanto à
dimensão, o designer sugeriu os20 cmx14 com como dimensão adequada para este marcador.

Sondagem
A primeira prova foi-nos enviada no prazo de 10 dias. Fizemos uma pequena sondagem com 2
dos JUA ,  público-alvo, e a opinião foi favorável,  apontando com ponto forte o formato / corte em
forma de avião.  Um dos JUA referiu a cor como um elemento de ligação às ações anteriores,  por
isso pensámos que estávamos na direção certa.

Próximo passo:  mandar a prova para a companhia aérea. 

 

7º  passo  -  O cont at o  da  com panh ia  aérea

Quando se cria uma parceria, é importante envolver o parceiro nas fases mais importantes do
projeto, sobretudo quando estes não lidam com as temáticas da cidadania global.

O retorno do draft  do marcador  foi muito positivo, pelo que sugerimos que se incluísse o logótipo
da empresa.  Isto é importante, porque reforça a ação. Quando os JUA veem que esta conhecida
empresa estatal  apoia a ação, já sabemos que existe um selo de qualidade prévio.

A empresa também  nos mostrou o tipo de expositor  que seria disponibilizado para a ação. Ao ver
o expositor  com dois lados, soubemos imediatamente que precisávamos de criar  um cartaz para
corresponder  às dimensões do expositor,  em que na parte superior seria afixado o cartaz e na
inferior seriam  colocados os marcadores.

 

8º  passo  –  Post er

Nesta fase da ação começámos a pensar no cartaz. Qual devia ser  sua a mensagem? Achamos
também  ser  importante estar visível a mensagem do marcador,  neste caso Flying for a Better
World, e também  alguns jogos de palavras que conquistassem o apoio das pessoas.

Também fizemos o esboço do cartaz [B2 (70x50) ] .Na verdade, só precisávamos do avião,  da
mensagem, das regras financeiras… e do jogo de palavras. Após algumas sugestões da equipa,
como Leva-me ao voo, Deixa-me ir contigo, Olá linda… decidimo-nos por “Pssst  psst  can I  go
with you? Leve-os consigo e descubra Estilos de Vida mais Sustentáveis”.  Escolhemos este
porque era mais forte em termos de comunicação e também  por estar relacionado com alteração
de comportamento.

 

Poster

 

Nesta altura, enviámos o cartaz, bem como o logótipo da empresa,  aos designers, para que
finalizassem todos os materiais e ficassem prontos a imprimir.

Em poucos dias recebemos as provas finais. Uma vez mais, partilhámos as provas com a empresa
e eles deram-nos luz verde para a impressão.

Sabendo que já só podíamos esperar... Começámos a desenvolver um plano de comunicação.

 

 

9º  passo  –  Prom oção

Quando se promove uma ação de cidadania global podemos utilizar os mais diversos canais de
informação:  Facebook,  comunicados de imprensa, etc.

Quanto à apresentação para o Facebook,  concordámos em pôr os desenhos do Jimbo com a
mensagem “Brevemente”.  Depois, fizemos uma lista de recursos da internet  e de dicas que
podemos usar para adotar estilos de vida sustentáveis.
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Avião Marcador:  Flying For  A Bet t er  W orld
ou

Ação Educat iva  para  Jovens Urbanos At ivos no  aeroport o
 

 

À Mesa

  

10º  passo –  Dist r ibu ição  no  aeropor t o  
O avião-marcador  começou a ser  distribuido no aeroporto a 20 de maio de 2011, estando
disponível num expositor  situado no corredor  da sala de recolha de bagagem.

Esta localização não é de todo a ideal, pois a nossa ideia era pô-los perto do check-in , local onde
os passageiros poderiam observar o marcador  com mais tempo e minucia No local da recolha das
bagagens,  as pessoas estão sempre com mais pressa,  podendo não estar com a predisposição
necessária para a sensibilização que se pretende.  Solicitámos uma possível alteração de local,
mas foi impossível, pois a área do check-in  está reservada para publicidade.

Apesar  disso, o resultado era muito visual e atrativo.

 

       

 

Estabelecemos contactos regulares com o departamento de atividades da ANA – Aeroportos, para
termos informações regulares.  Disseram-nos que gostaram muito do marcador  e do cartaz, e que
as pessoas estavam  recetivas à EDUAÇÃO. 

 

11º  passo  –  Locais  ad icionais para  d ist r ibu ir  o  Marcador  de  Livros

Como queríamos causar um enorme impacto com esta EDUAÇÃO, reservámos 200 aviões-
marcadores. Como estamos situados no coração de Lisboa e na zona onde a maioria dos JUA
fazem compras, também  COLOCÁMOS o cartaz e os marcadores fora da sede do IMVF.

 

 

Numa hora, mais de 100 aviões-marcadores voaram!

Foi também  possível distribuir  50 aviões-marcadores em reuniões com municípios,  local de
trabalho para muitos JUA .

 

 

 

Foram impressas 5.000 unidades.  Infelizmente, e por causa da forma do corte, a gráfica não teve
a possibilidade de imprimir  em papel  certificado ou de usar tintas ecológicas.

 

Facebook
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Disponibilizar informação detalhada sobre Estilos de Vida Sustentáveis pode ser  longa e, por
vezes, torna-se difícil  incluir  toda a mensagem que queremos transmitir em pequenas frases ou
materiais,  como neste caso no marcador.

Perante estes constrangimentos, é essencial disseminar  as atividades e dicas para a adoção de
Estilos de Vida Sustentáveis através do Facebook.  Assim, o marcador  funciona com um teaser
que nos leva a procurar informação mais detalhada na internet, quer seja através do Facebook,
quer seja através da pesquisa de palavras-chave.

Começámos com uma apresentação a 20 de maio de 2011.

 Brevemente num  aeroporto perto de si!

 

 

Depois, para promover os 8 ODM- Desenvolver  uma Parceria Global para o Desenvolvimento,
decidimos usar exemplos concretos de escolhas que as pessoas podem fazer  para os objetivos
dos ODM serem alcançados, com um enfoque especial no ODM 7- Assegurar a Sustentabilidade
Ambiental.

ODM 1  :: Erradicar a Pobreza Extrema e a Fome

Promovemos a Marcha contra a Fome [decorreu a 22 de maio de 2011, em Lisboa]
“A Marcha Contra a Fome é uma iniciativa anual de angariação de fundos e sensibilização para as
ações do Programa Alimentar Mundial para combater a fome infantil e a subnutrição."

 

 

 
ODM 2  :: Alcançar  a Educação Primária Universal
O Workshop de Liderança das Mulheres do The Hunger Project vai melhorar  a qualidade das
escolas nas aldeias, e dar mais segurança às raparigas que as frequentam

 
ODM 3  :: Promover a I gualdade de Género e Capacitar  as Mulheres
O “Mulheres Africanas na Investigação e Desenvolvimento Agrícola" 
(African Women in Agricultural Research and Development  - AWARD) é um projeto do Programa
de Género & Diversidade do Grupo Consultivo de Investigação Agrícola Internacional.

 

ODM 4  :: Reduzir  a Mortalidade I nfantil
Projeto Torneira da UNICEF – Água Potável Limpa para as Crianças

 

 

ODM 5  :: Melhorar a Saúde Materna
Promovemos a campanha ONE sobre Saúde Materno-Infantil. Nos países mais pobres do mundo,
as mães arriscam as suas vidas ao dar à luz, e milhões de crianças morrem todos os anos de
causas tratáveis,  como a diarreia. 

ODM 6  :: Combater o VI H/ SI DA, a Malária e outras Doenças
África está a avançar na luta contra a SIDA : :  vídeo 

 

ODM 7  :: Assegurar a Sustentabilidade Ambiental
Vídeo viral da WWF ::  Tudo volta para si

Calculadora da pegada de carbono do voo

Starbucks é o maior comprador de Café de Comércio Justo

O Coconutterly  Justo do Ben&Jerry's

O que é um Pedaço de Lixo Oceânico?

 
 

ODM 8  :: Desenvolver uma Parceria Global para o Desenvolvimento
Ecoturismo e volunturismo

 

 

 

 

http: / /www.ekkobrasil.org.br

http: / /www.mamiraua.org.br/

http: / /www.aoka.com.br/

http: / /www.earthwatch.org/

http: / /www.sarvodaya.org/

 

http://www.bakeabetterplace.org/files/photo_12.jpg
http://www.bakeabetterplace.org/files/photo_12.jpg
http://www.bakeabetterplace.org/files/photo_13.jpg
http://www.bakeabetterplace.org/files/photo_13.jpg
http://www.thp.org/
http://www.awardfellowships.org/home.html
http://www.tapproject.org/
http://www.one.org/c/international/issue/951/
http://www.bakeabetterplace.org/%20http:/www.youtube.com/watch?v=74wlkdTHIjw
http://www.bakeabetterplace.org/%20http:/youtu.be/3Wht7Vj6u2g
http://calculator.carbonfootprint.com/calculator.aspx?tab=3
http://www.youtube.com/watch?v=9hapVwQrL38
http://www.bakeabetterplace.org/%20https:/www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=F_6OYOIOlEQ
http://www.youtube.com/watch?v=J-gqJAsXiKQ
http://www.bakeabetterplace.org/files/photo_14.jpg
http://www.bakeabetterplace.org/files/photo_14.jpg
http://www.ekkobrasil.org.br/
http://www.mamiraua.org.br/
http://www.aoka.com.br/
http://www.earthwatch.org/
http://www.sarvodaya.org/


< Página anterior Página seguinte>

 

Connected For A Better World: Página de Facebook 
 

http: / /www.facebook.com/pages/Connected-for-a-better -world/154815624540299

 

 

A EDUAÇÃO foi promovida de maio a dezembro de 2011. Quanto ao aumento de “gostos”  no
Facebook,  é difícil  alocar um número específico a esta EDUAÇÃO. Apesar  disso, podemos fazer
uma cronologia:

14 de julho de 2011 : :  450 gostos

21 de setembro de 2011 : :  520 gostos

6 de outubro de 2011 : :  569 gostos

30 de dezembro de 2011::  700 gostos
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Sobremesa
 

Do pessoal do aeroporto aos funcionários públicos dos municípios,  e também  do retorno dos JUA
na nossa página do Facebook,  podemos afirmar  que o resultado final desta EDUAÇÃO foi muito
positivo.

 

Dica:
Como referimos antes,  nesta receita, estabelecemos uma comunicação regular com a ANA –
Aeroportos para acompanhar o decorrer da ação. Quantos marcadores foram disponibilizados?
Quais as reações dos JUA ao marcador?
Este último dado é de difícil  de aferição,  pois seria necessário ter um funcionário junto dos
marcadores para registar  as reações dos JUA.

 

Também solicitámos a amigos, familiares e colegas de trabalho para repararem no terminal do
aeroporto quais eram as reações dos passageiros e para tirarem algumas fotografias, que nos
permitiu ter mais alguns dados.

Podemos identificar  dois principais pontos negativos desta EDUAÇÃO.

1:  Não estava escrito no avião-marcador  que era um marcador  de livros. Na verdade, só o cartaz
no expositor  o indicava.

2:  o expositor  estava situado na zona de saída, num espaço em que as pessoas vão a correr na
direção da bagagem ou da saída.

Os efeitos positivos do marcador  superam largamente os negativos. Criámos sinergias entre a
ONG e o aeroporto, entre desenvolvimento e mobilidade,  e demonstrámos que a aprendizagem
informal é um conceito que funciona bastante nos projetos de ED.

Concluímos também  que,  estas pequenas ações, apoiadas pela criatividade e pela inovação, são
bem recebidas pelos parceiros e pelo público em geral.
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Moviment o Sardinha
ou

Com o  abordar  os Jovens Urbanos At ivos em  fest iva is

 

Resum o

 
Para entramos no ritmo da festa decidimos criar  o "Movimento Sardinha".

Este movimento procura aliar  a imagem tradicional da sardinha, rainha das festas de Lisboa,  aos
Objetivos de Desenvolvimento do Milénio.

Mas não nos ficámos pelo design de uma sardinha, o nosso material de promoção incluía um pin
sardinha ODM, uma base de copos,  e o tradicional jogo "Quantos-Quer".

Este pack de materiais foi distribuído em bares,  nas ruas, lojas e hotéis previamente identificados
como Hot  Spots dos JUA.
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Moviment o Sardinha
ou

Com o  abordar  os Jovens Urbanos At ivos em  fest iva is
 

Aquece
O pin para além de atrativo pode ser  guardado e utilizado nos anos seguintes;

 

O design que escolhemos para o pin,  a sardinha ODM pode ser  replicada nos mais diversos
materiais,   e suportes, sendo que neste caso foi replicada na base de copos;

 

Esta foi a primeira sardinha ODM . É atrativa,  pois é um símbolo da cidade, do país e dos
compromissos internacionais assumidos por Portugal;

 

O Quantos-Quer ODM permite que as pessoas possam  envolver-se em atividade com vista à
prossecução dos ODM. O facto de estar disponível online garante que pode ser  facilmente
consultado e impresso,  e como tal a atividade pode ser  replicada sem grandes custos financeiros.

 

Arrefece
Dobrar  o Quantos -Quer ODM é uma tarefa morosa,  e pode ser  considerado um jogo infantil;

 

As bases de copos,  não são muito bem recebidas em estabelecimentos com protocolos com
marcas de bebidas;

 

Ao primeiro olhar, as pessoas,  podem não entender  os desenhos da sardinha;

 

O símbolo do Facebook está pequeno e não está explicito que para saberem mais, as pessoas
necessitam de ir à página de Facebook Connected for a Better World.
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Moviment o Sardinha
ou
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Preparação

1 ,2 ,3  . . .Ação

 

1º  passo  -  Pensar  para  execut ar

A equipa de Cidadania Global reuniu-se com a equipa de Comunicação do IMVF para apresentar  a
ideia de se fazer  algo criativo,  por ocasião das festas populares da cidade de Lisboa.

Despertadas pelo concurso de desenho das Sardinhas de Lisboa,  começámos a desenvolver a
nossa ideia em fevereiro de 2011.

Para a equipa era necessário que a escolha do design da sardinha refletisse as principais
características dos JUA e a tradição. Concluímos então que a Sardinha deveria ser  atrativa,  com
um design que os JUA se identificassem.

Depois de um período de Chuva de Ideias pensámos...e porque não criar  uma sardinha que
pudesse ser  utilizada nas mais variadas ocasiões? E como é que os JUA a podem utilizar? ...
Chegámos então ao Pin.

Infelizmente, os pins tradicionais são demasiado pequenos, então decidimos associar ao pin um
outro produto. Para além de comer e dançar, o que mais se faz durante uma festa? Bebe-se
(sempre com moderação).

Então porque não avançar com uma base de copos? Aí poderíamos colocar informação
complementar sobre a atividade, podendo a  base de copos  inclusive ser  guardada pelos JUA que
a levariam para o seu local de trabalho.

Mas mesmo assim faltava qualquer  coisa...

Achámos que devíamos contribuir  para aprofundar  o máximo possível a informação sobre os
ODM e de sugerir  formas de atuação e de apoio aos ODM. 

Umas horas depois surgiu o Quantos-Quer ODM

 

2º  passo  -  Recolher  a op in ião  dos  JUA

Para testar a nossa ideia realizámos uma pequena sondagem a um grupo de JUA "Pensa que é
possível relacionar  as festas populares da cidade com os ODM?".  As respostas encorajaram-nos a
avançar com a nossa ideia.

Fazer o pré-teste da EduAção é sempre uma mais-valia. 

3º  passo  –  Design  dos  Pins  e da  Base  de  Copos

O design é sempre essencial a quem dá importância à estética e ao pormenor. Um Pin sem a
miníma qualidade dificilmente será utilizado. Além de que um Pin com uma mensagem está
relacionado com um posicionamento, uma tomada de posição, uma atitude.

Diz-me que Pin usas dir-te-ei quem és.

A aparência é uma caraterística marcante dos JUA,  por isso qualquer  material desenvolvido  para
eles, deve ter em conta este aspeto.

Com o  nosso "magro"  orçamento, não mais de 1000 € por ação decidimos que o Pin e que a
base de copos deveriam ter o mesmo layout.

Contactámos o designer e explicámos a nossa ideia (nota :  um bom briefing criativo facilita
sempre o trabalho do designer e potencia os resultados)

Para o designer o desafio era inserir  os 8 ODM numa sardinha de forma a que o resultado final
ficasse apelativo.

3 dias depois recebíamos o primero draft  e adorámos!

 

 

 

Os 8 ODM eram visíveis na Sardinha,  bem como a menção à página do Facebook onde os JUA
poderiam encontrar mais informação sobre o tema e sobre os promotores e financiadores do
projeto.

O Pin no fundo era um teaser para a página do Facebook.

 

4º  passo  –  Desenvolver  um  Quant os- Quer  ODM

Como desenvolver um Quantos-Quer ODM,  inovador, e criativo para os JUA?

O Quantos-Quer tem 8 lados. Exatamente o mesmo número dos ODM. Imediatamente
estabelecemos uma ligação:  Um lado do Quantos -Quer para cada ODM.



< Página anterior Página seguinte>

Depois desafiámos os JUA a fazerem  algo de concreto para cada ODM, e deste modo
promovemos não só os 8 ODM , como 8 formas de agir.

 

5º  passo  –  A escolha da  Mensagem

O método de Aprendizagem Casual é caracterizado por pequenas mensagens, sobretudo em
bares e espaços noturnos, onde uma pequena mensagem tem muito mais impacto do que
grandes textos. 

O nosso desafio era,  portanto, ter 8 pequenas frases ou mensagens-chave relacionadas com cada
ODM.

Não foi uma escolha difícil!(ver seção À Mesa)

 

6º  passo  –  Design  para  o  Quant os- Quer  ODM

Contactámos um segundo designer. Explicámos a nossa ideia e fornecemos um modelo caseiro
daquilo que queríamos.

Dica:  A nossa opção por fazer  um Quantos-Quer caseiro era mostar que o design necessitava
apenas de uns afinamentos,  e deste modo baixar os custos do design.

 

7º  passo  -  Desenvolver  um  Plano  de  Com unicação e de  d issem inação

Foi necessário escolher a equipa e a rota de distribuição do nosso"pacote".

Tivemos igualmente de identificar  previamente as lojas,  ruas, bares,  hoteis,  onde queríamos
disponibilizar os nossos produtos.

Tínhamos já a listagem do Hot  Spots dos JUA, mas necessitávamos de confirmar que os
proprietários desses espaços nos autorizariam a distribuir  o "Movimento Sardinha"

8º  passo  –  Lançar  um  Press Release

Para aumentar a consciencialização pública sobre esta temática enviámos um comunicado de
imprensa para vários meios de comunicação.

 

Sumário do press release: O IMVF promove Estilos de Vida e ODM"  nas Festa de  Lisboa.

O Instituto Marquês ValleFlôr (IMVF),  Organização Não Governamental para o Desenvolvimento
(ONGD),  pretende com esta ação de rua sensibilizar  para a adoção de Estilos de Vida mais
sustentáveis, através da divulgação dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM). No
âmbito desta iniciativa, o IMVF vai distribuir  Bases de Copos por vários bares e restaurantes da
Avenida da Liberdade,  Baixa-Chiado, Bairro Alto,  Príncipe Real e bairros típicos das festividades.
Crachás, pelas lojas da Baixa-Chiado, que poderão ser  entregues gratuitamente aos  clientes.   E
Jogos ‘Quantos Queres’,  onde sai sempre um ODM, que serão distribuídos nos próximos dias
pelos mesmos locais. 

 

 

 

9º  passo  -  Preparar  a in f orm ação  para  d issem inar  no  Facebook

Este passo envolve a recolha de uma grande quantidade de informação sobre dados, estatísticas e
histórias de vida de Pessoas nos mais diversos cantos do Mundo.

Esta informação é depois disponibilizada no Facebook de forma a despertar  a atenção dos JUA
sobre a necessidade de se adotar um estilo de vida socialmente +  justo,  economicamente viável
e ambientalmente sustentável .
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À Mesa
 

Pin   e Base  de  Copos Sard inha  ODM

 

 

 

 

Quant os -  Quer  ODM

 

 

 

 

Elementos comuns aos 2  produtos:
- O Pin e a Base de Copos têm o mesmo  layout.

- A página de Facebook – Connected for a better  world

- Opção por seguir as cores originais dos ODM. A cor de cada ícone foi sempre respeitada em
todas as EduAções.  Procurámos assim criar  um elemento visual de reconhecimento dos ODM
através da cor e do ícone.

 

Pin  Sard inha  ODM

Um novo e trendy acessório conquistou os JUA. A equipa do IMVF distribuiu os Pins em vários
espaços comerciais,  frequentados pelos JUA. Em cada loja disponibilizámos uma caixa de papel
reciclada com os pins  

Lojas que aceitaram o nosso desafio:

El Dorado 

Porte Bonheur

Tom Tom

Agência 117

Skywalker

Benetton, Sneakers Delight

Funky Outlet

Eastpack

Sacoor Brothers:  Wesc

Custo Bercelona

Gardénia

M.Store

 

1.000 pins foram produzidos e distribuídos, tendo a procura superado as nossas expetativas.

 

 

http://www.bakeabetterplace.org/files/Photo%202.jpg
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http://www.facebook.com/pages/Connected-for-a-better-world/154815624540299


 

 

Quant os- Quer  ODM  

 

 

 

Para cada ODM promovemos uma Ação:

 

ODM 1: Erradicar a Pobreza Extrema e a Fome
Assine a Petição www.1billionhungry.org/

 

ODM 2: Atingir o Ensino Básico Universal
Partilhe conhecimento e apoie a Campanha Global para a Educação  
www.campaignforeducation.org/

 

ODM 3: Promover a I gualdade de Género e Capacitar  as Mulheres
Apoie o micro-crédito  www.kiva.org/

 

ODM 4: Reduzir  a Mortalidade I nfantil
Apoie ativamente os Direitos das Crianças.   www.unicef.pt

 

ODM 5: Melhorar a Saúde Materna
Nenhuma Mulher  deve morrer ao dar à Luz  http: / / campanhadarvida.com/

 

ODM 6: Combater o vírus VI H/ SI DA, a Malária e outras doenças. 
Apoie a luta contra a SIDA  www.joinred.com

 

ODM 7: Assegurar a Sustentabilidade Ambiental
Nas suas férias opte pelo Ecoturismo. 

 

ODM 8: Estabelecer uma Parceria Global para o Desenvolvimento
Hoje é o Dia...compre produtos de Comércio Justo

 

5.000 unidades foram impressas em papel  certificado. 

 

Para além das loja acima mencionadas, os Quantos-Quer ODM foram distribuídos nas principias
Avenidas de Lisboa,  onde tradicionalmente os JUA exercem a sua atividade profissional,
nomeadamente na Avenida da Liberdade,  Rua Barata Salgueiro, Rua Rosa Araújo,  Rua do
Crucifixo,  Rua Nova do Almada.

 

Nota :  Para dobrar um Quantos-Quer necessita de aproximadamente 42 segundos.

Quer saber como dobrar um Quantos-Quer? Veja o vídeo em http: / / youtu.be/Z-oBfJ3mss0

 

 

http://www.1billionhungry.org/
http://www.campaignforeducation.org/
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Insert  sardine video

 

Bases de Copo
As bases de copos foram distribuídas em vários bares e restaurantes de um dos principais bairros
da cidade de Lisboa,  o Chiado..

Alguns dos restauantes e bares não aceitaram as bases de copos uma vez que tinha contratos de
exclusividade com marcas de bebidas, outras porque no seu espaço comercial não era usual a
utilização de bases de copos.  

 

Facebook
Para potenciar  a nossa ação a aprofundar  o método de aprendizagem casual , publicámos vários
conteúdos sobre Estilos de Vida +  sustentáveis.

Começámos com as tradicionais quadras populares 

 

1
Oh meu rico Santo António

Oh meu rico São João

Para alcançar os ODM

Precisamos de um empurrão

 

2
Lá vai Lisboa

Com as Sardinhas na mão

e os ODM

no coração

 
3
Nas festas de Lisboa

Os ODM vai encontrar

E com a nossa sardinha

Vai apregoar

 

Vamos acabar com a pobreza

Lutar pela igualdade

Vamos garantir a educação

E assegurar a sustentabilidade

 

Dizer  Adeus à Sida

E olá à Vacinação

Nunca mais à Malária

E Vivas à cooperação

 

Pré Natal para todas

E uma parceria global

Alcançar os ODM

É o nosso ideal

 

autor:  Sardinha ODMP

 

Depois desafiámos os nosso fãs a mudar a sua foto de perfil no Facebook.

 



 

 

em 3º  lugar identificámos a lista de lojas e espaços comerciais onde poderiam encontrar o pacote
"Movimento Sardinha"

E por último disponibilizámos conteúdos sobre os ODM

 
 

ODM 1::  Erradicar  a pobreza extrema e a fome
Vídeo sobre o aumento dos preços dos bens alimentares - quase mil milhões de pessoas vão para
a cama com fome. 

http: / / www.youtube.com/watch?v= nxJEwC38Wsc&feature= youtu.be

:EndPoverty-BetheGeneration .

Não fique parado vá a http: / /www.inmyname.com/  Em 2000, 189 Nações acordaram  entre si
acabar com a pobreza extrema até 2015

http: / /www.youtube.com/watch?v= pRyMxSS-KI0&feature= share

Assine a Petição : :  Crsie Alimentar no Corno de África

 http: / / act.one.org/sign/horn_of_africa/

 

ODM 2 : :  Atingir  o ensino básico universal
Aprendizagem para todas e todos.

https: / /www.youtube.com/watch?feature= player_embedded&v= kWv72ZQRnY4

 http: / /www.youtube.com/watch?v= Jieco-43WNI

 

ODM 3 : :  Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres
TrustLaw:  Pare a violência contra as Mulheres. Apoie a  TrustLaw.

 

ODM 4 : :  Reduzir a Mortalidade Infantil
Conheça a GAVI   ( Aliança Mundial para Vacinas e Imunização) . A GAVI  é uma parceria de
sujeitos públicos e privados com o objetivo de salvar as vidas de crianças e a proteger a saúde da
população humana, melhorando o acesso à imunização em países pobres. A Aliança une os
governos de países em desenvolvimento e de países doadores, a Organização Mundial da Saúde,
UNICEF, o Banco Mundial,  a indústria de vacinas em países industriais e em desenvolvimento,  a
sociedade civil,  a Fundação Bill & Melinda Gates e outros benfeitores privados

www.gavialliance.org/

 

ODM 5 : :  Melhorar  a Saúde Materna
Nenhuma Mulher  deve Morrer ao dar à Luz. Dissemine esta campanha entre os seus amigos

http: / / campanhadarvida.com/

KI t maternidade Segura

http: / /www.unfpa.org/public/mothers/pid/4390

 

ODM 6 : :  Combater o vírus HIV/SIDA, a Malária e outras doenças
Reinventar a Casa de Banho  |  Fundação Bill & MelindaGates  

http: / /www.youtube.com/watch?v= fdwvuTrycYU&feature= player_embedded

Pipa e o fim  da  polio

http: / /www.theendofpolio.com/home/

 

ODM  7 : :  Assegurar a Sustentabilidade Ambiental
"Os animais salvam o Planeta"  série animada de 11 pequenos filmes que promovem dicas para a
adoção de um estilo de vida ecológico.

http: / /www.facebook.com/ l.php?
u= http% 3A% 2F% 2Fyoutu.be% 2FzI forUNXrUQ&h= aAQG1FgMHAQEi43Zxs95HRUWLuyrPQl-
wZMBE2jHN48HO9w

Ecosia - Motor  de Pesquisa Verde.  80%  do  dinheiro da publicidade recolhido através deste motor
é doado à WWF

www.ecosia.org

 

ODM  8 : :  Estabelecer uma parceria Global para o Desenvolvimento
Apoie o Desenvolvimento em Moçambique….  http: / /www.mozambikes.com/doar.php

Café de comércio justo…Assine a petição.  O anúncio secreto de Clooney que chocou a Nespresso.

http: / /www.youtube.com/watch?v= GhzHRuhzPSE&feature= share:  http: / /www.solidar.ch/ fr/

 

Connected for a better  world: Facebook page
http: / /www.facebook.com/pages/Connected-for-a-better -world/154815624540299

 

 

 

A 8  de julho de 2011
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Sobrem esa

 
O objetivo principal  desta EduAção era chegar junto dos JUA num grande evento.. Com o
"pacote" Movimento Sardinha atingimos o nosso objetivo.

O feedback dos JUA pode ser  "medido" pelo aumento do número de fãs na nossa página de
Facebook  - Connected for a Better World, bem como pelo elevado número de comentários e
gostos.

Durante as festividades tivemos a oportunidade de contactar  os JUA, que nos transmitiram o seu
gosto pelos Pins e pelo Quantos-Quer ODM, mostrando-se genuinamente interessados em saber
+  sobre os ODM.

 

Tal como fizemos em anteriores EduAções,  enviámos o "pacote "  Movimento Sardinha para o
Gabinete do Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros;  para o antigo IPAD, atual Camões -
Instituto da Cooperação e da Língua;  para a Embaixadora  da Boa Vontade do Fundo das Nações
Unidas para a População (UNFPA), Catarina Furtado (apresentadora de um programa televisivo
sobre os ODM)  e para os apresentadores da Rádio Comercial.  

Recebemos feedback positivo do Gabinete do Secretário de Estado e do Gabinete do Presidente
da Câmara.

 

 

 

 

 

As reações no Facebook,  como referido anteriormente, foram também  muito positivas e
encorajadoras.

Nota:  I remos continuar a promoção do Quantos Quer ODM digitalmente.

 

Talvez esta EduAção o inspire a chegar junto de novos públicos-alvo em grandes eventos.

Seja através de bases de copos,  de pins,  pulseiras ou pequenos jogos, o importante é manter a
ligação ao tema do evento.

A sua imaginação indicar-lhe-á o caminho.

Inove na sua cozinha,  arrisque na fusão,  mas não perca a concentração.  A informação deve ser
 correta e precisa e o seu prato principal  deve ser  a promoção da Cidadania Global.

 
(M)BAKE 
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Moviment o Sardinha
ou

Com o  abordar  os Jovens Urbanos At ivos em  fest iva is
 
 

Orçam ent o

 

Pins  &  Bases de  Copos

Designer:  100 €

Produção dos Pins:  0,39 € custo/unidade

Impressão:0,06 € custo/unidade

 

Quant os- Quer

Designer:  184.50 €

Impressão por unidade:  0,07 €

 

Total:  949 €
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Balões de  S.  Valent im
ou

Com o  conseguir  a  m áxim a  at enção dos JUA nas ruas?

 

Resumo
 

O Dia dos Namorados é uma oportunidade única para abordar o ODM 6 - Combater o vírus
HIV/SIDA, a Malária e outras doenças -  seguindo o método de Aprendizagem Casual.

O nosso desafio era consciencializar  os JUA para este ODM através de uma ação de rua.

Chegámos à conclusão de que uma boa EduAção poderia ser  colocar Balões em todos os Hot
Spot frequentados pelos JUA que teriam pequenas mensagens sobre o ODM 6.

Os resultados mostram que a EduAção teve um grande impacto junto dos JUA e dos Media.

Nesta receita vai encontrar alguns dos caminhos que pode trilhar para obter  atenção para a sua
EduAção, com um orçamento relativamente baixo (inferior aos 1000 €).

A utilização de materiais de custo reduzido;  a produção em grandes quantidades e a sua
distribuição em lugares frequentados pelo nosso grupo-alvo são a chave de sucesso para a
divulgação de mensagens de Cidadania Global nas ruas.
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Balões de  S.  Valent im
ou

Com o  conseguir  a  m áxim a  at enção dos JUA nas ruas?
 

Aquece
 

Habilidade para promover e chamar a atenção para os ODM;  

 

Efeito visual forte.

 

 

Arrefece
 

O hélio e os balões são materiais dispendiosos;

 

É uma atividade que requer muito tempo a ser  executada;

 

O nosso grupo-alvo pode prestar  atenção aos balões e não às etiquetas onde o ODM 6 é
apresentado.
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Com o  conseguir  a  m áxim a  at enção dos JUA nas ruas?
 

 
 

I ngredient es
 

Quant idade               Nom e

 
1000      balões com formato de coração

2             garrafas de hélio

10 rolos           corda de algodão

1000     autocolantes sobre o ODM 6

5  mosquetões 

  
 
 

 

 

Tem po  de Cozedura            [ 1 6  dias]

 
 
 

Dif iculdade                        [ Mest re]  
 

 
 

Nº  de  Chef 's       

 

 

Nº  de  Assist ent es   
 

Volun t ár ios:    2
 
 

Orçam ent o       
560 €  

 

Dicas para  reduzir  o  Orçam ent o
Tente descobrir  o melhor preço para a aquisição das garrafas de Hélio
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Balões de  S.  Valent im
ou

Com o  conseguir  a  m áxim a  at enção dos JUA nas ruas?
 
 

Preparação

1 ,  2 ,  3  . . .Ação

 

1º  passo  –  I deia

Depois de decidir que iríamos desenvolver uma EduAção para o Dia dos Namorados, marcámos
uma reunião com o departamento de comunicação para apresentar  as nossas primeiras ideias. A
associação de ideias foi imediatamente direcionada para as palavras:  amor … coração … ODM 6
… Combater o VIH/SIDA, malária e outras doenças.

Começámos então o nosso debate …

1. Queremos uma ação de grande visibilidade

2. Mensagem original

3. Mensagem engraçada, mas ao mesmo tempo séria

4. Em Inglês

5. Promover o Estilo de Vida ODM 

6. Disponibilizar dados, informação, e meios para as pessoas agirem usando a página do
Facebook do projeto

 

2º  passo  -  Escolher  o  f orm at o

Quando chegou a questão de qual o formato dos balões e do material pensámos em várias
alternativas.

A nossa primeira opção foi a escolha de balões biodegradáveis e tendo em conta o tema
escolhemos balões em forma de coração.

 

3º  passo  –  Design  dos  balões

A ideia era ter figuras assexuadas, para evitar  estereótipos.

A nossa colega de comunicação,  usando o sistema do Microsoft  Word criou @s “Hillys”.

      

 

4º  passo  -  A m ensagem

Ao desenvolver EduAções de Cidadania Global nas ruas para um novo grupo-alvo,  precisamos de
uma mensagem curta,  clara e forte.

Os JUA que abordámos nas ruas estão a caminho de algum lugar, e como tal não estão com
"paciência"  para serem abordados sobre temas de Cidadania Global. Por isso a forma como
recebem estes conteúdos deve ser  cativante e breve.

Ao abordar o  ODM 6 a nossa principal  preocupação era não criar  ou reforçar nenhum estereótipo
sobre sexualidade nem  criar  nenhum estigma sobre os portadores do vírus.

Para a construção da nossa mensagem pensámos em 2  palavras-chave: “amor” e “SIDA”  …então
decidimos usá-las na mensagem. O resultado foi:

Love is Beautiful but not AI DS!
Para aprofundar  a mensagem acordámos que junto do balão estaria uma etiqueta que
apresentava o ODM 6 e a nossa página de Facebook,  onde seria possível encontrar informação
complementar sobre o tema.

No desenvolvimento da EduAção considerámos:

 
O propósito da comunicação
O que queremos com este material? Partilhar informação? Consciencializar? Alterar
comportamentos?

 

Obstáculos
Quais são os principais obstáculos para a promoção desta EduAção? Como será interpretada a
mensagem? 
 
Benefícios
Quais são os benefícios para o grupo alvo?

 

Tom
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Qual é o tom mais adequado para comunicar com o nosso público?  Um tom humorístico,
didático, autoritário, coloquial,  simpático,  atencioso …

Qual o canal de comunicação a utilizar para disseminar  a EduAção?

Tendo em conta estes aspetos optámos por uma ilustração com uma mensagem forte.  A
ilustração permitiu-nos clarificar  a nossa mensagem e fortalecer a mensagem escrita.

A ilustração  “Hillys”  foi adaptada para o nosso grupo-alvo.  A ilustração -  “Hillys”  são figuras
assexuadas, não ofensivas,  sem características físicas, nem  raciais.

 

Não esquecer
É importante validar a mensagem com os técnicos de comunicação e com uma amostra do grupo-
alvo a quem queremos endereçar  a EduAção. Contactámos com a  Liga Portuguesa Contra a Sida,
a quem explicámos a iniciativa.

Saudaram-nos por irmos abordar o tema e alertaram que existem sempre pessoas que poderiam
interpretar mal a mensagem. Ao invés de se perceber  que o vírus não era "bonito"  poderia estar
subentendido que as pessoas portadoras do vírus não são "bonitas".

 
Nota
A nossa ideia inicial era distribuir  conjuntamente com o balão um preservativo.  Após uma reflexão
interna e com alguns dos JUA percebemos que ao fazê-lo a EduAção estaria mais relacionada
com uma campanha de prevenção de luta contra a SIDA do que com o ODM 6.

As regras de visibilidade foram asseguradas pela impressão dos logos do promotor e dos
financiadores num dos lados do balão.

 

 

5º  passo  –  Com o f azer  a d ist r ibu ição ?

Sobre a distribuição,  a nossa questão era:  O que fazer  com o balão? Damos diretamente às
pessoas? Ou prendemos os mesmos em carros?

Para potenciar  a ação considerámos que a 2ª  opção era a mais eficaz, e como tal decidimos que
iríamos "prender"  os balões aos carros estacionadas nas ruas do Chiado.

 

 

 

 

6º  passo  –  Aqu isição do  m at er ial

Solicitar  o orçamento e calendarizar a ação:  balões, etiquetas e hélio.

 

Depois de adjudicado o orçamento, em apenas 3 dias recebemos os balões e as etiquetas.

Nota:  Usamos o design de uma etiqueta já utilizado na EduAção Etiquetas Autocolantes de Natal,
e deste modo o custo foi muito reduzido.

 

 

 

7 º  passo  -  Colocar  as Et iquet as e  At ar  a  Corda. . .

Comprámos cinco rolos de corda, azul e laranja, e cortámo-la em  pequenos pedaços de 50 cm.

Depois fizemos um pequeno buraco nas etiquetas. Isso permite-nos dar um nó na corda, que irá
segurar  a etiqueta.

Passamos dois dias a cortar e a amarrar nós para mais de 700 balões. Porquê 700?
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.

 

 

Ext ra:
Para fortalecer a nossa parceria com a Liga Portuguesa Contra a Sida,  que também  desenvolveu
ações para este dia, portanto disponibilizámos 200 balões. (Os restante 100 foram enviados aos
parceiros e aos financiadores)

Esta parceria  permitiu-nos assegurar uma maior  projeção para a atividade e para o  projeto. 

Assegurar parcerias com outras instituições quando queremos abordar um novo grupo-alvo é uma
estratégia que lhe permitirá potenciar  os seus resultados.

8º  passo  –  Lançar  o  press release

Claro que antes do lançamento é necessário preparar a informação que será disponibilizada no
press release e no Facebook.

 

Press Release
Porque se tratava de uma EduAção de visibilidade nas ruas enviámos o press relase aos media
nacionais e agências noticiosas europeias. Com o apoio da nossa equipa de Comunicação
enviámos o documento uma semana antes do evento.

 

 Documento:  press release(8 de fevereiro 8 de 2011)

 

Sumário
I MVF divulga Objetivos do Milénio através de ação de guerrilha no Dia dos
Namorados
A 14 de Fevereiro, Dia dos Namorados, o I nstituto Marquês Valle Flôr  desenvolve uma
ação de guerrilha nas ruas da Baixa e Chiado, em Lisboa, no âmbito do projeto
europeu “Jovens Urbanos Ativos: Estilos de Vida e ODM”.
O Instituto Marquês Valle Flôr (IMVF),  Organização Não Governamental para o Desenvolvimento
(ONGD),  lança no próximo dia 14 de Fevereiro,  Dia dos Namorados, uma ação de rua cujo
objectivo é sensibilizar  para a adopção de Estilos de Vida mais sustentáveis, através da
divulgação dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM), concretamente,  do ODM 6 –
Combater o VIH/SIDA, a malária e outras doenças. No âmbito desta iniciativa, as ruas da baixa
lisboeta vão ser  enfeitadas com centenas de balões vermelhos com a mensagem “Love is
beautiful but not  AIDS”. 

 

9º  passo  -  Encher  os Balões

Depois de um pequeno teste, sabíamos que só poderíamos encher os balões com hélio  2 dias antes da
data marcada para a EduAção.  Mas para que ficassem completamente cheios, decidimos fazê- lo no
próprio dia.

Depressa descobrimos que encher os balões era fácil..mas que os nós...era um processo mais complicado
e doloroso.

Durante toda a manhã de dia 14 enchemos os balões e prendemo-los com a corda e etiqueta.

 

Dica : Use luvas para amarrar os balões e para salvar a pele da suas mãos!
 
 

 

 

10º  passo  -  Prender  os Balões  aos m osquet ões

Usando os mosquestões poderíamos transportar os Balões pelas ruas do Chiado.
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Infelizmente, tivemos sérias dificuldades para desprender os balões, uma vez que as cordas
estavam  enroladas...

 

 

 

 

11º  passo:  Divu lge  a sua EduAção  no  Facebook  e saia  à Rua. . .

A divulgação da EduAção é meio caminho para o sucesso da mesma, sendo fundamental que
divulgue e disponibilize informação sobre o tema...
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Balões de  S.  Valent im
ou

Com o  conseguir  a  m áxim a  at enção dos JUA nas ruas?
 
 

À Mesa
 

Decidimos amarrar os balões nos carros estacionados nas 5 principais ruas no bairro do Chiado.

Assim que começamos a distribuir  os balões, os jornalistas começaram a tirar fotos e a fazer
entrevistas,  enquanto os transeuntes estavam  curiosos sobre as mensagem e começaram a pedir
balões.

A nossa luta para desprender os balões dos mosquetões era feroz...e perdemos largos minutos
nesta operação.

Depois de colocarmos os balões em 2 ruas, começou a chover.  Rapidamente descobrimos que
balões e chuva não são uma boa combinação.

Tivemos então que aguardar que a chuva abrandasse.  Uma hora depois, reiniciamos a nossa
missão, amarrando os balões a pilares na rua e colocando-os em cafés frequentados pelos Jovens
Urbanos Ativos.

Em 3 horas distribuímos todos os balões.

 

 

 

 

Facebook

Depois da publicação da ilustração  'Hillys' pedimos aos nosso fãs para alterarem a sua fotografia
de perfil no Facebook.

 

                                                                    

 

Pelo menos 12 fãs mudaram a sua foto de perfil

 

I nformação que disponibilizámos no Facebook
http: / / www.who.int / topics/millennium_development_goals/diseases/en/ index.html
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Balões de  S.  Valent im
ou

Com o  conseguir  a  m áxim a  at enção dos JUA nas ruas?

 
 

Sobrem esa
 

As notícias publicadas e as fotografias demonstram os bons resultados alcançados com esta
EduAção.

 Estivemos com particular atenção ao registo do número de fãs na nossa página de Facebook,
para tentar  perceber  se os número de fãs aumentava e mais de 75 fãs aderiram à nossa página e
conseguimos disseminar  a mensagem entre mais de 500 JUA. Como? Os JUA trabalham, comem,
bebem e fazem compras no Chiado,  um dos bairros mais "fashion" de Lisboa.  

As reações no Facebook foram bastante positivas.

Como extra a nossa EduAção foi também  divulgada por uma locutora da Rádio Comercial,  à qual
enviámos 10 balões! 

 

Nota: Após a EduAção fomos contatas por uma técnica na área da Educação e Prevenção do
VIH/SIDA. Apesar  de ter reconhecida a mais-valia da EduAção identificou a mensagem como uma
fragilidade,  dizendo que poderia  ser  mal interpretada. 

Reconhecemos que qualquer  mensagem tem riscos de ser  mal interpretada, e que existem áreas
em que temos de reforçar o cuidado com que comunicamos.

Destacamos contudo que junto do balão foi disponibilizada a etiqueta sobre o ODM 6,  bem como
a página de Facebook - Connected for a Beter  World onde disponibilizámos conteúdos
informativos sobre a Luta contra o VIH/SIDA, a Malária,  a Tuberculose.

Considerámos pois essencial,  ter sempre uma página de internet, ou uma brochura, que
acompanhe a EduAção. 

Com esta receita procurámos desenvolver uma Ação de Guerrilha de Educação para o
desenvolvimento nas ruas de Lisboa.  Convidamo-l@ a desenvolver outras EduAções e a partilha-
lhas connosco!

A criatividade,  a inovação são ferramentas essenciais à promoção da Cidadania Global!

 

Fot ograf ias e  Com ent ár ios sobre  a  EduAção

 

Comentários gerais:

"Boa iniciativa;  fotos fantásticas"

 

 

Disponibilizámos também  no Facebook as notícias que iam sendo publicadas nos diversos meios
de comunicação.

 

 

Feedback  dos  Media 

 

Depois de enviarmos o press release, contactámos com a agência LUSA,  que solicitou uma
entrevista à coordenadora do projeto, para que esta apresentasse o projeto e a EduAção

 

http://www.bakeabetterplace.org/deutsch/Unsere%20Experimente/Valentine%E2%80%99s%20Day%20Balloons/Reaktionen%20des%20Versuchs.html
http://www.facebook.com/pages/Connected-for-a-better-world/154815624540299


< Página anterior Página seguinte>

 

A EduAção teve uma cobertura mediática fantástica nos media nacionais e internacionais.

 

 
A EduAção nos media:
 
http: / / diariodigital.sapo.pt/news.asp?section_id= 13&id_news= 494164

http: / / saude.sapo.pt/noticias/saude-medicina/dia-dos-namorados.html

http: / / sic.sapo.pt/online/noticias/vida/Baloes+ enchem+ baixa+ lisboeta+ para+ chamar+ a+ atencao+ da+ luta+ contra+ a+ Sida.htm?
wbc_purpose= basi% 252525

http: / / srnnews.townhall.com/photos/view/media__culture/1003/a_woman_holds_valentines_day_balloons_to_hand_out_on_a_street_in_lisbon/b65d4d44-
1da6-42a3-9b05-d79687dc43d7/

http: / /www.guardian.co.uk/ lifeandstyle/gallery/2011/ feb/14/valentines-day-around-world-in-
pictures# / ?picture= 371735151&index= 1

http: / /www.lapatilla.com/site/2011/02/14/ flores-y-globos-en-las-calles-de-todo-el-mundo-
fotos/a-woman-holds-valentines-day-balloons-to-hand-out-on-a-street-in-lisbon/

http: / / onfaith.washingtonpost.com/onfaith/georgetown/2011/02/ love_cannot_be_earned.html?
wprss= onfaithgeorgetown
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http://sic.sapo.pt/online/noticias/vida/Baloes+enchem+baixa+lisboeta+para+chamar+a+atencao+da+luta+contra+a+Sida.htm?wbc_purpose=basi%252525%20http://www.readmetro.com/show/en/Lisbon/20110215/1/3/
http://sic.sapo.pt/online/noticias/vida/Baloes+enchem+baixa+lisboeta+para+chamar+a+atencao+da+luta+contra+a+Sida.htm?wbc_purpose=basi%252525%20http://www.readmetro.com/show/en/Lisbon/20110215/1/3/
http://srnnews.townhall.com/photos/view/media__culture/1003/a_woman_holds_valentines_day_balloons_to_hand_out_on_a_street_in_lisbon/b65d4d44-1da6-42a3-9b05-d79687dc43d7/
http://srnnews.townhall.com/photos/view/media__culture/1003/a_woman_holds_valentines_day_balloons_to_hand_out_on_a_street_in_lisbon/b65d4d44-1da6-42a3-9b05-d79687dc43d7/
http://www.guardian.co.uk/lifeandstyle/gallery/2011/feb/14/valentines-day-around-world-in-pictures#/?picture=371735151&index=1
http://www.guardian.co.uk/lifeandstyle/gallery/2011/feb/14/valentines-day-around-world-in-pictures#/?picture=371735151&index=1
http://www.lapatilla.com/site/2011/02/14/flores-y-globos-en-las-calles-de-todo-el-mundo-fotos/a-woman-holds-valentines-day-balloons-to-hand-out-on-a-street-in-lisbon/
http://www.lapatilla.com/site/2011/02/14/flores-y-globos-en-las-calles-de-todo-el-mundo-fotos/a-woman-holds-valentines-day-balloons-to-hand-out-on-a-street-in-lisbon/
http://onfaith.washingtonpost.com/onfaith/georgetown/2011/02/love_cannot_be_earned.html?wprss=onfaithgeorgetown
http://onfaith.washingtonpost.com/onfaith/georgetown/2011/02/love_cannot_be_earned.html?wprss=onfaithgeorgetown
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Valent ine’s Day Balloons
Balões de  S.  Valent im
ou

Com o  conseguir  a  m áxim a  at enção dos JUA nas ruas?
 
 

Orçam ent o
 

Balões (impresso em ambos os lados):  258 €

Corda de Algodão:  10 €

Mosquetões:  5€ x 5 =  25 €

Impressão de Etiquetas:  59 €

Aluguer de Garrafas de Hélio:  2 garrafas  x 2 dias =  208 €

 

Total :  560 €
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< Página anterior

Balões de  S.  Valent im
ou

Com o  conseguir  a  m áxim a  at enção dos JUA nas ruas?
 
 

Páginas de  I nt ernet  +  Recursos

 

ODM  6:  Com bat er  o  HI V/ SI DA,  a Malár ia  e ou t ras doenças

http: / / www.gatesfoundation.org/Pages/home.aspx

 

Nações Unidas

http: / /www.un.org/millenniumgoals/

http: / / www.who.int / topics/millennium_development_goals/diseases/en/ index.html

 

Fundo Global da luta contra o VIH/SIDA , a Tubercolose e a Malária

http: / / www.theglobalfund.org/en/

 

RED

http: / / www.joinred.com/aboutred

 
Ação para a Saúde Global

http: / /www.actionforglobalhealth.eu/ index.php?id= 102

 

Guia de Boas Práticas Para Informar,  Educar  e Comunicar com Eficácia e de Forma Adequada
para a Prevenção e Controlo das IST/VIH/Sida,  Maria Teresa Silva Santos.

http: / / aventurasocial.com/arquivo/1310395951_guia_de_boas_praticas.pdf
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Coleção de  Et iquet as Aut ocolant es ODM
ou

Ação Educat iva  para  Jovens Urbanos At ivos às com pras

 

Resum o
 

Utilizando slogans ou pequenas frases,  em Português e em Inglês, esta ação despertou o
interesse do nosso grupo-alvo:  os Jovens Urbanos Ativos (JUA).

Para atingir  o principal  objetivo do projeto “Estilos de Vida e ODM”,  cada etiqueta autocolante
tinha uma mensagem chave e o endereço de facebook - Connected for a Better Word, onde os
JUA irão encontrar informação e dicas capazes de os inspirar  e desafiar  a adotarem
comportamentos +  sustentáveis. A sua perceção sobre pobreza, consumo, comércio justo,
igualdade de género entre outros temas foi alargada ao paradigma comportamento/consequência.

Para realizar esta atividade, e tendo em conta a janela de oportunidade que se afigurava realizar
uma ação nesta época natalícia, empreendemos uma corrida contra o tempo. Para além do
design,  era necessário imprimir  e ainda distribuir  as etiquetas autocolantes.

A ação foi amplamente disseminada nas redes sociais,  e em particular na página de facebook do
projeto – Connected for a Better World.

A coleção é composta por 8 etiquetas autocolantes, uma para cada ODM, uma capa e uma
contracapa.  

Além de inovadora e original revelou-se bastante útil,  uma vez que é tradição identificar  os
presentes com uma etiqueta autocolante.
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Coleção de  Et iquet as Aut ocolant es ODM
ou

Ação Educat iva  para  Jovens Urbanos At ivos às com pras
 

Aquece
 

Maneira criativa de apresentar  os ODM;

 

Possibilidade de promover os ODM numa das épocas mais especiais do ano – o Natal;

 

A coleção permitiu apresentar  todos os ODM;

 

As frases-chave originais e criativas permitiram-nos promover os ODM de forma casual;

 

As etiquetas autocolantes são úteis na identificação dos presentes e adaptadas a qualquer  época
festiva;

 

É a primeira coleção de etiquetas autocolantes sobre os ODM.

 

Arrefece
 

A distribuição das etiquetas em lojas de marcas conceituadas (identificadas como lojas
frequentadas pelos JUA) exige autorização prévia da direção geral da marca;

 

A mensagem pode ser  considerada simplista;

 

Os recetores e os destinatários das etiquetas autocolantes podem não entender  a mensagem e
acharem que estão perante uma simples etiqueta.
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Coleção de  Et iquet as Aut ocolant es ODM
OU

Ação Educat iva  para  Jovens Urbanos At ivos às com pras
 

I ngredient es
 

Quant idade                Nom e

 
 papel  autocolante

200 meters
              

elástico colorido 

10           caixas de papel  recicladas
inserir  foto 2

10    etiquetas autocolantes  "de
promoção"

  
  
 

Tem po  de cozedura         

[ 1 0  dias]

 

Dif iculdade                        [ Prof issional]  
 

 

Nº  de  Chef 's       

 

 

Assist ent e  de  Chef 's     

 

Orçam ent o      
 
967 €
        

Dica  para  reduzir  o  orçam ent o  
Substituir  o elástico por corda colorida
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Coleção de  Et iquet as Aut ocolant es "Obj et ivos de
Desenvolviment o do Milénio"
ou

Ação Educat iva  para  Jovens Urbanos At ivos às com pras

 
Preparação

1 ,2 ,3 . . .Ação

 

1º  passo  –  A ideia

Tendo em conta os resultados da reunião de parceiros do projeto “Estilos de Vida e ODM”  e as
suas conclusões, o Departamento de Cidadania Global reuniu-se com o Gabinete de Comunicação
do IMVF dando início a um intenso processo criativo,  de debate,  diálogo e risos!

O nosso principal  objetivo era disseminar  a mensagem de uma forma criativa,  simples (mas não
simplista) e de maneira atrativa.  Era para nós importante executar  esta ação em tempo útil…

Uma vez que as lojas já não oferecem aos seus clientes etiquetas autocolantes de Natal,
pensamos em associar o útil ao agradável:  envolver lojas e clientes (extensível a amigos e
familiares de clientes)  na promoção dos ODM dando-lhes em troca algo útil.  Simultaneamente
pesquisámos e identificámos as lojas onde o nosso grupo-alvo faz as suas compras de Natal.

Ao olhar para cada ícone dos ODM pensámos que utilizar uma frase pequena e divertida seria a
maneira perfeita para sensibilizar  os JUA. Começámos por idealizar  a mensagem e fazer  uma lista
de possibilidades, com as frases a poderem estar escritas  em Português ou em Inglês.
Analisámos a nossa lista e escolhemos a que mais se adequava ao ícone e ao ODM original.

 

2º  passo  –  Cont at ar  o  designer ;  sol ici t ar  orçam ent o e est abelecer  deadl ines.

Enviámos ao designer (Diogo Lencastre)  os “  ícones oficiais”  dos ODM, as frases que iriamos
utilizar e o endereço do Facebook – Connected for a Better World.

Para assegurar que as regras de visibilidade dos financiadores do projeto eram mantidas,
sugerimos a criação de um cartão onde os logos dos financiadores seriam  inseridos. Esse cartão
seria depois colocado no final da coleção.

Assim que o designer nos enviou a primeira versão ficámos encantadas.  Para além das 8
etiquetas autocolantes de Natal tínhamos uma capa que apresentava a coleção e uma contracapa
onde poderíamos colocar o logo do promotor e do financiador  e deste modo cumprir com as
regras de visibilidade da UE.

(Uma nota:  numa fase de grande entusiamo …alguém deve provar a comida…neste caso convém
mostrar  o resultado a alguém que não tenha estado na base da sua produção).

De seguida contactámos uma gráfica para iniciar a impressão da coleção das
etiquetas autocolantes...e cometemos dois erros:  O primeiro foi não ter enviado o draft  das
etiquetas a uma amostra do grupo-alvo (selecionada numa fase anterior do projeto);  o segundo
foi o contato com uma gráfica que,  apesar  do bom serviço e amabilidade não assegura uma
impressão ambientalmente sustentável.

Ainda nesta fase comprámos o elástico colorido que nos iria permitir “segurar”  a coleção dos 8
ODM.
Decidimos igualmente que daríamos um conjunto de duas coleções a cada JUA. Isto porque se
optam por dar apenas uma corríamos o risco de as etiquetas serem guardadas como recordação
e não serem utilizadas.

 

3º  passo  –  Acabam ent os

Dar os nós na coleção...a equipa IMVF passou cerca de um dia (8 horas)  a finalizar a coleção. O
elástico que envolvia as etiquetas permitiu-nos criar  pequenas coleções e assegurar que nenhuma
etiqueta se perdesse.  No total fizemos mais de 500 coleções (20 etiquetas:  8 etiquetas ODM+
capa +  contracapa* 2).

De forma a entregar, de forma atrativa,  a coleção às 10 lojas selecionadas, comprámos 10 caixas
de papel  reciclado, elaborámos em versão word uma etiqueta promocional, imprimimos, cortámos
e colámos à caixa:

 

http://pt-pt.facebook.com/pages/Connected-for-a-better-world/154815624540299?sk=map&activecategory=Fotos&session_id=1334513315
http://www.bakeabetterplace.org/files/photo_4_1.jpg
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Insert  Video Stickers_IMVF
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Coleção de  Et iquet as Aut ocolant es ODM
ou

Ação Educat iva  para  Jovens Urbanos At ivos às com pras

 
 

À Mesa
 

Coleção de etiquetas autocolantes: PDF

Como mencionado anteriormente, cada coleção era composta por 16 etiquetas (2 etiquetas por
ODM)  

 

Et iquet a  Aut ocolan t e 1  -  ODM  1  :  ERRADI CAR A POBREZA EXTREMA E A FOME

 

Etiqu 1

I deia: “Fome Zero”/Zero Hunger

Ideia bandeira da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva para a Presidência do Brasil consistia na
erradicação da fome no Brasil. Assim que tomou posse no cargo, a 1 de janeiro de 2003,
manteve o discurso e prometeu que todos os brasileiros teriam condições de fazer  três refeições
diárias.  
O Programa Fome Zero, com ótima repercussão internacional,  consiste numa política integrada
de segurança alimentar para o país, abrangendo a criação de emprego, o rendimento mínimo,
distribuição de alimentos e alfabetização de adultos

Messagem no Facebook: Petição on-line

467 vizualizações

 

Nota: Porque escolhemos esta frase? Porque nos permite fazer  uma associação imediata à meta
que este ODM consagra. 

 

Et iquet a  Aut ocolan t e 2  -  ODM  2   :  ALCANÇAR A EDUCAÇÃO PRI MÁRI A UNI VERSAL

 

 
I deia: "Vamus encinar a iscrever”  em vez de “Vamos ensinar a escrever”.  Esta frase com erros
ortográficos propositados procura alertar  para a importância do ensino universal  primário.  

Mensagem no Facebook: Número de crianças nos Países em Desenvolvimento que não
frequentam a escola e mobilizar os JUA para a ação através da promoção da Campanha Global
pela Educação (CGE). A CGE é um movimento da sociedade civil que procura erradicar a crise da
educação global e empenhada na promoção do direito à educação. Tem como objetivo exigir  dos
Governos o acesso e o usufruto do direito à educação para todos e todas.  Reclama que se
ponham em prática todas as declarações que emergiram de fóruns e cimeiras internacionais até à
data.

http: / /www.educacaoparatodos.org/

418 visualizações

 

http://www.bakeabetterplace.org/files/mdgstickers.pdf
http://www.bakeabetterplace.org/index.php?tinymceimg=etiq1.bmp
http://www.1billionhungry.org/
http://www.bakeabetterplace.org/index.php?tinymceimg=etiq2.png


 

Et iquet a  Aut ocolan t e 3  -  ODM  3:  PROMOVER A I GUALDADE E CAPACI TAR AS MULHERES

 

 

I deia:  “Viva o homem-a-dias!”  (de uma forma geral são as mulheres que desempenham
funções enquanto empregadas de limpeza. Assim, procurámos chamar a atenção para o facto de
não haver  empregos específicos só para mulheres ou homens)

 

Mensagem no Facebook: Mensagem sobre a situação das mulheres a nível mundial,  com post
e link para o vídeo “ The Girl Effect”.  “The Girl Effect”  apresenta-se como uma solução para a
erradicação da pobreza. Se todos cumprirem a sua parte, 600 milhões de raparigas nos países em
desenvolvimento farão a sua parte.

 415 Visualizações

 

 

Nota: Neste caso, a equipa procurou focar a ação num estereótipo. Não é frequente encontrar
um homem a trabalhar em serviços de limpeza.

 

 

Et iquet a  Aut ocolan t e 4  -  ODM  4:  REDUZI R A MORTALI DADE I NFANTI L

 
I deia: “Quando for grande...” . A escolha desta mensagem foi
das mais     complicadas, uma vez que é necessário evitar
frases que possam, de algo modo,  ter conotações religiosas
e/ou sexuais.

 

Alerta: Evitar expressões que possam ser  associadas à prática
de pedofilia.

 

Mensagem no Facebook: Fatos e números sobre o ODM 4

e um link para o programa “Compassion’s Child Survival”.

Este programa ajuda mães e crianças de Países em

Desenvolvimento em momentos mais vulneráveis,

disponibilizando ajuda e carinho. Ao participar neste

programa, estão a disponibilizar oportunidades para a vida

400 visualizações

 

Et iquet a  Aut ocolan t e 5 -  ODM  5:  MELHORAR A SAÚDE MATERNA

 

 

I deia:  “Pré-natal para todas”

 

Alerta: Evitar expressões relacionadas com campanhas anti ou pró interrupção voluntária da
gravidez.

 Mensagem no Facebook: Fatos e números

 

Nota: A Prénatal é uma das maiores cadeias de lojas especializadas em produtos para mães e
crianças,  incluindo roupa, brinquedos, acessórios, artigos de puericultura,  entre outros.  Ao fazer
referência a esta marca,  procurámos tornar a associação ao ODM 5 mais evidente.

 

 

 

Et iquet a  Aut ocolan t e 6  -   ODM  6:  COMBATER O VI H/ SI DA,  A MALÁRI A E OUTRAS

DOENÇAS

 

http://www.bakeabetterplace.org/index.php?tinymceimg=etiq3.png
http://www.bakeabetterplace.org/%20http:/www.youtube.com/watch?v=WIvmE4_KMNw
http://rescuebabiesnow.org/rescue-babies/#ixzz1D0WiHPx5%20%20%20
http://www.bakeabetterplace.org/index.php?tinymceimg=etiq5.png


 

I deia: “Bye bye Sida e malária”

 

Messagem no Facebook: Fatos e números e o link para aFundação Bill & Melinda Gates. Esta
Fundação dedica-se à inovação nas áreas de saúde, Desenvolvimento e aprendizagem para a
comunidade global.

 

446 visualizações

 
 
 
 

Et iquet a  Aut ocolan t e 7  -  ODM  7:  ASSEGURAR A SUSTENTABI LI DADE AMBI ENTAL

 

I deia: “Green is the new black”

 
Mensagem no Facebook: Campanha da “ Save as WWF”:   A partir deste link é possível fazer  o
download do programa.
Foi, também, colocado um post  para “The Billion Tree Campaign - Growing Green”. A Campanha
“The Plant  for the Planet:  Billion Tree”  promove a plantação de árvores a nível mundial,  sendo
promovida pelo Programa das Nações Unidas para o Ambiente (PNUA).  Pessoas,  comunidades,
empresas, indústria,  organizações da sociedade civil e governos são encorajados a assinar
compromissos on line para a plantação de árvores.

 

Nota: O preto é uma das cores mais na moda…agora é o momento para o verde - cor da
sustentabilidade - ficar na moda.

 

 

Et iquet a  Aut ocolan t e  8  -  ODM  8:  DESENVOLVER UMA PARCERI A GLOBAL PARA O

DESENVOLVI MENTO

 

I deia:  “Playing global”  (together we can!)

 

Mensagem no Facebook: Factos e números e o link:  aqui 

A Ajuda Pública ao Desenvolvimento (APD) procura dotar  os países com economias mais
vulneráveis de recursos adicionais para alcançarem os ODM. Em 2000, na Cimeira do Milénio,  os
países mais ricos comprometeram-se a afetar 0,7%  do seu Produto Nacional Bruto à Ajuda
Pública ao Desenvolvimento até 2015. Todavia, a maioria destes países, incluindo Portugal não
estão a cumprir a promessa:  a APD Portuguesa diminuiu de 0.21%  em 2006 para 0.19%  em
2007.

 
 
 

 Regras de visibilidade
As regras de visibilidade são fundamentais para garantir que o
estabelecido contratualmente é cumprido.  

A inserção do logo do promotor da Iniciativa, neste caso o
IMVF, bem como do cofinanciador,  União Europeia,  reforçam
igualmente a credibilidade da ação.

 

http://www.bakeabetterplace.org/index.php?tinymceimg=etiq6.gif
http://www.gatesfoundation.org/Pages/home.aspx%20%20%20
http://www.bakeabetterplace.org/index.php?tinymceimg=etiq7.png
http://www.saveaswwf.com/de/
http://www.unep.org/billiontreecampaign/
http://www.bakeabetterplace.org/index.php?tinymceimg=etiq8_1.png
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Apresent ação  da  coleção  de  et iquet as

aut ocolant es ODM às loj as previament e  ident i f icadas.
10 Dezembro:  lançámos um teaser na nossa página do Facebook chamando a atenção para a
coleção de etiquetas através da frase:  “Numa loja próximo de si” , acompanhado de uma imagem
das etiquetas

13 Dezembro:  distribuição da coleção de etiquetas nas lojas habitualmente frequentadas pelos
Jovens Urbanos Ativos (lista de lojas previamente identificada).

Estratégia:  ter uma breve mas clara apresentação do projeto. Frases com mensagens positivas e
simples para serem partilhadas com os clientes através dos colaboradores das lojas.

Extra: Devido ao facto de uma das colegas do IMVF ser oriunda da Região Autónoma da

Madeira, foi-lhe solicitada a distribuição dos autocolantes em alguns espaços comerciais

locais. As fotografias ilustram a recetividade dos responsáveis das lojas em relação à iniciativa.
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Coleção de  Et iquet as Aut ocolant es ODM
ou

Ação Educat iva  para  Jovens Urbanos At ivos às com pras

 
 

 
 

Sobrem esa

 
Como sobremesa, não tivemos muito mais que fazer  do que distribuir  as etiquetas autocolantes.
Mas mesmo esta tarefa que pode parecer  menos importante requer algumas considerações:

1. Escolher as lojas certas, ou seja,   aquelas que são realmente frequentadas pelo nosso
grupo-alvo/destinatário:  os JUA

2. Estabelecer um canal de comunicação eficiente com as lojas,  de forma a aferir  os
resultados e impactos.

Fique a conhecer a nossa "rota"  de distribuição das etiquetas autocolantes :

 

SACOOR BROTHERS

Fomos recebidas pelo gerente da loja. A equipa apresentou o Projeto de forma clara e sucinta,
tendo de seguida apresentado a coleção de autocolantes e as respetivas mensagens. Uma vez
que esta empresa é uma cadeia de lojas,  todos os elementos decorativos bem como conteúdos
têm de ser  aprovados pela Direção,  sendo transmitido à equipa que seria contactada mais tarde,
após decisão da Direção.  Deixámos a caixa com as coleções de autocolantes, com a promessa de
regressar mais tarde e, duas horas depois, os autocolantes estavam  disponíveis no balcão, ao
lado da caixa de pagamento.

Lições aprendidas:  deixe sempre o produto na loja, de modo a que a pessoa responsável possa
analisar  as mensagens e decidir sem pressão.  Evite cadeias de lojas,  pois o processo é
complicado e no final,  acaba sempre por depender  da boa vontade do gerente da loja.

Feedback:  ao final do dia, a caixa estava vazia!!  Assim, foram distribuídas mais de 50 coleções de
autocolantes (100 unidades no total).  O gerente da loja partilhou com a equipa o interesse dos
clientes nos autocolantes e que haviam demonstrado apreço pelas mensagens.

 

CUSTOBARCELONA

À semelhança da loja anterior, a Custo Barcelona é também  uma cadeia de lojas.  A equipa usou
a mesma estratégia, deixando a coleção de autocolantes para consideração do gerente e
voltámos mais tarde. Após 2 horas, os autocolantes estavam  disponíveis (50 coleções).

Feedback:  tendo em consideração que estavam  disponíveis inúmeras publicações gratuitas no
balcão da loja, os clientes não demostraram muito interesse nos autocolantes. Os colaboradores
da loja acabaram por oferecer  os autocolantes aos clientes, que se mostraram recetivos às
mensagens.

GARDENI A

As lojas Gardenia são um ícone de moda em Lisboa.  Os colaboradores foram muito recetivos à
coleção de autocolantes e demostraram um grande interesse sobre os temas das mensagens.
Perguntaram-nos sobre o significado no “F”  no final do autocolante, ao que a equipa teve de
responder que dizia respeito ao “Facebook”. Este comentário foi muito importante.

Feedback:  os clientes estavam  muito interessados na coleção de autocolantes e perguntaram
como poderiam ter acesso a mais. Comentaram com os colaboradores da loja sobre a importância
deste tipo de mensagens, com recurso a estratégias positivas e informais.

 

MSt ore

Prestigiada loja com produtos Mac e iPod. A equipa ficou surpresa com a fantástica receção por
parte dos colaboradores.  Muito interessados nos autocolantes e nas mensagens, de forma a
transmitirem a informação aos clientes. 
Feedback:  elevado apoio quanto às mensagens e aos meios (criativos e informais)  usados para
transmitir as mensagens sem descurar  o objetivo de sensibilizar.

http://www.bakeabetterplace.org/index.php?tinymceimg=photo_9.jpg


 

Sant in i

Os melhores gelados do mundo. O local dos JUA. Mais uma vez,  a equipa foi muito bem recebida,
tendo havido bons comentários quanto à iniciativa.

Após duas horas, a caixa de autocolantes estava vazia, tendo sido reabastecida com mais 50
coleções.

 

 

 

WESC

WeSC é uma marca para intelectuais descontraídos. Muito recetivos à EduAção

 

 

 

Feedback:  Os clientes da loja  gostaram dos autocolantes e solicitaram mais.

 

MUJI

A companhia tem como principio desenvolver produtos simples a preços razoáveis através do uso
racional de materiais tendo em consideração preocupações ambientais.

No início,  a equipa sentiu alguma resistência por parte dos colaboradores ao serem informados
sobre os conteúdos do projeto. Tal é compreensível, pois o contacto da equipa coincidiu com a
semana de abertura da loja, estando esta cheia de clientes. Como tal,  a equipa regressou ao final
do dia e foi-nos permitido deixar as etiquetas autocolantes no balcão.

 

 

 Feedback:  não foi possível recolher  as opiniões dos colaboradores da loja, tendo somente
partilhado que “sim, os clientes levaram os autocolantes”.

 

Próxim a  paragem

AnaSalazarBoutique:  criadora de moda

Ana Salazar  dignificou o conceito de moda em Portugal,  desempenhando um papel  importante na
forma como a moda é apresentada, promovendo espetáculos, exibições,  entre outros eventos.

Os colaboradores demonstraram uma grande empatia com os objetivos da ação e com as
mensagens nos autocolantes.

Em 5 minutos, a coleção de autocolantes estava disponível no balcão de vendas.

 

 

MARI AS:  bout ique  de  m arcas  exclusivas,  Valen t ino,  Dolce &  Gabbana,  YSL . . .

http://www.bakeabetterplace.org/index.php?tinymceimg=photo_10_1.jpg
http://wesc.com/stores/in/portugal
http://www.bakeabetterplace.org/index.php?tinymceimg=photo_11_1.jpg
http://www.bakeabetterplace.org/index.php?tinymceimg=photo_12_1.jpg
http://www.muji.com/
http://www.bakeabetterplace.org/index.php?tinymceimg=photo_13_1.jpg
http://www.bakeabetterplace.org/index.php?tinymceimg=photo_15_1.jpg
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Nas Marias,  os colaboradores da loja gostaram muito da iniciativa. Demonstraram interesse sobre
mais informação relativa aos ODM e ficaram muito satisfeitos por colaborarem na iniciativa, dando
grande visibilidade às etiquetas autocolantes.

 

Met ro St ud io:  f ash ion  hairdressing

Os colaboradores do Metro Studio ficaram muito surpresos com a iniciativa e muito
entusiasmados com a possibilidade de participar. Colocaram imediatamente os autocolantes
próximo da caixa registadora e comprometeram-se em distribuir  os autocolantes a cada cliente.

A equipa manteve o registo do número de visitas/ fans do Facebook,  de modo a registar  o
aumento do número:  de 80 fãs passámos para mais de 250.

Para além disso, realizámos pequenas entrevistas aos colaboradores das lojas,  de modo a obter
algum feedback sobre a reação do grupo-alvo e a sua resposta quanto à coleção de autocolantes.

 

 

Sugest ão

Em vez de etiquetas de Natal, pode-se produzir etiquetas autocolantes para livros escolares.

As frases e os cartões podem também  ser  usados para preparar cartões-de-visita ou um baralho
de cartas.
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Coleção de  Et iquet as Aut ocolant es ODM
ou

Ação Educat iva  para  Jovens Urbanos At ivos às com pras
 

 
 

Orçam ent o
 

Etiquetas Autocolantes:  636 €

Elástico:  77 €

Caixa de Papel reciclada:  1,30 € x10 =  13 €

Designer :  250 €

 

Total :  976 €
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Coleção de  Et iquet as Aut ocolant es ODM
ou

Ação Educat iva  para  Jovens Urbanos At ivos às com pras
 

 
 

I nt ernet  l inks +  out ros recursos
 

ODM

http: / / www.un.org/en/mdg/summit 2010/

 

ODM  1 :  Erradicar  a  Pobreza  Ext rem a  e  a  Fom e

http: / / www.kiva.org/

http: / / www.youtube.com/watch?v= AU8VctKSxi0&feature= player_embedded

 

ODM   2:  Alcançar  a Educação  Pr im ár ia  Un iversal

http: / / www.educacaoparatodos.org/

http: / / www.youtube.com/watch?v= _gyav93O2jA&feature= related

 

ODM  3:  Prom over  a I gualdade  de  Género  e Capaci t ar  as Mulheres

http: / / www.youtube.com/watch?v= 1e8xgF0JtVg

 

ODM  4: Reduzir  a Mor t al idade I n f an t i l

http: / / rescuebabiesnow.org/ rescue-babies/# ixzz1D0WiHPx5

 

ODM  5:  Melhorar  a Saúde  Mat erna

http: / / www.campanhadarvida.com/

 

ODM  6:  Com bat er  o  VI H/ SI DA,  a Malár ia  e ou t ras doenças

http: / /www.gatesfoundation.org/Pages/home.aspx

 

ODM  7:  Assegurar  a Sust en t ab i l idade  Am bient al

http: / / www.youtube.com/watch?v= gbqJ6FLfaJc

http: / / umavidaverde.com/ar

(M)BAKE 

THE WORLD A BETTER PLACE 

 Notificação Legal

CONTACT

http://www.un.org/en/mdg/summit2010/
http://www.un.org/en/mdg/summit2010/
http://www.un.org/en/mdg/summit2010/
http://www.un.org/en/mdg/summit2010/
http://www.un.org/en/mdg/summit2010/
http://www.un.org/en/mdg/summit2010/
http://www.un.org/en/mdg/summit2010/
http://www.un.org/en/mdg/summit2010/
http://www.un.org/en/mdg/summit2010/
http://www.un.org/en/mdg/summit2010/
http://www.un.org/en/mdg/summit2010/
http://www.un.org/en/mdg/summit2010/
http://www.un.org/en/mdg/summit2010/
http://www.un.org/en/mdg/summit2010/
http://www.kiva.org/
http://www.kiva.org/
http://www.kiva.org/
http://www.kiva.org/
http://www.kiva.org/
http://www.kiva.org/
http://www.kiva.org/
http://www.kiva.org/
http://www.youtube.com/watch?v=AU8VctKSxi0&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=AU8VctKSxi0&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=AU8VctKSxi0&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=AU8VctKSxi0&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=AU8VctKSxi0&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=AU8VctKSxi0&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=AU8VctKSxi0&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=AU8VctKSxi0&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=AU8VctKSxi0&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=AU8VctKSxi0&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=AU8VctKSxi0&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=AU8VctKSxi0&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=AU8VctKSxi0&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=AU8VctKSxi0&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=AU8VctKSxi0&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=AU8VctKSxi0&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=AU8VctKSxi0&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=AU8VctKSxi0&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=AU8VctKSxi0&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=AU8VctKSxi0&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=AU8VctKSxi0&feature=player_embedded
http://www.educacaoparatodos.org/
http://www.educacaoparatodos.org/
http://www.educacaoparatodos.org/
http://www.educacaoparatodos.org/
http://www.educacaoparatodos.org/
http://www.educacaoparatodos.org/
http://www.educacaoparatodos.org/
http://www.educacaoparatodos.org/
http://www.youtube.com/watch?v=_gyav93O2jA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=_gyav93O2jA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=_gyav93O2jA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=_gyav93O2jA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=_gyav93O2jA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=_gyav93O2jA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=_gyav93O2jA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=_gyav93O2jA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=_gyav93O2jA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=_gyav93O2jA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=_gyav93O2jA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=_gyav93O2jA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=_gyav93O2jA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=_gyav93O2jA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=_gyav93O2jA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=_gyav93O2jA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=_gyav93O2jA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=_gyav93O2jA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=_gyav93O2jA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=_gyav93O2jA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=_gyav93O2jA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=1e8xgF0JtVg
http://www.youtube.com/watch?v=1e8xgF0JtVg
http://www.youtube.com/watch?v=1e8xgF0JtVg
http://www.youtube.com/watch?v=1e8xgF0JtVg
http://www.youtube.com/watch?v=1e8xgF0JtVg
http://www.youtube.com/watch?v=1e8xgF0JtVg
http://www.youtube.com/watch?v=1e8xgF0JtVg
http://www.youtube.com/watch?v=1e8xgF0JtVg
http://www.youtube.com/watch?v=1e8xgF0JtVg
http://www.youtube.com/watch?v=1e8xgF0JtVg
http://www.youtube.com/watch?v=1e8xgF0JtVg
http://www.youtube.com/watch?v=1e8xgF0JtVg
http://www.youtube.com/watch?v=1e8xgF0JtVg
http://www.youtube.com/watch?v=1e8xgF0JtVg
http://www.youtube.com/watch?v=1e8xgF0JtVg
http://www.youtube.com/watch?v=1e8xgF0JtVg
http://www.youtube.com/watch?v=1e8xgF0JtVg
http://rescuebabiesnow.org/rescue-babies/#ixzz1D0WiHPx5
http://rescuebabiesnow.org/rescue-babies/#ixzz1D0WiHPx5
http://rescuebabiesnow.org/rescue-babies/#ixzz1D0WiHPx5
http://rescuebabiesnow.org/rescue-babies/#ixzz1D0WiHPx5
http://rescuebabiesnow.org/rescue-babies/#ixzz1D0WiHPx5
http://rescuebabiesnow.org/rescue-babies/#ixzz1D0WiHPx5
http://rescuebabiesnow.org/rescue-babies/#ixzz1D0WiHPx5
http://rescuebabiesnow.org/rescue-babies/#ixzz1D0WiHPx5
http://rescuebabiesnow.org/rescue-babies/#ixzz1D0WiHPx5
http://rescuebabiesnow.org/rescue-babies/#ixzz1D0WiHPx5
http://rescuebabiesnow.org/rescue-babies/#ixzz1D0WiHPx5
http://rescuebabiesnow.org/rescue-babies/#ixzz1D0WiHPx5
http://rescuebabiesnow.org/rescue-babies/#ixzz1D0WiHPx5
http://rescuebabiesnow.org/rescue-babies/#ixzz1D0WiHPx5
http://rescuebabiesnow.org/rescue-babies/#ixzz1D0WiHPx5
http://rescuebabiesnow.org/rescue-babies/#ixzz1D0WiHPx5
http://www.campanhadarvida.com/
http://www.campanhadarvida.com/
http://www.campanhadarvida.com/
http://www.campanhadarvida.com/
http://www.campanhadarvida.com/
http://www.campanhadarvida.com/
http://www.campanhadarvida.com/
http://www.campanhadarvida.com/
http://www.gatesfoundation.org/Pages/home.aspx
http://www.youtube.com/watch?v=gbqJ6FLfaJc
http://www.youtube.com/watch?v=gbqJ6FLfaJc
http://www.youtube.com/watch?v=gbqJ6FLfaJc
http://www.youtube.com/watch?v=gbqJ6FLfaJc
http://www.youtube.com/watch?v=gbqJ6FLfaJc
http://www.youtube.com/watch?v=gbqJ6FLfaJc
http://www.youtube.com/watch?v=gbqJ6FLfaJc
http://www.youtube.com/watch?v=gbqJ6FLfaJc
http://www.youtube.com/watch?v=gbqJ6FLfaJc
http://www.youtube.com/watch?v=gbqJ6FLfaJc
http://www.youtube.com/watch?v=gbqJ6FLfaJc
http://www.youtube.com/watch?v=gbqJ6FLfaJc
http://www.youtube.com/watch?v=gbqJ6FLfaJc
http://www.youtube.com/watch?v=gbqJ6FLfaJc
http://www.youtube.com/watch?v=gbqJ6FLfaJc
http://umavidaverde.com/artigos/60-coisas-que-pode-fazer-hoje-para-vida-mais-verde
http://umavidaverde.com/artigos/60-coisas-que-pode-fazer-hoje-para-vida-mais-verde
http://umavidaverde.com/artigos/60-coisas-que-pode-fazer-hoje-para-vida-mais-verde
http://umavidaverde.com/artigos/60-coisas-que-pode-fazer-hoje-para-vida-mais-verde
http://umavidaverde.com/artigos/60-coisas-que-pode-fazer-hoje-para-vida-mais-verde
http://umavidaverde.com/artigos/60-coisas-que-pode-fazer-hoje-para-vida-mais-verde
http://umavidaverde.com/artigos/60-coisas-que-pode-fazer-hoje-para-vida-mais-verde


ACTIONS - OUR
RECIPES

AIM METHODS -
KITCHEN  TOOLS

TARGET  GROUPS MDGS - OUR
INGREDIENTS

WHO WE ARE -
THE BAKERS

GALLERY

english

česky
deutsch

polski

português

 
 
Background

Summary

Ups & Downs

I ngredients

Cake base

Centre

 
 

COMMENT BOX

SHARE YOUR ACTI ON

 

next page>

Fair  Coffee Film:  Did  You Ever  Drink  a  Fair?
or

How  t o  reach  Young Modern  Per form ers w it h  short  cl ips 
 

 

 

 
 

Background
 

Even though it  has been practiced in several European countries since the 60s, fair trade only
started to become an organised movement at  an international level during the 80s and 90s.
Besides their  tremendous growth in recent years, a major  part  of  society still  does not  know
about fair trade products and their  benefits for producers in developing countries.  Young Modern
Performers (YMPs)  can especially play a vital role in making fair trade more common in broad
society, as they are trendsetters in consumption,  and others follow their  lead in buying trendy
products.

The action described here took place in Portugal.  Here,  the situation is like this:  the first fair trade
shop in Portugal was created in 1999 in Amarante, North  Portugal,  by a group of  young people
that had participated in the European Voluntary Service (EVS)  program and had contact with the
reality  of  fair trade during that experience. Today,  there are five fair trade shops in Portugal,  but
the prospects are not  very positive. In  fact,  in 2005, Portugal had almost twenty fair trade shops,
fifteen of  which closed in the last two years due to financial difficulties. This means that there is
still  a lot  of  work to do where campaigning in favor  of  this kind of  trade is concerned.  For
promoting fair trade in Portugal we decided that we had to deliver to YMPs an original way for
them to remember the importance of  fair trade. How to promote fair trade, having in mind the
main characteristics of  YMPs? Easy, and short:  internet  video.

For every minute that passes in real time,  60 hours of  video are uploaded to YouTube. Sixty
hours every minute. That´ s five months of  video every hour.  That’s 10 years of  video every day.

There’s never  been an object  like YouTube in human history. I t  gets 4,000,000,000 page views a
day, which adds up to 1,000,000,000,000, that’s a trillion,  a year.

Anybody can post  videos easily, and for free. That  puts individual YouTube users on the same
footing with celebrities and major  networks,  and YMPs are a big part  of  this trend as they are a
group of  people that is always connected and always online.

Having in mind the potential impact  of  an internet  video on our target  group YMPs, we decided
to go ahead and create an online spot  on fair trade. You may have other  topics than fair trade on
your agenda.  But  this recipe shows how YMPs can be reached in a casual way with development
topics via YouTube. I t  describes what  kind of  criteria a short  clip needs to fulfill so that YMPs will
like it.  In  the future you may find many ideas for your own action related to internet  spots.
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Úvod
 

P estože v severoevropských zemích bylo tohle praktikováno už od 60. let, Fair Trade se stal
organizovaným hnutím na mezinárodní úrovni během Ř0. a ř0. let. V Portugalsku začíná být Fair
Trade zmiňován na konci ř0. let jako alternativa tradičního obchodu a vždy byl chápán jako
důležitý pro spot ebu.
První Fair  Trade obchod v Portugalsku byl založen  v roce 1999 v Amarante, Severní Portugalsko,
skupinou mladých lidí, kte í se podíleli na programu Evropské dobrovolnické služby a během toho
se setkali s Fair Trade. Dnes je v Portugalsku pět Fair Trade obchodů, ale jejich perspektiva není
velmi pozitivní. Ve skutečnosti roku 2005 mělo Portugalsko témě  dvacet Fair Trade obchodů,
patnáct z nich bylo zav eno v posledních dvou letech kvůli finančním potížím. To znamená, že je
stále hodně práce ohledně kampaní pro tento druh obchodu.
V Portugalsku jsme se rozhodli propagovat Fair Trade („férový obchod“) originálním způsobem,
aby si jej mladí profesionálové zapamatovali. Jak dát vědět o Fair Trade a mít na paměti hlavní
charakteristiku mladých profesionálů? Snadno, zkrátka:  internetovým videem.
Během každé minuty, je nahráno na YouTube 60 hodin videa. Šedesát hodin každou minutu. To
je pět měsíců videa každou hodinu. To je 10 let videa každý den.
V dějinách lidstva nikdy neexistoval tak velký sdělovací prost edek jako YouTube. Má až
4,000,000,000 zobrazení stránek denně, což je až 1,000,000,000,000  - tj. 1 trilion - ročně.
Kdokoliv se může zdarma a snadno p ipojit. Tohle posouvá obyčejného uživatele YouTube na
stejnou pozici s celebritami a významnými internetovými sítěmi.
Vzhledem k možnému vlivu internetového vide na naši cílovou skupinu mladých profesionálů,
jsme se rozhodli vytvo it video o Fair Trade.
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Fair  Coffee Film:  Did  You Ever  Drink  a  Fair?
or

How  t o  reach  Young Modern  Per form ers w it h  short  cl ips 
 

 

 

 
 

Background
 

Even though it  has been practiced in several European countries since the 60s, fair trade only
started to become an organised movement at  an international level during the 80s and 90s.
Besides their  tremendous growth in recent years, a major  part  of  society still  does not  know
about fair trade products and their  benefits for producers in developing countries.  Young Modern
Performers (YMPs)  can especially play a vital role in making fair trade more common in broad
society, as they are trendsetters in consumption,  and others follow their  lead in buying trendy
products.

The action described here took place in Portugal.  Here,  the situation is like this:  the first fair trade
shop in Portugal was created in 1999 in Amarante, North  Portugal,  by a group of  young people
that had participated in the European Voluntary Service (EVS)  program and had contact with the
reality  of  fair trade during that experience. Today,  there are five fair trade shops in Portugal,  but
the prospects are not  very positive. In  fact,  in 2005, Portugal had almost twenty fair trade shops,
fifteen of  which closed in the last two years due to financial difficulties. This means that there is
still  a lot  of  work to do where campaigning in favor  of  this kind of  trade is concerned.  For
promoting fair trade in Portugal we decided that we had to deliver to YMPs an original way for
them to remember the importance of  fair trade. How to promote fair trade, having in mind the
main characteristics of  YMPs? Easy, and short:  internet  video.

For every minute that passes in real time,  60 hours of  video are uploaded to YouTube. Sixty
hours every minute. That´ s five months of  video every hour.  That’s 10 years of  video every day.

There’s never  been an object  like YouTube in human history. I t  gets 4,000,000,000 page views a
day, which adds up to 1,000,000,000,000, that’s a trillion,  a year.

Anybody can post  videos easily, and for free. That  puts individual YouTube users on the same
footing with celebrities and major  networks,  and YMPs are a big part  of  this trend as they are a
group of  people that is always connected and always online.

Having in mind the potential impact  of  an internet  video on our target  group YMPs, we decided
to go ahead and create an online spot  on fair trade. You may have other  topics than fair trade on
your agenda.  But  this recipe shows how YMPs can be reached in a casual way with development
topics via YouTube. I t  describes what  kind of  criteria a short  clip needs to fulfill so that YMPs will
like it.  In  the future you may find many ideas for your own action related to internet  spots.
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Tło
Zasady sprawiedliwego handlu były przestrzegane w kilku krajach Europy już od lat 60tych, lecz
dopiero w latach Ř0 doszło do powstania międzynarodowej organizacji zajmującej się tym
tematem.

W Portugali, wzmianki o sprawiedliwym handlu pojawiły się dopiero pod koniec lat ř0tych jako
alternatywa dla tradycyjnego handlu i sojusznik dla myśli krytycznej i odpowiedzialnej konsumpcji.
Pierwszy sklep przestrzegający nowych zasad powstał w 1řřř roku w Amarante w północnej
Portugalii. Założycielami była grupa młodych ludzi czynnie działająca w Wolontariacie Europejskim
(European Voluntary Service), która podczas prowadzenia slepu realnie odczuła wpływ
sprawiedliwego handlu. Obecnie w Portugalii jest pięć tego typu sklepów, lecz ich przyszłość nie
jawi się w jasnych barwach. W 2005 r w kraju było prawie dwadzieścia sklepów przestrzegających
zasad sprawiedliwego handlu. W ciągu ostatnich dwóch lat piętnaście z nich zostało zamkniętych
z powodu problemów finansowych. Wynika z tego, że w temacie sprawiedliwego handlu pozostaje
wciąż wiele pracy - niewątpliwie jest to pole do popisu dla Portugalskich Organizacji
Pozarządowych ds Rozwoju.

Dla promocji sprawiedliwego handlu w Portugalii postanowiliśmy dotrzeć do młodych aktywnych
zawodowo przez Video Internetowe, w których przedstawiliśmy jak ważne jest przestrzeganie
zasad sprawiedliwego handlu. W każdej minucie czasu rzeczywistego na serwis youtube jest
zgrywanych 60 h video. 60h co minutę! Oznacza to 5 miesięcy filmów na godzinę, a to nam daje
10 lat video każdego dnia.

Youtube jest czymś nowym w historii ludzkości. Cztery miliardy wejść na stronę dziennie, czyli
trylion rocznie! Każdy może dodawać i komentować video bardzo prosto i za darmo, dzięki czemu
zwykli ludzie są na równi z celebrytami.
Mając to wszystko na uwadze postanowiliśmy iśc za ciosem i stworzyć film online opowiadający o
sprawiedliwym handlu. Oczywiście jest wiele innych tematów rozwojowych, a w tym przepisie
chcemy wam pokazać jak dotrzeć do MAZ poprzez YouTube. Znajdziecie tu wskazówki, jakie
kryteria powinien spełniać klip aby zainteresował MAZ. W przyszłości może wpadniecie na inne
pomysły na nakręcenie klipu na potrzeby waszych akcji?
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"Já  bebeu um  j ust o?" -  Filme sobre  Comércio Just o
ou

Com o  chegar  j unt o dos Jovens Urbanos At ivos at ravés de  m icro- f i lm es.  
 

Resum o
 

Com esta EduAção o nosso principal  objetivo era consciencializar  e aumentar o conhecimento dos
JUA sobre o movimento de comércio justo,  tendo por base a promoção do ODM 8 - Desenvolver
uma Parceria Global.

Falar  de comércio justo é falar de preços justos, de condições de trabalho dignas,  de
sustentabilidade local e práticas de comércio justas para produtores e trabalhadores do Sul
Global. Falar  de comércio justo é falar de pessoas.

O vídeo Já bebeu um Justo ?  procura aliar  o consumo de um dos produtos mais consumido em
Portugal , o café , com a necessidade de aumentar o conhecimento sobre comércio justo.

Portugal é um país de consumo de café:  a cada esquina das principais cidades, a cada recanto
encontra um café, um bar ou restaurante. De acordo com as especificidades regionais, pode pedir
um café, das mais diversas maneiras:  um Café;  um Simbalino; uma Bica.

Esta especificidade permitiu-nos inventar uma quarta maneira de pedir um café:  um Justo!

Como ONGD podemos afirmar  que um vídeo online é uma excelente maneira de promover
projetos e ideias.

Através das imagens e palavras-chave torna-se mais fácil ao espectador perceber  a mensagem. O
vídeo pode ser  partilhado com alguma facilidade e deste modo chegar junto de uma audiência
mais vasta,  através das redes sociais,  conferências, e outros eventos web.
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Aquece
 

Um a exper iência  única:

O processo de preparação do vídeo é uma experiência fantástica que requer inovação,
criatividade e sorte!

 

 

Um  Vídeo or iginal:

Este é o primeiro microfilme do género em Portugal.

 

Mensagem  Cr iat iva:

Em Portugal,  existem algumas especificidades regionais que marcam a maneira como se pede um
café:  Café, Bica e Simbalino. Com este vídeo procurámos introduzir  de forma original e divertida
uma nova maneira de pedir café.

 

Arrefece
 

Canais de  Dissem inação:

Apesar  dos vídeos online serem facilmente partilhados e disseminados, é necessário ter uma boa
rede de canais de comunicação para divulgar o vídeo.. Estabelecemos um plano de comunicação
para disseminar  o projeto, mas sentimos desde logo alguns constrangimentos:  entre ONGD existe
alguma "pudor" na partilha de material promocional;  é fácil fazer  um gosto num vídeo, mas é
mais difícil  partilhar o mesmo;  os restaurantes e bares não promovem este tipo de filmes nos
seus canais de comunicação e as instituições públicas necessitam de uma autorização prévia.

 

Medir  o  im pact o dest e  t ipo de  EduAção:

Esta é uma tarefa complicada...Conseguimos saber o número exato de pessoas que visualizaram
o filme, mas não conseguimos aferir  do impacto da mensagem nas suas atividades e padrões de
consumo.
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"Já  bebeu um  j ust o?" -  Filme sobre  Comércio Just o
ou

Com o  chegar  j unt o dos Jovens Urbanos At ivos at ravés de  m icro- f i lm es.  

 
 

Preparação

1 ,  2 ,  3  . . .Ação
 

1º  passo  -  A ideia:  Do cérebro  ao papel

A decisão sobre a temática tinha sido já discutida e firmada entre parceiros europeus.

Como o Comércio Justo ainda não tem um grande peso em Portugal,  a equipa de Cidadania
Global do IMVF reuniu-se para pensar qual seria a melhor maneira de abordar este tema. Após
uma chuva de ideias decidimos abordar a questão do café de comércio justo.  

2º  passo  -  Com o?

Como promover o café de Comércio Justo? Como podemos fazer  chegar a nossa mensagem junto
dos JUA?  Como abordar o tema do Comércio Justo e Consumo Responsável?

Começámos por identificar  as principais questões e dar respostas simples , não simplistas, às
questões levantadas.   

Keep it  simple. Não complicar era a nossa ideia chave.

Tendo em conta as características dos JUA acordámos que produzir um microfilme sobre a
temática poderia ser  uma boa maneira de apresentar  a nossa EduAção.

3º  passo  -  Aprof undar  o  conhecim ent o  sobre  v ídeos on l ine

Porque era a primeira vez que produzíamos um micro-filme sobre Comércio Justo, sentimos a
necessidade de aprofundar  o nosso conhecimento sobre as regras que um vídeo deve obedecer e
também  sobre o movimento de Comércio Justo. 

4º  passo  -  Pesqu isa

Existem algumas regras de ouro quando se cria um microfilme online.  Estas regras não só nos
ajudaram a endereçar  a nossa mensagem aos JUA, como se revelaram bastante úteis para
desenvolver outros tópicos de Cidadania e Desenvolvimento Global.

1ª  Regra: Manter o vídeo curto
As "curtas"  vírais no Mundo do vídeo online têm tido +  sucesso do que os tradicionais vídeos +
longos.  Uma boa razão para isso, é que as pessoas dispersam a sua atenção para outras
atividades com grande facilidade.

2ª  Regra: Seja Claro
A primeira regra da narração em vídeos online é a narrativa curta e clara.

3ª  Regra 3: Evite material com Direitos de Autor
Os materiais com Direitos de Autor  são um grande NÃO no  YouTube. De facto,  através de
sistemas de alerta de músicas e conteúdos é bastante provável que a equipa do Youtube retire o
seu filme, caso este esteja a violar Direitos de Autor.

4ª  Regra: Reinvente-se
Os melhores vídeos virais são aqueles que constantemente se reinventam.

5ª  Regra: Seja Preciso e atual
É sempre uma boa ideia que o seu vídeo viral seja  atual,  ou seja,  aborde temas da importantes
do nosso quotidiano,  de forma a chamar a atenção do público-alvo.

Claro que todas as regras têm uma exceção:
No final do dia, os vídeos tornam-se vírais por uma razão:  sorte, empatia e promoção (sobretudo
se for uma celebridade a fazer  a promoção do vídeo...)

Não nos podemos esquecer de mencionar o humor,  porque os grandes vídeos vírais fazem a
audiência rir.

Esteja atento
Mesmo que siga todas estas regras não há garantia de sucesso.

Fonte:  Viral Video Rules:  How to Break 'em & Still Go Viral - Red Letter Media 
www.reelseo.comvideo

Para saber  +  sobre vídeos online 
http: / / youtu.be/COvrf6NoCog

 

5º  passo  -  Mãos na  m assa

Após algumas dicas e pesquisa sobre como produzir um vídeo online,  decidimos avançar .

A nossa ideia era trazer  para a mesa, para junto dos JUA , tópicos do Desenvolvimento, em
particular o tema do Comércio Justo, procurando simultaneamente estabelecer  uma relação com
o dia-a-dia do nosso grupo-alvo.

É bastante útil tentar  identificar  as ligações entre o tema a abordar e as experiências quotidianas
do nosso grupo-alvo,  os JUA. 

Portugal é um país de consumo de café:  a cada esquina das grandes cidades, em cada recanto é
possível encontrar um café, um bar, um restaurante. As especificidades regionais da língua
permitem-nos também  pedir um café de 3 maneiras diferentes:  Café, Bica, and Simbalino.

Pensámos então,  porque não "brincar"  com esta situação e arranjar uma 4ª  maneira de pedir um
café? Porque não acrescentar  UM JUSTO?

Mensagem e Cenário:
4 JUA sentados numa esplanada de um café, depois de um dia de trabalho,  a falar , a
descontrair....  Estes jovens decidem pedir um café. 3 deles pedem o café de maneira tradicional:
"Uma Bica";  Um Café" ;  "Um Simbalino" e o último pede por um Justo. Os colegas ficam

http://www.bakeabetterplace.org/actions%20-%20our%20recipes/Fair%20Coffee%20Film%3A%20Did%20You%20Ever%20Drink%20a%20Fair%3F/Cake%20base.html?-_Filme_sobre_o_Com%C3%A9rcio_Justo%2FPasso_a_Passo_html=
http://www.bakeabetterplace.org/%C4%8Desky/Na%C5%A1e%20akce/Fair%20kaf%C3%A9%20film%3A%20Pili%20jste%20n%C4%9Bkdy%20fair%3F/P%C5%99%C3%ADprava%20%22t%C4%9Bsta%22.html?-_Filme_sobre_o_Com%C3%A9rcio_Justo%2FPasso_a_Passo_html=
http://www.bakeabetterplace.org/deutsch/Unsere%20Experimente/Fair%20Coffee%20Film%3A%20Did%20You%20Ever%20Drink%20a%20Fair%3F/Cake%20base.html?-_Filme_sobre_o_Com%C3%A9rcio_Justo%2FPasso_a_Passo_html=
http://www.bakeabetterplace.org/polski/Nasze%20akcje/Sprawiedliwa%20kawa/Ciasto.html?-_Filme_sobre_o_Com%C3%A9rcio_Justo%2FPasso_a_Passo_html=
http://www.reelseo.com/viral-video-rules/#ixzz1wCZz8EFX]
http://youtu.be/COvrf6NoCog


admirados e perguntam:"Um Justo? O que é um Justo?

Aparece então uma legenda com a explicação

Com café de Comércio Justo garante que os produtores de café recebem um preço justo pelo seu
produto. Os produtores decidem depois investir  esse dinheiro na sua comunidade, em setores
vitais,  como a educação, a saúde

Mostramos depois imagens de crianças nas escolas nos Países em Desenvolvimento, aparecendo
outro subtítulo:  Comércio Justo =  educação +  saúde +  ambiente

Segue-se um outro "frame":  Junte-se a nós na página de Facebook  'Connected for a better
world'  e descubra novos Estilos de Vida para um Mundo +  Sustentável

Segue-se um outro "frame" :  Junte-se a nós na página de Facebook  'Connected for a better
world'  e descubra novos Estilos de Vida para um Mundo +  Sustentável

6º  passo  -  Val idar  a m ensagem  

Para testar a nossa ideia, apresentámos a nossa mensagem à equipa de comunicação do IMVF,
pois é importante validar a mensagem. O pré teste , sobretudo junto do grupo-alvo pode ajudar-
nos a ter  uma ideia das primeiras reações e proceder a alguns ajustamentos caso seja
necessário.

As reações foram bastante positivas. Mutos dos nossos colegas referiram a boa associação entre
o tema e a realidade,  outros gostaram da mensagem, outros acharam a ideia original e claro
tivemos algumas reações menos positivas, em que a mensagem não era de todo percetível.

Mas agora que estávamos confiantes na nossa menagem, estávamos preparadas para o próximo
passo.

7º  passo  -  Cont at ar  o  real izador

Com uma verba orçamental muito reduzida, decidimos contactar  um estudante universitário de
cinema. Felizmente para nós,  foi um processo relativamente simples, uma vez que uma das
nossas colegas de comunicação sabia como estabelecer  esse contacto.

A professora disse-nos que de um modo em geral os estudantes costumam apreciar  este tipo de
trabalhos, então,  selecionámos  um estudante, do Porto,  a quem explicámos o projeto, a ideia e a
mensagem.

 

PDF:  letter  to filmmaker 1

PDF:  letter  to filmmaker 2

 

8º  passo:  O f eedback  do  real izador /  produt or

Como ONGD sabíamos qual a mensagem que queríamos passar,  mas é sempre importante ouvir
o que o realizador/  produtor tem para nos apresentar.  Esta troca de ideias e de experiências
pode ser  uma mais-valia e acrescentar  qualidade ao filme. E qualidade é uma das características
que os JUA mais apreciam.  

O realizador estava muito confiante na mensagem e no diálogo e pediu-nos que lhe enviássemos,
se possível,  imagens e vídeo de crianças nas escolas nos Países em Desenvolvimento.
Infelizmente o nosso acervo não era suficiente para dar resposta ao realizador, pelo que apenas
enviámos fotos...  E assim começou o nosso Plano B.

 

9º  passo  -  Plano  B

Como conseguir  imagens de crianças nas escolas nos Países em Desenvolvimento? Como ONGD
temos um imenso acervo fotográfico.

Após algumas horas e seguindo o Código de Conduta de Mensagens e Imagens , selecionámos as
imagens. O nosso ponto de partida era mostrar  que com o Comércio Justo as crianças poderiam
frequentar  a escola e as condições de vida dos produtores de café e das suas comunidades
seriam  melhoradas.

 

 

 

 

10º  passo  -  A produção  de  um  m icrof i lm e

Este processo foi bastante demorado. Existem uma série de variáveis que têm de ser
equacionadas na produção de um filme seja micro ou não:  a localização,  o tempo e a
disponibilidade da equipa.

Como estudante universitário,  o nosso realizador tinha trabalhos académicos prioritários,   além de
que a escolha do local para as filmagens foi bastante complicada.

Apesar  de no início do projeto termos já identificados os Hot  Spot frequentados pelos JUA, era
necessário verificar se eles se mantinham como lugares de atração e aguardar que o tempo nos
ajudasse.  

Os primeiros contactos com os proprietários dos espaços ocorreram em Novembro. Após este
primeiro passo o realizador contactou os atores, sendo que solicitámos que a igualdade de
género fosse salvaguardada.

As primeiras filmagens foram marcadas para 6 de dezembro, mas as más condições climatéricas
impediram a captura de imagens de qualidade.  Foi então marcada uma nova data.  Este foi um
processo que se arrastou, uma vez que estávamos em pleno Inverno.

Dica:  As condições climatéricas são essenciais na captura de imagens para um filme, sendo o
idealum dia luminoso e quente.

Claro que com muito dinheiro,  a equipa de produção poderia reproduzir  essas condições,  com
equipamentos e software de "ponta",  mas esse não era o caso.

Fazer mais com menos têm sido uma prática constante das ONGD nacionais  e como tal estas
questões têm de ser  equacionadas nos planos de elaboração do filme.

No final de Janeiro conseguimos filmar e recebemos o primeiro rascunho em fevereiro de 2012.

Identificámos algumas gralhas nas legendas e no final de fevereiro o nosso microfilme estava
pronto a ser  exibido.

 

11º  passo  -  Plano  de  Com unicação

Enquanto aguardávamos pelo microfilme, preparámos um pequeno plano de comunicação para
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disseminar  o filme, conjuntamente com a nossa equipa de comunicação.

Um plano de comunicação é uma ferramenta essencial para qualquer  ação que envolva canais de
comunicação.  Um plano de comunicação simples, deve abordar as seguintes questões

a) A quem queremos chegar

b)  Que canais de comunicação queremos usar

c) Em que altura queremos estabelecer  uma relação com os media.

No nosso caso, e uma vez que o grupo-alvo já estava identificado e o canal de comunicação
principal  estabelecido, a nossa página de facebook, concentrámos aí os nossos esforços.
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"Já  bebeu um  j ust o?" -  Filme sobre  Comércio Just o
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Com o  chegar  j unt o dos Jovens Urbanos At ivos at ravés de  m icro- f i lm es.  

 
À Mesa
 

12º  passo  –  Going  Viral !

 

Decidimos apostar no facebook e num email promocional que apresentava o filme. A escolha da
rede social baseou-se no facto de termos já um grande número de seguidores na nossa página.

 

A escolha dos canais de comunicação podem contudo ser  as mais diversas, dependendo inclusive
do tipo de ação.

 

A vantagem dos micro-filmes é que podem ser  utlizados em diversos canais de comunicação,
como a internet, televisão ou o cinema.

 

Como servimos o micro-filme:

 

No dia 10 de feveiro exibimos pela primeira vez o vídeo "Já bebeu um Justo"

 

Acompanhamos esta exibição com uma mensagem curta.  E você já bebeu um justo?

 

Nos primeiros 10 dias registámos +  de 200 visualizações, e depressa percebemos que o nosso
vídeo não se ira tornar viral.

 

Os nosso seguidores e as ONGD nacionais partilharam o filme nos seus canais de comunicação.

 

 

 

 

Para alcançar os nosso objetivos de disseminação enviámos um email promocional do filme para
a nossa base de dados. Mais de 2000 pessoas receberam o email promocional. 

 

Facebook

Como todas as ideias registadas nesta base de dados , seguimos o conceito de Aprendizagem
Casual, Aprendizagem pelo Caminho.  Isto quer dizer informação rápida.

Com o nosso microfilme  procurámos despertar  a curiosidade dos JUA sobre o tema, ao mesmo
tempo que tentámos passar  uma mensagem -chave. Num microfilme não há muito espaço para
informações detalhadas.

Neste caso inserir  o endereço do facebook no filme é essencial,  porque é aí que podemos ir
colocando informação detalhada sobre o tema e sobre estilos de vida sustentáveis.

No mesmo dia que exibimos o filme, desafiámos os nossos fãs a irem para a rua e pedirem um
Justo.

3 dias depois inserimos um novo comentário no Facebook.

“Milhões de pessoas em todo o Mundo iniciam o seu dia com um café. Esta manhã beba um
Justo"

Depois, para promover o ODM 8 optámos por dar exemplos concretos de como as escolhas das
pessoas podem fazer  a diferença na prossecução dos ODM.

 

ODM 1: Erradicar a pobreza extrema e a fome
Promovemos a Marcha Mundial contra a Fome ( 22 de Maio, Lisboa)

"End Hunger:  Walk the World" ievento anual que procura recolher  fundos utilizados pela WFP no
combate à fome e à má nutrição de crianças em todo o Mundo.

 

http://www.bakeabetterplace.org/actions%20-%20our%20recipes/Fair%20Coffee%20Film%3A%20Did%20You%20Ever%20Drink%20a%20Fair%3F/Centre.html?-_Filme_sobre_o_Com%C3%A9rcio_Justo%2F%C3%80_Mesa_html=
http://www.bakeabetterplace.org/%C4%8Desky/Na%C5%A1e%20akce/Fair%20kaf%C3%A9%20film%3A%20Pili%20jste%20n%C4%9Bkdy%20fair%3F/Pe%C4%8Deme%20akci.html?-_Filme_sobre_o_Com%C3%A9rcio_Justo%2F%C3%80_Mesa_html=
http://www.bakeabetterplace.org/deutsch/Unsere%20Experimente/Fair%20Coffee%20Film%3A%20Did%20You%20Ever%20Drink%20a%20Fair%3F/Centre.html?-_Filme_sobre_o_Com%C3%A9rcio_Justo%2F%C3%80_Mesa_html=
http://www.bakeabetterplace.org/polski/Nasze%20akcje/Sprawiedliwa%20kawa/%C5%9Arodek%20ciasta.html?-_Filme_sobre_o_Com%C3%A9rcio_Justo%2F%C3%80_Mesa_html=
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ODM 2: Atingir o ensino básico universal
O projeto Hunger Project’s Women’s Leadership Workshop procura melhorar  as condições de vida
de toda a comunidade (nos Países em Desenvolvimento), e deste modo assegurar que as
meninas têm acesso a uma educação de qualidade  http: / /www.thp.org/

 

ODM 3: Promover a I gualdade de Género e capacitar as mulheres
African Women in Agricultural Research and Development  (AWARD)  é um projeto de promoção
da Igauldade de Género e Diversidade http: / /www.awardfellowships.org

 
ODM 4: Reduzir  a Mortalidade I nfantil
UNICEF Tap Project  - Clean Drinking Water for Children. Projeto da UNICEF "Água da Torneira -
Água Limpa para as Crianças."

 
ODM 5: Melhorar a Saúde Materna
 Promovemos a camapnha da  ONE  sobre saúde Materno-Infantil 
http: / /www.one.org/c/ international/ issue/951/

 

OMD 6: Combater o vírus VI H/ SI DA, a Malária e outras doenças.
Africa is moving on AIDS http: / /www.youtube.com/watch?v= 74wlkdTHI jw

 

ODM 7: Assegurar a Sustentabilidade Ambiental
Vídeo víral da  WWF: I t  all comes back to you. http: / / youtu.be/3Wht7Vj6u2g

Calculadora de Carbono :http: / / calculator.carbonfootprint.com/calculator.aspx?tab= 3

Starbucks é o maior comprador de café de Comércio Justo 
http: / /www.youtube.com/watch?v= 9hapVwQrL38

Ben&Jerry's Coconutterly  Fair.  
https: / /www.youtube.com/watch?feature= player_embedded&v= F_6OYOIOlEQ

What's an ocean garbage patch? http: / /www.youtube.com/watch?v= J-gqJAsXiKQ

 

ODM 8:  Estabelecer uma Parceria Mundial para o Desenvolvimento
 Ecoturismo e Volunturismo

 http: / /www.ekkobrasil.org.br

http: / /www.mamiraua.org.br/

http: / /www.aoka.com.br

http: / /www.earthwatch.org

http: / /www.sarvodaya.org
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"Já  bebeu um  j ust o?" -  Filme sobre  Comércio Just o
ou

Com o  chegar  j unt o dos Jovens Urbanos At ivos at ravés de  m icro- f i lm es.  
 

Sobrem esa
Em geral, esta EduAção fou muito bem recebida.

Disseminámos o filme entre o nosso grupo-alvo e também  entre os meios de comunicação
disponibilizados pelos financiadores, como a rede de Centros de EuropeDirect.

No entanto, existem alguns constrangimentos que conseguimos identificar.  Para partilhar um
vídeo o nosso grupo-alvo tem de estar muito interessado no tema. Não nos podemos esquecer
que os JUA seguem e marcam tendências.  O que quer dizer se um JUA fizer parte do filme  o
mais certo é que outros queiram ver  esse filme, mas esta não é uma ciência exata.

Portanto, para obtermos um vídeo viral é importante encontrar um Tastemaker.
Why Videos go Viral?

http: / /www.ted.com/ talks/kevin_allocca_why_videos_go_viral.html

"  Criadores  de opinião", como Jimmy Kimmel introduzem-nos a coisas novas e interessantes",
disse Allocca.

Um filme não se torna viral apenas porque milhões de pessoas se decidem a visualizá-lo. O vídeo
necessita de inspirar  a criatividade nos outros,  os fãs necessitam de ser  inspirados a agir!

Num mundo de desigualdade,  com os níveis de pobreza a aumentar todos os dias, mesmo na
Europa,  as informações sobre pobreza são atualizadas diariamente.

O excesso de informação, pode provocar um efeito contrário ao pretendido, e levar a um ignorar
consciente deste problema Mundial.  O nosso grupo-alvo sabe que este é um problema grave e se
não se sentir inspirado a fazer  algo, simplesmente não vai agir.

Apesar  da nossa mensagem ser  clara e direta, tornou-se evidente para nós que o nosso grupo-
alvo não se identificou completamente com o filme.

Estando online,  o nosso vídeo é intemporal  e pode ser  promovido nas mais diversas ocasiões.   

O nosso próximo passo é escrever  a uma produtora nacional de café e apresentar  a nossa ideia e
o nosso spot .
Assim iremos continuar a promover o movimento de Comércio Justo.
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http://www.bakeabetterplace.org/deutsch/Unsere%20Experimente/Fair%20Coffee%20Film%3A%20Did%20You%20Ever%20Drink%20a%20Fair%3F/Topping.html?-_Filme_sobre_o_Com%C3%A9rcio_Justo%2FSobremesa_html=
http://www.bakeabetterplace.org/polski/Nasze%20akcje/Sprawiedliwa%20kawa/Polewa.html?-_Filme_sobre_o_Com%C3%A9rcio_Justo%2FSobremesa_html=
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Realizador:  :  779 €

 

 

Total :  779 €
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Páginas de  I nt ernet

 

http: / /www.fairtrade.org.uk/

 

www.cidac.pt                   

 

www.equacao.org

 

http: / /www.modevida.com/comercio.html

 

http: / / youtu.be/udl9K6L1ekI
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http://www.fairtrade.org.uk/
http://www.cidac.pt/
http://www.equacao.org/
http://www.modevida.com/comercio.html
http://youtu.be/udl9K6L1ekI
https://play.google.com/store
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Resum o
Todos sabemos que temos de pôr uma identificação na nossa bagagem quando viajamos. Com a
quantidade de gente que viaja constantemente de um lado para o outro,  por diferentes tipos de
motivos, é de presumir  que as etiquetas de bagagem se tenham tornado muito populares. Tanta
gente a viajar e a partir em diferentes direções faz-nos sentir a necessidade de identificar  os
nossos pertences o melhor possível,  para o caso de a nossa bagagem se perder.

Podemos encontrar estas etiquetas de bagagem em quase todo o lado, ou até podemos fazer
uma nós mesmos...  uma original Etiqueta de Bagagem da moda:  a Etiqueta de Bagagem dos
Objetivos de Desenvolvimento do Milénio.  Um “aparelho”  simples que nos permite sensibilizar
sobre os ODM de uma maneira descontraída.
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Aquece
 

Muito útil;

 

Os ODM podem ser  apresentados de forma criativa e informal;

 

Possibilidade de criar  futuras sinergias com agências de viagens;

 

Apresentadas e distribuídas na maior feira de turismo em Portugal,  o que permite assegurar uma
grande visibilidade.

 

Arrefece
 

Fragilidade do Material (cartão);

Os elásticos que prendem as etiquetas às bagagens dão um ar um pouco “caseiro”  à coleção das
etiquetas;

 

A preparação da coleção de etiquetas (colocação da ilhós, elástico e agrupar as etiquetas)
demora muito tempo.
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I ngredient es
 

Quant idade                Nom e

 
6000 etiquetas

6000               I lhóses

 

 

5 Máquina de fixar  I lhós

 

 

1260 m Corda de algodão encerada

 

 

4 caixas de papel

1 art designer

 
 

 

Tem po  de Cozedura         [ 20  d ias]

 
 
 

Dif iculdade                   [ Prof issional]  
 

 
 

Nº  de  Chefs       

 

Assist ent es de  Chef 's        
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Et iquet as de  Viagem
ou

Com o  chegar  aos via j ant es at ravés da  Educação para  o  Desenvolvim ent o
 

 

Preparação

1 ,  2 ,  3 . . .Ação
Tendo uma grande oportunidade para desenvolver uma EDUAÇÃO numa das mais importantes
exposições em Lisboa,  e seguindo a nossa metodologia tradicional de trabalho,  a equipa do
Departamento de Cidadania Global agendou uma reunião interna com a equipa de Comunicação
para iniciar o processo criativo...

O que podemos oferecer  numa feira de Turismo que nos permita a promover os ODM e garantir
que os JUA prestam atenção ao produto? Malas, Bolsas,  Sacos Reutilizáveis…Mas o que é que
podemos realmente oferecer  com um orçamento reduzido? Etiquetas de Viagem

 

1º  passo  -  Escolher  o  f orm at o  e m at er ial  das et iquet as de  bagagem  

Ao desenvolver uma ação que faz parte de um conjunto mais vasto de ações, devemos manter o
perfil e garantir que somos coerentes com o que promovemos.

Por isso, decidimos usar material reciclado e o formato padrão das etiquetas de bagagem.
(10cm/7,5 cm). De um dos lados pensámos inserir  a informação básica de qualquer  etiqueta de
viagem: nome,  morada, número de telefone e país. E do outro lado promover a nossa
mensagem.

 

2º  passo  -  Design

O nosso grupo-alvo tem um verdadeiro apreço pelo design e por produtos visualmente atrativos.
Uma peça de bagagem com boa aparência pode representar o estilo da pessoa que está a usar
essa bagagem e como tal também  a etiqueta tem de manter esse foco.

A nossa etiqueta deverá conseguir  reunir uma série de caraterísticas:  deverá ser  criativa,  formal,
luxuosa, geek...  No âmbito do projeto, e para manter a coerência com as outras ações, a nossa
opção foi usar as cores originais dos  ícones dos ODM.

3º  passo  -  Núm ero  de  Et iquet as

Etiquetas individuais ou um pacote de etiquetas? Começámos a pensar que para viajar usamos
mais do que uma peça de bagagem, por isso quantas etiquetas deveríamos fazer? Decidimos
fazer  3 etiquetas diferentes.

 

4º  passo  -  Pedir  Orçam ent os [ Ar t es &  I m pressão]

Contactámos o designer de arte, dando-lhe toda a informação inicial sobre as etiquetas,
nomeadamente:  etiquetas frente e verso, em formato standard,  em que um dos lados deveria ter
a informação básica [nome, morada, país, telefone…]  e também  os logótipos dos financiadores e
da entidade promotora, bem como o nome da página do Facebook e que no verso deveria ser
colocada uma mensagem/ imagem.  Com esta informação, foi possível aos designers enviar -nos
um primeiro orçamento.

 

5º  passo  -  Escolher  os Í cones dos  ODM

Como tínhamos optado por desenvolver três etiquetas, começámos a decidir quais os ODM que
devíamos promover. O ODM 7 – Assegurar a Sustentabilidade Ambiental -  foi escolhido
imediatamente.  É muito simples estabelecer  uma ligação entre viajar e o ambiente.

Após umas horas de chuva de ideias, também  decidimos usar o ODM 8,  porque nos fazia sentido
a ideia de que quando viajamos estamos a fazer  parcerias… culturais,  económicas e sociais.  E por
“motivos educativos”, a terceira etiqueta deveria conter  todos os ODM.

 

6º  passo  -  Mensagem

Mensagem curta,  clara e forte relacionada com o ícone dos ODM e com viagens.

Para dar o tom ao conjunto de etiquetas, concordámos que o mote deveria ser  visível logo na
primeira etiqueta. A escolha da mensagem recaiu sobre :  “Destino...  2015. 8 Passos para um
Destino de Sonho”.  Por baixo desta mensagem deveriam aparecer os 8 ODM.

Porquê Destino…2015? É muito usual nos altifalantes dos aeroportos ouvirmos o avião com
destino a …embarque na porta X. Assim a palavra destino e a data firmada para se alcançarem
os ODM pareceu-nos fazer  todo o sentido.

Para o ODM 7 (Assegurar a Sustentabilidade Ambiental),  começámos a pensar na pegada de
CO2,  no combustível gasto … e então escolhemos uma frase em Inglês que representa esta ideia
“Smart  People,  Smart  Choices, Green Options”  (Pessoas Inteligentes, Escolhas Inteligentes,
Opções Verdes).

Esta mensagem neutra permite depois explorar uma série de recursos e dados no facebook .

Para a terceira etiqueta, o ODM 8 (Desenvolver  uma parceria global para o Desenvolvimento), a
nossa opção foi:  “Não precisa de ser  um super-herói para salvar o mundo”.

Para validar as nossas mensagens, fizemos uma sondagem simples no Facebook,  perguntando



aos nossos fãs de quais etiquetas gostavam mais. A maioria votou na etiqueta do ODM 8.

Nota: Quando se promove um projeto através das redes sociais é necessário “alimentar “  a
curiosidade e a atividade dos fãs. Solicitar  comentários e opiniões permite aumentar a
interatividade entre os promotores do projeto e os fãs.

7º  passo  -  Env iar  as m ensagens f inais ao designer

Recebemos a primeira proposta de artes finais. Os resultados foram fantásticos.  As etiquetas de
bagagem correspondiam às nossas expectativas e exigências do projeto.

 

8º  passo   -  Form as  de  ref orçar  a EduAção

A melhor maneira de entrar na BTL é através de uma agência de viagens.  Por isso, entramos em
contacto com uma, para lhes apresentar  as etiquetas de bagagem.

Marcaram uma reunião e, poucos dias depois apresentámos-lhes as etiquetas de bagagem. Eles
ficaram muito impressionados com o material e concordaram em tê-las no seu stand.Esta foi uma
grande vitória,  porque se trata de uma das maiores agências de viagens nacionais.

Este apoio institucional  foi também  mencionado nas etiquetas de bagagem, com o logótipo da
agência. Tínhamos, também, a garantia da agência de viagens de que iam fazer  publicidade à
página do Facebook Connected for a Better World na sua própria página do Facebook com mais
de 22.000 fãs.

 

9º  passo  -  Et iquet as de  Bagagem :  I lhós e Corda

As restrições orçamentais só nos permitiram imprimir  as etiquetas de bagagem. Faltava fazer  o
furo e inserir  o ilhós.

Com a máquina de ilhós, fizemos mais de 6000 buracos nas etiquetas! Passámos mais de 100
horas a fazer  os buracos e inserir  ilhoses.

Após algumas horas a fazer  pressão para inserir  o ilhós, perdemos a sensibilidade nas mãos.

Depois, decidimos usar 23cm de corda de algodão encerada para cada etiqueta. Desta maneira
os JUA poderiam atar as etiquetas à sua bagagem.

A nossa opção de “uma corda por cada etiqueta”  pode explicar-se pela perceção de que o os JUA
não iam usar as 3 etiquetas de bagagem se só tivesse corda para uma.

 

 

 

 

 

 

 

10º  passo  -  Chegar  aos m edia

Preparámos e difundimos um comunicado de imprensa para os media.

Comunicado de Imprensa

Sumário : :  IMVF sensibiliza para os ODM na Bolsa de Turismo de Lisboa
O Instituto Marquês de Valle Flôr, uma Organização Não-Governamental para o Desenvolvimento
(ONGD),  em parceria com a Top Atlântico, vai disponibilizar no stand da agência na BTL as
Etiquetas de Bagagem que apelam a estilos de vida mais sustentáveis, no âmbito do projeto
europeu “Estilos de Vida e ODM”.

 Press Release.pdf

 

11º  passo  -  Env iar  as Et iquet as de  Bagagem  para  a agência de  v iagens

Dois dias antes da exposição,  enviámos as etiquetas de bagagem à agência de viagens,  uma vez
que só  esta poderia assegurar a distribuição das etiquetas no stand.

                         

http://pt-pt.facebook.com/pages/Connected-for-a-better-world/154815624540299?sk=map&activecategory=Fotos&session_id=1334513315
http://www.bakeabetterplace.org/files/210211_press_release.doc
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Et iquet as de  Viagem
ou

Com o  chegar  aos via j ant es at ravés da  Educação para  o  Desenvolvim ent o
 

 
 

À Mesa
 

 

PDF:  Luggage tags

 

Etiqueta de Bagagem 1 :  Apresentação dos 8 ODM

Mensagem:  Destino...2015.  8 Passos para um Destino de Sonho

 

Etiqueta de Bagagem 2 :  ODM 7                           

Mensagem:  Smart  people,  smart  choices, green options

 

Etiqueta de Bagagem 3 :  ODM 8

Mensagem:  Não precisa de ser  um Super-Herói para salvar o Mundo

 

 

 

Elem ent os com uns às Et iquet as de  Bagagem :

O número do ODM abordado no canto superior direito [ lição retirada da nossa 1ª  EDUAÇÃO–
Coleção de Autocolantes de Natal]

As regras de Visibilidade

A página de Facebook – Connected for a Better World

O respeito pela cor oficial de cada ODM. Para permitir que,  no futuro, haja a possibilidade de um
reconhecimento visual dos símbolos/ ícones/cores dos ODM.

 

As Et iquet as de  Bagagem  na  Bolsa  de  Tur ism o de Lisboa

 

http://pt-pt.facebook.com/pages/Connected-for-a-better-world/154815624540299?sk=map&activecategory=Fotos&session_id=1334513315


As Etiquetas de Bagagem estiveram no balcão do stand da agência de viagens [Top Atlântico] , ,
durante 3 dias. Por vezes também  foram distribuídos pela equipa do stand.

 

 

 

Facebook

Para capacitar a nossa EduAção e respeitar  o espírito do conceito de aprendizagem informal,
também  publicámos no Facebook várias mensagens relacionadas com Estilos de Vida
Sustentáveis.

Começámos por apresentar  a EduAção.

 

1º  post                  

O projeto “connected to better  world”  vai surpreender-te em breve, vem conhecer-nos na Bolsa
de Turismo de Lisboa [FIL:  Parque das Nações]

741 visualizações : :  5 Gostos

 

2º   Turismo Responsável -  ODM 7
7Djorson-Turismoresponsável

https: / /www.facebook.com

 596 visualizações : :  4 gostos

 

3º  Ecoturismo –  ODM 7

não tires nada além das fotografias, não deixes nada além das pegadas

https: / /www.facebook.com/

606 visualizações : :  3 gostos

 

4º  Vídeo Fazer a Pobreza passar à História -  ODM 1
Na noite dos Óscares este é um filme que deves ver!

726 visualizações : :  5 gostos

 
5º  Tecnologia Verde –  ODM 7
O gigante dos telemóveis Nokia assumiu o primeiro lugar no Guia da Eletrónica Mais Verde,
recentemente publicado pela Greenpeace International

647 visualizações : :  5 gostos

 

6º  -  Consumo Ético e Responsável -  ODM 8
http: / /www2.americanprogress.org

Minerais de conflito:   -TakeAction| RAISEHopeforCongo

http: / /www.raisehopeforcongo.org/content/ take-action

660 visualizações : :  3 gostos

 

7º  -  O que é o Turismo Sustentável? ODM 7  e ODM 8
739 visualizações : :  5 gostos

 

8º  -  Petição: Orçamento da UE –  ODM 8
Orçamento da UE:  Que parte do seu orçamento global,  estimado em 1 trilião de euros, vai ser
gasta na luta contra a pobreza extrema nos próximos sete anos – assina a petição – ODM 8

http: / / one.org/ international/blog/category/development-assistance/

611 visualizações : :  4 gostos

 

9º  -  És um consumidor sustentável? -  ODM 8
http: / / simula-residuos.apambiente.pt/

639 visualizações

 

10º  –  Microcrédito –  ODM 8
O microcrédito, aliado à aprendizagem de novas técnicas agrícolas,  de gestão básica de
competências de literacia e numeracia, está a ser  usado eficazmente pela USAID para promover a
segurança alimentar nalgumas das áreas mais pobres da Guiné. – ODM 8

701 visualizações : :  4 gostos

 

11º  -   As Mulheres e as novas tecnologias –  ODM 3
596 visualizações : :  3 gostos

 

12º  -   Combater o VI H/ SI DA, a Malária e Outras Doenças -   ODM 6
 Nós podemos fazer  a diferença

https: / /www.facebook.com/ l.php?u= http% 3A% 2F% 2Fwww.stoptb.org% 2F&h= cecb4

656 visualizações : :  4 gostos

 

Connected for a Better World
 

 

https://www.facebook.com/pages/7-Djorson-Turismo-respons%87vel/153487718042865
https://www.facebook.com/pages/7-Djorson-Turismo-respons%87vel/153487718042865
https://www.facebook.com/pages/7-Djorson-Turismo-respons%87vel/153487718042865
https://www.facebook.com/pages/7-Djorson-Turismo-respons%87vel/153487718042865
https://www.facebook.com/pages/7-Djorson-Turismo-respons%87vel/153487718042865
https://www.facebook.com/#!/pages/7-Djorson-Turismo-respons%C3%A1vel/153487718042865
https://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ecotourism.org%2Fsite%2Fc.orLQKXPCLmF%2Fb.4832143%2Fk.CF7C%2FThe_International_Ecotourism_Society__Uniting_Conservation_Communities_and_Sustainable_Travel.htm&h=cecb4
http://www2.americanprogress.org/t/1684/campaign.jsp?campaign_KEY=6265
http://www2.americanprogress.org/t/1684/campaign.jsp?campaign_KEY=6265
http://www2.americanprogress.org/t/1684/campaign.jsp?campaign_KEY=6265
http://www2.americanprogress.org/t/1684/campaign.jsp?campaign_KEY=6265
http://www2.americanprogress.org/t/1684/campaign.jsp?campaign_KEY=6265
http://www2.americanprogress.org/t/1684/campaign.jsp?campaign_KEY=6265
http://www2.americanprogress.org/t/1684/campaign.jsp?campaign_KEY=6265
http://www2.americanprogress.org/t/1684/campaign.jsp?campaign_KEY=6265
http://www.raisehopeforcongo.org/content/take-action
http://one.org/international/blog/category/development-assistance/
http://simula-residuos.apambiente.pt/
https://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.stoptb.org%2F&h=cecb4
http://pt-pt.facebook.com/pages/Connected-for-a-better-world/154815624540299?sk=map&activecategory=Fotos&session_id=1334513315
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Et iquet as de  Viagem
ou

Com o  chegar  aos via j ant es at ravés da  Educação para  o  Desenvolvim ent o
 

 
 

Sobrem esa
 

O retorno da equipa da reunião com a agência de viagens foi muito positivo. A agência mostrou
muito interesse pelas etiquetas de bagagem e estão muito interessados em reproduzir  mais. Os
JUA presentes no local ficaram também  muito impressionados com bagagem material e o número
de fãs no Facebook aumentou, e nós acreditamos seriamente que,  no Verão,  quando os JUA
forem viajar e olharem novamente para as etiquetas de bagagem, o número de fãs voltará a
aumentará.

A nossa confiança nas etiquetas de bagagem era tão grande que enviámos um pacote de
etiquetas de bagagem ao Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação e à
sua equipa;  ao Secretário de Estado do Turismo;  ao presidente e aos vice-presidentes do Instituto
Português de Apoio ao Desenvolvimento;  a uma jornalista de televisão que apresenta programas
relacionados com os ODM e também  à nossa amostra de Jovens Urbanos Ativos.

O retorno foi fantástico. Continuamos a receber  pedidos de Etiquetas de Bagagem!

 

 PDF LETTER SENEC
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ou
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Orçam ent o

 

Impressão das Etiquetas de Bagagem:  674 €

 I lhóses (6.000):48,30 €

5 Máquinas de fixar  ilhóses :  30,00 €

Corda de algodão encerada (1260 m):  46,16 €

Designer:  150 €

 

Tot al  :  1166  €
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Et iquet as de  Viagem
ou

Com o  chegar  aos via j ant es at ravés da  Educação para  o  Desenvolvim ent o
 

 

Páginas de  I nt ernet
 

ODM

Nações Unidas http: / /www.un.org/millenniumgoals/  
http: / /www.who.int/ topics/millennium_development_goals/diseases/en/ index.html Objectivo 2015 
http: / /www.objectivo2015.org/ inicio/

ODM  1  : :  Erradicar  a  Pobreza  Ext rem a  e  a  Fom e

One: Junte-se à Luta Contra a Pobreza Extrema http: / /www.one.org/ international/  - A Pergunta
de 1 Trilião de Euros – Petição http: / /www.one.org/ international/actnow/eubudget/  - Fazer a
Pobreza passar  à História:  Vídeo http: / /www.youtube.com/watch?v= um_M8dwbEP8

ODM  3  : :  Prom over  a   I gualdade  de Género  e  capacit ar  as Mulheres

ONU Mulheres http: / /www.unfoundation.org/your-role/partners/un-partners/unwomen.html

FAO:  Igualdade de Género 
http: / /www.fao.org/gender/gender-home/gender -programme/gender-equity/en/

ODM  6  : :  Com bat er  o  VI H/ SI DA,  a  Malár ia  e  Out ras Doenças

www.stoptb.org/https: / /www.facebook.com/ l.php?
u= http% 3A% 2F% 2Fwww.stoptb.org% 2F&h= cecb4

ODM  7  : :  Assegurar  a  Sust ent abil idade  Am bient a l

Hora da Terra 60+ :  Para Além da Hora www.beyondthehour.org

É um Consumidor sustentável? http: / / simula-residuos.apambiente.pt/

Eco-Moda http: / /www.edun.com/  http: / /www.peopletree.co.uk/

 

ODM  8  : :  Desenvolver   um a  Parcer ia  Global  para  o  Desenvolvim ent o

Conflitos sobre Minerais http: / /www.globalwitness.org/campaigns/conflict/ conflict -minerals

Consumo Responsável – Conflitos sobre Minerais - Agir |  Semear a Esperança no Congo  
http: / /www2.americanprogress.org/ t/1684/campaign.jsp?campaign_KEY= 6265
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http://www.one.org/international/
http://www.one.org/international/actnow/eubudget/
http://www.youtube.com/watch?v=um_M8dwbEP8
http://www.unfoundation.org/your-role/partners/un-partners/unwomen.html
http://www.fao.org/gender/gender-home/gender-programme/gender-equity/en/
http://www.stoptb.org/https://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.stoptb.org%2F&h=cecb4
http://www.stoptb.org/https://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.stoptb.org%2F&h=cecb4
http://www.beyondthehour.org/
http://simula-residuos.apambiente.pt/
http://www.edun.com/
http://www.peopletree.co.uk/
http://www.globalwitness.org/campaigns/conflict/conflict-minerals
http://www2.americanprogress.org/t/1684/campaign.jsp?campaign_KEY=6265
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Receit a  Geocaching  sobre  Est ilo  de  Vida  ODM
ou

Com o  chegar  aos Jovens Urbanos At ivos no  ext er ior? 

 
 
 

Resum o
 

Esta EduAção toma partido dos hábitos dos JUA para introduzir  informação de Educação para o
Desenvolvimento neste jogo. Queremos pôr informação sobre os ODM, literalmente, “dentro do
jogo”.  Oito tesouros (caixas) foram colocados na cidade e na natureza ao seu redor.

Cada caixa aborda um dos ODM. Nas caixas está material informativo e dicas sobre mudança de
estilo de vida pessoal acerca dos ODM. Pode ser,  por exemplo,  um simples gráfico sobre a
situação da igualdade de género, com uma ligação para iniciativas de petições online pelos
direitos das mulheres. Este material é para ser  levado pela pessoa que o encontra.

As localizações das oito caixas dos ODM são publicadas nas plataformas de geocaching na
internet. Os JUA que já estão registados nestas plataformas ficam a saber das caixas.

Desta forma, os JUA recebem a informação sobre os estilos de vida dos ODM de uma maneira
informal, ao jogar o seu jogo regular de geocaching.
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Aquece

 

É barat o:

 

A Receita de Geocaching é uma possibilidade acessível para informar os JUA sobre Estilos de Vida
sustentáveis, uma vez que os materiais não-profissionais usados no geocaching são baratos e
podem ser  (re)  produzidos facilmente.

Não é  necessár io  prom over:

Como o geocaching é um jogo que já está estabelecido entre o grupo dos JUA, não é precisa
qualquer  promoção suplementar pelas ONGD que implementem  a receita de geocaching. A única
coisa que vão precisar de fazer  é publicá-lo nas plataformas. Estas plataformas são visitadas
todos os dias por milhares de JUA, por isso o potencial impacto é enorme.

Ligações locais:

Como as geocaixas podem ser  distribuídas por toda a cidade, podem colocar informação
diretamente em lugares que os JUA visitem regularmente, e ao mesmo tempo criar  também  uma
ligação entre a localização em que os JUA encontrarão a geocaixa e a mensagem da caixa. Por
exemplo,  podem pôr uma geocaixa num bar junto ao rio e informar acerca da escassez de água,
ou pôr uma geocaixa perto de uma loja de comércio do mundo na zona comercial da cidade e
informar sobre o Comércio Justo.

Sensibil ização  a  longo prazo:

As geocaixas para uma aprendizagem informal podem ser  usadas durante vários meses ou anos
numa ação a longo prazo.

 

Arrefece

Manut enção:

As geocaixas que colocarem precisam de um constante trabalho de monitorização e manutenção,
uma vez que os materiais de informação dentro das caixas são para levar.

Por isso, as caixas precisam de ser  recarregadas com material (re)  produzido regularmente. Além
disso, se os materiais não forem levados e ficarem nas caixas, alguns postos podem ser
destruídos após algum tempo, porque os transeuntes regulares podem encontrar uma caixa e
levá-la, por não conhecerem o jogo.
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I ngredient es
 

Quant idade                Nom e

 
8      caixas impermeáveis

(Tupperware ou parecido)

14             sacos de plástico impermeáveis
que se possam voltar  a fechar

8        diários de bordo com capas
desenhadas

50  notas (a fingir)

50    gráficos com informação sobre
diferenças de género à escala
global

50   cones de papel

50 envelopes pequenos

50 preservativos

50 pacotes de semente de árvores

1 software para produzir códigos
QR

1 aparelho de navegação GPS

 
 

 

Tem po  de Cozedura          [ 20  d ias]

 
 
 

Dif iculdade          [ Mest re]  
 

Nº  de  Chef 's       

 
 

Orçam ent o    
105 €       
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Receit a  Geocaching  sobre  Est ilo  de  Vida  ODM
ou

Com o  chegar  aos Jovens Urbanos At ivos no  ext er ior? 

 
 

Preparação

1 ,  2 ,  3 . . .Ação

 

1º  passo  -  Est abelecer  os cont eúdos 

A ideia geral é que temos de transmitir mensagens curtas. Isto não é por não haver  espaço
suficiente nas geocaixas dos ODM, mas porque um JUA que esteja à procura de uma geocaixa
não tem a intenção de ler histórias compridas sobre os ODM, pois está a utilizar o seu tempo
livre.  Foi por isso que pensámos em pôr imagens e slogans nas geocaixas dos ODM, podendoser
integrada mais informação na descrição e introdução da geocaixa na plataforma online.

O nosso objetivo principal  era fazer  com os que JUA a) pensem nas possibilidades de mudar os
seus estilos de vida de uma maneira sustentável e b)  identifiquem essa informação localmente
com os locais da cidade que estão relacionados com os temas.

 

2º  passo  -  Procurar  as local izações

Saber quais as localizações que vamos escolher era importante para nós,  porque a forma e o
tamanho da informação dependia do tamanho da caixa, o que por sua vez dependia do lugar
onde esta seria escondida.

Por isso, o primeiro passo, antes de se desenvolver mais o material de informação, era encontrar
sítios adequados que estivessem perto de locais que os JUA visitem regularmente, e que tenham
a ver  com o tema, tendo também  espaço para esconder uma caixa. Além disso, precisávamos de
ter cuidado para que as caixas ODM não estivessem demasiado próximas de outras caixas que já
existissem na cidade.

A procura de sítios implicou algumas caminhadas pela cidade, e ao mesmo tempo deu-nos ideias
para os conteúdos das caixas, à medida que procurávamos diferentes lugares.

3º  passo  -  Com prar  os m at er iais

Como o geocaching é um jogo privado de lazer,  não são necessários materiais caros para a
preparação.  Comprámos caixas Tupperware normais, de tamanhos adequados aos nossos locais
de esconderijo,  alguns materiais adicionais como preservativos para o ODM 6 e sementes de
árvores para o ODM 7.  O resto do material resume-se a papel  e algumas capas de plástico.

 

 

 

4º  passo  -  Produzir  os m at er iais

O tempo de produção depende do número de objetos a produzir para cada caixa. No nosso caso,
produzimos 50 exemplares de cada material de informação, e pusemos 20 de cada nas caixas,
para que ficássemos com algumas reservas à mão para futuros recarregamentos das caixas.

 

http://www.bakeabetterplace.org/portugu%C3%AAs/EduA%C3%A7%C3%B5es/Geocaching%20sobre%20Estilos%20de%20Vida%20ODM/Sobremesa.html
http://www.bakeabetterplace.org/portugu%C3%AAs/EduA%C3%A7%C3%B5es/Geocaching%20sobre%20Estilos%20de%20Vida%20ODM/Or%C3%A7amento.html
http://www.bakeabetterplace.org/portugu%C3%AAs/EduA%C3%A7%C3%B5es/Geocaching%20sobre%20Estilos%20de%20Vida%20ODM/P%C3%A1ginas%20de%20Internet.html
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Todos os materiais foram postos em sacos de plástico,  e depois nas caixas, para que a água da
chuva não pudesse destruir os materiais de informação. Além disso, colocámos uma pequena
carta para quem a encontrasse, a explicar que,  caso uma geocaixa fosse encontrada por acidente,
ela fazia parte de um jogo e não deveria ser  levada.
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Receit a  Geocaching  sobre  Est ilo  de  Vida  ODM
ou

Com o  chegar  aos Jovens Urbanos At ivos no  ext er ior? 

 

À Mesa

 

8  geocaixas sobre  Est i lo  de  Vida ODM

 

Geocaixa  ODM  1

  

     

 

Ideia:  Informar sobre a situação atual da pobreza e promover o comércio justo como
possibilidade de melhorar  as condições de vida das pessoas nos países em desenvolvimento.

 

Conteúdo do objeto informativo sobre o ODM 1:  Colocámos 50 notas de um dólar como símbolo
da linha de pobreza de 1,25 dólares por dia, e pusemos também  o número de pessoas a viver
abaixo do limiar  de pobreza – 1,4 mil milhões. Este é um objeto para levar. O nosso objetivo era
informar sobre a situação global em poucas linhas,  só para dar uma impressão global e fácil de
lembrar.

 

Conteúdo do diário de bordo sobre o ODM 1:

 

 

Frente:

Parabéns! Descobriste!

Vais encontrar mais informação sobre este ODM no verso.

Se quiseres,  podes levar um dólar.

Se achares bem, fala dos ODM aos teus amigos.

 

Verso:

Com o comércio justo,  a situação de muitos que passam necessidades melhora. Os produtos de
comércio justo podem encontrar-se nas lojas de comércio justo,  lojas globais e também  nalguns
supermercados.  A próxima loja de comércio justo fica perto deste lugar –->  código QR

Link e código QR para a loja de comércio justo Esslingen no diário de bordo

Localização:  a 100 metros de distância da loja de comércio justo Esslingen

Informação na internet  sobre a plataforma de geocaching :  www.opencaching.de 

Contexto e metas do ODM 1.  Links para a GCAP Alemanha e recursos online sobre o ODM 1.

 

Geocaixa ODM  2  

 

 

Ideia:  Informar sobre a situação atual do ensino primário e promover as iniciativas alemãs por
uma melhor educação nos países em desenvolvimento.

Conteúdo do objeto informativo sobre o ODM 2:  Esta caixa tem quatro estações diferentes que
têm de ser  descobertas posteriormente, com tarefas até que o tesouro final seja alcançado pelo
jogador. Em cada estação existem vários enigmas e pequenos jogos para resolver.  Juntámos 50
pequenos cones de papel  desenhados (LINK DSC 00802)  cheios de doces, simbolizando o
primeiro dia de escola de uma criança. (Na Alemanha os pais oferecem doces às crianças no seu
primeiro dia de escola, para os ajudar a sentirem-se mais confortáveis no seu novo ambiente.)

 

Slogan:  72 milhões de crianças estão à espera do seu primeiro dia de escola.

 

Conteúdo do diário de bordo sobre o ODM 2:

Frente:

Parabéns! Descobriste!

Vais encontrar mais informação sobre este ODM no verso.

Se quiseres,  podes levar um objeto contigo.

Se achares bem, fala dos ODM aos teus amigos.

 

Verso:

http://www.bakeabetterplace.org/portugu%C3%AAs/EduA%C3%A7%C3%B5es/Geocaching%20sobre%20Estilos%20de%20Vida%20ODM/Sobremesa.html
http://www.bakeabetterplace.org/portugu%C3%AAs/EduA%C3%A7%C3%B5es/Geocaching%20sobre%20Estilos%20de%20Vida%20ODM/Or%C3%A7amento.html
http://www.bakeabetterplace.org/portugu%C3%AAs/EduA%C3%A7%C3%B5es/Geocaching%20sobre%20Estilos%20de%20Vida%20ODM/P%C3%A1ginas%20de%20Internet.html
http://www.opencaching.de/


O ensino primário para meninos e meninas é um começo – uma oportunidade. É um requisito
para conseguir  um emprego. Podes apoiar um projeto escolar  para ajudar a reforçar o
desenvolvimento.

 

www.betterplace.org–->  

 

Informação na internet  sobre a plataforma de geocaching: :www.opencaching.de

Contexto e metas do ODM 2.  Links para recursos online sobre o ODM 2.

 

Geocaixa ODM  3

 

 

Ideia:  Informar sobre a situação atual da igualdade de género e promover iniciativas.

Conteúdo do objeto informativo sobre o ODM 3:  Juntámos 50 gráficos simples e fáceis de
entender  sobre o índice de disparidade de género

 

 

 

 

Conteúdo do diário de bordo sobre o ODM 3:

 

Frente:

 

(ver ODM 1)

 

Verso:

 

O pequeno vídeo, e a organização “The Girl Effect”, pretende promover a situação das mulheres.
A sua posição é um fator  essencial no combate à pobreza.

 

 

www.thegirleffect.org    –->

 

Informação na internet  sobre a plataforma de geocaching: : www.opencaching.de 

Contexto e metas do ODM 3.  Links para recursos online sobre o ODM 3.

 

 

Geocaixa ODM  4  

 

 

 

Ideia:  Informar sobre a situação atual da mortalidade infantil e promover iniciativas.

Conteúdo do objeto informativo sobre o ODM 4:  Produzimos 50 silhuetas dos ODM como um
objeto para levar. Exibiam os temas e metas do ODM 4,  tais como fome vs.  segurança alimentar,
sarampo vs.  livre acesso a vacinas,  etc

Silhueta ODM 4

Conteúdo do diário de bordo sobre o ODM 4:

Frente:

(ver ODM 1)

Verso:

Muitas organizações,  como por exemplo a “Worldvision”, apoiam um futuro melhor para as
crianças.

http://www.betterplace.org%20/
http://www.opencaching.de/
http://www.bakeabetterplace.org/portugu%C3%AAs/Conhe%C3%A7a%20a%20sua%20Cozinha/ODM%201.html
http://www.thegirleffect.org%20/
http://www.opencaching.de/


www.worldvision.org–->  código QR

Informação na internet  sobre a plataforma de geocaching:www.opencaching.de Contexto e metas
do ODM 4.  Links para recursos online sobre o ODM 4.

 

 

Geocaixa ODM  5  

 

     

 

Ideia:  Informar sobre a situação atual da saúde materna e promover iniciativas.

Conteúdo do objeto informativo sobre o ODM 5:  Juntámos 50 pequenos mapas do mundo,
mostrando a distribuição da saúde materna no mundo.

Conteúdo do diário de bordo sobre o ODM 5:

Frente:

(ver ODM 1)

Verso:

A organização “Médicos Sem  Fronteiras”  luta por uma melhor assistência médica para as
mulheres em trabalho de parto.  Desta forma podem prevenir-se muitos problemas durante o
nascimento.

 

www.aertze-ohne-grenzen.de     –->  

 

Informação na internet  sobre a plataforma de geocaching:www.opencaching.de Contexto e metas
do ODM 5.  Links para recursos online sobre o ODM 5.

 
 

Geocaixa ODM  6  

 

 

Ideia:  Informar sobre a situação atual do VIH/SIDA, em todo o mundo e na Alemanha, e
promover a prevenção pessoal.

Conteúdo do objeto informativo sobre o ODM 6:  Juntámos 50 pacotes de preservativos (LINK
DSC00818)  para os geocachers levarem consigo,  se quisessem.

Conteúdo do diário de bordo sobre o ODM 6:

Frente:

(ver ODM 1)

Verso:

A educação é a melhor arma contra a SIDA. É fácil obter  informação em “Don’t  give AIDS a
chance”.  (uma muito conhecida iniciativa alemã)

www.gib-aids-keine-chance.de   –->  

 

Informação na internet  sobre a plataforma de geocaching:www.opencaching.de Contexto e metas
do ODM 6.  Links para recursos online sobre o ODM 6

 

Geocaixa ODM  7  

 

 

Ideia:  Informar sobre importância de parar  a desflorestação.

Conteúdo do objeto informativo sobre o ODM 7:  Juntámos 50 pacotes de sementes de árvores,
(LINK DSC 01050)  para possibilitar que os geocachers fizessem a pequena experiência pessoal de
plantar  uma árvore, se quisessem.

Conteúdo do diário de bordo sobre o ODM 7:

Frente:

(ver ODM 1)

Verso:

Salvar  o ambiente pode ser  muito fácil se pensarmos nos recursos que usamos, por exemplo,
imprimindo em papel  reciclado.

http://www.opencaching.de/
http://www.opencaching.de/
http://www.opencaching.de/
http://www.opencaching.de/
http://www.opencaching.de/
http://www.aertze-ohne-grenzen.de/
http://www.opencaching.de/
http://www.opencaching.de/
http://www.opencaching.de/
http://www.opencaching.de/
http://www.opencaching.de/
http://www.gib-aids-keine-chance.de/
http://www.opencaching.de/
http://www.opencaching.de/
http://www.opencaching.de/
http://www.opencaching.de/
http://www.opencaching.de/
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Reciclar  –->    

 

Informação na internet  sobre a plataforma de geocaching:www.opencaching.de Contexto e metas
do ODM 7.  Links para recursos online sobre o ODM 7.

 

 

Geocaixa ODM  8  

 

 

Ideia:  Informar sobre a parceria global – especialmente sobre o alívio da dívida.

Conteúdo do diário de bordo sobre o ODM 8:

Frente:

Parabéns! Descobriste!

Vais encontrar mais informação sobre este ODM no verso.

Se quiseres,  podes levar um objeto contigo.

Se achares bem, fala dos ODM aos teus amigos.

Alívio da dívida já! É o que muitas ONG defendem,  porque muitos países em desenvolvimento
pagam mais juros a outros países do que aquilo que recebem em ajuda ao desenvolvimento.  Por
exemplo,  na Guiné-Bissau a participação de cada cidadão na dívida é de 850 dólares.

Verso:

Para estabelecer  uma parceria global,  é importante ligar a sociedade civil.  As ONG são partes
importantes nessa parceria. Uma ONG que está próxima de ti é, por exemplo,  a DEAB.

 

www.deab.de   –->    

 

Informação na internet  sobre a plataforma de geocaching:www.opencaching.de Contexto e metas
do ODM 8.  
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Troca  de  Roupa  pelos ODM  7  e  8
ou

Com o  t ornar  os event os de  Educação para  o  Desenvolvim ent o  apelat ivos aos

olhos dos Jovens Urbanos At ivos 

 
 
 

À Mesa
 

10º  passo  –  Preparar  o  Espaço

Estivemos no espaço com os nossos voluntários desde o início da tarde. Dividimo-los em grupos,
com tarefas variadas:  receber  as roupas trazidas, servir  no bar e ser  ajudante de palco.
Designámos um lugar especial para os suportes de cabides, onde as roupas eram recolhidas.

Ficava numa sala diferente daquela onde o programa decorria.  Isso acabou por ser  uma ideia
muito boa,  porque queríamos usar as peças trazidas para o desfile de moda e porque as pessoas
também  estavam  muito ansiosas por ver  as roupas.

Começámos a organizar  o palco e a discoteca segundo o nosso esquema de cenografia.
Decorámos as paredes com uma exposição que explicava o ciclo de vida da roupa.

 

11º  passo  –  Recolher  as ropuas enquant o  decor re  o  espet ácu lo  de  st and - up  com edy

 

Antes das 7 horas, os primeiros convidados começaram a aparecer. Nessa altura,  o DJ já estava a pôr
música.  Todos os participantes receberam cupões em troca das suas roupas e uma bebida de boas-
vindas,  bem  como comida orgânica e de comércio justo (chocolate,  biscoitos,  etc.).

Havia também outras duas ONG presentes, com material informativo especificamente sobre campanhas
de comércio justo e de “roupa justa”.  Entretanto,  enquanto as roupas dos últimos convidados eram
recolhidas, todos podiam divertir -se com o DJ e o espetáculo de stand-up comedy .

 

12º  passo  –  Desf i le  de  Moda

Enquanto isso, estivemos a preparar o desfile de moda. Tínhamos dois alunos de design que
estavam  a juntar  vários conjuntos, a partir das roupas que as pessoas tinham levado para o
evento. O desfile de moda foi um grande sucesso.

As pessoas puderam ver  que realmente se podiam criar  ótimos visuais a partir das peças que as
pessoas tinham trazido. Para o desfile de moda, usámos os nossos amigos e alguns dos
voluntários como modelos.

 

         

                             

 

13º  passo  –  Apresent ação  sobre  o  Ciclo  da  Roupa

Depois queríamos aproveitar a atenção das pessoas para lhes explicar melhor a questão da
produção de roupa nos países em desenvolvimento.  Tínhamos uma pequena apresentação feita
por um antigo membro do grupo de alunos que estava a trabalhar num projeto para o British
Council.

O projeto tinha a ver  com o ciclo de vida da nossa roupa.

 

14º  passo  –  E com eça a Troca. . .

Neste momento, a maioria dos convidados (especialmente as senhoras)  já estavam  muito
ansiosos pelo começo da troca. Quando trouxemos os cabides, ficaram entusiasmados e
começaram a ver  e a experimentar as roupas. Em vinte minutos, já só havia algumas peças.

 

15º  passo  –  Garant i r  que  a Troca  obedece a Regras

Tínhamos voluntários a verificar se toda a gente tinha o número de peças que lhe estava
permitido.  No entanto, não foi muito necessário.

 

16º  passo  –  Preparar  o  segu im ent o  das Trocas nas 2  sem anas segu in t es

Com um evento que é organizado de uma forma apelativa,  pode chegar-se a muitos JUA. Se
quiserem alargar o leque de pessoas que pretendem alcançar,  existem muitas opções de

http://www.bakeabetterplace.org/deutsch/Unsere%20Experimente/Clothes%20Swapping%20for%20MDGs%207%20and%208/Centre.html
http://www.bakeabetterplace.org/portugu%C3%AAs/EduA%C3%A7%C3%B5es/Troca%20de%20Roupa/Resumo.html
http://www.bakeabetterplace.org/portugu%C3%AAs/EduA%C3%A7%C3%B5es/Troca%20de%20Roupa/Aquece%20%26%20Arrefece.html
http://www.bakeabetterplace.org/portugu%C3%AAs/EduA%C3%A7%C3%B5es/Troca%20de%20Roupa/Ingredientes.html
http://www.bakeabetterplace.org/portugu%C3%AAs/EduA%C3%A7%C3%B5es/Troca%20de%20Roupa/Passo%20a%20Passo.html
http://www.bakeabetterplace.org/files/fashion_clothes1.jpg
http://www.bakeabetterplace.org/files/fashion_clothes1.jpg
http://www.bakeabetterplace.org/files/fashion_clothes2.jpg
http://www.bakeabetterplace.org/files/fashion_clothes2.jpg
http://www.bakeabetterplace.org/files/fashion_clothes3.jpg
http://www.bakeabetterplace.org/files/fashion_clothes3.jpg


< Página anterior Página seguinte>

seguimento do evento. Mais uma vez,  é importante pensar onde é que se vai situar essa ação de
seguimento, pois é preferível escolher locais que os convidados do evento já visitam. 

Depois do evento de troca de roupa que aqui apresentámos, a segunda parte da troca continuou
nos 14 dias seguintes.  Pusemos o suporte de cabides com alguma roupa para a troca no
bengaleiro do Rock Café. No cartaz junto ao expositor  e nos folhetos das mesas,  comunicámos a
possibilidade de trocarem roupas que as pessoas tinham consigo pelas que estavam  no expositor
de roupa, motivando-as para também  o fazerem  na sua vida quotidiana (com os seus colegas,
amigos, etc.),  e relacionando toda a ação com o Objetivo do Milénio.

 

 

 

Tradução do folheto nas mesas:
Perguntas:

As crianças dos países em desenvolvimento podem:  a) ir a pé para a escola b)  brincar c) fazer  as
tuas roupas

Recicla a moda

As roupas podem ser  recicladas

O que podes fazer  com a roupa que já não usas?

Troca com os teus amigos ou colegas. Ou aproveita a oportunidade aqui e agora – troca por
alguma coisa do nosso expositor.  Podes encontrá-lo junto ao bengaleiro e podes trocar um
grande número das tuas roupas.

A ação é apoiada pela União Europeia.  O conteúdo não expressa, necessariamente, o ponto de
vista dos nossos financiadores e eles não podem ser responsabilizados por isso.
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Troca  de  Roupa  pelos ODM  7  e  8
ou

Com o  t ornar  os event os de  Educação para  o  Desenvolvim ent o  apelat ivos aos
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Sobrem esa
 

Ao abordar um grupo-alvo como os JUA, é importante tornar o evento “ luminoso”. Os JUA
gostam de roupa com estilo, por isso, se quiserem atrair  este grupo-alvo,  precisam de garantir
que as pessoas trazem roupa em bom estado e que o evento não se torna numa loja de segunda
mão, o que poderia afastar o grupo-alvo.

Por melhores que sejam as roupas que as pessoas trazem (e normalmente acontece que nem
toda a gente traz grandes peças), irão provavelmente sobrar  algumas que ninguém vai querer
levar para casa. É uma boa ideia contactar  alguma ONGD/ IPSS de antemão, para ver  se essas
roupas lhes interessam.

Antecipadamente contactámos algumas ONGD, e algumas delas mostraram interesse em ficar
com essas roupas.

Como esta EduAção era baseada apenas numa discoteca específica, não fomos capazes de fazer
passar  a mensagem para os meios de comunicação.  No entanto, a iniciativa foi noticiada na
revista dos alunos da maior universidade de negócios,  a VSE, e também  no site do Rock Café.

Tentámos oferecer  um programa mais rico do que uma mera troca de roupas. Contudo,
descobrimos que os convidados (especialmente as senhoras)  estavam  sobretudo interessados na
própria troca, e que as outras partes do programa (que ali tínhamos posto para termos tempo
suficiente para organizar  as roupas) os distraíam, porque estavam  muito ansiosos. Se decidirem
ter algo mais do que a troca, escolham alguma coisa que tenha a ver  com moda – um desfile de
moda, workshops, etc.

Também descobrimos que o evento de troca teve bastante mais resposta. Foi uma experiência
intensa para os convidados e inspirou-os a organizar  eventos destes por si próprios. O incentivo a
trocar sob a forma de folhetos, que continuaram no Rock Café, não foi um sucesso tão grande,
pois as roupas no cabide iam mudando e sendo trocadas, no entanto não era tão intensivo como
o evento de abertura da troca.

Recebemos um retorno positivo na página do Facebook do evento. Além disso, pedimos o retorno
direto dos participantes,  sendo que tivemos conhecimento que alguns deles organizaram eventos
semelhantes por si próprios, com os seus amigos ou colegas, como resultado da sua participação
na nossa EduAção.
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Orçam ent o
Impressão (cartazes do evento de inauguração +  cartazes nas mesas):  €172

Aluguer e compra do equipamento para a ação (cabides, suportes para cabides, carpete vermelha,
etc.):  283€

Serviços:  consultoria para a cenografia e montagem do palco:  552€ 

 

Tot al  :  1007  €
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Receit a  I nst alação piscina  vazia  ::  Promoção do  ODM  7
ou

Cr iar  sit uações inesperadas para  cham ar  a  at enção de novos grupos- a lvo
 

 

Resum o
A nossa EduAção incide sobre o ODM 7 - Assegurar a sustentabilidade ambiental,  em especial a
meta 7C  "Reduzir pela metade, até 2015, a proporção da população sem acesso sustentável à
água potável segura e saneamento básico".

Esta promoção foi feita através de uma instalação de uma piscina vazia na frente do Palladium,
 o maior centro comercial no centro de Praga.

O evento foi acompanhado por uma atuação:  atrizes checas estavam  a 'relaxar' na piscina vazia.
O apresentador explicou o evento aos transeuntes e distribuiu uma garrafa daquilo que
apelidámos de "água instantânea'.

O objetivo da nossa EduAção era apontar,  recorrendo a uma hipérbole, que estamos a
desperdiçar  água potável, nas piscinas e também  nos autoclismos.
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Aquece
 

A forma de o evento é definitivamente original;  chama a atenção dos media e do público em
geral, uma vez que se trata de uma situação claramente inesperada;

É uma maneira autêntica de como comunicar um problema ambiental mundial.

 

Arrefece
 

O resultado do evento depende muito do clima;

Mesmo que escolha um local onde o grupo-alvo gosta de frequentar, é difícil  assegurar que
outras pessoas que estejam a assistir  ao seu evento , não acabam por dispersar o seu grupo-
alvo;

Não é possível garantir público durante toda a EduAção pelo que a mensagem pode ficar
incompleta;

É necessária autorização para a instalação da piscina
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I ngredient es
 

Quant idade                Nom e

 
1         Piscina de Borracha

1                Local

2          modelos /  atrizes

several  guarda Sol,  cadeiras de praia..

100s   material informativo, neste
caso "Comprimidos
instantâneos de água"

1     apresentar

Todos os que
conseguir

contactos dos media

Todos os que
conseguir

autorização para realizar uam
EduAção na rua

 

Tem po  de Cozedura            

[ 30  -  50  d ias]

 
 

Dif iculdade                        [ Per i t o]  
 
 

Nº  de  Chef 's       

 

Assist ent es de  Chef 's       

 
 

Orçam ent o      

1 1 6 9  €      

 

Dicas para  reduzir  o  orçam ent o
Solicite a colaboração de atores voluntários. 
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Preparação

1 ,  2 ,  3 . . .Ação

 

1º  passo  –  Concei t o

Depois da aplicação da metodologia Chuva-de-ideias chegámos ao  conceito de uma piscina
vazia, num cenário que envolvesse um espetáculo composto por duas atrizes a relaxar  na piscina
e um apresentador que iria interagir com o público e apresentar  a EduAção

Além disso, como  ferramenta de comunicação,  decidimos usar tubos de 'água instantânea'.

 

 

 

 

2º  passo  –  O Local

Pense num lugar frequentado por JUA. Com base na nossa experiência,  recomendaríamos um
lugar que não fosse aberto ao público em geral, mas sim um lugar frequentado exclusivamente
por JUA, como um centro comercial ou um ginásio.

E não se esqueça de verificar se  precisa de autorização para realizar o evento.

 

3º  passo  –  Ar ran j ar  o  Equ ipam ent o  necessár io

Arrendámos a piscina de borracha e outros equipamentos como guarda-sóis, espreguiçadeiras e
um sistema de áudio/som, para que o apresentador possa falar ao microfone.

 

4º  passo  –  Desenhar  a " água  inst an t ânea"

Solicitámos ao nosso designer que concebesse /  desenhasse o nosso próprio tubo com "água
instantânea" em comprimidos efervescentes.

Ele apresentou um projeto muito bom,  que realmente se assemelhava a um produto real (isto
claro, se existisse água instantânea).

5º  passo  -  Produzir  a " água  inst an t ânea"

Utilizando o nosso design foi-nos possível ter tubos de água instantânea personalizados.

Fizemos uma versão "aumentada" destes tubos para que pudesse ser  exibida pelo apresentador

    

 

6º  passo  –  A At uação

Recomendamos que contrate um apresentador, experiente em comunicar com o grupo-alvo,  os
JUA, pois estes devem ser  atraídos pelo seu discurso, não distraídos. O apresentador deve,
portanto, saber como lidar com eles.

Além disso, vai também  precisar de alguém para 'relaxar' na piscina. Decidimos usar duas atrizes
checas, uma vez que rostos populares atraem definitivamente uma grande multidão. No entanto,
se quiser reduzir  o orçamento, pode solicitar o apoio de voluntários para a concretização da
EduAção.
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7º  passo  –  Fi lm ar  o  event o  ( opciona)

O nosso evento foi filmado por um realizador profissional. Assim poderíamos utilizar o filme nas
redes sociais,  garantindo a qualidade do mesmo.

 

 

 

8º  passo  –  " Passar "  a Palavra

Enviar um comunicado de imprensa aos media. Comunique o evento nas redes sociais e nos
 demais canais  de comunicação que consiga.  
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À Mesa
 

9º  passo  –  Preparação

Todo o material estava pronto a ser  utilizado ao  início da tarde.

Montámos a piscina e preparámos o sistema de som para o apresentador. O cineasta estava
também  pronto para assegurar as  filmagens.

10º  passo  –  Let ’s  beg in

Às 4 da tarde atrizes e o apresentador  estavam  posicionados e "o espetáculo "  começou.

O apresentador interagiu com os JUA, apresentando a temática de uma forma interessante e
divertida.

Além disso, o texto transcrito abaixo foi pré-gravado e repetido várias vezes. O evento durou
duas horas.

11º  passo  –  Pós  produção  do  v ídeo

O nosso vídeo foi editado por um cineasta profissional.  

Nota: Solicitar previamente ao apresentador que grave a narração para o filme
Tradução do texto sobre a temática,  gravado e reproduzido durante a ação:

"No mundo habitada por 7 mil milhões de pessoas,  mais de mil milhões não têm acesso a água
potável de boa qualidade - ou seja uma em cada seis pessoas.  Supõe-se que ao mantermos os
nosso padrões de consumo, até 2025 dois terços de todas as pessoas vivam em países marcados
pela escassez de água potável.  Entretanto,  a quantidade de água potável contínua em declínio...

Este problema tem uma expressão maior na África subsariana. As causas podem estar na
combinação de recursos naturais limitados, alterações climáticas, e fraca gestão dos poucos
recursos hídricos.

Não nos podemos também  esquecer,  que muito frequentemente, as populações nos países
pobres são obrigadas a pagar mais pela água que consomem, dos que os habitantes dos Países
em Desenvolvimento (por comparação de rendimentos).

Esta iniquidade é associada aos bairros de lata, onde a habitação para os mais pobres e
vulneráveis não dispõe de sistemas de abastecimento de água nem  de saneamento.

As mais recentes estimativas apontam que os países mais pobres vão perder 8%  do seu PIB
devido à degradação ambiental.

A juntar  aos problemas económicos, a falta de água potável está diretamente ligada às condições
de saúde e de vida das pessoas.

Mais de 2.5 mil milhões de pessoas sofrem com as más condições de saneamento.

A diarreia e a malária matam anualmente 3.1 milhões de pessoas,  das quais 1.6 milhões
poderiam ser  salvas  se tivessem  acesso a água potável e a saneamento.

A falta de água potável é também  responsável pela morte anual de 1.8 milhões de crianças.

Poderá parecer -lhe que este problema não irá afetar a Europa.  Mas pense duas vezes...Apesar de
ter reservas suficientes de água potável, as mesmas não vão ser  suficientes para fazer  face aos
nossos padrões de consumo num futuro próximo.

A questão da água,  na Europa,  é mais abordada quando falamos em poluição e tratamento. O
debate na Europa passa igualmente pelo uso abusivo de água,  como na manutenção de
extensos campos de golfe.  Em Espanha, pro exemplo,  o consumo de água para manutenção dos
campos de golfe é o mesmo que para o abastecimento de uma cidade com 12 mil habitantes.

A produção global de bebidas é igualmente preocupante. Sabia que a Coca - Cola gasta 2,7 litros
de água por cada litro de produto finalizado? Os restantes 1,7 litros de água  (i.e. 63% ) são
utlizados na limpeza das garrafas e máquinas.

Os problemas levantam-se também  em torno da questão da privatização das fontes de água.
Este problema não está  assim tão distante de nós:  as privatizações estão na agenda quotidiana
dos cidadãos europeus e levantam sérias dúvidas sobre os futuros preços do acesso à água.

A água é consumida mesmo quando esse consumo não é visível - a produção das nossas calças
de ganga envolve o consumo de  5.000 litros de água.

Vamos consumir água de forma responsável.

Devemos consumir água de maneira racional nos vários setores e serviços que usufruímos.

A água é um Luxo!

12º  passo –  Publ icação  do  vídeo
Coloque o seu vídeo no YouTube. Se tudo correr bem...e aqui a sorte é também  considerada,
pode ser  que o seu vídeo se torne viral nas redes sociais.
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Tradução da mensagem:

"Mais de mil milhões de pessoas não têm acesso a água potável."

"Poupar água não é apenas uma obrigação moral,  em breve será uma necessidade."

 

 

Onde colocar  os logot ipos

Coloque os logos nos tubos de água instantânea, e também  autocolantes na piscina. 

 

 

 

TRADUÇÃO

Água instantânea

20 comprimidos efervescentes

Magnésio                  6,41 mg/ l

Cálcio                        26,1 mg/ l

Sódio                         1,40 mg/ l

Ferro                          0,02 mg/ l

 

Fabricado na UE 
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Orçam ent o
 

Aluguer e compra do equipamento:  458 €

Impressão:  30 €

Serviços (apresentador, actrizes etc.):  681 €

 

Tot al :  1169  €
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Páginas de  I nt ernet
 

www.globalwater.org

www.water.org

www.cleanwateraction.org

 

(M)BAKE 

THE WORLD A BETTER PLACE 

 Notificação Legal

CONTACT

http://www.globalwater.org/
http://www.water.org/
http://www.cleanwateraction.org/


EDUAÇÕES OBJETIVO INVENTÁRIO DA
COZINHA

GRUPO-ALVO
DESTINATÁRIOS

CONHEÇA A SUA
COZINHA

QUEM  SOMOS OS
CHEF'S

GALERIA

english

česky
deutsch

polski

português

 
 
Contexto

Resumo

Aquece & Arrefece

I ngredientes

Passo a Passo

À Mesa

Sobremesa

Orçamento

 
 

CAI XA DE Comentários

Partilhe as suas Ações

 

< Página anterior Página seguinte>

I gualdade de  Género para  Tod@s 
ou

Com o  endereçar  os JUA at ravés de  e lem ent os reut i l izáveis
 

Resum o
O designer gráfico procurou comunicar o tema “Igualdade de Género”  através de sacos de
algodão,  disponíveis em algumas lojas selecionadas.

A imagem gráfica mostra uma jovem profissional a carregar um bidão de água e uma mala com o
texto “Com  um bidão de água para o poço ou uma mala para uma reunião?”.

Para reforçar a igualdade de género, os sacos foram distribuídos, através de compras realizadas
em lojas de vestuário,  de marca e numa loja de artigos para bebé (ambas frequentadas pelos
Jovens Urbanos Ativos).

Para além de divulgarem a mensagem, os sacos de compras foram produzidos com algodão
orgânico de alta qualidade,  ajudando a proteger o ambiente (uma alternativa aos sacos de
plástico).  
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I gualdade de  Género para  Tod@s 
ou

Com o  endereçar  os JUA at ravés de  e lem ent os reut i l izáveis

 

Aquece
 

Uma ideia simples, fácil de implementar. Pode,  também, ser  uma boa ideia tentar  uma
colaboração com uma cadeia de retalho, de forma a reduzir  o custo e aumentar o número de
locais, nos quais o saco pode ser  distribuído. 

 

Arrefece
 

Procurou-se criar  um design  interessante e provocativo,  visto que,  de acordo com o feedback
obtido, é importante para chamar a atenção e fazer  com que as pessoas reflitam sobre um
assunto,  durante um período de tempo. Neste caso, a mensagem não oferecia uma solução
específica, mas esta situação pode ser  alterada, adaptando o conteúdo a outra finalidade.  
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I gualdade de  Género para  Tod@s 
ou

Com o  endereçar  os JUA at ravés de  e lem ent os reut i l izáveis
 

I ngredient es
 

Quant idade              Nom e

 
700        sacos de algodão

1                mensagem para o saco

1          design 

vários acordos com as lojas
frequentadas pelos JUA

  
  
 

Tem po  de Cozedura            [ 60  d ias]

 

Dif iculdade                        [ Aprendiz]  
 

 
 

Nº  de  Chef ´ s       

 

Assist ent es de  Chef ´ s    

 
 

Orçam ent o
950 €        

 

Dicas para  reduzir  o  Orçam ent o
Se o objetivo for reduzir  o orçamento, é sempre possível não usar uma imagem original no saco
de compras, mas uma outra que possa já ter sido usada anteriormente, numa outra ação
promovida pela ONG (desde que relacionada com o assunto em questão).

Uma alternativa pode ser  associar uma companhia de retalho e partilhar os custos.

Desta forma, o logo da empresa poderia ser  impresso num dos lados do saco e a mensagem no
outro lado.
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I gualdade de  Género para  Tod@s 
ou

Com o  endereçar  os JUA at ravés de  e lem ent os reut i l izáveis
 

Preparação

1 ,  2 ,  3 . . .Ação
 

1º  passo  –  Escolher  o  m eio  para  a t ransm issão  da  m ensagem

O saco de algodão foi o meio escolhido para esta campanha.  Os sacos de algodão podem ser
usados para as compras (sendo assim amigos do ambiente),  pelo que a mensagem fica visível
durante o tempo de vida do saco.

Se usados em público, um design atrativo e interessante pode também  chamar a atenção.

 

2º  passo  –  O design

Uma Chuva-de-ideias em equipa sobre a mensagem e a forma como comunicar com o grupo-alvo
foi o ponto de partida, sendo consensual que seria uma boa ideia comunicar o problema que as
mulheres enfrentam hoje em dia, de uma forma divertida e sem ser  demasiado séria.

Surgiu, então,  a ideia do design com uma imagem de uma mulher de negócios europeia,
carregando um bidão de água na cabeça, com o texto:  “  com um bidão de água ou uma mala
para uma reunião?”.

Pretendeu-se sugerir  o que a mulher poderia fazer  se tivesse escolha e que salientar que,  as
mulheres na República Checa estão a enfrentar uma desigualdade salarial e que as mulheres nos
países em desenvolvimento enfrentam situações ainda mais difíceis. Após várias propostas
gráficas, a equipa acabou por selecionar  uma.

3º  passo  –  I m pr im ir  o  Design

A seguir, foi selecionada uma empresa para impressão dos sacos. Apesar  de se optar  pelo uso de
sacos de algodão orgânico, é importante assegurar uma boa qualidade de impressão,  de forma a
ser  mais durável.

Os sacos foram impressos com o seguinte design:  

Com um bidão de água ou com uma mala para uma reunião. Apoia a igualdade de género

 

4º  passo  –  Ent rar  em  cont act o  com  os ret alh ist as

Foram contactadas diversas lojas e cadeias de roupa acerca da possibilidade de distribuírem os
sacos de algodão,  aquando de uma compra na respetiva loja realizada pelos Jovens Urbanos
Ativos. Todavia, não foram obtidas muitas respostas por parte das grandes empresas de revenda.

O contacto pessoal junto das pequenas lojas resultou muito melhor, uma vez que têm mais
disponibilidade para falar com os clientes e não estão tão atarefadas.

Finalmente, foi possível chegar a acordo com 4 lojas de roupa e uma empresa de revenda de
acessórios de bebé. Esta foi uma boa escolha, pois na República Checa os Jovens Urbanos Ativos
tendem a ter bebés por volta dos 30 anos.
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I gualdade de  Género para  Tod@s 
ou

Com o  endereçar  os JUA at ravés de  e lem ent os reut i l izáveis

 
À Mesa
 

5º  passo  –  Dist r ibu ir  os sacos

Após a impressão dos sacos, estes foram distribuídos pelas empresas de revenda participantes.
Foi, também, produzido um questionário.

Em algumas lojas,  os sacos foram distribuídos após algumas mulheres terem preenchido o
questionário.  Foi explicado o conceito base aos assistentes das lojas e foi-lhes solicitado que
distribuíssem os sacos aos representantes do grupo-alvo.

Os sacos estiveram disponíveis nas seguintes lojas durante 5 meses (Novembro 2011 – Março
2012):

 

Brána k dětem, Náplavní 11, Praha
Kožešnictví Cinda Školská 655/1,  Praha

BC Salon,  Kozí 9,  Brno

Quasimodo,  Národní 37,  Praha

Quasimodo,  Vladislavova 17,  Praha 

 

6º  passo –   Feedback
Pode ser  realizado um questionário simples dirigido aos Jovens Urbanos Ativos, disponível nas
lojas aderentes. O feedback pode ser  obtido através dos colaboradores das lojas.
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I gualdade de  Género para  Tod@s 
ou

Com o  endereçar  os JUA at ravés de  e lem ent os reut i l izáveis

 
 

Sobrem esa
Um design  interessante é importante. Por um lado, permite chamar a atenção e fazer  com que as
pessoas pensem no tema durante um período de tempo.

Por outro lado, a mensagem não propunha nenhuma resolução concreta, e é sempre preferivel
pensar numa ideia que contenha soluções.
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ou

Com o  endereçar  os JUA at ravés de  e lem ent os reut i l izáveis

 
Orçam ent o
 

Sacos:  750 €

Designer gráfico e outras despesas (como deslocações):  200-250 € 

 

 

Tot al  :  aprox im adam ent e  950  €
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Receit a  de  Cursos de  Êxt ase
ou

Com o  usar  Mensagens "Provocat ór ias"  para  chegar  a  novos Grupos 

 
 
 

Resum o
Decidimos fazer  uma campanha provocante que convidasse as pessoas para o site, onde
receberiam dicas sobre como atingir  o êxtase,  mas o que na realidade encontrariam seria vídeos
do YouTube de celebridades a falar sobre como atingem o êxtase e a satisfação fazendo coisas
que ajudam a alcançar os ODM.

Esta atividade incluiu a construção de um site, a filmagem dos vídeos com celebridades populares
junto do nosso grupo-alvo de Jovens Urbanos Ativos (JUA) e uma campanha em guardanapos
distribuídos em sete restaurantes e cafés de luxo, que tinham o link do site.

Esta EduAção pode dar-vos algumas ideias sobre como aproveitar a tendência comum das
mensagens explícitas na publicidade para a vossa própria causa, e como atrair  as pessoas para
olharem para as vossas mensagens de Educação para o Desenvolvimento.
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Receit a  de  Cursos de  Êxt ase
ou

Com o  usar  Mensagens "Provocat ór ias"  para  chegar  a  novos Grupos 

 

Aquece
 

Esta forma de abordar o grupo-alvo é muito original. A mensagem está escondida,  pode ser
popular  e pode atrair  a curiosidade. 

 

Arrefece
 

Os custos associados a esta EduAção foram muito elevados. Têm também  de confiar numa
espécie de sentido de humor.  Alguns membros do vosso grupo-alvo podem sentir-se indignados,
insultados ou mesmo enganados...
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Receit a  de  Cursos de  Êxt ase
ou

Com o  usar  Mensagens "Provocat ór ias"  para  chegar  a  novos Grupos

 
 
 

I ngredient es
 

Quant idade                 Nom e

 
1         design

algumas         celebridades

1         local de filmagem

1      contrato

1     realizador

1     produtor

7000 guardanapos impressos

  
 
 

Tem po de Cozedura          

[ 6 0  dias]

 
 
 

Dif iculdade                     [ Mest re]  
 

  

Nº  de  Chef 's       

 

Assist ent es de  Chef 's       

 

 

Orçam ent o   
2814  €       

 

Dicas para  reduzir  o  Orçam ent o
Podem tentar  poupar  dinheiro conseguindo que os convidados sejam voluntários. Em vez de um
realizador profissional, podem tentar  conseguir  que um aluno de uma escola de cinema vos faça
a filmagem.

Neste caso, provavelmente,  necessitariam  de mais tempo.
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Receit a  de  Cursos de  Êxt ase
ou

Com o  usar  Mensagens "Provocat ór ias"  para  chegar  a  novos Grupos
 

Preparação

1 ,  2 ,  3  . . .Ação
 

1º  passo  –  Chuva- de - ideias

Debatemos e reunimos ideias a nível interno. Também convidámos o realizador e o designer
envolvidos no projeto. Ajuda bastante discutir  o projeto com os profissionais desde o início,  uma
vez que podem dar ideias e pontos de vista diferentes. Também seria útil terem convosco um
profissional de uma agência de publicidade.

 

2º  passo  –  O  design

Após a reunião com o designer , e tendo em conta o tipo de EduAção que queríamos promover, o
designer sugeriu:  "E porque não um desenho mais provocante?"

 

3º  passo  –  Consegu ir  o  local  da  Fi lm agem

Escolham um lugar agradável para fazer  a filmagem e que seja um local  popular  junto dos JUA.
No nosso caso, foi o realizador que nos indicou  o local.

 

4º  passo  –  Ent rar  em  cont act o  com  as celebr idades

Se estiverem a trabalhar com celebridades de primeira linha,  é importante assegurar os serviços
de um produtor.

Primeiro,  podem precisar que o produtor consiga os números de telefone das celebridades,  que
serão provavelmente difíceis de alcançar.

Em segundo lugar, o produtor é uma pessoa de que as celebridades gostam...no fundo é através
do produtor que surgem as oportunidades de trabalho.  Por isso, vão provavelmente estar mais
recetivos ao vosso projeto se souberem dele através do seu produtor.

Pagámos ao produtor 3000 CZK (cerca de 120€)  para nos pôr em contacto com as celebridades.
É realmente a maneira mais fácil:  para o produtor,  é uma tarefa fácil (não lhe leva mais de uma
hora a fazer  as chamadas) e para vocês é uma maneira de assegurar que vão conseguir  as
celebridades de que precisam.

O produtor apresentou brevemente o nosso projeto às celebridades e, quando elas concordaram,
passou-nos os seus contactos para que explicássemos melhor o projeto e a filmagem.

Pensem em celebridades que sejam atrativas para os JUA e que possam servir  de modelos.
Juntem  alguns nomes para além dos que vão mesmo precisar, porque nem  todos devem estar
disponíveis ou dispostos a fazer  a filmagem. Preparámos uma carta de apresentação, que
explicava a atividade e os ODM.

A carta também  dizia que ajudaríamos a celebridade a escolher o ODM específico para o qual
cada um estaria a contribuir  ou a ajudar a alcançar.  Vão provavelmente precisar de um contrato
legal, que especifique a licença para o uso do vídeo.

O realizador arranjou-nos o contrato que usa normalmente e modificou-o para se adequar ao
nosso projeto. Este contrato irá variar consoante o sistema legal de cada país. O nosso dizia onde
é que o vídeo ia ser  usado e por quanto tempo (no site www.kurzyorgasmu.cz).

No contrato também  está uma autorização para usar o vídeo em campanhas que promovam o
Desenvolvimento e o direito a referir o nome da celebridade em matérias relacionadas com a
campanha.  Segundo a lei checa, para ceder os direitos de autor  tem de haver  algum tipo de
remuneração prevista no contrato. Decidimos pagar às celebridades 1000 CZK (40€)  pela hora de
filmagem e talvez vos possa surpreender  que,  tirando uma que recusou, elas não hesitaram em
ficar com o dinheiro.

 

5º  passo  –  Fi lm agem  do  Vídeo

A filmagem do vídeo foi feita por um realizador que faz anúncios de publicidade. Ajudámos as
celebridades a escolher o ODM que mais se identificavam com elas.

 

A artista Sára Saudková escolheu o 
ODM 3 – Promover a Igualdade de Género e Capacitar as Mulheres. Assinala o facto de que as
mulheres checas ganham menos 30%  do que os homens que trabalham nos mesmos cargos. Ela
diz que atingirá o êxtase quando os homens e as mulheres forem avaliados com igualdade e
quando não houver qualquer  diferença nos seus salários.

 

O ator Tomáš Hanák escolheu o ODM 7 – Assegurar a Sustentabilidade Ambiental.  No vídeo, está
a lavar os dentes,  com a torneira aberta e a água a correr. Ele fala do problema da escassez de
água no mundo, mas diz que não faz ideia do que poderia fazer  sobre esse problema. Na última
cena, olha para a torneira e parece ter tido uma ideia. A câmara foca-se no lavatório e aparece
uma legenda a dizer que,  durante o tempo do vídeo (38 segundos),  foram desperdiçados 1,6
litros de água.

http://www.kurzyorgasmu.cz/
http://www.kurzyorgasmu.cz/
http://www.kurzyorgasmu.cz/
http://www.kurzyorgasmu.cz/
http://www.kurzyorgasmu.cz/
redaxo://%20odm%203/
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A atriz Petra Nesvačilová escolheu o ODM 1. Ela discute o problema do desperdício alimentar na
nossa sociedade e da escassez de alimentos noutros países. Diz que os checos deitam fora 100
kgs de comida per capita todos os anos. Deixa o seu conselho sobre como prevenir o desperdício
de comida:  “Quando vão às compras, assegurem-se que não vão com fome, porque isso faz-vos
comprar mais comida.”  Também sugere que se use pão velho para fazer  croutons ou para
alimentar pássaros. Afirma também  que existem formas de partilhar a comida com amigos ou a
alguém que necessite.

 

O realizador premiado com um Óscar, Jan Svěrák, conta a história sobre como queria comprar o
novo iPhone há quatro anos atrás. Apercebeu-se de que o seu telefone antigo (que ele mostra no
filme) ainda funcionava. Decidiu  esperar até que o telefone avariasse, mas isso ainda não tinha
acontecido. Sempre que o telefone cai ao chão,  ele apanha-o e continua a funcionar.  Ele diz que
se sente mal em relação à ideia de o deitar fora, uma vez que o telefone contém metais
preciosos, que alguém teve necessariamente de minerar.  Ele diz que,  enquanto esperava, se
apercebeu de que não precisa de ter todas as coisas novas que são lançadas.

 

  

 

6º  passo  –  Ed ição  do  Vídeo e pós - produção

Os vídeos foram editados e foram acrescentados efeitos especiais.

 

7º  passo  –  O Si t e

O criativo que criou o design geral também  desenhou o site.

O site www.kurzyorgasmu.cz é bastante simples. Está otimizado para ser  visto nos smartphones.
I sto permite-nos alcançar muitos JUA que estão a navegar  na Internet  com os seus telemóveis.

Todos os vídeos estão incorporados no YouTube, para que possam ser  partilhados nas redes
sociais.
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Receit a  de  Cursos de  Êxt ase
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Com o  usar  Mensagens "Provocat ór ias"  para  chegar  a  novos Grupos
 

 

À Mesa

 

8º  passo  –  I m pr im ir  os Guardanapos

Os guardanapos tinham impresso o logótipo e um código QR que remete para o site www.
kurzyorgasmu.cz. 

 

 

9º  passo  –  Dist r ibu ição dos  Guardanapos

Pedimos autorização para deixar alguns guardanapos em restaurantes da moda no centro de
Praga. É importante que escolham restaurantes onde tenham a garantia de conseguir  alcançar o
vosso grupo-alvo.
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Orçam ent o
Guardanapos – 7000 unidades (design gráfico, impressão):  620€

Web design:  280€

Domínio da página (um ano):  4€

Criação dos vídeos (filmagem, produção,  som, edição):  870€

Atores:  120€

Desenvolvimento da página web:  920€ 

 

Tot al  :  2814  €
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Receit a  Árvore  de  Nat al Decorada  com  Lixo
ou

Com o  aproveit ar  as épocas fest ivas para  ações de  Educação para  o

Desenvolvim ent o  

 
 

Resum o
 

Queríamos comunicar o ODM 7 de uma forma
interessante e positiva. Como se aproximava a
época do Natal, t ivemos a ideia de uma árvore de
Natal  decorada com lixo, o que iria certamente
chamar a atenção.  Queríamos assinalar o uso
excessivo de plásticos, mas também  oferecer  uma
solução positiva. Colocámos a árvore em frente a
um dos centros comerciais mais frequentados e
distribuímos sacos de papel  reciclados aos JUA que
iam às compras.

O momento escolhido foi também  muito
importante, já que o evento ocorreu no primeiro
dia de trabalho a seguir ao Natal, em que as
pessoas se dirigem às lojas.

 

 

 

 

 

 

 

Solicitámos aos JUA que colocassem os artigos que comprassem  no saco de papel  para não
desperdiçar  mais sacos de plástico.  O evento teve muito sucesso, e uma ampla cobertura
mediática.

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bakeabetterplace.org/deutsch/Unsere%20Experimente/Christmas%20Tree%20Decorated%20with%20Trash/Summary.html
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Esta cobertura mediática reforçou a nossa mensagem e assegurou a promoção da EduAção.
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Aquece
 

Evento original, com grande cobertura mediática;

A ação também  oferecia uma solução real para o problema, que pode ser  usada na vida
quotidiana. 

 

 

Arrefece
 

Não tínhamos orçamento para distribuir  sacos de pano.  Esta teria sido uma melhor opção,  uma
vez que um saco de pano pode ser  reutilizado mais vezes do que um saco de papel;

Por vezes, é necessária uma  autorização para este tipo de instalação, o que pode ser  um
processo moroso.
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I ngredient es
 

Quant idade                Nom e

 
1          árvore

700             sacos

700          folhetos

as que forem
necessárias          
     

autorização

  
  
 
 

 

Tem po  de Cozedura           

[ 1  m ês]

 
 
 

Dif iculdade       [ Mest re]
 
 

Nº  de  Chef 's       

 

Assist ent es de  Chef 's       

 
 

Orçam ent o     
868 €     
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Preparação

1 ,  2 ,  3 . . .Ação

 

1º  passo  –  Escolher  um  Lugar

Descubram um lugar onde possam abordar o vosso
grupo-alvo.  Decidimo-nos por uma área em frente
ao maior centro comercial do centro de Praga.
(IMAGEM tree10) O centro comercial também  tinha
a sua própria árvore de Natal à frente,  durante a
época natalícia.

 

 2º  passo  –  Escolher  a al t u ra

Como estávamos a desenvolver a ideia de uma
árvore de Natal decorada com lixo, a altura parece
óbvia – a época de Natal. No entanto, escolher o
dia exato exige planeamento e uma boa
preparação.  É sempre ideal ter um evento num dia
em que a comunicação social está à procura de
notícias.

 

3º  passo  –  Obt er  a  aut or ização  para  o

espaço,  se  necessár io

Contactem as autoridades locais ou os proprietários
para assegurar que têm autorização para realizar o evento.

 

4º  passo  –  Ar ran j ar  a árvore

Pedimos a um artista para arranjar e decorar  a árvore. Queríamos uma árvore grande, para que
pudesse ser  suficientemente visível na praça frontal ao centro comercial.  Se não precisam de
uma árvore tão grande, podem pensar em árvores que vêm em vasos e plantá-la noutro lugar
depois de terminarem a vossa ação.

 

5º  passo  –  Decorar  a Árvore  de  Nat al

Tivemos a árvore de Natal decorada por dois artistas, mas podem fazê-lo vocês mesmos.

A árvore de Natal foi decorada com a quantidade de lixo que uma família checa média produz
durante a época natalícia. O artista recortou decorações muito bonitas, sobretudo feitas de
plástico,  nas tradicionais formas de Natal . O artista tinha as decorações prontas e decorou a
árvore mesmo em frente ao centro comercial.  

 

6º  passo  –  Espalhar  a not ícia  sobre  o  nosso event o

Informem a comunicação social sobre a vossa ação. Enviem um comunicado de imprensa e
promovam o evento nas redes sociais.
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À Mesa

 

 

7º  passo  –  Posicionar  e decorar  a Árvore  de  Nat al

 

A ação foi realizada a 27 de dezembro. Era o primeiro dia depois das férias de Natal (24 a 26 de
dezembro)  na República Checa. Neste dia, as pessoas já vão às compras em período de saldos.

O artista começou a decorar  a árvore de Natal ao meio-dia, enquanto os colaboradores da nossa
organização estavam  a interagir com o público. As pessoas juntavam-se em redor e discutiam o
uso dos plásticos.

 

8º  passo  –  Of erecer  os Sacos de  Papel

 

Entre as 2 e as 5 horas da tarde, realizámos a parte principal  do nosso
evento – distribuímos os sacos de papel  com o apoio de 5 voluntários no
local.

Os membros do grupo-alvo selecionado eram abordados e recebiam um
saco de papel  para as suas compras. Dentro de cada saco havia um
folheto que explicava o objetivo do evento e o desperdício dos plásticos.

 

 

Dentro dos sacos estava o seguinte folheto:  o título “Um saco é
suficiente, querida”  parafraseava um filme checo chamado “Quatro
assassínios são suficientes,  querida”.  O folheto continha o link para o

nosso site, onde os ODM são explicados ao nosso grupo-alvo.

 

9º  passo  –  Falar  com  os m edia

Cerca de dez jornalistas estiveram presentes a fazer  a reportagem do evento.
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Sobrem esa
A ação resultou muito bem e teve uma boa cobertura mediática. No entanto, talvez haja alguns
aspetos onde poderíamos melhorar.  Se o orçamento vos permitir, é melhor ter antes sacos de
algodão.  São mais duráveis e pode estampar uma mensagem nos mesmos.

As pessoas podem reutilizá-los diariamenre, o que ajuda a promovera mensagem. Além disso, um
saco de algodão é também  uma opção para dividir  os custos com algumas empresas que queiram
participar. Podem ter o vosso próprio design de um lado do saco e a empresa pode ter o seu
logótipo no outro lado. Outra boa ideia seria pensar numa árvore de Natal num vaso,  que
pudesse ser  plantada noutro lugar mais tarde.

Graças ao momento escolhido,  tivemos uma grande cobertura mediática, incluindo da televisão
nacional.  O evento realizou-se dois dias depois do Natal, quando a cobertura habitual das férias
já tinha terminado,  mas ainda não havia muitos temas para noticiar.  Além disso, entre o Natal e
o Ano Novo os órgãos de comunicação social estão abertos a temas que foram notícia durante o
ano que termina, e o tema do desperdício de plástico como problema era uma questão a pensar
que lhes pareceu perfeita. 

Lista dos órgãos de comunicação que cobriram o evento:

MF Dnes – o jornal nacional mais lido

Hospodá ské noviny – um dos jornais económicos mais lidos
Benešovský deník – jornal local

Pražský deník – jornal local

TV Metropol – canal de televisão de Praga

Frekvence 1 – estação de rádio nacional

Česká televize (canal nacional público de televisão)
Český rozhlas (estação nacional pública de rádio)
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Orçam ent o
 

Sacos de Papel:  78 €

Árvore de Natal com decoração de lixo:  780 €

Folheto:  10 €

 

Tot al :  868  €
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Páginas de  I nt ernet
 

http: / /www.plasticbagfreetorquay.org.au/ top-20-ways-to-reduce-plastic-consumption/

http: / /www.squidoo.com/ reduceplastic

http: / / thegoodhuman.com/2008/10/21/ ten-ways-to-reduce-plastic-consumption/
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Resum o
 

 

Nesta receita, descrevemos como abordar os JUA
sobre a utilização sustentável das TI  com instalações artísticas. Para a EduAção aqui descrita,
escolhemos criar,  como instalação artística, uma árvore feita de metal e vidro,  que carrega CDs
em vez de frutos.  Tanto o tronco da árvore como os CDs apresentam informação sobre TI
sustentáveis. 

Porquê  escolher  um a inst alação ar t íst ica?
Os JUA não se interessam naturalmente por um tema de Cidadania Global apenas por ter que ver
com Desenvolvimento, pois o seu leque de interesses é bastante vasto e abrangente..

Dito isto,  torna-se claro que é possível aumentar o interesse deste grupo-alvo na vossa
mensagem se o relacionarem com alguma coisa que atraia a atenção dos JUA. Por isso, os
objetos de arte são uma coisa que pode atrair  os JUA, se tiverem a ver  com as suas expectativas
e gosto.

É possível que encontrem outros temas de desenvolvimento que possam ser  transportados
através da arte de uma maneira interessante. Inspirem-se à vontade no nosso exemplo de uma
“Árvore de CDs”
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Aquece
 

Forma atrativa de disseminar  a informação (mais atrativa do que folhetos);

 

Canal duradouro de informação que pode ser  usado muitas vezes e pode ser  entregue a outros;

 

 Pode usar-se para diferentes temas da Cidadania Global;

 

Combinação de informação curta (ler na instalação da árvore)  +  conhecimento aprofundado
(opção de levar um CD para casa)  

 

 

Arrefece
 

A exposição de uma obra de arte necessita de algum trabalho de manutenção 
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I ngredient es
 

Quant idade                Nom e

 
300        CDs virgens

1                local com autorização para
construir  uma obra de arte e
distribuir  os CDs da escultura
“árvore-CD”

Para a
instalação

 

30     falsos smartphones (disponíveis
nas lojas de telemóveis)  

1     coluna de aço 

alguns painéis de acrílico

alguns folhas transparentes com
informação (para colar ao
acrílico)

 
 

 

Tem po  de Cozedura           [ 4 5  dias]

 
 
 

Dif iculdade                        [ Aprendiz]  
 

 
 

Nº  de  Chef ´ s       

 

 

Orçam ent o  
Escultura:  800€ (despesas com materiais +  honorários do artista)

CDs:  650€

 

Total: 1500  €
      

Dicas para  reduzir  o  orçam ent o

Faça você mesmo

Neste caso, contratámos um artista para criar  a escultura/ instalação. Mas claro que,  se forem
muito criativos ou conhecerem alguém que esteja disposto a fazer  uma instalação artística de
graça, podem poupar  bastante dinheiro.

Ponderem pedir a alunos de escolas de arte, que talvez fiquem contentes por terem a
oportunidade de criar  uma obra de arte que será exposta ao público, simplesmente com o custo
dos materiais necessários. Além disso, usem a inspiração da internet  se quiserem desenhar uma
obra de arte por vocês mesmos. (link para “ ligações da Internet”)

O mesmo se aplica à produção do CD. Claro que podem gravar os CDs e pôr-lhes as etiquetas, o
que vos poupará cerca de 100€ em relação ao custo de o fazerem  externamente.

Imprimir  os CDs com uma etiqueta a preto e branco é mais barato do que imprimi-los com um
motivo colorido.
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Receit a  Árvore  de  CDs
ou

Usar  a  ar t e  com o m eio  para  inform ar  os Jovens Urbanos At ivos
 

 
 

Preparação

1 ,  2 ,  3 . . .Ação
 

© Karl-Heinz Laube /  pixelio

 

1º  passo  –  Pensar  num  t em a e nas ar t es 

Antes de mais, têm obviamente de decidir sobre qual o tema que querem abordar com a obra de
arte. Nós escolhemos abordar o consumo de TI  com uma árvore de CDs cheia de desperdício
eletrónico, como velhos telemóveis,  smartphones, computadores,  etc.

Mas este não tem de ser  o vosso tema, podendo optar  por outras abordagens criativas na área
da Educação para o Desenvolvimento.

A ideia é utilizar uma obra de arte para atrair  a atenção do vosso grupo-alvo,  que não se deixa
atrair  pelos formatos usados normalmente na educação para o desenvolvimento.Funciona como
um chamariz,  que motiva as pessoas a olhar mais de perto para o tema de que se está a tratar.

Depois de reunirem ideias sobre isto,  devem escrever  as vossas ideias e recolher  as vossas
opiniões sobre as obras de arte possíveis.

 

2º  passo  –  Encont rar  um  Ar t ist a

Contactem um artista e discutam as vossas ideias com ele ou com ela. Talvez conheçam um
artista que viva e trabalhe na vossa cidade. Se não,  podem também  procurar na internet  ou
contactar  escolas de artes.

O processo pode implicar algum tempo mas será frutífero.  Claro que os artistas também  podem
contribuir  com as suas próprias ideias para uma concretização criativa para o vosso tema.

Por fim, terão de negociar com o artista o valor  do seu trabalho.  

No nosso caso, juntamente com o artista desenvolvemos a ideia de criar  uma árvore de CDs
como escultura cheia de desperdício eletrónico, como computadores e smartphones deitados ao
lixo, etc.

Adicionalmente,  o vidro à volta da árvore
continha informação sobre o tema da
produção global de produtos eletrónicos e
computadores,  a violação das normas de
trabalho e os danos ambientais resultantes da
produção,  e a destruição de TI  em todo o
mundo.

 

 

 

 

 

 

 

 

3º  passo  –  Fornecer  inform ação

adicional  para  levar  

A informação que se consegue transmitir através de uma obra de arte é geralmente limitada, por
isso, devem pensar em fornecer informação mais aprofundada sobre o vosso tema para as
pessoas levarem. 

 

 

Se decidirem proporcionar alguma informação para levar, têm
de pensar que meio vão usar. No nosso caso, escolhemos usar
os CDs porque pensámos que o nosso grupo-alvo conhecedor
das tecnologias seria mais atraído por este meio do que por um
simples papel. Os CDs estavam  pendurados como “frutos”  na
árvore que era a nossa escultura, para serem colhidos e
levados.

Consoante o tema que queiram abordar, podem pensar em
outras formas de ofertas.

Talvez ajude fazer  uma pesquisa sobre o tema. No nosso caso,
recolhemos informação prática sobre diferentes aspetos da
produção e consumo de TI ,  a começar pelas condições de
trabalho e os riscos ecológicos da recolha de matérias-primas e
depois a produção,  até à reciclagem. Além disso, fornecemos
ligações para outra informação e pesquisa na internet.

Esta informação deve ser  reunida e editada de acordo com o
formato escolhido.
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Os factos devem ser  editados de maneira a serem apelativos
para os JUA:

informação breve

disposição arrumada

visualmente apelativa

as mensagens devem ser  positivas e não autoritárias

citar as fontes da informação

 

Para abordar adequadamente os JUA, pode ser  útil pensarem qual a informação que está
relacionada com a sua vida quotidiana. Este tipo de informação pode facilitar que eles se
identifiquem com o tema e percebam a ligação entre os temas de desenvolvimento e os seus
estilos de vida pessoais.  Abordar o tema de uma maneira adaptada ao nosso grupo-alvo pode
aumentar o sucesso das nossas ações.

A informação que escolhemos para o nosso CD era sobre como podemos consumir as TI  de uma
maneira mais sustentável. Por exemplo,  refere os telemóveis e smartphones que são produzidos
com determinados critérios ambientais e sociais,  ou contém lugares onde se podem entregar ou
reciclar telemóveis velhos. 
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4 º  passo  –  Produzir  as Ofer t as

O passo seguinte é produzir as "ofertas"  ou seja,  o material informativo a disponibilizar aos JUA.
No nosso caso, tivemos de produzir os CDs e dar-lhes uma etiqueta ou capa profissional. 

Normalmente pode-se encontrar na internet  as empresas que produzem este tipo de material,
havendo algumas lojas de fotocópias que também  fazem impressões em determinados produtos.

No nosso caso, imprimimos um pequeno texto nos CDs:  “ inteligente e justo – lidar
responsavelmente com telemóveis,  portáteis e outros que tais”.  Esta etiqueta informava os
transeuntes sobre o conteúdo do CD, que podiam decidir levar consigo.

 

5º  passo  –  Escolher  a ocasião

Escolher o momento é importante, por isso pensem na melhor altura para a vossa EduAção, visto
quepode ser  boa ideia ligá-la a um evento ou período especial.

Decidimos realizar a nossa EduAção um pouco antes do Natal, logo decidimos que os nossos CDs
deveriam assemelhar-se a  pequenos presentes, fazendo deste modo a ligação com a época
natalícia e o excessivo consumo das TI .

Também têm de decidir durante quanto tempo querem expor  a vossa obra de arte/  instalação
artística e se querem realizar ações que a acompanhem,  sendo que isto,  pode depender  da
acessibilidade ao local. 

 

6º  passo  –  Encont rar  um  Lugar

O lugar que escolherem para a exposição deve ser  um local frequentado pelo grupo-alvo,  os JUA,
como espaços públicos próximos de zonas onde trabalhem, centros comerciais,  galerias de arte,
bares ou cafés, de preferência numa parte da cidade onde os JUA gostem de passar  o seu tempo
de lazer.  No nosso caso, escolhemos um espaço público no centro da cidade, onde passam
muitos JUA a caminho das compras ou para ir tomar uma bebida à noite.

 

A oportunidade de falar com  os JUA s revelou que muitos não estavam  conscientes dos
problemas inerentes à produção de TI  e a violação dos direitos dos trabalhadores.

Acreditamos  que com a informação que lhes transmitimos, aumentámos a sua consciência sobre
os seus padrões de compra e consumo. 

Os JUA entrevistados apreciaram, igualmente, a possibilidade de levarem com eles os CDs
informativos sobre o ciclo de vida das TI ,  pois poderiam aprofundar  o seu conhecimento sobre
esta temática.

 
 
 
 
 
 

7º  passo  –  I n f orm ar  as pessoas sobre  a vossa EduAção

Convidando os media para o evento de inauguração e divulgando um comunicado de imprensa,
podem conseguir  alguma cobertura jornalística na imprensa local. As redes sociais também
oferecem opções para sensibilizarem para a vossa ação;  podem,  por exemplo,  criar  um evento no
Facebook.  
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8º  passo  –  Realizar  a  EduAção

Depois de todos os preparativos, chega finalmente a altura de realizar a EduAção. A obra de arte
pode ser  instalada.

Devem identificar  um responsável por esta tarefa. Esta pessoa deve passar  regularmente pela
instalação e verificar se existe algum dano ou se falta alguma coisa.

Também pode valer a pena pensar se alguém que esteja na exposição pode falar às pessoas que
passam, distribuir  as "ofertas"  e supervisionar a EduAção. Além disso, o contacto direto com os
JUA pode ser  uma mais-valia para recolher  a sua opinião sobre a ação.
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Sobrem esa
 

Lições a  t irar  

A nossa obra de arte, que esteve num espaço público durante uma semana, foi danificada
durante a noite. Para impedir que isto aconteça,  podem fazer  a exposição num lugar fechado ou
que seja vigiado à noite. Outra opção poderia ser  guardá-la num lugar seguro durante a noite e
reinstalá-la de manhã. 

 

 

Feedback  : :  Ret orno

Os transeuntes aproximaram-se da nossa instalação e vieram ver  mais de perto sobre o que era
a nossa exposição.  

 
 

 

A oportunidade de falar com  os JUA s revelou que muitos não estavam  conscientes dos
problemas inerentes à produção de TI  e a violação dos direitos dos trabalhadores.

Acreditamos  que com a informação que lhes transmitimos, aumentámos a sua consciência sobre
os seus padrões de compra e consumo. 

Os JUA entrevistados apreciaram, igualmente, a possibilidade de levarem com eles os CDs
informativos sobre o ciclo de vida das TI ,  pois poderiam aprofundar  o seu conhecimento sobre
esta temática.

 

 

 

 

 

 

 

Onde  colocar  os logot ipos

Deve haver  algum espaço na obra de arte e nos CDs informativos, neste caso apresentados sob
forma de presentes de Natal,  onde possam imprimir  o vosso logótipo e dos financiadores.

De realçar que os Logotipos "autenticam"  a mensagem transmitida,  uma vez que quem recebe os
materiais consegue identificar  os promotores e os financiadores da EduAção.
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Orçam ent o
 

Escultura:  811,75€  (custos de material +  trabalho)

CDs:  653,88€ 

 

Tot al :   1500  €
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Páginas de  I nt ernet
 

Informação dada nos CDs que distribuímos

PDF

 

Algum a  inspiração  de ar t ist as que  reciclam  

http: / /www.recyclart.org/
http: / /www.junkiee.net/design/15-fantastic-examples-of -recycled-computer-parts/

http: / /www.pcbcreations.com/

I nform ação  sobre  o  cont ext o do  desperdício  e let rónico 

http: / /www.greenpeace.org/ international/en/campaigns/ toxics/electronics/ the-e-waste-
problem/where-does-e-waste-end-up/

http: / /www.time.com/ time/photogallery/0,29307,1870162_1822154,00.html

 

I nform ação  sobre  em presas de  reciclagem  

http: / / uk.simsrecycling.com/earth -day-landing-page.aspx

ht t p: / / w w w .ecosquid.com / client / index . j sp

Mais l igações ( em  a lem ão)

http: / /www.kwaku.de/  (site do artista com quem trabalhámos)
http: / /www.recycle-it.de/

http: / /www.computerwoche.de/hardware/data-center-server/1853574/

http: / /www.designmediastudio.de/ index.php (loja de fotocópias onde produzimos os nossos CDs)
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Resum o
O propósito da nossa EdAação era sensibilizar  para a necessidade de se assegurar a
sustentabilidade ambiental – ODM 7 – tendo em conta os  hábitos do nosso grupo-alvo.

Decidimos distribuir  raspadores de gelo, que por um lado seriam  objetos práticos e úteis para os
JUA, e ao mesmo tempo "veículos transmissores"  da nossa mensagem.

A banda desenhada divertida na frente dos raspadores de gelo atrai o interesse dos JUA e
convida-os a pensar no seu contributo pessoal para um futuro sustentável – enquanto libertam os
seus carros do gelo de manhã.

A ideia é, então,  usar objetos práticos com um valor  acrescentado, que são distribuídos para
entrar em contacto com o grupo-alvo,  que normalmente não está aberto aos nossos eventos e
trabalho educativo. Ao dar-lhes uma coisa prática que podem usar na sua vida quotidiana e aliá-
lo a alguma informação ou uma mensagem, aumentam a probabilidade de alcançar o vosso novo
grupo-alvo.

Claro que este conceito pode ser  usado não apenas para o tema da sustentabilidade ambiental,
mas também  para outras questões de Educação para o Desenvolvimento, como por exemplo lápis
para matérias de educação (ODM 2)  , entre outros.  
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Aquece
 

Produzir ofertas, como os raspadores de gelo, é relativamente fácil e barato de concretizar;

 

As ofertas podem ser  distribuídas em diversos lugares e com pouco esforço.

 

 

Arrefece
 

O grupo-alvo pode não reconhecer a mensagem ou informação disponibilizada e ver  apenas a
oferta como um objeto prático;

 

O grupo-alvo pode não usar as ofertas e deitá-las fora.
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I ngredient es
 

Quant idade                Nom e

 
1         ideia para uma oferta com

desenho atrativo

300               ofertas

assistentes       dispostas a distribuí-las 

  
  
  
 

Tem po  de Preparação         [ 15  d ias]

 
 
 

Dif iculdade                        [ Aprendiz]  
 

 
 

Nº  de  Chef 's       

 

 

Orçam ent o       
450 €         

 

Dicas para  reduzir  o  orçam ent o
Quando se trata de imprimir  as ofertas, pode ser  útil imprimir  a preto e branco, e não a cores.  No
nosso caso, a impressão preto e branco era muito mais barata.

Para poupar  dinheiro,  podem tratar do design do brinde em vez de contratarem designers
profissionais. Além disso, pedir a alunos é sempre uma boa opção para conseguir  um trabalho
profissional por um preço mais baixo.
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Preparação

1 ,  2 ,  3  Ação
 

1º  passo  –  Pensar  no  Mat er ial  que  vão  usar

 
Vejam  que o tipo de ofertas ou objetos práticos podem encaixar no vosso tema ou ação, e o que
pode ser  útil para o grupo-alvo – um produto que seja usado na vida quotidiana lembra-os
repetidas vezes da temática que querem promover.

Para inspiração, podem pesquisar na internet  empresas e a sua oferta de produtos publicitários,
como brindes, e talvez surja alguma ideia.

Nós, por exemplo,  decidimos produzir um raspador  de gelo, mas poderia também  ser  um lápis,
uma caneca de café, ou outro material que possa ter utilidade para o nosso público-alvo.

2 º  passo  –  Desenvolver  a  Mensagem

Depois de decidirem qual o tipo de material que querem usar, o passo seguinte será pensar no
conteúdo que querem pôr e – muito importante para o vosso grupo-alvo – no design . Consoante
o material,  podem ter de ser  bastante concisos e focados,  porque,  por um lado, o espaço é muito
limitado e, por outro,  os JUA gostarem de informação concisa.

O raspador  de gelo que usámos na nossa ação também  só tinha muito pouco espaço, por isso
escolhemos uma frase curta:  "Freie Sicht auf  Grönland … Mit  Durchblick gegen Klimawandel",  que
significa "Vista grátis para a Gronelândia… com uma vista desimpedida pode trabalhar contra as
alterações climáticas"

 

 

 

E atrás estava a mensagem:  “Poupar combustível é poupar  o clima e a sua carteira.  A sua
mudança pelo clima tem um impacto global.  Descubra o que pode fazer  na nossa página do
Facebook:  Estilos de vida por um mundo melhor ".

Como só há um espaço limitado no material,  pode ser  boa ideia promover uma página da
internet  que ofereça informação mais detalhada sobre o tema.

 

 

3 º  passo   –  Pensar  no  design         

O que é importante é não só o conteúdo, mas também  como é apresentado. Especialmente para
o nosso grupo-alvo,  um design profissional é importante, por isso devemos pensar nisso
adequadamente e tentar  ir de encontro ao gosto dos JUA.

Para testar se o material que desenvolveram atrai o grupo-alvo,  podem mostrar  a algum
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"representante"  e pedir a opinião.

 

4 º  passo   –  Produzir  o  Mat er ial

Depois de preparar todas as ideias, a mensagem e o design,  é altura de produzir o vosso
material.

Talvez já conheçam empresas que produzam materiais de publicidade e brindes, se não,  a
internet  é uma boa fonte de pesquisa. Por vezes, as lojas de fotocópias também  fazem a
impressão em determinados materiais.,  por isso, com um pouco de sorte,talvez só tenham de
virar a esquina até à loja mais próxima e perguntar.
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À Mesa
 

5 º  passo  –  Dist r ibu ir  os Mat er iais

Agora é tempo de pensar no melhor lugar e na melhor maneira de distribuir  os materiais que
desenvolveram.

Antes de mais, obviamente que devem ser  lugares onde o vosso grupo-alvo se encontre,
frequente,  trabalhe... Podem escolher as sedes de grandes empresas onde trabalhem muitos JUA,
ou centros comerciais,  ginásios e bares onde eles passem o seu tempo livre. 

 

     

 

Em segundo lugar, vale a pena pensar num lugar
ou situação para distribuir  os materiais que
estejam relacionados com o vosso tema.

No nosso caso, distribuímos os raspadores de gelo
em lugares de parques de estacionamento
próximos de centros comerciais,  universidades e
outras zonas frequentadas pelos JUA durante o
inverno, para que o destinatário pudesse usá-los
de imediato.  Pusemos um raspador  de gelo no
para-brisas na frente de cada carro.

 

 

 

 

 

6 º  passo  -  Dar  voz à Mensagem

Ao distribuir  os materiais,  podem também  informar os JUA que passam sobre a ação e o tema
que querem promover. Talvez queiram também  realizar um evento ou ação especial a
acompanhar, para atrair  mais atenção para a distribuição.

O importante é conseguirem ter boas ideias que consigam  atrair  a atenção das pessoas que
apssam. A título de exemplo,  se quiserem abordar o tema das alterações climáticas poderiam, por
exemplo,  colocar um icebergue a derreter.
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Sobrem esa
 

Locais:

Para a distribuição dos vossos materiais,  escolham locais onde muitos JUA passem regularmente
ou passem o seu tempo. Pode ser  perto das empresas ou instituições de educação onde os JUA
trabalham ou estudam,  ou próximo de sítios como bares,  centros comerciais ou ginásios, onde
eles ocupam o seu tempo de lazer.

 

Lições t iradas:

Provavelmente não vão conseguir  distribuir  os vossos materiais em toda a cidade. Em vez disso,
devem escolher bem os lugares onde podem com maior probabilidade alcançar o vosso novo
grupo-alvo.

O que é importante é proporcionar materiais que sejam realmente úteis para o grupo-alvo,  para
que eles os usem regularmente na sua vida quotidiana e de cada vez se recordem do tema que
querem levar até eles. 
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Orçam ent o
 

Impressão:  412,81€

Design:  29,75€ 

 

Tot al  :  450  €
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Páginas de  I nt ernet
 

Conselhos prát icos 

http: / /www.motivators.com/Promotional-EcoFriendlyIceScrapers-Custom-38-742.html (raspadores
de gelo amigos do ambiente)

http: / /www.iaspromotes.com/1400-c-eco-friendly-items.htm (materiais de publicidade amigos do
ambiente)

 

Ligações sobre  a lt erações cl im át icas 

http: / /www.ft.com/cms/s/2/9d092c98-4184-11e1-8c33-00144feab49a.html# axzz1rpgBXr3p

(aquecimento global:  mais neve?)

http: / /www.un.org/en/globalissues/climatechange/ index.shtml

http: / /www.footprintrechner.at/ footprint/question/verkehr  
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Resum o
 

Foi produzido um protetor  de ecrã que foi desenhado como uma tira de banda desenhada,
contando a história de um jovem profissional, que tenta de várias estranhas formas de poupar
energia, antes de obter  sugestões úteis de poupar  energia no seu local de trabalho.

O protetor  de ecrã está disponível para download da internet  e também  para instalação massiva
numa empresa.
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Aquece
 

O protetor  de ecrã pode disponibilizar muita informação;

 

Os visualizadores dos protetores de ecrã,  na maioria das vezes, não estão em situações de stress
e têm tempo disponível para ler a informação;

 

Após a concretização do protetor  de ecrã,  a disseminação é barata.

 

Arrefece
 

O protetor  de ecrã será mais dispendioso no início do que qualquer  outro tipo de produto
impresso.
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I ngredient es
 

Quant idade               Nom e

 
1         proposta de design e

mensagem 

1                designer multimédia

1          conta numa Plataforma online
de software (para disponibilizar
o protetor  de ecrã)

50    Cds para gravar e capas

  
  
 
 

 

Tem po  de Cozedura            [ 2  m ont hs]

 
 
 

Dif iculdade                        [ Mest re]  
 

 
 

Nº  de  Chef 's       

 

  
Orçam ent o

    
700 €         

 

Dicas para  reduzir  o  Orçam ent o

Cr iar  um   sl ideshow

Criar um protetor  de ecrã com elementos em movimento é mais dispendioso do que com imagens
estáticas.

 

Usar  sof t w are  l ivre

Não há possibilidade de contratar  um agente de multimédia? Não há problema. Há diverso
software livre que permite facilmente criar  um protetor  de ecrã como:  '2D+ 3D Screensaver
Maker', 'Flash ScreenSaver Builder',  entre muitos outros.
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Resum o
 

Com esta EduAção o nosso principal  objetivo era consciencializar  e aumentar o conhecimento dos
JUA sobre o movimento de comércio justo,  tendo por base a promoção do ODM 8 - Desenvolver
uma Parceria Global.

Falar  de comércio justo é falar de preços justos, de condições de trabalho dignas,  de
sustentabilidade local e práticas de comércio justas para produtores e trabalhadores do Sul
Global. Falar  de comércio justo é falar de pessoas.

O vídeo Já bebeu um Justo ?  procura aliar  o consumo de um dos produtos mais consumido em
Portugal , o café , com a necessidade de aumentar o conhecimento sobre comércio justo.

Portugal é um país de consumo de café:  a cada esquina das principais cidades, a cada recanto
encontra um café, um bar ou restaurante. De acordo com as especificidades regionais, pode pedir
um café, das mais diversas maneiras:  um Café;  um Simbalino; uma Bica.

Esta especificidade permitiu-nos inventar uma quarta maneira de pedir um café:  um Justo!

Como ONGD podemos afirmar  que um vídeo online é uma excelente maneira de promover
projetos e ideias.

Através das imagens e palavras-chave torna-se mais fácil ao espectador perceber  a mensagem. O
vídeo pode ser  partilhado com alguma facilidade e deste modo chegar junto de uma audiência
mais vasta,  através das redes sociais,  conferências, e outros eventos web.
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Aquece
 

Um a exper iência  única:

O processo de preparação do vídeo é uma experiência fantástica que requer inovação,
criatividade e sorte!

 

 

Um  Vídeo or iginal:

Este é o primeiro microfilme do género em Portugal.

 

Mensagem  Cr iat iva:

Em Portugal,  existem algumas especificidades regionais que marcam a maneira como se pede um
café:  Café, Bica e Simbalino. Com este vídeo procurámos introduzir  de forma original e divertida
uma nova maneira de pedir café.

 

Arrefece
 

Canais de  Dissem inação:

Apesar  dos vídeos online serem facilmente partilhados e disseminados, é necessário ter uma boa
rede de canais de comunicação para divulgar o vídeo.. Estabelecemos um plano de comunicação
para disseminar  o projeto, mas sentimos desde logo alguns constrangimentos:  entre ONGD existe
alguma "pudor" na partilha de material promocional;  é fácil fazer  um gosto num vídeo, mas é
mais difícil  partilhar o mesmo;  os restaurantes e bares não promovem este tipo de filmes nos
seus canais de comunicação e as instituições públicas necessitam de uma autorização prévia.

 

Medir  o  im pact o dest e  t ipo de  EduAção:

Esta é uma tarefa complicada...Conseguimos saber o número exato de pessoas que visualizaram
o filme, mas não conseguimos aferir  do impacto da mensagem nas suas atividades e padrões de
consumo.
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[ 6  m eses  de  peraparação +  10  d ias de  ação]
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Orçam ent o    
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THE WORLD A BETTER PLACE 
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CONTACT

http://www.bakeabetterplace.org/actions%20-%20our%20recipes/Fair%20Coffee%20Film%3A%20Did%20You%20Ever%20Drink%20a%20Fair%3F/Ingredients%20.html?-_Filme_sobre_o_Com%C3%A9rcio_Justo%2FIngredientes_html=
http://www.bakeabetterplace.org/%C4%8Desky/Na%C5%A1e%20akce/Fair%20kaf%C3%A9%20film%3A%20Pili%20jste%20n%C4%9Bkdy%20fair%3F/Ingredience.html?-_Filme_sobre_o_Com%C3%A9rcio_Justo%2FIngredientes_html=
http://www.bakeabetterplace.org/deutsch/Unsere%20Experimente/Fair%20Coffee%20Film%3A%20Did%20You%20Ever%20Drink%20a%20Fair%3F/Ingredients%20.html?-_Filme_sobre_o_Com%C3%A9rcio_Justo%2FIngredientes_html=
http://www.bakeabetterplace.org/polski/Nasze%20akcje/Sprawiedliwa%20kawa/Sk%C5%82adniki.html?-_Filme_sobre_o_Com%C3%A9rcio_Justo%2FIngredientes_html=
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Úvod

Shrnutí

Výhody & nevýhody

I ngredience

P íprava "těsta"
Pečeme akci

 
 

Nechte nám vzkaz

Podělte se o vaši akci

 

Fair kafé filmŚ Pili jste někdy fair?
aneb

 

Jak  získat  pozornost  Mladých  profesionálů krátkými  klipy
 

 
 
 

P íprava  těsta
 

Krok  1 :  Nápad:  Z  hlavy  na  papír .

Už p edem jsme byli rozhodnuti, že tato akce musí souviset s Fair trade. Protože Fair trade nemá
v Portugalsku velkou váhu, tým z naší organizace IMVF (Instituto Marques de Valle Flor)  se sešel
a p emýšlel, co bychom měli udělat? Po několika minutách nás napadla myšlenka propagovat Fair
trade kávu. 

 

Krok  2 :  Jak ?

Jak lze propagovat Fair trade kávu? Jak se zamě it na mladé profesionály? Jak oslovit budoucí
spot ebitele fair trade? Nejprve jsme si určili hlavní otázky a dali jsme si na ně jednoduchou
odpověď. V jednoduchosti je krása.
S ohledem na charakteristiku mladých profesionálů jsme se rozhodli, že ideálním prost edkem pro
dosažení našeho cíle je internetové video.

Krok  3 :  Dozvědět  se více  o  internetových videích.
Pro tým projektu to bylo vůbec poprvé, kdy musel propagovat internetové video o Fair trade.
Abychom se dozvěděli více o pravidlech internetových videí, udělali jsme malý průzkum. 
 

Krok  4 :  Průzkum.
Pro tvorbu internetového videa existuje několik zlatých pravidel.
Pravidlo 1: Zbytečně video neprodlužovat
Krátká a stručná virální videa mají daleko větší úspěch než ta dlouhá. Důvod je z ejmý - lidé mají
omezený rozsah pozornosti.

Pravidlo 2: Hovo it jasně
Každý, kdo někdy pracoval na produkci internetového videa, zná první pravidlo vypravování:
mluvit z etelně.
Pravidlo 3:  Pozor na autorská práva

Každý ví,  že materiály vázané autorskými právy jsou na YouTube zakázány.  YouTube má vlastní
systém identifikace obsahu, který takové materiály vyhledá a následně uvědomí držitele
autorských práv - to vše bez jakékoliv lidské asistence.

Pravidlo 4:  Sebezdokonalování

Nejlepší tvůrci virálních videí jsou ti, kte í se neustále zlepšují.
Pravidlo 5:  Aktuálnost

Je vždy dobré, aby vaše virální videa byla aktuální. Chcete p ece prezentovat současné trendy,
novinky, události,  technické vychytávky nebo oblíbené memy.

Všechna pravidla mají výjimku:

Nakonec se ale všechna videa ší í z jediného důvodu: štěstí, empatie a propagace celebrit. Také
nemůžeme zapomenout na humor, protože videa, která nedovedou diváky pobavit, nemají šanci.
Ale pozor! To, že se budete ídit "pravidly" ještě není záruka úspěchu. 
[Zdroj:  Viral Video Rules:  How to Break 'em & Still Go Viral - Red Letter Media
http: / /www.reelseo.com/viral-video-rules/# ixzz1wCZz8EFX]

Více informací o internetových videích http: / / youtu.be/COvrf6NoCog

Krok  5 :  Začínáme tvo it.
Po několika tipech a malém průzkumu o tvorbě internetového videa jsme se rozhodli vytvo it
vlastní video.

 

Sdělení videa
Portugalsko je země, kde se pije káva: Ve velkých městech najdete kavárnu témě  na každém
rohu ulice. A vaši kávu si můžete objednat nejméně 3 způsoby: Café, Bica a Simbalino.
(Americano, espresso, latté, černá, bílá,...). Je to místní specialita. My jsme se rozhodli, že toho
využijeme a vytvo íme vtipné video, které vzbudí lidskou zvědavost.
ekli jsme si: "Proč nevytvo it čtvrtý způsob objednávání kávy: Café, Bica, Simbalino a..... Justo

(Fair?"

 
Sdělení a vizuální p edstavaŚ
Čty i mladí profesionálové na konci pracovního dne sedí v kavárně, povídají si a odpočívají .
Rozhodnou se, že si dají kávu. Jeden z nich si objedná Café. Druhý si objedná Bica (espresso).
T etí Simbalino (Americano) a čtvrtý, poslední, si objedná Fair.  Taková objednávka číšnici zaskočí
a zeptá se:  "Co je to Fair?"

 
Pak se objeví titulek:

S Fair trade kávou máte záruku, že farmá ům bude zaplacena férová cena. Výrobci pak
rozhodnou, jak investují další peníze ve své obci - na vzdělání, dodávky čisté vody, zdravotní péči

http://www.reelseo.com/viral-video-rules/#ixzz1wCZz8EFX
http://youtu.be/COvrf6NoCog


<P edchozí strana Další strana>

nebo jiná životně důležité pot eby.
 

Pak ukážeme obrázky dětí ve škole v Africe.
 

Další titulek bude:

Fair trade = vzdělání + zdraví + životní prost edí
 

Následující titulek:

P idejte se k nám na stránce Facebooku „Společně za lepší svět“ a objevte nový životní styl pro
trvale udržitelný svět. 
 

Krok  6 :  Ově it  sdělení
Abychom otestovali naše sdělení, p edstavíme náš nápad komunikačnímu týmu a kolegům v naší
organizaci IMVF. (Mějte, prosím, na paměti, že je důležité ově it si sdělení p edem). Ze sdělení
byli velice nadšeni. ekli nám: „Dobrá asociace“, „Skvělé sdělení“, „Je to vtipné“, „Na mě by to
zabralo, chtěl bych se dozvědět o Fair trade více.“, „Nerozumím“.
Teď, když jsme se ujistili, že naše sdělení funguje, p ipravili jsme se na další krok. 
 

Krok  7 :  Kontaktovat filma e.
Z důvodu omezeného rozpočtu jsme se rozhodli kontaktovat studenty kinematografie na
univerzitě. Naštěstí pro nás to byl jednoduchý proces, protože jeden z našich kolegů z oddělení
pro komunikaci se tomu právě teď věnuje. Šli jsme na univerzitu, mluvili jsme s profesorem
(kterého jsme si p edem vybrali) a vysvětlili jsme mu náš plán. Profesor  nám ekl, že studenti se
pro tento typ práce dokážou opravdu nadchnout. Pak jsme si vybrali jednoho studenta. Vysvětlili
jsme mu náš projekt (komunikovali jsme p es email, protože student byl v Oportu, městě
vzdáleném 3 000 km od naší kancelá e), a také naše sdělení. 
 

Krok  8 :  Zpětná vazba  od  filma e.
Filma ův p ístup ke sdělení i navrhovaným dialogům byl velmi pozitivní. Vyžádali jsme si záběry
dětí ve školách, abychom mohli zahájit p ípravy na video. Bohužel naše záběry  nebyly v p íliš
vysoké kvalitě. Filma  navrhl, že pokud nemáme lepší záběry, může pro druhou část videa použít
fotografie. Takže jsme pot ebovali plán B. 
 

Krok  9 :  "Plán B"

Jak zajistit  fotografie ze škol v rozvojových zemích? Jakožto nevládní rozvojová organizace máme
mnoho fotografií Proto jsme se rozhodli prohlédnout  všechny naše fotografie a vybrat ty, které
bychom mohli použít pro naše video. Hlavní myšlenkou bylo ukázat, že díky Fair trade mohou děti
chodit do školy a život farmá ských komunit se může zlepšit. Po první fázi výběru jsme fotografie
poslali filma i. 

  

Krok  1 0 :  Výroba videa.

To byla v celém procesu ta nejdelší fáze. Protože byl filma  zároveň i student, musel nejd íve
splnit své povinnosti na univerzitě. Také jsme měli problémy vybrat místo pro natáčení. Ve snaze
urychlit postup jsme k vyhledávání míst v Oportu použili internet. Místa, která navštěvují mladí
profesionálové - Určili jsme nejméně dvě místa a zaslali jsme je filma i, který měl za úkol
kontaktovat majitele barů a vyžádat od nich souhlas.
První kontakt se mu poda ilo navázat až na konci listopadu. Jeden z majitelů ekl, že to není
žádný problém. Filma  zodpovídal také za výběr herců (navrhli jsme pouze genderově vyvážené
obsazení). Pro zahájení natáčení se stanovilo datum 6. prosince. Kvůli špatnému počasí se
natáčení muselo odvolat a stanovit nové datum.
V této fázi došlo k velkému zpoždění a první koncept videa jsme obdrželi až na konci ledna.
Opravili jsme malé chyby a v únoru bylo video hotové!

 

Krok  1 1 :  Plán pro ší ení  videa.
Zatímco jsme čekali na video, p ipravili jsme si ve spolupráci s oddělením komunikace naší
organizace plán pro jeho ší ení. Protože cílovou skupinu jsme již určili a stránka na Facebooku už
byla také vytvo ena, bylo jednoduché určit způsob, jakým bude video ší eno.

(M)BAKE 

THE WORLD A BETTER PLACE 

 Zdroje

Kontakt
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Fair  Coffee Film:  Did  You Ever  Drink  a  Fair?
or

How  t o  reach  Young Modern  Per form ers w it h  short  cl ips
 

 
 

Cake  base
 

1st  st ep  -  The idea:  f r om  brain  t o  paper

We already had decided that this action had to be related with fair trade. As fair trade doesn’t
have a wide acceptance in Portugal,  the development education team of  our organization IMVF
(Instituto Marques de Valle Flor)  was gathered in the room thinking, what  should we do? In  a
few minutes we thought, let’s promote fair trade coffee.

 

2nd  st ep  -  How ?

How can we promote fair trade coffee? How can we target  YMPs? How to address fair trade
consumption? We started to identify our main questions and give simple answers for them. Keep
it  simple. Having in mind the characteristics of  YMPs, we defined online video as the ideal means
to achieve our idea.

 

3rd st ep  -  Learn ing  m ore  about  on l ine  v ideos

For our department  this was the first t ime that we had to promote an online video about  fair
trade. To learn more about  online video rules, we started to research.

 

4t h  st ep  -  Research

There are some golden rules when we are creating a online video. These did not  only help us in
addressing YMPs with our action, but are generally  helpful for getting across a message on
development topics by means of  a short  clip.

Rule 1: Keep it  short
Viral videos with short  run times historically do far better  than longer videos.  There’s an obvious
reason for this:  people have crappy attention spans.

Rule 2: Speak clearly
Anyone who has dabbled in online video production knows the first rule of  narration:  speak
clearly.

Rule 3: Avoid copyrighted material
Copyrighted material is a big no-no on YouTube. They have their  fancy content  ID system,  which
finds such material and then alerts the copyright  holder – all without the help of  a human being.

Rule 4: Reinvent  yourself
The best  viral video creators are the ones who keep innovating.

Rule 5: Be timely
I t ’s always a good idea for your viral videos to be current. You want  to play off  current  trends,
news events, hot  gadgets,  or popular  memes

All rules have an exception:
At  the end of  the day, these videos go viral for one reason:  luck, empathy, and promotion by
celebrities.

We also can’t  forget  to mention humor,  because these videos would have fallen flat  immediately
if  they didn’t  make their  target  audience laugh.

Be alert
Even when you follow the “rules,”  there’s no guarantee of  success.
Source:  Viral Video Rules:  How to Break 'em & Still Go Viral - Red Letter Media 
www.reelseo.comvideo

To learn more about online videos 

http: / / youtu.be/COvrf6NoCog

 

5t h  st ep  -  St ar t ing  t o  creat e

After some tips and research on how to produce an online video, we decided to go ahead with
our own.

Our  idea was to bring the development topic, fair trade, closer to the everyday lifestyle of  our
target  group, YMPs. So when thinking about  the message,  it  is a good start  to think about  the
possible connections between this development topic and what  our target  group does everyday.
This goes not  only for producing a short  clip,  but really for any kind of  action that is about
lifestyle change. 

Portugal is a country  of  coffee consumption:  on any corner of  a major  city you will find a coffee
shop.  And you can order your coffee in at  least three different  ways:  Café, Bica, and Simbalino
(Americano,  espresso, latte,  black, light…).  I t ’s a regional specificity. So we decided that we can
use this and make a funny video.

We thought:  why not  create a fourth way for ordering coffee:  Café, Bica, Simbalino  and…Justo
(Fair) ?

 

Message and Visual:
Four YMPs in a coffee shop after a day of  work, talking and relaxing during happy hour.  Then
they decide to order a coffee. One of  them asks for a Café (Coffee).  The other  one orders a Bica

http://www.bakeabetterplace.org/actions%20-%20our%20recipes/Fair%20Coffee%20Film%3A%20Did%20You%20Ever%20Drink%20a%20Fair%3F/Cake%20base.html?%2FCake_base_html=
http://www.reelseo.com/viral-video-rules/#ixzz1wCZz8EFX]
http://youtu.be/COvrf6NoCog


EDUAÇÕES OBJETIVO INVENTÁRIO DA
COZINHA

GRUPO-ALVO
DESTINATÁRIOS

CONHEÇA A SUA
COZINHA

QUEM  SOMOS OS
CHEF'S

GALERIA

english

česky
deutsch

polski

português

 
 
Contexto

Resumo

Aquece & Arrefece

I ngredientes

Passo a Passo

À Mesa

Sobremesa

Orçamento

Páginas de I nternet

 
 

CAI XA DE Comentários

Partilhe as suas Ações

 

"Já  bebeu um  j ust o?" -  Filme sobre  Comércio Just o
ou

Com o  chegar  j unt o dos Jovens Urbanos At ivos at ravés de  m icro- f i lm es.  

 
 

Preparação

1 ,  2 ,  3  . . .Ação
 

1º  passo  -  A ideia:  Do cérebro  ao papel

A decisão sobre a temática tinha sido já discutida e firmada entre parceiros europeus.

Como o Comércio Justo ainda não tem um grande peso em Portugal,  a equipa de Cidadania
Global do IMVF reuniu-se para pensar qual seria a melhor maneira de abordar este tema. Após
uma chuva de ideias decidimos abordar a questão do café de comércio justo.  

2º  passo  -  Com o?

Como promover o café de Comércio Justo? Como podemos fazer  chegar a nossa mensagem junto
dos JUA?  Como abordar o tema do Comércio Justo e Consumo Responsável?

Começámos por identificar  as principais questões e dar respostas simples , não simplistas, às
questões levantadas.   

Keep it  simple. Não complicar era a nossa ideia chave.

Tendo em conta as características dos JUA acordámos que produzir um microfilme sobre a
temática poderia ser  uma boa maneira de apresentar  a nossa EduAção.

3º  passo  -  Aprof undar  o  conhecim ent o  sobre  v ídeos on l ine

Porque era a primeira vez que produzíamos um micro-filme sobre Comércio Justo, sentimos a
necessidade de aprofundar  o nosso conhecimento sobre as regras que um vídeo deve obedecer e
também  sobre o movimento de Comércio Justo. 

4º  passo  -  Pesqu isa

Existem algumas regras de ouro quando se cria um microfilme online.  Estas regras não só nos
ajudaram a endereçar  a nossa mensagem aos JUA, como se revelaram bastante úteis para
desenvolver outros tópicos de Cidadania e Desenvolvimento Global.

1ª  Regra: Manter o vídeo curto
As "curtas"  vírais no Mundo do vídeo online têm tido +  sucesso do que os tradicionais vídeos +
longos.  Uma boa razão para isso, é que as pessoas dispersam a sua atenção para outras
atividades com grande facilidade.

2ª  Regra: Seja Claro
A primeira regra da narração em vídeos online é a narrativa curta e clara.

3ª  Regra 3: Evite material com Direitos de Autor
Os materiais com Direitos de Autor  são um grande NÃO no  YouTube. De facto,  através de
sistemas de alerta de músicas e conteúdos é bastante provável que a equipa do Youtube retire o
seu filme, caso este esteja a violar Direitos de Autor.

4ª  Regra: Reinvente-se
Os melhores vídeos virais são aqueles que constantemente se reinventam.

5ª  Regra: Seja Preciso e atual
É sempre uma boa ideia que o seu vídeo viral seja  atual,  ou seja,  aborde temas da importantes
do nosso quotidiano,  de forma a chamar a atenção do público-alvo.

Claro que todas as regras têm uma exceção:
No final do dia, os vídeos tornam-se vírais por uma razão:  sorte, empatia e promoção (sobretudo
se for uma celebridade a fazer  a promoção do vídeo...)

Não nos podemos esquecer de mencionar o humor,  porque os grandes vídeos vírais fazem a
audiência rir.

Esteja atento
Mesmo que siga todas estas regras não há garantia de sucesso.

Fonte:  Viral Video Rules:  How to Break 'em & Still Go Viral - Red Letter Media 
www.reelseo.comvideo

Para saber  +  sobre vídeos online 
http: / / youtu.be/COvrf6NoCog

 

5º  passo  -  Mãos na  m assa

Após algumas dicas e pesquisa sobre como produzir um vídeo online,  decidimos avançar .

A nossa ideia era trazer  para a mesa, para junto dos JUA , tópicos do Desenvolvimento, em
particular o tema do Comércio Justo, procurando simultaneamente estabelecer  uma relação com
o dia-a-dia do nosso grupo-alvo.

É bastante útil tentar  identificar  as ligações entre o tema a abordar e as experiências quotidianas
do nosso grupo-alvo,  os JUA. 

Portugal é um país de consumo de café:  a cada esquina das grandes cidades, em cada recanto é
possível encontrar um café, um bar, um restaurante. As especificidades regionais da língua
permitem-nos também  pedir um café de 3 maneiras diferentes:  Café, Bica, and Simbalino.

Pensámos então,  porque não "brincar"  com esta situação e arranjar uma 4ª  maneira de pedir um
café? Porque não acrescentar  UM JUSTO?

Mensagem e Cenário:
4 JUA sentados numa esplanada de um café, depois de um dia de trabalho,  a falar , a
descontrair....  Estes jovens decidem pedir um café. 3 deles pedem o café de maneira tradicional:
"Uma Bica";  Um Café" ;  "Um Simbalino" e o último pede por um Justo. Os colegas ficam

http://www.bakeabetterplace.org/actions%20-%20our%20recipes/Fair%20Coffee%20Film%3A%20Did%20You%20Ever%20Drink%20a%20Fair%3F/Cake%20base.html?-_Filme_sobre_o_Com%C3%A9rcio_Justo%2FPasso_a_Passo_html=
http://www.bakeabetterplace.org/%C4%8Desky/Na%C5%A1e%20akce/Fair%20kaf%C3%A9%20film%3A%20Pili%20jste%20n%C4%9Bkdy%20fair%3F/P%C5%99%C3%ADprava%20%22t%C4%9Bsta%22.html?-_Filme_sobre_o_Com%C3%A9rcio_Justo%2FPasso_a_Passo_html=
http://www.bakeabetterplace.org/deutsch/Unsere%20Experimente/Fair%20Coffee%20Film%3A%20Did%20You%20Ever%20Drink%20a%20Fair%3F/Cake%20base.html?-_Filme_sobre_o_Com%C3%A9rcio_Justo%2FPasso_a_Passo_html=
http://www.bakeabetterplace.org/polski/Nasze%20akcje/Sprawiedliwa%20kawa/Ciasto.html?-_Filme_sobre_o_Com%C3%A9rcio_Justo%2FPasso_a_Passo_html=
http://www.reelseo.com/viral-video-rules/#ixzz1wCZz8EFX]
http://youtu.be/COvrf6NoCog


admirados e perguntam:"Um Justo? O que é um Justo?

Aparece então uma legenda com a explicação

Com café de Comércio Justo garante que os produtores de café recebem um preço justo pelo seu
produto. Os produtores decidem depois investir  esse dinheiro na sua comunidade, em setores
vitais,  como a educação, a saúde

Mostramos depois imagens de crianças nas escolas nos Países em Desenvolvimento, aparecendo
outro subtítulo:  Comércio Justo =  educação +  saúde +  ambiente

Segue-se um outro "frame":  Junte-se a nós na página de Facebook  'Connected for a better
world'  e descubra novos Estilos de Vida para um Mundo +  Sustentável

Segue-se um outro "frame" :  Junte-se a nós na página de Facebook  'Connected for a better
world'  e descubra novos Estilos de Vida para um Mundo +  Sustentável

6º  passo  -  Val idar  a m ensagem  

Para testar a nossa ideia, apresentámos a nossa mensagem à equipa de comunicação do IMVF,
pois é importante validar a mensagem. O pré teste , sobretudo junto do grupo-alvo pode ajudar-
nos a ter  uma ideia das primeiras reações e proceder a alguns ajustamentos caso seja
necessário.

As reações foram bastante positivas. Mutos dos nossos colegas referiram a boa associação entre
o tema e a realidade,  outros gostaram da mensagem, outros acharam a ideia original e claro
tivemos algumas reações menos positivas, em que a mensagem não era de todo percetível.

Mas agora que estávamos confiantes na nossa menagem, estávamos preparadas para o próximo
passo.

7º  passo  -  Cont at ar  o  real izador

Com uma verba orçamental muito reduzida, decidimos contactar  um estudante universitário de
cinema. Felizmente para nós,  foi um processo relativamente simples, uma vez que uma das
nossas colegas de comunicação sabia como estabelecer  esse contacto.

A professora disse-nos que de um modo em geral os estudantes costumam apreciar  este tipo de
trabalhos, então,  selecionámos  um estudante, do Porto,  a quem explicámos o projeto, a ideia e a
mensagem.

 

PDF:  letter  to filmmaker 1

PDF:  letter  to filmmaker 2

 

8º  passo:  O f eedback  do  real izador /  produt or

Como ONGD sabíamos qual a mensagem que queríamos passar,  mas é sempre importante ouvir
o que o realizador/  produtor tem para nos apresentar.  Esta troca de ideias e de experiências
pode ser  uma mais-valia e acrescentar  qualidade ao filme. E qualidade é uma das características
que os JUA mais apreciam.  

O realizador estava muito confiante na mensagem e no diálogo e pediu-nos que lhe enviássemos,
se possível,  imagens e vídeo de crianças nas escolas nos Países em Desenvolvimento.
Infelizmente o nosso acervo não era suficiente para dar resposta ao realizador, pelo que apenas
enviámos fotos...  E assim começou o nosso Plano B.

 

9º  passo  -  Plano  B

Como conseguir  imagens de crianças nas escolas nos Países em Desenvolvimento? Como ONGD
temos um imenso acervo fotográfico.

Após algumas horas e seguindo o Código de Conduta de Mensagens e Imagens , selecionámos as
imagens. O nosso ponto de partida era mostrar  que com o Comércio Justo as crianças poderiam
frequentar  a escola e as condições de vida dos produtores de café e das suas comunidades
seriam  melhoradas.

 

 

 

 

10º  passo  -  A produção  de  um  m icrof i lm e

Este processo foi bastante demorado. Existem uma série de variáveis que têm de ser
equacionadas na produção de um filme seja micro ou não:  a localização,  o tempo e a
disponibilidade da equipa.

Como estudante universitário,  o nosso realizador tinha trabalhos académicos prioritários,   além de
que a escolha do local para as filmagens foi bastante complicada.

Apesar  de no início do projeto termos já identificados os Hot  Spot frequentados pelos JUA, era
necessário verificar se eles se mantinham como lugares de atração e aguardar que o tempo nos
ajudasse.  

Os primeiros contactos com os proprietários dos espaços ocorreram em Novembro. Após este
primeiro passo o realizador contactou os atores, sendo que solicitámos que a igualdade de
género fosse salvaguardada.

As primeiras filmagens foram marcadas para 6 de dezembro, mas as más condições climatéricas
impediram a captura de imagens de qualidade.  Foi então marcada uma nova data.  Este foi um
processo que se arrastou, uma vez que estávamos em pleno Inverno.

Dica:  As condições climatéricas são essenciais na captura de imagens para um filme, sendo o
idealum dia luminoso e quente.

Claro que com muito dinheiro,  a equipa de produção poderia reproduzir  essas condições,  com
equipamentos e software de "ponta",  mas esse não era o caso.

Fazer mais com menos têm sido uma prática constante das ONGD nacionais  e como tal estas
questões têm de ser  equacionadas nos planos de elaboração do filme.

No final de Janeiro conseguimos filmar e recebemos o primeiro rascunho em fevereiro de 2012.

Identificámos algumas gralhas nas legendas e no final de fevereiro o nosso microfilme estava
pronto a ser  exibido.

 

11º  passo  -  Plano  de  Com unicação

Enquanto aguardávamos pelo microfilme, preparámos um pequeno plano de comunicação para



< Página anterior Página seguinte>

disseminar  o filme, conjuntamente com a nossa equipa de comunicação.

Um plano de comunicação é uma ferramenta essencial para qualquer  ação que envolva canais de
comunicação.  Um plano de comunicação simples, deve abordar as seguintes questões

a) A quem queremos chegar

b)  Que canais de comunicação queremos usar

c) Em que altura queremos estabelecer  uma relação com os media.

No nosso caso, e uma vez que o grupo-alvo já estava identificado e o canal de comunicação
principal  estabelecido, a nossa página de facebook, concentrámos aí os nossos esforços.
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"Já  bebeu um  j ust o?" -  Filme sobre  Comércio Just o
ou

Com o  chegar  j unt o dos Jovens Urbanos At ivos at ravés de  m icro- f i lm es.  

 
À Mesa
 

12º  passo  –  Going  Viral !

 

Decidimos apostar no facebook e num email promocional que apresentava o filme. A escolha da
rede social baseou-se no facto de termos já um grande número de seguidores na nossa página.

 

A escolha dos canais de comunicação podem contudo ser  as mais diversas, dependendo inclusive
do tipo de ação.

 

A vantagem dos micro-filmes é que podem ser  utlizados em diversos canais de comunicação,
como a internet, televisão ou o cinema.

 

Como servimos o micro-filme:

 

No dia 10 de feveiro exibimos pela primeira vez o vídeo "Já bebeu um Justo"

 

Acompanhamos esta exibição com uma mensagem curta.  E você já bebeu um justo?

 

Nos primeiros 10 dias registámos +  de 200 visualizações, e depressa percebemos que o nosso
vídeo não se ira tornar viral.

 

Os nosso seguidores e as ONGD nacionais partilharam o filme nos seus canais de comunicação.

 

 

 

 

Para alcançar os nosso objetivos de disseminação enviámos um email promocional do filme para
a nossa base de dados. Mais de 2000 pessoas receberam o email promocional. 

 

Facebook

Como todas as ideias registadas nesta base de dados , seguimos o conceito de Aprendizagem
Casual, Aprendizagem pelo Caminho.  Isto quer dizer informação rápida.

Com o nosso microfilme  procurámos despertar  a curiosidade dos JUA sobre o tema, ao mesmo
tempo que tentámos passar  uma mensagem -chave. Num microfilme não há muito espaço para
informações detalhadas.

Neste caso inserir  o endereço do facebook no filme é essencial,  porque é aí que podemos ir
colocando informação detalhada sobre o tema e sobre estilos de vida sustentáveis.

No mesmo dia que exibimos o filme, desafiámos os nossos fãs a irem para a rua e pedirem um
Justo.

3 dias depois inserimos um novo comentário no Facebook.

“Milhões de pessoas em todo o Mundo iniciam o seu dia com um café. Esta manhã beba um
Justo"

Depois, para promover o ODM 8 optámos por dar exemplos concretos de como as escolhas das
pessoas podem fazer  a diferença na prossecução dos ODM.

 

ODM 1: Erradicar a pobreza extrema e a fome
Promovemos a Marcha Mundial contra a Fome ( 22 de Maio, Lisboa)

"End Hunger:  Walk the World" ievento anual que procura recolher  fundos utilizados pela WFP no
combate à fome e à má nutrição de crianças em todo o Mundo.

 

http://www.bakeabetterplace.org/actions%20-%20our%20recipes/Fair%20Coffee%20Film%3A%20Did%20You%20Ever%20Drink%20a%20Fair%3F/Centre.html?-_Filme_sobre_o_Com%C3%A9rcio_Justo%2F%C3%80_Mesa_html=
http://www.bakeabetterplace.org/%C4%8Desky/Na%C5%A1e%20akce/Fair%20kaf%C3%A9%20film%3A%20Pili%20jste%20n%C4%9Bkdy%20fair%3F/Pe%C4%8Deme%20akci.html?-_Filme_sobre_o_Com%C3%A9rcio_Justo%2F%C3%80_Mesa_html=
http://www.bakeabetterplace.org/deutsch/Unsere%20Experimente/Fair%20Coffee%20Film%3A%20Did%20You%20Ever%20Drink%20a%20Fair%3F/Centre.html?-_Filme_sobre_o_Com%C3%A9rcio_Justo%2F%C3%80_Mesa_html=
http://www.bakeabetterplace.org/polski/Nasze%20akcje/Sprawiedliwa%20kawa/%C5%9Arodek%20ciasta.html?-_Filme_sobre_o_Com%C3%A9rcio_Justo%2F%C3%80_Mesa_html=
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ODM 2: Atingir o ensino básico universal
O projeto Hunger Project’s Women’s Leadership Workshop procura melhorar  as condições de vida
de toda a comunidade (nos Países em Desenvolvimento), e deste modo assegurar que as
meninas têm acesso a uma educação de qualidade  http: / /www.thp.org/

 

ODM 3: Promover a I gualdade de Género e capacitar as mulheres
African Women in Agricultural Research and Development  (AWARD)  é um projeto de promoção
da Igauldade de Género e Diversidade http: / /www.awardfellowships.org

 
ODM 4: Reduzir  a Mortalidade I nfantil
UNICEF Tap Project  - Clean Drinking Water for Children. Projeto da UNICEF "Água da Torneira -
Água Limpa para as Crianças."

 
ODM 5: Melhorar a Saúde Materna
 Promovemos a camapnha da  ONE  sobre saúde Materno-Infantil 
http: / /www.one.org/c/ international/ issue/951/

 

OMD 6: Combater o vírus VI H/ SI DA, a Malária e outras doenças.
Africa is moving on AIDS http: / /www.youtube.com/watch?v= 74wlkdTHI jw

 

ODM 7: Assegurar a Sustentabilidade Ambiental
Vídeo víral da  WWF: I t  all comes back to you. http: / / youtu.be/3Wht7Vj6u2g

Calculadora de Carbono :http: / / calculator.carbonfootprint.com/calculator.aspx?tab= 3

Starbucks é o maior comprador de café de Comércio Justo 
http: / /www.youtube.com/watch?v= 9hapVwQrL38

Ben&Jerry's Coconutterly  Fair.  
https: / /www.youtube.com/watch?feature= player_embedded&v= F_6OYOIOlEQ

What's an ocean garbage patch? http: / /www.youtube.com/watch?v= J-gqJAsXiKQ

 

ODM 8:  Estabelecer uma Parceria Mundial para o Desenvolvimento
 Ecoturismo e Volunturismo

 http: / /www.ekkobrasil.org.br

http: / /www.mamiraua.org.br/

http: / /www.aoka.com.br

http: / /www.earthwatch.org

http: / /www.sarvodaya.org
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Ups
 

Very useful.

 

MDGs can be presented in an informal and attractive way.

 

Synergies with travel agencies open the door for future actions.

 

Disseminated at  the largest  international tourism  exhibition promoted in Portugal:  great visibility.

 

 

 

Dow ns
 

Recycled paperboard is easily destroyed by the rain.

 

The rope was,  in our case, not  appropriate for the labels.

 

Preparing the luggage labels by yourself  is very time consuming.
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Nechte nám vzkaz
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Budget
 

Tisk štítků: €674
Kroužky (6.000):  €48,30

Eyelets machines 5 pieces:  €30,00

Waxed cotton rope (1260 m):  €46,16

Art designer:  €150

 

Tot al  Budget :  €1166
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Porquê envolver  este público na Educação para
o Desenvolvimento? 
 

Estamos a envolver os JUA com as ações aqui descritas porque este grupo social tem um grande
poder de influência na nossa sociedade. 

 

©  mconnors

 

Eles trabalham na economia, administração e vida cultural.  São bem formados, têm salários muito
acima da média, e detêm posições chave na vida laboral (ou estão prestes a candidatarem-se a
estas posições no fim  da faculdade).  Os JUA trabalham como conselheiros políticos,  advogados,
agentes de media ou jornalistas,  deputados, staff  dos CEOs,  gestores de projetos, analistas e
outras posições de alto nível.

 

Em contrataste com a classes sociais mais altas, os JUA não estão alinhados com sistema de
valores fixos mas considera-se que ainda são flexíveis para escolherem os seus valores. Como
têm uma mente aberta, os JUA mostram grande interesse nas políticas globais e estão abertos
aos tópicos de Desenvolvimento.

 

Esta é a hipótese que as ONGD têm para abrirem a Educação para o Desenvolvimento a um novo
grupo-alvo se compreendermos como abordar os seus interesses.
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Um  cheir inho de  Educação para  o Desenvolviment o na promoção
de Est ilos de  Vida
 

 

Alexfiodorov © 2009

 
Educação para o Desenvolvimento nos Estilos de Vida significa que cada um de nós pode
contribuir  para o Desenvolvimento global e para os objetivos globais tais como os Objetivos de
Desenvolvimento do Milénio (ODM) e outros.

 

Nem toda a gente é ativista por natureza!  A contribuição pode ser  muito diferente de pessoa para
pessoa. Vindos de ONGD sonhamos frequentemente com pessoas a tornarem-se ativas e a
participarem em eventos. Porém, para muitos grupos na sociedade isto não é uma opção.  Seja
por falta de tempo, falta de interesse na interação pessoal com outros sobre este tema, e/ou
falta de interesse no compromisso permanente, há muitas razões.

 

Para nós que trabalhamos nas ONGD, é muito importante a tomada de consciência de que nem
todos, e especialmente os JUA, estão interessados em tornarem-se ativistas políticos,  envolverem-
se numa ONGD, ir a manifestações em prol do GCAP, ou em envolver-se noutras formas de apoio
ativo aos ODM. Mas seria  fatal  pensar que estes grupos sociais estão perdidos para os temas do
Desenvolvimento ou que não vale a pena tentar  envolve-los na Educação para o
Desenvolvimento.

 

Ainda assim, há muitas outras formas de contribuir  para os temas do Desenvolvimento sem ser
participar num grupo ou movimento da sociedade civil.  Podem ser  coisas muito simples que os
JUA possam mudar nos seus hábitos diários. Há muitas interdependências entre os Estilos de Vida
diários individuais e os temas do Desenvolvimento.

 

Pensar globalmente envolve atuar localmente!

 

Os Estilos de Vida pessoais podem ser  alinhados para potenciar  o Desenvolvimento e reforçar o
processo dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio.  Beber  café de comércio justo contribui
para um salário decente dos pequenos produtores de café, produtores e trabalhadores nos Países
em Desenvolvimento.

 

Comprar  roupa etiquetada pode evitar  a utilização de trabalho infantil na produção no sudeste
asiático. Utilizar  a bicicleta para percorrer curtas distâncias e viajar de comboio em vez de
apanhar voos baratos pode reduzir  a pegada de carbono individual. Estes são apenas alguns
exemplos das inúmeras possibilidades para um envolvimento pessoal nos ODM através da
mudança dos Estilos de Vida diários.

 

Mas t odos podem  cont r ibuir !
As áreas de mudança pessoal importantes que nós podemos promover enquanto ONGD para o
nosso grupo alvo são:

 

Comportamentos de compra e de consumo

Padrões de Mobilidade

Energia

Ser sustentável na vida profissional

 

Com o  fazer  chegar  a  m ensagem  aos JUA?
 

 

Para chegar aos JUA descobrimos, durante as nossas ações, que
determinadas dicas  são mais úteis.  Quando tentamos promover a nossa
mensagem acerca da mudança de Estilos de Vida a grupos como os JUA,
pode ser  útil coordenar com outros efeitos secundários positivos que
geralmente advêm de uma mudança nos Estilos de Vida em prol do
Desenvolvimento – como, por exemplo:

 

 

 

 
Estilos de Vida Sustentáveis como uma tendência

Qualidade do Produto 

Poupança de Dinheiro

Benefícios pessoais em termos de flexibilidade de tempo

http://www.bakeabetterplace.org/deutsch/Methode/Wie%3F.html?_html=
http://www.lohas.com/


 

I sto não significa que os grupos como os JUA não estão interessados na responsabilidade moral
para o desenvolvimento global nas suas ações. Apenas significa que nós podemos aumentar o
apoio se também  enfatizarmos outras prioridades do grupo alvo.  Para aumentar ainda mais o
apoio a uma mudança no estilo de vida podemos dar informação muito concreta acerca do que
fazer.

 

Conselhos como este irão tornar mais fácil para o grupo alvo alterar  a sua ação:

 

Informação sobre a aquisição de carros ecológicos 

Informação sobre os locais de compra de produtos de Comércio Justo

Informação sobre como podem apoiar iniciativas de Desenvolvimento pela Internet

Informação sobre compra de computadores 

Informação sobre a reutilização de telemóveis

 

Decerto que irá encontrar muito mais informação concreta que pode ser  útil para o seu público.
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http://www.greenvehicleguide.gov.au/GVGPublicUI/home.aspx
http://www.fairtrade.net/our_members.html
http://www.care2.com/click-to-donate
http://makeitfair.org/en/take-action
http://www.greenerchoices.org/electronicsrecycling/el_cellphones.cfm
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Educação para o Desenvolvimento nos Estilos de Vida significa que cada um de nós pode
contribuir  para o Desenvolvimento global e para os objetivos globais tais como os Objetivos de
Desenvolvimento do Milénio (ODM) e outros.

 

Nem toda a gente é ativista por natureza!  A contribuição pode ser  muito diferente de pessoa para
pessoa. Vindos de ONGD sonhamos frequentemente com pessoas a tornarem-se ativas e a
participarem em eventos. Porém, para muitos grupos na sociedade isto não é uma opção.  Seja
por falta de tempo, falta de interesse na interação pessoal com outros sobre este tema, e/ou
falta de interesse no compromisso permanente, há muitas razões.

 

Para nós que trabalhamos nas ONGD, é muito importante a tomada de consciência de que nem
todos, e especialmente os JUA, estão interessados em tornarem-se ativistas políticos,  envolverem-
se numa ONGD, ir a manifestações em prol do GCAP, ou em envolver-se noutras formas de apoio
ativo aos ODM. Mas seria  fatal  pensar que estes grupos sociais estão perdidos para os temas do
Desenvolvimento ou que não vale a pena tentar  envolve-los na Educação para o
Desenvolvimento.

 

Ainda assim, há muitas outras formas de contribuir  para os temas do Desenvolvimento sem ser
participar num grupo ou movimento da sociedade civil.  Podem ser  coisas muito simples que os
JUA possam mudar nos seus hábitos diários. Há muitas interdependências entre os Estilos de Vida
diários individuais e os temas do Desenvolvimento.

 

Pensar globalmente envolve atuar localmente!

 

Os Estilos de Vida pessoais podem ser  alinhados para potenciar  o Desenvolvimento e reforçar o
processo dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio.  Beber  café de comércio justo contribui
para um salário decente dos pequenos produtores de café, produtores e trabalhadores nos Países
em Desenvolvimento.

 

Comprar  roupa etiquetada pode evitar  a utilização de trabalho infantil na produção no sudeste
asiático. Utilizar  a bicicleta para percorrer curtas distâncias e viajar de comboio em vez de
apanhar voos baratos pode reduzir  a pegada de carbono individual. Estes são apenas alguns
exemplos das inúmeras possibilidades para um envolvimento pessoal nos ODM através da
mudança dos Estilos de Vida diários.

 

Mas t odos podem  cont r ibuir !
As áreas de mudança pessoal importantes que nós podemos promover enquanto ONGD para o
nosso grupo alvo são:

 

Comportamentos de compra e de consumo

Padrões de Mobilidade

Energia

Ser sustentável na vida profissional

 

Com o  fazer  chegar  a  m ensagem  aos JUA?
 

 

Para chegar aos JUA descobrimos, durante as nossas ações, que
determinadas dicas  são mais úteis.  Quando tentamos promover a nossa
mensagem acerca da mudança de Estilos de Vida a grupos como os JUA,
pode ser  útil coordenar com outros efeitos secundários positivos que
geralmente advêm de uma mudança nos Estilos de Vida em prol do
Desenvolvimento – como, por exemplo:

 

 

 

 
Estilos de Vida Sustentáveis como uma tendência

Qualidade do Produto 

Poupança de Dinheiro

Benefícios pessoais em termos de flexibilidade de tempo

http://www.lohas.com/


 

I sto não significa que os grupos como os JUA não estão interessados na responsabilidade moral
para o desenvolvimento global nas suas ações. Apenas significa que nós podemos aumentar o
apoio se também  enfatizarmos outras prioridades do grupo alvo.  Para aumentar ainda mais o
apoio a uma mudança no estilo de vida podemos dar informação muito concreta acerca do que
fazer.

 

Conselhos como este irão tornar mais fácil para o grupo alvo alterar  a sua ação:

 

Informação sobre a aquisição de carros ecológicos 

Informação sobre os locais de compra de produtos de Comércio Justo

Informação sobre como podem apoiar iniciativas de Desenvolvimento pela Internet

Informação sobre compra de computadores 

Informação sobre a reutilização de telemóveis

 

Decerto que irá encontrar muito mais informação concreta que pode ser  útil para o seu público.
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http://makeitfair.org/en/take-action
http://www.greenerchoices.org/electronicsrecycling/el_cellphones.cfm
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Comport ament os de  Compra  e  Consumo 
 

©  SXC - Photo by Lotus Head

Razões para  m udar  
As condições de trabalho de muitos trabalhadores nos Países em Desenvolvimento, não são de
todo as melhores...aos baixos salários, adicionamos condições de trabalho precárias e muitas
vezes o desrespeito pelas leis fundamentais do trabalho,  como o trabalho infantil. 

Diariamente,  consumimos muitos produtos oriundos do Sul Global. Saber em que condições esses
produtos foram fabricados e comercializados, pode fazer  toda a diferença na vida de milhares de
pequenos produtores e trabalhadores.

A nossa escolha como consumidores pode fazer  a diferença. É uma escolha relativamente fácil e
simples!

A informação sobre produção e Comércio Justo pode fazer  toda a diferença na hora em que o
nosso grupo-alvo vai às compras. Assim um tema importante de Desenvolvimento , a ser
promovido pelas ONGD pode ser  o CONSUMO ÉTICO E RESPONSÁVEL

 

Opções de m udança  "que  servem  "  aos JUA
Primeiro,  podemos alertar  os JUA para os produtos que desrespeitam as normas éticas de
produção e comercialização, internacionalmente reconhecidas. Mas não basta alertá-los. É
necessário consciencializá-los para o Consumo Ético e Responsável.  Através de informação clara e
precisa poderemos tentar  influenciar  os padrões de consumo dos JUA:

 

Sem pre  que  possível  com pre  Produt os de  Com ércio  Just o

 

 

 

 

©  SXC - Photo by Ali Taylor

 

Os produtos de Comércio Justo garantem a aplicação de critérios sociais e ambientais na fase de
produção e comercialização do produto. Esta monitorização é possível de ser  aplicada no setor
agrícola, em produtos como o café, açucar, cacau, chocolate,  bananas, chá,  mangas e flores.
Também no setor têxtil e da joelharia é possível verificar se os critérios sociais e ambientais
foram cumpridos. www.fairtrade.net

 

Quando não  ex ist em  produt os de  Com ércio  Just o disponíveis,  podem os opt ar

por  produt os cer t i f icados socia lm ent e,  com o o  papel,  as pedras nat ura is e

m adeira .

 

                            

 

 

Algumas das certificações sociais garantem que os produtos adquiridos foram produzidos e
comercializados de acordo com as Convenções Internacionais de Trabalho.

 

http://www.bakeabetterplace.org/deutsch/Methode/Wie%3F/SHOPPING%20BEHAVIOR.html?%2FSHOPPING_BEHAVIOR_html=
http://www.cidac.pt/CJ.html
http://www.fairtrade.net/fairtrade_near_you.html
http://www.landmark-project.eu/pt/inicio/


Com prar  Produt os Regionais

©  SXC - Photo by Michal Zacharzewski;

Comprar  "comida lenta",  ou seja produtos regionais que promovem os mercados regionais e que
favorecem a sustentabilidade ambiental.

Esta opção,  tem também  um lado negativo, sobretudo na promoção do comércio global e nas
regras de  competitividade.

A compra de produtos regionais é possível para uma série de produtos como vegetais,  peixe,
carne, artesanato, madeiras, entre outros.  Em termos ambientais a pegada ecológica do produto
é sem dúvida mais baixa do que os produtos importados de outro país. www.slowfood.com

 

 

 

Produt os Sust ent áveis

Quando os produtos de comércio justo,  ou certificados não estão disponíveis podemos também
optar  por produtos sustentáveis, ecológicos e de longa duração.

A produção pelo preço mínimo origina muitas vezes exploração, trabalho forçado, trabalho
infantil, desrepeito social e ambiental...

Convém ainda relembrar que a produção de metal, plásticos, água e produtos químicos são
investidos em produtos com um ciclo de vida reduzido. 

Comprar  produtos de longa duração, não é garantia de que os critérios sociais e ecológicos são
respeitados, mas pelo menos contribuem para o consumo e aquisição responsável.

A reflexão e análise crítica sobre a sustentabilidade dos produtos abrange a quase totalidade de
produtos disponíveis www.goodguide.com desde sacos de compras, mobiliário, utensílios de
cozinha,  produtos tecnológicos...  www.climatesaverscomputing.org

 

 

Com o  dissem inar  a  m ensagem  ent re  os JUA?
 

©  SXC-Photo by LN Estas são as opções para promover o consumo ético e responsável. Mas o que

dizer aos JUA sobre isso?

A inform ação deve  ser  clara  e  corret a

Considerando que muitos Jovens Urbanos Ativos não estão interessados em pertencer a
movimentos de Comércio Justo , ou em tornarem-se ativistas desta causa, insistir sobre as causas
sociais implicitas ao movimento, bem, como os criérios e as certificações necessárias pode
revelar-se um processo moroso.

As nossas pesquisas mostram-nos que os JUA gostam de agir e contribuir,  mas através de uma
atividade específica. 

 

Por exemplo:

 

 

Sensibilize os JUA sobre lixo electrónico no seu local  de trabalho.  

Motive-os a comprarem produtos de comércio justo.  Apresente-lhes um
livro de receitas com Produtos de Comércio Justo

Convide-os para uma festa de troca de roupa

Mostre-lhes quais as etiquetas que devem procurar quando  vão às compras. 

 

 

Prom over  produt os de  Qualidade

Para maximizar ops nossos resultados junto dos JUA não deveremos impor comportamentos,  mas
sim defender o porquê de se consumir aquele produto.

Assim ao invés de escrever  "  Deve comprar produtos de Comércio Justo"  deveremos sensibilizar  e
consciencializar  para a qualidade do produto e o que ele representa num Mundo interdependente.

Apesar  das causas sociais que queremos apoiar, nunca devemos deixar de referir a qualidade e o
sabor do produto. 

 

 

 

Estilos de Vida para o Desenvolvimento
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©  SXC - Photo by Marcello eM

Padrões de  Mobilidade
 

Razões para  m udar
O ODM 7 - Assegurar a Sustentabilidade Ambiental -
está diretamente relacionado com a proteção
ambiental.

O ODM 7 reforça que o Desenvolvimento Humano só
é possível se assegurarmos a preservação dos
recursos ambientais das gerações presentes e
futuras.

Contudo, as alterações climáticas são a maior
ameaça aos ecossistemas e à biodiversidade.  As
emissões de dióxido carbono emitidas para a
atmosfera, são oriundas da utilização de energias
fósseis nos transportes e indústrias...

Se acha que não é nada consigo,  as mais recentes
catástrofes ambientais relembram-nos que temos
motivo de preocupação.

Mas também  a globalização e o turismo contribuem
para a poluição ambiental.   As viagens de longo curso, normais para tantos de nós,  têm a sua
quota parte na produção de emissão de gases nocivos para a atmosfera.

E não nos ficamos só pela viagem...  Mesmo em lazer,  os serviços que consideramos normais em
hotéis,  como a mudança e lavagem de toalhas e lençóis,  exercem uma pressão,  por vezes
demasiado forte,  sobre os recursos naturais. 

Algum as opções de m udança  adequadass aos Jovens Urbanos At ivos
 

©  SXC - Photo by gerard79               ©  SXC - Photo by Afonso Lima

 

Ao pensar em como devemos promover uma mobilidade mais sustentável, pensamos
imediatamente na redução das viagens de automóvel.

Quando falamos de carros, falamos em motores de combustão, em emissão de dióxido de
carbono…mas temos também  de falar sobre os materiais necessários à produção de um veículo
automóvel. Para além da extração de recursos naturais, temos depois toda a complexa cadeia de
fornecimento global…podemos assim afirmar  que existem alternativas bem mais sustentáveis,
como:

- O uso de bicicletas, para curtas distâncias;

 - A utilização dos transporte público  para ocasiões especiais,  como sair  à noite no centro da
cidade;

 - Carros ecológicos

- Partilha de Carro http: / /www.deboleia.com/

 

Para as viagens de longa distância,  em que necessita de avião pode sempre optar  pela :

 - compra de créditos de carbono no mercado. Esta prática conhecida como "neutralização de
emissões",  tem como principal  objetivo minimizar  o impacto gerado pela produção de bens e
prestação de serviços, uma vez que essas emissões não puderam ser  reduzidas e/ou evitadas.  

 

 

Com o  dissem inar  a  m ensagem  j unt o dos Jovens Urbanos At ivos?
 

Prom over  pequenos passos para  a  m udança

 
Com o decorrer das nossas EduAções descobrimos que para consciencializar  os JUA sobre o uso
eficiente da energia é necessário optar  pela contextualização certa. O que significa isto? 

Os JUA que adoram os seus carros, não estão dispostos a abdicar do seu uso em prol  da
bicicleta e dos transportes públicos.  Para eles tanto a bicicleta como os transportes públicos são
opções que utilizam  ocasionalmente. Temos então de encontrar formas alternativas de os
abordar, quando falamos de mobilidade.

Relembrar  a quantidade de horas perdidas em engarrafamentos pode ser  uma solução!

 

http://www.deboleia.com/


©  Robert  Kneschke (www.robertkneschke.de)

 

 

©  SXC - Photo by gemarijo

 

Realçar  que os transportes públicos são opções válidas e flexíveis sobretudo para deslocações ao
centro da cidade.  

 

 

As deslocações em bicicletas para as compras do dia-a-dia
podem ser  um excelente exercício físico. As horas que
poupa no ginásio podem ser  reaproveitadas para a
realização de outras atividades de lazer.

 

 

 

 

 

Podemos  associar a utilização de carros eco eficientes à redução de combustível e evidentemente
ao dinheiro que se poupa. O ideal é apresentar  uma situação win-win, em que ambos os lados
ficam a ganhar.

Também para as viagens podemos aplicar o mesmo princípio.  Profissionalmente, é difícil
conseguir  evitar  as viagens de avião e mesmo em tempos livres, os JUA gostam de viajar e
descobrir  novos países, novas culturas.  Assim não devemos passar  uma mensagem que passe
pela não utilização do avião como meio de transporte, mas sim pela neutralização das  emissões
de carbono.

http: / /www.carbono-zero.com/ index.php | |   
http: / /www.ecopegada.org/sobre-a-pegada/o-que-e-a-pegada

 

Prom over  os eco- com por t am ent os 

Green is the new black …

Marcar  as novas tendências,  é uma das caraterísticas dos JUA. 

Existem diversas formas de estebelecer  novas tendências.  O movimento  “
lifestyle of  health and sustainability”  (LOHA)  espalhou-se pela Europa e um pouco por todo o
Mundo Ocidental.

A mensagem é:  Você pode ser  diferente e fashion  atuando responsavelmente para com os outros
e para com o ambiente.  Ver  as grandes celebridades de Hollywood a usarem roupas de Comércio
Justo é apenas uma das manifestações associadas a este movimento. O movimento é abragente e
promove na sua página de internet  uma plataforma para compras ecológicas .

 

 

 Estilos de Vida para o Desenvolvimento
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Consumo de  Energia
 

Razões para  m udar
A energia é consumida na mobilidade pessoal e no
processo de fabrico de muitos produtos. Mas há também
muitas outras opções na vida quotidiana que afetam o
consumo de energia, como por exemplo,  o aquecimento
das casas e o aquecimento de água quente, e também  a
eletricidade como fonte de consumo de energia. Todas
estas necessidades contribuem para as alterações
climáticas a nível global.

 
 

Opções para  os Jovens Urbanos At ivos
 

Há muitas medidas que podem ser  tomadas no dia-a-dia
para reduzir  o consumo de energia. Entre as muitas opções
de redução de energia, tais como o isolamento de edifícios,
trocar as lâmpadas por lâmpadas economizadoras,  e muitos
outros,  encontramos alguns temas que podem ser  mais
relevantes para os JUA do que outros.  Todos os temas
relacionados com aparelhos elétricos e energia é
especialmente interessante para os JUA.

Algumas coisas que os JUA podem fazer  nesta área podem
ser:

Reduzir o modo de “stand-by”  dos equipamentos
elétricos;

Comprar  tecnologias eficientes energeticamente;

Reduzir o desperdício eletrónico, aumentando o tempo
de vida das tecnologias através da manutenção
cuidadosa do hardware, software e atualizações. 
Greenpeace study on electrical waste

 

 

 

Com o  abordar  os Jovens Urbanos At ivos?
 

Prom over  a poupança de  d inheiro

Além de razões ecológicas para reduzir  o consumo de energia há um ganho efetivo na poupança
de dinheiro.  E esse ganho representa uma prioridade para os JUA relativamente a este tema.
Portanto, nós como ONG podemos aumentar a divulgação destes temas junto dos JUA se
enfatizarmos as vantagens monetárias nas nossas mensagens. Naturalmente que isto não
significa que precisamos de esquecer o raciocínio ecológico quando se fala de economia de
energia, mas uma abordagem de "bom para o seu bolso e bom para o clima "  contém os dois
aspetos.

 

 

 

 

 

 

 ESTILOS DE VIDA PARA O DESENVOLVIMENTO
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Sust ent abilidade  na vida  pessoal
 

Razões para  m udar
Passamos grande parte da nossa vida no local de trabalho.
Portanto, as escolhas que fazemos em prol da sustentabilidade
não são apenas condicionadas à nossa esfera pessoal, mas
também  à nossa vida profissional.

Esta situação é ainda mais evidente quando falamos dos JUA.
Pelos locais em que trabalham e posições profissionais que
ocupam - advogados consultores, altos quadros especializados
em instituições públicas e privadas.

No desempenho das suas funções são muitas vezes
responsáveis pelas decisões sobre as políticas sociais,
económicas e ambientais da sua instituição. As suas decisões
de compra e aquisição de produtos podem ter forte impacto na
promoção da Cidadania Global.

 

Opções de com o "despert ar"  os JUA

Com pras públicas +  j ust as e  sust ent áveis 

©  SXC by Jan Stastny

 

Não só os indivíduos mas também  as empresas e as administrações públicas consomem sob a
forma de contratação de bens e servicos.

Os JUA podem ter influência nos produtos utilizidados no escritório - a começar pelo café de
Comercio Justo, passando pelo papel  reciclado, e em fardas de Comercio Justo para os
trabalhadores da empresa.  [Projeto Landmark]

Gest ão  da cadeia  de  fornecim ent o  global  de  produt os +  j ust a  

©  SXC - Photo by Philippe Ramakers

 

Grandes mudanças são possíveis neste setor, se ocorrerem no interior da empresa.  Em empresas
produtoras,  os JUA podem influenciar  a gestão da cadeia de fornecimento.  Especialmente as
grandes empresas tem um grande influência nas condições de trabalho dos seus fornecedores.

Podem,  por exemplo,  assinar  contratos com os fornecedores que garantem os critérios sociais na
sua própria produção.

Desta forma, podem apoiar os fornecedores que cumprem os direitos laborais e evitar  aqueles
que não o fazem. As decisões acerca da gestão da cadeia de fornecimento são tomadas a todos
os níveis da empresa.

Serviços e  Produt os sust ent áveis 

http://www.landmark-project.eu/pt/inicio/


Os JUA podem ter também  um papel-chave no que diz respeito aos novos tipos de serviços e
produtos que a sua empresa irá desenvolver ou adquirir. I rão estes produtos estar em linha com
o Desenvolvimento Sustentável à escala global,  ou irão desrespeitar  as normas laborais e de
proteção ambiental?

 

Com o  abordar  os Jovens Urbanos At ivos?
 
 

Prom over  a  igualdade nos m ercados m undia is

Pode ser  útil apelar  à Justiça social  quando os abordamos os JUA no seu ambiente laboral. Um
tema bem compreendido por todos, uma vez que a exploração laboral não e só injusta para os
trabalhadores dos Países em Desenvolvimento, mas e também  injusta para aquelas empresas que
tentam dar condições de trabalho dignas aos seus trabalhadores, e que dificilmente podem
competir  com empresas que não respeitam salários justos nem  obrigações sociais.   

 

Assim, é do nosso interesse comum promover condições de trabalho justas para tod@s.

 

 

©  SXC - Photo by Stephen  Stacey
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"Já  bebeu um  j ust o?" -  Filme sobre  Comércio Just o
ou

Com o  chegar  j unt o dos Jovens Urbanos At ivos at ravés de  m icro- f i lm es.  

 
 

Preparação

1 ,  2 ,  3  . . .Ação
 

1º  passo  -  A ideia:  Do cérebro  ao papel

A decisão sobre a temática tinha sido já discutida e firmada entre parceiros europeus.

Como o Comércio Justo ainda não tem um grande peso em Portugal,  a equipa de Cidadania
Global do IMVF reuniu-se para pensar qual seria a melhor maneira de abordar este tema. Após
uma chuva de ideias decidimos abordar a questão do café de comércio justo.  

2º  passo  -  Com o?

Como promover o café de Comércio Justo? Como podemos fazer  chegar a nossa mensagem junto
dos JUA?  Como abordar o tema do Comércio Justo e Consumo Responsável?

Começámos por identificar  as principais questões e dar respostas simples , não simplistas, às
questões levantadas.   

Keep it  simple. Não complicar era a nossa ideia chave.

Tendo em conta as características dos JUA acordámos que produzir um microfilme sobre a
temática poderia ser  uma boa maneira de apresentar  a nossa EduAção.

3º  passo  -  Aprof undar  o  conhecim ent o  sobre  v ídeos on l ine

Porque era a primeira vez que produzíamos um micro-filme sobre Comércio Justo, sentimos a
necessidade de aprofundar  o nosso conhecimento sobre as regras que um vídeo deve obedecer e
também  sobre o movimento de Comércio Justo. 

4º  passo  -  Pesqu isa

Existem algumas regras de ouro quando se cria um microfilme online.  Estas regras não só nos
ajudaram a endereçar  a nossa mensagem aos JUA, como se revelaram bastante úteis para
desenvolver outros tópicos de Cidadania e Desenvolvimento Global.

1ª  Regra: Manter o vídeo curto
As "curtas"  vírais no Mundo do vídeo online têm tido +  sucesso do que os tradicionais vídeos +
longos.  Uma boa razão para isso, é que as pessoas dispersam a sua atenção para outras
atividades com grande facilidade.

2ª  Regra: Seja Claro
A primeira regra da narração em vídeos online é a narrativa curta e clara.

3ª  Regra 3: Evite material com Direitos de Autor
Os materiais com Direitos de Autor  são um grande NÃO no  YouTube. De facto,  através de
sistemas de alerta de músicas e conteúdos é bastante provável que a equipa do Youtube retire o
seu filme, caso este esteja a violar Direitos de Autor.

4ª  Regra: Reinvente-se
Os melhores vídeos virais são aqueles que constantemente se reinventam.

5ª  Regra: Seja Preciso e atual
É sempre uma boa ideia que o seu vídeo viral seja  atual,  ou seja,  aborde temas da importantes
do nosso quotidiano,  de forma a chamar a atenção do público-alvo.

Claro que todas as regras têm uma exceção:
No final do dia, os vídeos tornam-se vírais por uma razão:  sorte, empatia e promoção (sobretudo
se for uma celebridade a fazer  a promoção do vídeo...)

Não nos podemos esquecer de mencionar o humor,  porque os grandes vídeos vírais fazem a
audiência rir.

Esteja atento
Mesmo que siga todas estas regras não há garantia de sucesso.

Fonte:  Viral Video Rules:  How to Break 'em & Still Go Viral - Red Letter Media 
www.reelseo.comvideo

Para saber  +  sobre vídeos online 
http: / / youtu.be/COvrf6NoCog

 

5º  passo  -  Mãos na  m assa

Após algumas dicas e pesquisa sobre como produzir um vídeo online,  decidimos avançar .

A nossa ideia era trazer  para a mesa, para junto dos JUA , tópicos do Desenvolvimento, em
particular o tema do Comércio Justo, procurando simultaneamente estabelecer  uma relação com
o dia-a-dia do nosso grupo-alvo.

É bastante útil tentar  identificar  as ligações entre o tema a abordar e as experiências quotidianas
do nosso grupo-alvo,  os JUA. 

Portugal é um país de consumo de café:  a cada esquina das grandes cidades, em cada recanto é
possível encontrar um café, um bar, um restaurante. As especificidades regionais da língua
permitem-nos também  pedir um café de 3 maneiras diferentes:  Café, Bica, and Simbalino.

Pensámos então,  porque não "brincar"  com esta situação e arranjar uma 4ª  maneira de pedir um
café? Porque não acrescentar  UM JUSTO?

Mensagem e Cenário:
4 JUA sentados numa esplanada de um café, depois de um dia de trabalho,  a falar , a
descontrair....  Estes jovens decidem pedir um café. 3 deles pedem o café de maneira tradicional:
"Uma Bica";  Um Café" ;  "Um Simbalino" e o último pede por um Justo. Os colegas ficam

http://www.bakeabetterplace.org/actions%20-%20our%20recipes/Fair%20Coffee%20Film%3A%20Did%20You%20Ever%20Drink%20a%20Fair%3F/Cake%20base.html?-_Filme_sobre_o_Com%C3%A9rcio_Justo%2FPasso_a_Passo_html=
http://www.bakeabetterplace.org/%C4%8Desky/Na%C5%A1e%20akce/Fair%20kaf%C3%A9%20film%3A%20Pili%20jste%20n%C4%9Bkdy%20fair%3F/P%C5%99%C3%ADprava%20%22t%C4%9Bsta%22.html?-_Filme_sobre_o_Com%C3%A9rcio_Justo%2FPasso_a_Passo_html=
http://www.bakeabetterplace.org/deutsch/Unsere%20Experimente/Fair%20Coffee%20Film%3A%20Did%20You%20Ever%20Drink%20a%20Fair%3F/Cake%20base.html?-_Filme_sobre_o_Com%C3%A9rcio_Justo%2FPasso_a_Passo_html=
http://www.bakeabetterplace.org/polski/Nasze%20akcje/Sprawiedliwa%20kawa/Ciasto.html?-_Filme_sobre_o_Com%C3%A9rcio_Justo%2FPasso_a_Passo_html=
http://www.reelseo.com/viral-video-rules/#ixzz1wCZz8EFX]
http://youtu.be/COvrf6NoCog


admirados e perguntam:"Um Justo? O que é um Justo?

Aparece então uma legenda com a explicação

Com café de Comércio Justo garante que os produtores de café recebem um preço justo pelo seu
produto. Os produtores decidem depois investir  esse dinheiro na sua comunidade, em setores
vitais,  como a educação, a saúde

Mostramos depois imagens de crianças nas escolas nos Países em Desenvolvimento, aparecendo
outro subtítulo:  Comércio Justo =  educação +  saúde +  ambiente

Segue-se um outro "frame":  Junte-se a nós na página de Facebook  'Connected for a better
world'  e descubra novos Estilos de Vida para um Mundo +  Sustentável

Segue-se um outro "frame" :  Junte-se a nós na página de Facebook  'Connected for a better
world'  e descubra novos Estilos de Vida para um Mundo +  Sustentável

6º  passo  -  Val idar  a m ensagem  

Para testar a nossa ideia, apresentámos a nossa mensagem à equipa de comunicação do IMVF,
pois é importante validar a mensagem. O pré teste , sobretudo junto do grupo-alvo pode ajudar-
nos a ter  uma ideia das primeiras reações e proceder a alguns ajustamentos caso seja
necessário.

As reações foram bastante positivas. Mutos dos nossos colegas referiram a boa associação entre
o tema e a realidade,  outros gostaram da mensagem, outros acharam a ideia original e claro
tivemos algumas reações menos positivas, em que a mensagem não era de todo percetível.

Mas agora que estávamos confiantes na nossa menagem, estávamos preparadas para o próximo
passo.

7º  passo  -  Cont at ar  o  real izador

Com uma verba orçamental muito reduzida, decidimos contactar  um estudante universitário de
cinema. Felizmente para nós,  foi um processo relativamente simples, uma vez que uma das
nossas colegas de comunicação sabia como estabelecer  esse contacto.

A professora disse-nos que de um modo em geral os estudantes costumam apreciar  este tipo de
trabalhos, então,  selecionámos  um estudante, do Porto,  a quem explicámos o projeto, a ideia e a
mensagem.

 

PDF:  letter  to filmmaker 1

PDF:  letter  to filmmaker 2

 

8º  passo:  O f eedback  do  real izador /  produt or

Como ONGD sabíamos qual a mensagem que queríamos passar,  mas é sempre importante ouvir
o que o realizador/  produtor tem para nos apresentar.  Esta troca de ideias e de experiências
pode ser  uma mais-valia e acrescentar  qualidade ao filme. E qualidade é uma das características
que os JUA mais apreciam.  

O realizador estava muito confiante na mensagem e no diálogo e pediu-nos que lhe enviássemos,
se possível,  imagens e vídeo de crianças nas escolas nos Países em Desenvolvimento.
Infelizmente o nosso acervo não era suficiente para dar resposta ao realizador, pelo que apenas
enviámos fotos...  E assim começou o nosso Plano B.

 

9º  passo  -  Plano  B

Como conseguir  imagens de crianças nas escolas nos Países em Desenvolvimento? Como ONGD
temos um imenso acervo fotográfico.

Após algumas horas e seguindo o Código de Conduta de Mensagens e Imagens , selecionámos as
imagens. O nosso ponto de partida era mostrar  que com o Comércio Justo as crianças poderiam
frequentar  a escola e as condições de vida dos produtores de café e das suas comunidades
seriam  melhoradas.

 

 

 

 

10º  passo  -  A produção  de  um  m icrof i lm e

Este processo foi bastante demorado. Existem uma série de variáveis que têm de ser
equacionadas na produção de um filme seja micro ou não:  a localização,  o tempo e a
disponibilidade da equipa.

Como estudante universitário,  o nosso realizador tinha trabalhos académicos prioritários,   além de
que a escolha do local para as filmagens foi bastante complicada.

Apesar  de no início do projeto termos já identificados os Hot  Spot frequentados pelos JUA, era
necessário verificar se eles se mantinham como lugares de atração e aguardar que o tempo nos
ajudasse.  

Os primeiros contactos com os proprietários dos espaços ocorreram em Novembro. Após este
primeiro passo o realizador contactou os atores, sendo que solicitámos que a igualdade de
género fosse salvaguardada.

As primeiras filmagens foram marcadas para 6 de dezembro, mas as más condições climatéricas
impediram a captura de imagens de qualidade.  Foi então marcada uma nova data.  Este foi um
processo que se arrastou, uma vez que estávamos em pleno Inverno.

Dica:  As condições climatéricas são essenciais na captura de imagens para um filme, sendo o
idealum dia luminoso e quente.

Claro que com muito dinheiro,  a equipa de produção poderia reproduzir  essas condições,  com
equipamentos e software de "ponta",  mas esse não era o caso.

Fazer mais com menos têm sido uma prática constante das ONGD nacionais  e como tal estas
questões têm de ser  equacionadas nos planos de elaboração do filme.

No final de Janeiro conseguimos filmar e recebemos o primeiro rascunho em fevereiro de 2012.

Identificámos algumas gralhas nas legendas e no final de fevereiro o nosso microfilme estava
pronto a ser  exibido.

 

11º  passo  -  Plano  de  Com unicação

Enquanto aguardávamos pelo microfilme, preparámos um pequeno plano de comunicação para



< Página anterior Página seguinte>

disseminar  o filme, conjuntamente com a nossa equipa de comunicação.

Um plano de comunicação é uma ferramenta essencial para qualquer  ação que envolva canais de
comunicação.  Um plano de comunicação simples, deve abordar as seguintes questões

a) A quem queremos chegar

b)  Que canais de comunicação queremos usar

c) Em que altura queremos estabelecer  uma relação com os media.

No nosso caso, e uma vez que o grupo-alvo já estava identificado e o canal de comunicação
principal  estabelecido, a nossa página de facebook, concentrámos aí os nossos esforços.
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MDG 3: Promote gender equality and empower women
African Women in Agricultural Research and Development  (AWARD)  is a project of  the Gender &
Diversity Program of  the Consultative Group on International Agricultural Research.:  
http: / /www.awardfellowships.org

 
MDG 4: Reduce child mortality
UNICEF Tap Project  - Clean Drinking Water for Children.

 
MDG 5: I mprove maternal health
 We promoted the ONE campaign on Maternal & Child Health. In  the world's poorest countries,
mothers risk their  lives giving birth and millions of  children die each year from treatable,
preventable causes such as diarrhoea.  http: / /www.one.org/c/ international/ issue/951/

 

MDG 6: Combat  HI V/ AI DS, malaria and other  diseases
Africa is moving on AIDS http: / /www.youtube.com/watch?v= 74wlkdTHI jw

 

MDG 7: Ensure environmental sustainability
Viral video of  WWF: I t  all comes back to you. http: / / youtu.be/3Wht7Vj6u2g

Flight  carbon footprint  calculator : http: / / calculator.carbonfootprint.com/calculator.aspx?tab= 3

Starbucks is the largest  purchaser of  fair trade coffee. 
http: / /www.youtube.com/watch?v= 9hapVwQrL38

Ben&Jerry's Coconutterly  Fair.  
https: / /www.youtube.com/watch?feature= player_embedded&v= F_6OYOIOlEQ

What's an ocean garbage patch? http: / /www.youtube.com/watch?v= J-gqJAsXiKQ

 

MDG 8: Develop a global partnership for development
 Ecotourism and voluntourism

 http: / /www.ekkobrasil.org.br

http: / /www.mamiraua.org.br/

http: / /www.aoka.com.br

http: / /www.earthwatch.org

http: / /www.sarvodaya.org
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"Já  bebeu um  j ust o?" -  Filme sobre  Comércio Just o
ou

Com o  chegar  j unt o dos Jovens Urbanos At ivos at ravés de  m icro- f i lm es.  

 
À Mesa
 

12º  passo  –  Going  Viral !

 

Decidimos apostar no facebook e num email promocional que apresentava o filme. A escolha da
rede social baseou-se no facto de termos já um grande número de seguidores na nossa página.

 

A escolha dos canais de comunicação podem contudo ser  as mais diversas, dependendo inclusive
do tipo de ação.

 

A vantagem dos micro-filmes é que podem ser  utlizados em diversos canais de comunicação,
como a internet, televisão ou o cinema.

 

Como servimos o micro-filme:

 

No dia 10 de feveiro exibimos pela primeira vez o vídeo "Já bebeu um Justo"

 

Acompanhamos esta exibição com uma mensagem curta.  E você já bebeu um justo?

 

Nos primeiros 10 dias registámos +  de 200 visualizações, e depressa percebemos que o nosso
vídeo não se ira tornar viral.

 

Os nosso seguidores e as ONGD nacionais partilharam o filme nos seus canais de comunicação.

 

 

 

 

Para alcançar os nosso objetivos de disseminação enviámos um email promocional do filme para
a nossa base de dados. Mais de 2000 pessoas receberam o email promocional. 

 

Facebook

Como todas as ideias registadas nesta base de dados , seguimos o conceito de Aprendizagem
Casual, Aprendizagem pelo Caminho.  Isto quer dizer informação rápida.

Com o nosso microfilme  procurámos despertar  a curiosidade dos JUA sobre o tema, ao mesmo
tempo que tentámos passar  uma mensagem -chave. Num microfilme não há muito espaço para
informações detalhadas.

Neste caso inserir  o endereço do facebook no filme é essencial,  porque é aí que podemos ir
colocando informação detalhada sobre o tema e sobre estilos de vida sustentáveis.

No mesmo dia que exibimos o filme, desafiámos os nossos fãs a irem para a rua e pedirem um
Justo.

3 dias depois inserimos um novo comentário no Facebook.

“Milhões de pessoas em todo o Mundo iniciam o seu dia com um café. Esta manhã beba um
Justo"

Depois, para promover o ODM 8 optámos por dar exemplos concretos de como as escolhas das
pessoas podem fazer  a diferença na prossecução dos ODM.

 

ODM 1: Erradicar a pobreza extrema e a fome
Promovemos a Marcha Mundial contra a Fome ( 22 de Maio, Lisboa)

"End Hunger:  Walk the World" ievento anual que procura recolher  fundos utilizados pela WFP no
combate à fome e à má nutrição de crianças em todo o Mundo.

 

http://www.bakeabetterplace.org/actions%20-%20our%20recipes/Fair%20Coffee%20Film%3A%20Did%20You%20Ever%20Drink%20a%20Fair%3F/Centre.html?-_Filme_sobre_o_Com%C3%A9rcio_Justo%2F%C3%80_Mesa_html=
http://www.bakeabetterplace.org/%C4%8Desky/Na%C5%A1e%20akce/Fair%20kaf%C3%A9%20film%3A%20Pili%20jste%20n%C4%9Bkdy%20fair%3F/Pe%C4%8Deme%20akci.html?-_Filme_sobre_o_Com%C3%A9rcio_Justo%2F%C3%80_Mesa_html=
http://www.bakeabetterplace.org/deutsch/Unsere%20Experimente/Fair%20Coffee%20Film%3A%20Did%20You%20Ever%20Drink%20a%20Fair%3F/Centre.html?-_Filme_sobre_o_Com%C3%A9rcio_Justo%2F%C3%80_Mesa_html=
http://www.bakeabetterplace.org/polski/Nasze%20akcje/Sprawiedliwa%20kawa/%C5%9Arodek%20ciasta.html?-_Filme_sobre_o_Com%C3%A9rcio_Justo%2F%C3%80_Mesa_html=


< Página anterior Página seguinte>

 

 

ODM 2: Atingir o ensino básico universal
O projeto Hunger Project’s Women’s Leadership Workshop procura melhorar  as condições de vida
de toda a comunidade (nos Países em Desenvolvimento), e deste modo assegurar que as
meninas têm acesso a uma educação de qualidade  http: / /www.thp.org/

 

ODM 3: Promover a I gualdade de Género e capacitar as mulheres
African Women in Agricultural Research and Development  (AWARD)  é um projeto de promoção
da Igauldade de Género e Diversidade http: / /www.awardfellowships.org

 
ODM 4: Reduzir  a Mortalidade I nfantil
UNICEF Tap Project  - Clean Drinking Water for Children. Projeto da UNICEF "Água da Torneira -
Água Limpa para as Crianças."

 
ODM 5: Melhorar a Saúde Materna
 Promovemos a camapnha da  ONE  sobre saúde Materno-Infantil 
http: / /www.one.org/c/ international/ issue/951/

 

OMD 6: Combater o vírus VI H/ SI DA, a Malária e outras doenças.
Africa is moving on AIDS http: / /www.youtube.com/watch?v= 74wlkdTHI jw

 

ODM 7: Assegurar a Sustentabilidade Ambiental
Vídeo víral da  WWF: I t  all comes back to you. http: / / youtu.be/3Wht7Vj6u2g

Calculadora de Carbono :http: / / calculator.carbonfootprint.com/calculator.aspx?tab= 3

Starbucks é o maior comprador de café de Comércio Justo 
http: / /www.youtube.com/watch?v= 9hapVwQrL38

Ben&Jerry's Coconutterly  Fair.  
https: / /www.youtube.com/watch?feature= player_embedded&v= F_6OYOIOlEQ

What's an ocean garbage patch? http: / /www.youtube.com/watch?v= J-gqJAsXiKQ

 

ODM 8:  Estabelecer uma Parceria Mundial para o Desenvolvimento
 Ecoturismo e Volunturismo

 http: / /www.ekkobrasil.org.br

http: / /www.mamiraua.org.br/

http: / /www.aoka.com.br

http: / /www.earthwatch.org

http: / /www.sarvodaya.org
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Porquê envolver  este público na Educação para
o Desenvolvimento? 
 

Estamos a envolver os JUA com as ações aqui descritas porque este grupo social tem um grande
poder de influência na nossa sociedade. 

 

©  mconnors

 

Eles trabalham na economia, administração e vida cultural.  São bem formados, têm salários muito
acima da média, e detêm posições chave na vida laboral (ou estão prestes a candidatarem-se a
estas posições no fim  da faculdade).  Os JUA trabalham como conselheiros políticos,  advogados,
agentes de media ou jornalistas,  deputados, staff  dos CEOs,  gestores de projetos, analistas e
outras posições de alto nível.

 

Em contrataste com a classes sociais mais altas, os JUA não estão alinhados com sistema de
valores fixos mas considera-se que ainda são flexíveis para escolherem os seus valores. Como
têm uma mente aberta, os JUA mostram grande interesse nas políticas globais e estão abertos
aos tópicos de Desenvolvimento.

 

Esta é a hipótese que as ONGD têm para abrirem a Educação para o Desenvolvimento a um novo
grupo-alvo se compreendermos como abordar os seus interesses.

(M)BAKE 

THE WORLD A BETTER PLACE 

 Notificação Legal

CONTACT

http://www.bakeabetterplace.org/deutsch/Elemente/POLLS.html


EDUAÇÕES OBJETIVO INVENTÁRIO DA
COZINHA

GRUPO-ALVO
DESTINATÁRIOS

CONHEÇA A SUA
COZINHA

QUEM  SOMOS OS
CHEF'S

GALERIA

english

česky
deutsch

polski

português

 
 
Contexto

Resumo

Aquece & Arrefece

I ngredientes

Passo a Passo

À Mesa

Sobremesa

Orçamento

 
 

CAI XA DE Comentários

Partilhe as suas Ações

 

Smart phone  App
or

How  t o  get  developm ent  educat ion  on  sm art phones? 
 

I nclude i frame with web version of “fairpuzzelt”
 
 

I nt ernet  l inks +  ot her  sources
 

For  get t ing  ideas on  apps

Android

Apple

Windows

 

Technical  t ips 

What  you may communicate to an app programmer

http: / /www.appfidelity.com/2011/05/10-tips-for-creating-a-great-app

http: / /www.sparxoo.com/2012/06/14/ tips-for-great-mobile-app-design

 

 

W hat  you m ay consider  w hen nam ing your  app  

http: / /www.netmagazine.com/ features/ top-10-tips-naming-your-app

 

I nform at ion  on  Sust a inable  Mobil i t y

http: / /www.transport2012.org/

http: / /www.sutp.org/ index.php

http: / /www.greenmobility-project.de(national link)

http: / /www.wattgehtab.com(national link)

 

I nform at ion  on  Fair  t rade  

http: / /www.fairtrade.net/

http: / /www.flo-cert.net/ flo-cert/

http: / /www.wfto-europe.org/

http: / /www.european-fair-trade-association.org/efta/
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No que é  que os JUA est ão int eressados?
 

De forma a conhecer melhor os JUA, elaborámos um inquérito, em que procurámos aferir  quais
as principais caracterísitcas associdas a este grupo social. Qual a sua formação, interesses,
valores. Quais os seus locais preferidos, viagens,  padrões de compra e consumo, mobilidade?

Estes inquéritos foram depois enviados a uma pré-seleção de Jovens Urbanos Ativos. Com as
respostas que recolhemos na Alemanha, Portugal,  República Checa e Polónia,   e após o
tratamento dos dados, identificámos algumas características comuns:

 

Carreira
 

Os JUA investem pouco tempo em atividades educativas que não
estejam relacionadas com a construção da carreira, uma vez que estão
muito concentrados na sua vida profissional. Para além disso, estudos
demonstram que os JUA não gostam de ofertas de educação formal tais
como seminários em centros de educação para adultos. Eles preferem a
aprendizagem auto conduzida e auto organizada. Este é um dos
problemas que enfrentamos enquanto ONGD que querem abordar os
JUA nos vários eventos que organizamos normalmente.

 

E esta é a razão que levou um consórcio de ONGD a escolherem levar
informação ao dia-a-dia dos JUA em vez de esperar que eles
aparecessem nos seus eventos. Para tal,  usamos a
“Aprendizagem Casual”  nas nossas EduAções como um método novo e
inovador.

 
 

Tem as de Desenvolvim ent o
Descobrimos que os JUA estão interessados em muitos temas tais como política,  economia,
desporto,  cultura e Estilos de Vida saudáveis. Porém, quando chegamos aos temas do
Desenvolvimento o grau de conhecimento entre os JUA varia imenso.

A grande maioria diz que tem pelo menos um grau de conhecimento médio acerca destes temas.
Para além disso, afirmam normalmente estarem interessados nestes temas. No que diz respeito
aos estilos de vida sustentáveis, os resultados são parecidos:  há JUA com um grau de
conhecimento acerca do tema, mas também  há aqueles que não têm esse conhecimento.

 

Em média, os JUA estão bastante interessados a estes temas e estão interessados especialmente
em temas de sustentabilidade relacionados com a sua vida diária:  comida orgânica, aparelhos
elétricos com baixos padrões de consumo de energia, energia verde, etc.  É esta a razão pela qual
focamos estes temas do dia-a-dia dos JUA nas EduAções desenvolvidas.

 

Tem pos de Lazer
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Os JUA dedicam geralmente os seus tempos livres ao desporto e aos seus amigos. Eles gostam de
frequentar  cinemas, restaurantes e bares.  Os JUA têm preocupações com a sua alimentação. Eles
preferem se possível comprar alimentos produzidos organicamente ou localmente. Porém, os
produtos de comércio justo não lhes são familiares. 

 

 



 ©  SXC /  Gabriella Fabbri

 

 

A moda é muito importante para os JUA. Muitos deles compram em marcas como a H&M, porém
os que têm algum poder económico procuram marcas mais caras e abordagens mais
personalizadas. A maioria dos JUA não tem informação sobre as condições de trabalho nos Países
em Desenvolvimento que estão por detrás das grandes marcas.

 

Mobil i l idade
A maioria dos JUA usa o seu carro como meio de transporte privilegiado.  A maior parte deles
reconhece que essa não é nem  a forma mais ecológica nem  económica. Porém, não iriam
sacrificar essa comodidade para utilizar a bicicleta.  De qualquer  forma, os JUA estariam recetivos
a utilizar carros elétricos se estivessem mais divulgados e disponíveis. Os JUA também  voam
muito, uma vez que viajar faz parte do seu Estilo de Vida.

 

Mult im édia
O meio de comunicação número um para os Jovens Urbanos Ativos é sem dúvida a internet. Na
verdade, os JUA são o grupo dentro da sociedade que usa mais intensivamente a internet. Alguns
deles também  ouvem rádio. Poucos leem jornais,  notícias e revistas sobre estilos de vida, ou
revistas sobre televisão.

 

Isto significa que as ONGD que querem alcançar JUA devem ligar as suas ações educativas
(EduAções)  à internet  para aumentar a sua eficácia. Nas nossas receitas irão encontrar alguns
exemplos disto,  tais como páginas de Facebook por exemplo.
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Receit a: Aplicação para  Smar t phone
ou
Como pôr a  educação para  o desenvolviment o  nos smar t phones?
 

 
 
O roll up t inha 1 m x 2 m e dizia:

Puzzle justo

Peça a peça, um mundo melhor

Já estás a resolver o puzzle ou continuas à espera?

Estás farto de esperar? Podemos ajudar-te.

A aplicação Puzzle justo para o teu telemóvel

O que recebes?

10 motivos desafiantes para te divertires nos intervalos

Informação sobre temas globais

 

Do que precisas?

1 smartphone
0 Euros – é completamente grátis

 

Disponível para Nokia, Android e Blackberry

 

Descarrega o puzzle Justo em

http: / / puzzle.finep.org
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Produkty zrównoważone
Jeżeli dostępne są certyfikowane produkty oraz pochodzące ze sprawiedliwego handlu kupuj te
zrównoważone, ekologiczne i z długą datą ważności. 
Chęć wytworzenia jak najtańszego produktu na rynku prowadzi w wielu gałęziach do DUMPING
(wysyp, zrzucać, zasypać...) kredytów, wykorzystywaniu pracowników, pracy dzieci,
niebezpiecznych warunków pracy oraz braku ochrony środowiska podczas produkcji. Ponadto do
produkcji wykorzystywane są takie materiały (plastik, metal, woda i chemia) aby trwałość
produktu była ograniczona.
 Oczywiście kupowanie długotrwałych produktów nie gwarantuje, że podczas ich produkcji były
przestrzegane warunki godnej pracy lecz zakup ich powoduje mniejsze zużycie „PRODUKTÓW
KRYTYCZNYCH”.

Krytyczna refleksja na temat trwałości produktów obejmuje niemalze każdy aspekt współczesnego
konsumpcjonizmu www.goodguide.com począwszy od reklamówek, sprzętu AGD, mebli i zużycia
papieru skończywszy na telewizorach, telefonach komórkowych, laptopach, komputerach czy
drukarkach. www.climatesaverscomputing.org

 

 

Jak  sformułować przekaz dla Młodych Aktywnych  Zawodowo?
 

 

Powyżej przedstawiliśmy jak można zmienić przyzwyczajenia
zakupowe i wzorce konsumpcyjne. Ale w jaki sposób te informacje przekazać?

Promując konkretne  informacje
Młodzi Aktywni Zawodowo nie są zainteresowani przystąpieniem do organizacji promujących
sprawiedliwy handel ani zostaniem aktywistami dlatego też uznają oni za bezużyteczną wiedzę na
temat  tych organizacji, ich pochodzenia i głównych założeń sprawiedliwego handlu dla
zrównoważenia. Bardziej interesuje ich co oni sami mogą zrobić aby poprawić sytuację dlatego
należy dostarczyć im informacji o tym gdzie można kupić zrównoważone produkty i jakie wynikają
z tego korzyści. Lepiej więc motywować naszą grupę docelową do konkretnych działań niż
zalewać ją informacjami na temat dobra ogólnego jakie niesie za sobą idea sprawiedliwego
handlu.

Przykłady:
 

 

segregacja śmieci w miejscach pracy
zachęcanie do zamawiania kawy pochodzącej ze sprawiedliwego handlu
zapraszanie na eventy wymiany ubrań
poinformowanie o tym jakich etykiet szukać podczas zakupów

 

Te praktyczne wskazówki są ważne i szybko staje się jasne co MAZ mogą zrobić w tej kwestii.
Dobrze jest umieszczać je w miejscach których dotyczą. W tym przypadku mogą to być bary
oferująca „sprawiedliwą” kawę lub ulice ze sklepami oferującymi ekologiczna modę. Dzięki temu
pomost pomiędzy „ja wiem” i „ja działam” jest zamknięty, najszczelniej jak to możliwe.
 

Promowanie  jakości produktów
Aby dotrzeć do naszych odbiorców pomocnym było prawidłowe sformułowanie przekazu. Zamiast
używać zwrotów takich jak „należy kupować zrównoważone produkty”, nasz przekaz brzmiał
„Produkty sprawiedliwego handlu są wysokiej jakości i przyjemnością jest używanie ich”.
Zrównoważone produkty mogą być promowane jako wysokiej jakości, ekskluzywna alternatywa
dla konkurencji, a dopiero potem jako produkty przynoszące korzyści dla społeczeństwa.
 

 

 

 LIFESTYLE EDUCATION FOR DEVELOPMENT

 

 

 

(M)BAKE 

THE WORLD A BETTER PLACE 

 Wrażenia

CONTACT

http://www.goodguide.com/
http://www.climatesaverscomputing.org/


EDUAÇÕES OBJETIVO INVENTÁRIO DA
COZINHA

GRUPO-ALVO
DESTINATÁRIOS

CONHEÇA A SUA
COZINHA

QUEM  SOMOS OS
CHEF'S

GALERIA

english

česky
deutsch

polski

português

 
 
 
 

CAI XA DE Comentários

Partilhe as suas Ações

 

©  SXC - Photo by Lotus Head

©  SXC - Photo by Ali Taylor

©  SXC - Photo by Michal Zacharzewski;

Comport ament os de  Compra  e  Consumo 
 

Razões para  m udar  
As condições de trabalho de muitos trabalhadores nos
Países em Desenvolvimento, não são de todo as
melhores...aos baixos salários, adicionamos condições
de trabalho precárias e muitas vezes o desrespeito pelas
leis fundamentais do trabalho,  como o trabalho infantil. 

Diariamente,  consumis muitos produtos oriundos do Sul
Global. Saber em que condições esses produtos foram
fabricados e comercializados, pode fazer  toda a
diferença na vida de milhares de pequenos produtores e
trabalhadores.

A nossa escolha como consumidores pode fazer  a
diferença. É uma escolha relativamente fácil e simples!

A informação sobre produção e comércio justo pode fazer  toda a diferença na hora em que o
nosso grupo-alvo vai às compras. Assim um tema importante de Desenvolvimento , a ser
promovido pelas ONGD pode ser  o CONSUMO ÉTICO E RESPONSÁVEL

 

Opções de  mudança  "que servem " aos JUA
Primeiro,  podemos alertar  os JUA para os produtos que desrespeitam as normas éticas de
produção e comercialização, internacionalmente reconhecidas. Mas não basta alertá-los. É
necessário consciencializá-los para o Consumo Ético e Responsável.  Através de informação clara e
precisa poderemos tentar  influenciar  os padrões de consumo dos JUA:

 

Sem pre que  possível  com pre Produt os de  Com ércio  Just o

 

Os produtos de Comércio Justo garantem a aplicação de critérios sociais
e ambientais na fase de produção e comercialização do produto. Esta
monitorização é possível de ser  aplicada no setor agrícola, em produtos
como o café, açucar, cacau, chocolate,  bananas, chá,  mangas e flores.
Também no setor têxtil e da Joelharia é possível verificar se os critérios
sociais e ambientais foram cumpridos. www.fairtrade.net

 

 
 

Quando não  ex ist em  produt os de  Com ércio  Just o  d isponíveis,

podem os  opt ar  por  produt os cer t i f icados socialm ent e,  com o  o  papel ,  as pedras nat urais

e m adeira.

 

                            

 

Quando não  ex ist em  produt os de  Com ércio  Just o  d isponíveis,  podem os  opt ar  por

produt os cer t i f icados socialm ent e,  com o  o  papel ,  as pedras nat urais e m adeira.

Algumas das certificações sociaisgarantem que os produtos adquiridos foram produzidos e
comercializados de acordo com as Convenções Internacionais de Trabalho.

 

Com prar  Produt os Regionais

Comprar  "comida lenta",  ou seja produtos regionais que
promovem os mercados regionais e que favorecem a
sustentabilidade ambiental

Esta opção,  tem também  um lado negativo, sobretudo na
promoção do comércio global e nas regras de  competitividade.

A compra de produtos regionais é possível para uma série de
produtos como vegetais,  peixe,  carne, artesanato, madeiras,
entre outros.  Em termos ambientais a pegada ecológica do
produto é sem dúvida mais baixa do que os produtos
importados de outro país. www.slowfood.com

 

 

 

Produt os Sust en t áveiss

http://www.fairtrade.net/fairtrade_near_you.html
http://www.landmark-project.eu/pt/inicio/
http://www.slowfood.com/


Quando os produtos de comércio justo,  ou certificados não estão disponíveis podemos também
optar  por produtos sustentáveis, ecológicos e de longa duração.

A produção pelo preço mínimo origina muitas vezes exploração, trabalho forçado, trabalho
infantil, desrepeito social e ambiental...

Convém ainda relembrar que a produção de metal, plásticos, água e produtos químicos são
investidos em produtos com um ciclo de vida reduzido. 

Comprar  produtos de longa duração, não é garantia de que os critérios sociais e ecológicos são
respeitados, mas pelo menos contribuem para o consumo e aquisição responsável.

A reflexão e análise crítica sobre a sustentabilidade dos produtos abrange a quase totalidade de
produtos disponíveis www.goodguide.com desde sacos de compras, mobiliário, utensílios de
cozinha,  produtos tecnológicos...  www.climatesaverscomputing.org

 

 

Com o  dissem inar  a  m ensagem  ent re  os JUA?
 

Estas são as opções para promover o consumo ético e responsável.
Mas o que dizer aos JUA sobre isso?

A in f orm ação  deve  ser  clara  e cor ret a

Considerando que muitos Jovens Urbanos Ativos não estão interessados em pertencer a
movimentos de Comércio Justo , ou em tornarem-se ativistas desta causa, insistir sobre as causas
sociais implicitas ao movimento, bem, como os criérios e as certificações necessárias pode
revelar-se um processo moroso.

As nossas pesquisas mostram-nos que os JUA gostam de agir e contribuir,  mas através de uma
atividade específica. 

 

Por exemplo:

 

 

Sensibilize os JUA sobre lixo electrónico no seu local  de trabalho.  

Motive-os a comprarem produtos de comércio justo.

Convide-os para uma festa de troca de roupa

Mostre-lhes quais as etiquetas que devem procurar quando  vão às compras. 

 

 

Prom over  produt os de  Qual idade

Para maximizar ops nossos resultados junto dos JUA não deveremos impor comportamentos,  mas
sim defender o porquê de se consumir aquele produto. Assim ao invés de escrever  "  Deve
comprar produtos de Comércio Justo"  deveremos sensibilizar  e consciencializar  para a qualidade
do produto e o que ele representa num Mundo interdependente. Apesar  das causas sociais que
queremos apoiar, nunca devemos deixar de referir a qualidade e o sabor do produto. 
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Name/organization 

*E-Mail

My idea for an

action:

Part ilhe  a  sua  Ação Educat iva
 

A troca de conhecimento e experiências pode motivar  outros grupos e ONGD a promover Ações
Educativas inovadoras e criativas.

 

Assim, gostaríamos de convidá-l@ para expandir  o livro de receitas apresentado nesta página de
internet.

 

No passado conheceu ou promoveu alguma Ação Educativa que queira partilhar?

 

Têm alguma ideia sobre uma futura Ação Educativa?

 

Não hesite e junte-se a esta Cozinha!  Partilhe as suas receitas 
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Todas as Receitas No Exterior Multimédia Para levar
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Página seguinte>

AVI ÃO- MARCADOR : FLYI NG FOR A BETTER W ORLD
ou

Ação Educat iva  para  Jovens Urbanos At ivos nos aeroport os
 

 

 

 

Cont ext o
Os aeroportos são pequenas cidades com uma atmosfera única.  Mais do que pontos de chegada
e de partida, são espaços cosmopolitas e coloridos. Viajar é uma atividade regular para o Jovem
Urbano Ativo, e também  uma paixão.  Eles viajam em negócios,  pelo romance, por lazer,  pela
educação... por isso passam muito do seu tempo em aeroportos.

Também as empresas de gestão de aeroportos têm uma forte estratégia de sustentabilidade.

No seu papel  de gestora do aeroporto, a ANA – Aeroportos de Portugal,  SA vê a sustentabilidade
da sua atividade como algo fundamental e procura encontrar um equilíbrio entre a criação de
valor  para os seus stakeholders,  o proveito económico e as suas responsabilidades sociais e
ambientais.
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Cont ext o
Os festivais ou grandes eventos sociais são ótimas oportunidades para chegar junto dos Jovens
Urbanos Ativos (JUA).Sejam festivais musicais, gastronómicos, turísticos entre outros,  o número
de pessoas que aparece num festival/  evento é sempre elevado.  Para as ONGD, esta é uma
oportunidade única de disseminar  uma ação em que procurem uma grande audiência.   

Esta receita descreve como utilizámos um grande evento em Lisboa,  como plataforma de
divulgação de uma Ação de Cidadania Global destinada aos JUA.Também na sua cidade, ocorrem
festivais,  portsnto aproveite e  faça deles um acontecimento marcante para a sua organização. 

Em junho, mês de Santos Populares, as noites lisboetas são caracterizadas pela festa na rua, pelo
cheiro das sardinhas, os bailes populares, os balões ...

É sobretudo na noite de 12 para 13 de junho, celebração do Dia de Santo António, padroeiro da
cidade, que as gentes saem à rua para comemorar. Aqui,  onde todos são iguais, é fácil contatar
com o nosso grupo-alvo:  Os  Jovens Urbanos Ativos.

Se conhece algum festival,  em que possa participar ou envolver a sua organização, pode achar
esta EduAção interessante. Através desta receita procuraremos mostrar-lhe os vários materiais
que utilizámos, as estratégias que desenvolvemos e os nossos resultados!
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Em véspera de Dia de S.  Valentim - Dia dos Namorados - o amor andava no ar ...

Procurando aproveitar esta festividade fizemos uma pergunta aos nossos Jovens Urbanos Ativos:
"Tem algum plano para comemorar este dia?"

As respostas dadas eram muito similares :  "Vamos jantar fora" ;  "Vamos ao cinema"  ;  "Vamos
passar  o fim -de-semana fora"...

Pensámos então :"Como alcançar o nosso grupo-alvo neste dia? Quais ODM que devem ser
abordados? Qual deve ser  a mensagem?"
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O Natal é sinónimo de paz e alegria.  É uma época de reunião familiar,  em que família e amigos
convivem entre si…e sobretudo é uma época marcada pelas “compras”. De facto,  a época
natalícia é uma das épocas mais marcadas pelo consumismo, muitas vezes desenfreado. 

Neste cenário de alegria,  paz e consumo, a equipa tinha como desafio a promoção de uma ação
que focasse os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM) e que chegasse junto do nosso 
grupo alvo. Como assegurar que a nossa mensagem era forte,  importante e original? A resposta:
Coleção de Etiquetas Autocolantes ODM.
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Apesar  de promovido em vários países Europeus, desde os anos 60,  o movimento internacional
de comércio justo só se afirmou nos anos 80 e 90.  Em Portugal,  o comércio justo começou por
ser  mencionado nos finais dos anos 90,  como alternativa ao comércio tradicional e sempre aliado
às questões do consumo responsável.

A primeira loja de comércio justo em Portugal foi criada em 1999 em Amarante – Norte de
Portugal - por um grupo de jovens que no decorrer do Programa Serviço Europeu de
Voluntariado (EVS)  entrou em contato com a temática do comércio justo.

Hoje,  existem apenas 5 lojas de comércio justo,  sendo que os números de venda não são muito
animadores.  De facto,  em 2005, Portugal tinha cerca de 20 lojas de comércio justo,  15 das quais
fecharam nos últimos anos devido a constrangimentos financeiros. Isto significa que temos um
logo caminho a percorrer na promoção do comércio justo.

A nossa EduAção procurou promover este conceito em Portugal de forma original e criativa.  No
fundo queríamos mostrar  ao nosso grupo-alvo quais as mais-valias de optarem por produtos de
comércio justo.

Mas como se pode fazer  a promoção, tendo em conta as principais características dos Jovens
Urbanos Ativos? A Resposta - um  vídeo que pudesse ser  colocado nas redes sociais.

A cada minuto, 60 horas de vídeo são colocadas no Youtube. 60 horas por minuto. 5 Meses de
vídeo por hora . 10 anos de vídeos por dia!

Na história da Humanidade, nunca houve uma ferramenta como o Youtube. Com cerca de
4,000,000,000 visualizações por dia, o equivalente a 1,000,000,000,000 - um bilião por ano

É uma ferramenta fácil de utilizar e gratuita.  Capaz de colocar um individuo no mesmo patamar
de uma celebridade.

Tendo em conta estes números e o impacto de um vídeo de internet  decidimos avançar e criar
um vídeo online sobre Comércio Justo.
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A Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) decorreu em Lisboa de 23 a 27 de fevereiro de 2011. Ano,
em que mais de 60766 visitantes foram à BTL para conhecer as inovações e tendências do setor.

Os principais setores de exposição na BTL sã:  alojamentos turísticos,  hotéis e serviços hoteleiros,
transportes de turismo, operadores turísticos,  agências de viagens,  organizações nacionais e
internacionais, atrações turísticas e de lazer,  turismo de saúde (spas /  infraestruturas e serviços
de águas termais,  equipamentos e consumíveis para spas), turismo ativo /  de natureza /  de
aventura, turismo ecológico,  golfe,  circuitos das vinhas portuguesas,  turismo sénior, tecnologia
(telecomunicações, sistemas de reservas, bases-de-dados de destinos turísticos,
videoconferência),  serviços para a indústria do turismo (consultoria,  formação profissional,
decoração, seguros, banca), turismo de congressos e incentivos, imprensa especializada.

Viajar é uma atividade regular para o Jovem Executivo Moderno,  dos Jovens Urbanos Ativos e
também  uma paixão.

Eles viajam em negócios,  por amor, por lazer,  pela educação... Qualquer  que seja o motivo,
existe sempre um elemento comum nas suas viagens:  a bagagem.

 

(M)BAKE 

THE WORLD A BETTER PLACE 

 Notificação Legal

CONTACT



EDUAÇÕES OBJETIVO INVENTÁRIO DA
COZINHA

GRUPO-ALVO
DESTINATÁRIOS

CONHEÇA A SUA
COZINHA

QUEM  SOMOS OS
CHEF'S

GALERIA

english

česky
deutsch

polski

português

 
 
Contexto

Resumo

Aquece & Arrefece

I ngredientes

Passo a Passo

À Mesa

Sobremesa

Orçamento

Páginas de I nternet

 
 

CAI XA DE Comentários

Partilhe as suas Ações

 

Página seguinte>

Receit a  Geocaching  sobre  Est ilo  de  Vida  ODM
ou

Com o  chegar  aos Jovens Urbanos At ivos no  ext er ior? 

 
 

 

 

Cont ext o
 

Abordar os Jovens Urbanos Ativos (JUA) no exterior, na natureza, é um desafio a que esta receita
responde. A nossa ideia é:  os JUA gostam de estar ao ar livre, por isso queríamos abordá-los com
mensagens curtas sobre Educação para o Desenvolvimento/  Cidadania Global,  enquanto eles
usufruem dos seus momentos de lazer  na natureza. 

Pensámos no que é que o nosso grupo-alvo gosta de fazer  ao ar livre e decidimos incluir  algumas
pequenas mensagens sobre um Estilo de Vida +  sustentável numa “geocaixa”.

Geo...  quê? O Geocaching é uma caça ao tesouro online de alta tecnologia, um jogo de
exteriores jogado pelos JUA em muitos países. A ideia básica é localizar  recipientes escondidos no
exterior, chamados geocaixas, com aparelhos GPS e depois partilhar as nossas experiências
online.

Um geocacher pode colocar uma geocaixa na cidade ou na floresta, identificar  a sua localização
com a tecnologia GPS,  e depois partilhar a existência e a localização da geocaixa online (
www.geocaching.com ). É uma experiência de jogo interativo.

Quem procura vai localizar  a caixa usando o GPS para chegar até 10 metros de proximidade,  e
depois precisa de procurar uma caixa. Dentro da caixa estão pequenos objetos como moedas,
anéis, etc.,  que podem ser  levados como recompensas ou trocados, substituindo-os por outros.
Também há um diário de bordo,  em que cada pessoa que conseguiu encontrar escreve a data da
descoberta e algumas notas pessoais que também  são publicadas nas plataformas de geocaching
na internet.

 

A ideia do jogo não é só procurar as geocaixas, mas também  que as pessoas partilhem os seus
lugares e vistas favoritos com os outros.  Por isso, existe também  uma ferramenta de web 2.0
para explorar lugares novos e interessantes. O geocaching é uma moda. Existem já cinco milhões
de geocachers em todo o mundo, e os números crescem rapidamente, com mais de dois milhões
de caixas espalhadas pelas cidades e pelo campo. Os JUA encaram o geocaching como uma
atividade individual de lazer  no exterior, e como é frequente terem smartphones com GPS
incorporado, tem possibilidade de jogarem muitas vezes ao geocaching no seu intervalo de
almoço, em intervalos entre reuniões ou no fim -de-semana.

O geocaching é um exemplo,  mas não é o único jogo ou desporto de que um grupo-alvo como
os JUA gosta.  Há outras atividades como os patins em linha,  a corrida e muitos outros
passatempos que são

a) no exterior e

b)  individualistas.

Esta receita pode dar-vos algumas ideias sobre como abordar os JUA no exterior, combinando a
Educação para o Desenvolvimento com a natureza – quer seja instalando uma pintura com
informação sobre Desenvolvimento numa pista de patins em linha,  decorando um banco de
jardim ou uma coisa completamente diferente.  A ideia é chegar aos JUA no exterior, onde ainda
não tenham sido abordados pelas ONGD.
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http://www.bakeabetterplace.org/portugu%C3%AAs/EduA%C3%A7%C3%B5es/Geocaching%20sobre%20Estilos%20de%20Vida%20ODM/Or%C3%A7amento.html
http://www.bakeabetterplace.org/portugu%C3%AAs/EduA%C3%A7%C3%B5es/Geocaching%20sobre%20Estilos%20de%20Vida%20ODM/P%C3%A1ginas%20de%20Internet.html
http://www.geocaching.com/
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Nos últimos anos, têm sido colocados cada vez mais ecrãs de televisão em todos os sítios do
nosso quotidiano,  seja nos bares,  estações de metro, nos cruzamentos, nas montras ou nos
ginásios. O conteúdo multimédia é transmitido em todos os lugares possíveis, sendo muitas vezes
utilizado para anúncios de empresas. Queríamos utilizar este novo canal de informação para a
promoção da Educação para o Desenvolvimento.

Como muitos dos ecrãs estão situados em lugares onde as pessoas estão em movimento,
escolhemos, neste caso, a mobilidade sustentável como tema.

O nosso grupo-alvo de Jovens Urbanos Ativos (JUA) é um dos grupos sociais que seguem uma
mobilidade muito individual, e adoram carros. Claro que os transportes públicos e andar de
bicicleta são alternativas a novos padrões de mobilidade,  mas mesmo aqueles que querem
continuar com os seus carros podem contribuir  para a sustentabilidade, por exemplo comprando
carros elétricos, híbridos ou ecológicos. Eles permitem a mobilidade individual e são, pelo menos,
mais amigos do ambiente do que os carros convencionais. Até prometem um estatuto mais
elit ista,  por serem uma nova tendência de mobilidade.  Com esta ação, podemos abordar esta
opção de mudança.

A mobilidade é um tema muito importante. Com a invenção do carro,  o nosso comportamento
alterou-se completamente,  embora este desenvolvimento tenha uma face negra:  a poluição
ambiental causada pelos motores de combustão, que é um dos motivos das alterações climáticas,
especialmente nas cidades, onde existe uma alta densidade de carros. O tráfego de para-e-
arranca é extremamente prejudicial para o ambiente,  mas a nossa procura de uma mobilidade
individual ainda é eminentemente forte.

As consequências deste comportamento não se limitam, obviamente, às cidades onde é causada
a poluição.  O impacto sobre o ambiente e a civilização é muito mais grave no sul  do que no
norte do nosso planeta.  Claro que o meio “anúncio público em ecrãs”  pode ser  usado também
para uma ampla variedade de outros temas de desenvolvimento.

Qualquer  que seja o tema do anúncio, é da maior importância conseguirmos uma produção de
alta qualidade.  Os JUA estão habituados a ter um conteúdo mediático profissional, e os filmes de
má qualidade serão ignorados, não pelo seu conteúdo, mas pelo caráter  amador da produção.
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http://www.bakeabetterplace.org/portugu%C3%AAs/EduA%C3%A7%C3%B5es/An%C3%BAncio%20Paulo%20vs.%20%C3%81rvore%20/Resumo.html
http://www.bakeabetterplace.org/portugu%C3%AAs/EduA%C3%A7%C3%B5es/An%C3%BAncio%20Paulo%20vs.%20%C3%81rvore%20/Aquece%20%26%20Arrefece.html
http://www.bakeabetterplace.org/portugu%C3%AAs/EduA%C3%A7%C3%B5es/An%C3%BAncio%20Paulo%20vs.%20%C3%81rvore%20/Ingredientes.html
http://www.bakeabetterplace.org/portugu%C3%AAs/EduA%C3%A7%C3%B5es/An%C3%BAncio%20Paulo%20vs.%20%C3%81rvore%20/Passo%20a%20Passo.html
http://www.bakeabetterplace.org/portugu%C3%AAs/EduA%C3%A7%C3%B5es/An%C3%BAncio%20Paulo%20vs.%20%C3%81rvore%20/%C3%80%20Mesa.html
http://www.bakeabetterplace.org/portugu%C3%AAs/EduA%C3%A7%C3%B5es/An%C3%BAncio%20Paulo%20vs.%20%C3%81rvore%20/Sobremesa.html
http://www.bakeabetterplace.org/portugu%C3%AAs/EduA%C3%A7%C3%B5es/An%C3%BAncio%20Paulo%20vs.%20%C3%81rvore%20/Or%C3%A7amento.html
http://www.bakeabetterplace.org/portugu%C3%AAs/EduA%C3%A7%C3%B5es/An%C3%BAncio%20Paulo%20vs.%20%C3%81rvore%20/P%C3%A1ginas%20de%20Internet.html
http://www.bakeabetterplace.org/portugu%C3%AAs/EduA%C3%A7%C3%B5es/An%C3%BAncio%20Paulo%20vs.%20%C3%81rvore%20/Resumo.html
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A nossa sondagem,  tal  como muitos estudos externos,  provam que os JUA gostam de aparelhos
e dispositivos eletrónicos, e gostam especialmente de smartphones. Organizam neles o seu
trabalho e reuniões, escrevem e-mails, usam-nos para listas de tarefas, etc.  Mas eles também
usam estes aparelhos como ferramenta de diversão, porque ouvem música, vêm filmes e jogam.

Os smartphones são telemóveis como o iPhone:  com ecrãs táteis,  acesso à internet, capacidade
para e-mail, Office e muitos outros programas que podem ser  instalados individualmente por
cada utilizador  (como num computador normal).

Os smartphones têm conetividade sem fios com a internet, pelo que podemos usar esta forma de
comunicação para chegar aos JUA com aprendizagens ocasionais sobre alterações do estilo de
vida e ODM.
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http://www.bakeabetterplace.org/portugu%C3%AAs/EduA%C3%A7%C3%B5es/Aplica%C3%A7%C3%A3o%20para%20Smartphone/Resumo.html
http://www.bakeabetterplace.org/portugu%C3%AAs/EduA%C3%A7%C3%B5es/Aplica%C3%A7%C3%A3o%20para%20Smartphone/Aquece%20%26%20Arrefece.html
http://www.bakeabetterplace.org/portugu%C3%AAs/EduA%C3%A7%C3%B5es/Aplica%C3%A7%C3%A3o%20para%20Smartphone/Ingredientes.html
http://www.bakeabetterplace.org/portugu%C3%AAs/EduA%C3%A7%C3%B5es/Aplica%C3%A7%C3%A3o%20para%20Smartphone/Passo%20a%20Passo.html
http://www.bakeabetterplace.org/portugu%C3%AAs/EduA%C3%A7%C3%B5es/Aplica%C3%A7%C3%A3o%20para%20Smartphone/%C3%80%20Mesa.html
http://www.bakeabetterplace.org/portugu%C3%AAs/EduA%C3%A7%C3%B5es/Aplica%C3%A7%C3%A3o%20para%20Smartphone/Sobremesa.html
http://www.bakeabetterplace.org/portugu%C3%AAs/EduA%C3%A7%C3%B5es/Aplica%C3%A7%C3%A3o%20para%20Smartphone/Or%C3%A7amento.html
http://www.bakeabetterplace.org/portugu%C3%AAs/EduA%C3%A7%C3%B5es/Aplica%C3%A7%C3%A3o%20para%20Smartphone/P%C3%A1ginas%20de%20Internet.html
http://www.bakeabetterplace.org/portugu%C3%AAs/EduA%C3%A7%C3%B5es/Aplica%C3%A7%C3%A3o%20para%20Smartphone/Resumo.html
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Quando olhamos para as opções de como endereçar  uma EduAção aos JUA, logo nos
apercebemos,  que eles não comparecem aos eventos das ONGD por convite. Torna-se então
necessário levar as nossas receitas até aos JUA.

Não se trata de um Grupo-alvo que não tenha interesse nesta temática…simplesmente estão
demasiado focados em outras atividades. Então como abordá-los?

Em primeiro lugar devemos refletir  sobre as necessidades dos JUA. O que é que necessitam?
Onde encontra-los?

Ao responder a estas questões encontrará decerto os locais e o tipo de EduAção que pode
desenvolver.  Se depois gostam ou não,  isso é algo que já depende da  qualidade e originalidade
da EduAção, sendo,  portanto, da nossa responsabilidade

Então do que necessitam os JUA? No caso desta EduAção, chegámos a uma resposta simples,
mas marcante!

Como qualquer  pessoa, os JUA precisam de comer e beber. Se trabalharem num grande
multinacional com cantina é aí que almoçam ou então em bares e restaurantes “da moda”.

Pensámos então numa EduAção que pudesse ser  promovida nestes espaços e cujo tema tivesse
uma relação entre os mesmos e as questões da Cidadania Global.
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Se novos grupos-alvo,  como os Jovens Urbanos Ativos (JUA) vão ser  abordados por EduAções de
Cidadania Global, então é importante levar a informação junto deles. Esta é a maior vantagem da 
Aprendizagem Casual, uma vez que através desta ferramenta,  os JUA que normalmente não
frequentam as nossas atividades ficam a conhecer os temas da Cidadania Global.

Com esta carateristica,  cada vez mais evidente para nós,  pensámos:  "porque não pormover uam
EduAção  sobre um artigo que os JUA compram com regularidade? "

Pensámos em várias coisas:  bilhtes de transportes públicos, sacos para compras, CDS e, claro,
livros!

Como descobrimos nos nossos inquéritos,  os JUA gostam de ler e, mesmo sabendo que nos dias
de hoje o mercado dos livros eletrónicos (e-book) está em expansão,  a verdade é que muitos JUA
continuam a preferir  a versão papel.

Mas como "servir" temas da Cidadania Global em livros? Qual o elemento comum disponibilizado
por muitos livros? Os Marcadores!

Através desta receita apresentamos-lhe os nossos Marcadores de Livro ODM, e a forma como
foram distribuídos aos JUA, em Cracóvia, Polónia.

Faça esta receita, e terá ideias de qual o item  que utiliza diariamente e que pode ser  fonte de
inspiração para disseminar  os temas da Cidadania Global.
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O grupo-alvo do nosso projeto "Estilos de Vida & ODM"  , os Jovens Urbanos Ativos (JUA) são
ambiciosos e ativos. Dedicam o seu tempo livres às mais diversas atividades, gostando de praticar
deporto ao ar livre, frequentar  ginásios, piscinas, SPAs,...

Nesta receita apresentamos-lhe um das maneiras de chegar junto dos JUA nos seus tempos
livres.
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Muito frequentemente, quando olhamos para os Jovens Urbanos Ativos (JUA), tendemos a pensar
que são apenas funcionários de colarinho branco, do sexo masculino, a trabalhar para grandes
corporações.  Mas claro que há também  muitas mulheres que têm a mesma abordagem sobre
uma grande realização profissional e pessoal, construindo uma carreira com estilos de vida
exclusivos, e que neste sentido são também  JUA. Com esta receita, queremos apresentar-vos um
exemplo de como chegar, em particular, a estas mulheres com uma informação concisa sobre o
desenvolvimento,  que incorporámos nas suas vidas quotidianas.

Existem muitas opções para abordar especificamente as mulheres dentro do grupo dos JUA. No
nosso caso, concentrámo-nos especificamente nas mulheres JUA que já atingiram uma boa
situação social e querem começar uma família, e relacionámo-lo com o ODM 5 – “Melhorar a
saúde materna”.

É sempre um bom conselho encontrar uma relação entre a mensagem e a vida quotidiana. Se
uma mulher também  estiver grávida,  é mais fácil despertar-lhe interesse sobre o problema de
outras mulheres grávidas no Sul Global. É comum as mulheres irem ao seu ginecologista, não só
no caso estarem grávidas, mas também  por uma questão de saúde em geral. Foi por isso que
escolhemos os consultórios e as aulas pré-parto como o principal  foco desta ação.

O nosso objetivo era despertar  nas mulheres JUA que frequentam estes lugares a consciência
para as diferenças entre o Norte Global e o Sul Global, em relação à temática dos cuidados de
saúde pré-natais. Procurámos promover uma comparação entre os cuidados de saúde dos Países
Desenvolvidos, com os cuidados de saúde prestados nos Países em Desenvolvimento, e em
particular o que essas diferenças podem significar.

No período da gravidez, as mulheres têm de controlar as suas alterações corporais de forma a
assegurar o seu bem-estar físico e psicológico.  Para tal  uma boa contagem das semanas de
gravidez é essencial.

Para isso, um calendário é um objeto muito usado,  e pareceu-nos ser  o melhor canal para
despertar  no nosso grupo-alvo o interesse pelo ODM 5.
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Quando se tenta chegar a novos grupos-alvo,  tem tudo a ver  com entrar em novos canais com a
educação para o desenvolvimento.  Mas a educação para o desenvolvimento praticamente não
chegou às pessoas nos seus locais de trabalho e nós queríamos alterar  esta situação.  Por estes
dias, toda a gente trabalha no escritório:  os Jovens Urbanos Ativos (JUA), a quem dirigimos esta
ação, passam a maior parte do tempo ao computador, tanto no trabalho como também  no seu
tempo livre. Muitos deles trabalham na indústria informática e, por isso, estão interessados nas
notícias sobre tecnologias e nos novos aparelhos informáticos. Os JUA têm vidas modernas e
confortáveis,  usam equipamentos modernos nas suas casas e escritórios,  e procuram
constantemente substitui-los por equipamentos e aparelhos ainda mais recentes. Vemos os JUA a
usar computadores,  telemóveis,  iPods e iPhones em todo o lado – nas ruas, nos comboios, nos
carros, nos cafés, restaurantes, etc.  Usam esta tecnologia tanto para o trabalho como para o
lazer.

Um dos mais importantes e úteis acessórios de computador é o rato. Ainda que usemos cada vez
mais ecrãs táteis nos portáteis, o rato continua a ser  a maneira mais prática e eficaz de usar um
computador. As pessoas usam-no para navegar  na internet, para trabalhar no software Office ou
para os jogos de computador. Identificámos o tapete de rato como um adereço muito direto e
pessoal que nos permitirá chegar ao grupo-alvo,  os JUA. Os tapetes de rato são especialmente
úteis no escritório,  onde usar o rato é ainda comum a quase todos os lugares de trabalho.  Foi por
isso que decidimos produzir tapetes de rato especiais,  e distribuí-los nos escritórios de uma das
maiores empresas de Cracóvia, onde trabalham muitos JUA. Decidimos que os tapetes de rato
poderiam ser  a melhor maneira de sensibilizar  para a questão dos resíduos informáticos e
eletrónicos, no contexto dos lugares de despejo ilegal nos países em desenvolvimento.

Com esta receita, encontrará uma ideia de como chegar aos locais de trabalho.  Um tapete de
rato é uma ideia para o fazer.  Ao olhar em redor da sua secretária de trabalho,  podem surgir-lhe
muitas outras ideias, desde agrafadores e etiquetas, até bases de secretárias. Leia mais, de
seguida, sobre como nós trabalhámos com os tapetes de rato.
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Hoje em dia, as viagens são parte integrante da esfera profissional. Nesta era de globalização, as
pessoas viajam imenso para reuniões, conferências. Os Jovens Urbanos Ativos fazem parte desta
dinâmica global.  

Mas como abordar as pessoas que viajam no âmbito de negócios? São um grupo difícil  de ser
abordado pelas ONG, que habitualmente organizam eventos públicos ou atividades orientadas
para o público, de forma a promover a sua participação e motivação.

Se houver interesse em abordar este segmento da sociedade então temos de potenciar  que a
informação os acompanhe,  para onde forem.

Esta EduAção pretende apresentar  algumas ideias para promover a educação para o
desenvolvimento,  em 'movimento'.  Neste caso foi possível disponibilizar informação sobre
desenvolvimento nos comboios. Mas o princípio de abordar as pessoas em 'movimento' também
pode ser  aplicado para os aviões ou para outro qualquer  meio de transporte.

Para além dos aviões e dos automóveis, os Jovens Urbanos Ativos, de forma geral, usam os
comboios como de um meio de transporte confortável e relativamente rápido, com a vantagem
de puderem trabalhar enquanto viajam. De forma a satisfazer  esta necessidade, em muitos países
europeus existem diversas ligações rápidas de comboio entre os principais centros metropolitanos
de negócios.  Por exemplo,  os caminhos-de-ferro polacos possuem comboios intercidades que
ligam as cidades de Cracóvia e Varsóvia,  bem como Varsóvia e Wroclaw.

Estes comboios intercidades mais dispendiosos são usados, prioritariamente, por pessoas com
maior capacidade financeira e por quem necessita de viajar em negócios.  Cada um destes
comboios tem uma carruagem restaurante gerida pelo fornecedor WARS.

Segundo uma pesquisa recente realizada por esta empresa,  90%  dos seus clientes são Jovens
Urbanos Ativos, que viajam em negócios.  Ao desfrutar de uma refeição nestes comboios pode
criar  a possibilidade do viajante relaxar  durante a sua longa viagem. Representa, também, a
oportunidade enquanto os viajantes aguardam pela refeição de os ocupar com algo. Assim,
aproveitamos esta oportunidade para captar a sua atenção ao disponibilizar umas bases
individuais especiais para as suas refeições.  
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Esta receita vai dar-lhe um exemplo de como integrar a Educação para o Desenvolvimento num
ambiente de lazer,  como um bar ou uma discoteca.

Pense em  em tudo o que faz sentido ser  promovido num bar ou numa discoteca. Desde uma
base para copos,  um guardanapo,  a decoração dos cocktails, autocolantes nas casas de banho ou
instalações de luz num canto duma discoteca. No fundo, tudo o que "encaixe"  na vida noturna e
que possa também  conter  informações sobre o desenvolvimento global.

Os Jovens Urbanos Ativos (JUA) são pessoas muito ocupadas durante o dia, mas depois do
trabalho gostam de ir a algum sítio para descontrair e divertir -se, por vezes só tomar uma bebida
com os colegas de trabalho ou alguma reunião informal de negócios.  Por isso, é uma ótima
oportunidade abordá-los nessas ocasiões.

No nosso caso, escolhemos dirigir-nos aos JUA numa discoteca da moda com pulseiras de
silicone. As pulseiras de silicone são muito populares entre muitos JUA, tanto homens como
mulheres.

Usar essas pulseiras é, na verdade, mais do que usar uma mera pulseira...

Normalmente significa que a pessoa se identifica com alguma coisa e apoia a mensagem, ideia,
campanha,  etc..  Pensámos que este tipo de adereço seria uma boa maneira de promover a ideia
do Comércio Justo.

Trata-se do seu tempo livre, por isso não quisemos interromper a sua diversão de uma maneira
agressiva, mas apenas captar o seu interesse para o tema. Queríamos dar-lhes alguma coisa que
pudessem levar para casa e pensámos que as pulseiras de silicone seriam  o melhor adereço.

Realizamos esta EduAção no Carnaval, em Cracóvia, na Polónia.  O Carnaval é uma época especial
em que as pessoas querem ir a algum sítio e divertir -se um bocado.  Nas discotecas e bares,  há
festas especiais de Carnaval – festas de máscaras, concertos e bailes. No centro da cidade pode
encontrar-se muita gente que vai dançar e encontrar-se com amigos. Entre eles, há também
muitos JUA. 
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O objetivo desta EduAção era a promoção do ODM 5.  A mortalidade materna não é um problema
na República Checa  (que  está entre os países com uma taxa de mortalidade materna mais baixa
a nível mundial),  por isso o essencial nesta atividade era chamar a atenção para este problema
nos países do Sul Global.

Os Jovens Urbanos Ativos (JUA) tendem a ignorar a questão da mortalidade materna, porque
muitos deles ainda não têm famílias e por isso não estão familiarizados com a maternidade.

Queríamos assinalar este problema e torná-lo relevante para o nosso grupo-alvo.  Sobretudo,
queríamos chamar a sua atenção para este problema e dar-lhes mais informação sobre as
possibilidades de se envolverem.

Como era claro que não podíamos fazer  os JUA vir  a um evento sobre este tema, escolhemos o
oposto – levar a informação até eles.

Decidimos apresentar  a nossa EduAção em lugares específicos, frequentados pelo grupo-alvo dos
JUA:  clinicas médicas, clínicas de laser  e estúdios de cosmética e de massagens.

Mas como levar esta informação até lá? Esta receita ilustra como conseguimos chegar aos JUA
em lugares que eles gostam de visitar  usando os canais normais de publicidade de uma forma
original para os temas de Desenvolvimento. 
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Estávamos à procura de uma ideia para promover o ODM 7 (Assegurar a Sustentabilidade
Ambiental)  e o ODM 8 (Desenvolver  uma Parceria Global)  de uma maneira que os JUA achassem
atrativa e que pudessem aplicar ao seu Estilo de Vida.

A moda é muito importante para os JUA. É provável que cada um de nós tenha algumas peças de
vestuário no seu guarda-roupa que,  na verdade, já não usa. Algumas destas peças não foram
sequer estreadas,por  isso, decidimos organizar  uma festa de troca de roupa.

Queríamos mostrar  que comprar roupa nova não é a única opção para expandir  o roupeirode
uma pessoa. A parte melhor é que os participantes podem conseguir  peças novas de graça (o
que é sempre importante).

Na nossa mensagem, decidimos focar-nos no facto de que hoje em dia a maioria da roupa é
produzida com desrespeito pelos padrões sociais e ambientais internacionalmente acordados.

Quantos de nós sabem qual o ciclo de vida das peças do nosso vestuário? 

As festas de troca já existem há alguns anos, mas normalmente são privadas e organizadas entre
amigos, logo ainda não chegaram a muitos outros grupos da sociedade. Decidimos organizar  uma
festa de troca pública e mais deslumbrante que atraísse também  novos grupos-alvo como os JUA
– um evento de trocas de moda com estilo e de alta qualidade,  em combinação com um
espetáculo de moda, música e um concurso de poesia. Os JUA gostam de eventos “ luminosos”  e
para nós era importante criar  esse efeito para este evento.

Com esta receita gostávamos de partilhar as nossas experiências com um evento em ambiente de
luxo dedicado aos JUA – um evento diferente dos outros eventos que as ONGD costumam
organizar,  atraindo por isso pessoas que normalmente não vão aos eventos das ONGD.

Esta receita pode também  dar-vos alguma inspiração para os vossos eventos para novos grupos-
alvo,  como os Jovens Urbanos Ativos. 
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Conseguir que novos públicos, como Jovens Urbanos Ativos (JUA) estejam interessados em temas
de Desenvolvimento significa que precisamos de despertar  a sua curiosidade.

Como fazer  isso? Podemos criar  algo fora do comum.  Para isso, temos de dizer “não”  aos
tradicionais stands de informação e panfletos..  Precisamos criar  um ambiente inesperado, uma
situação nova para o nosso grupo-alvo.

Com esta receita, queremos partilhar as nossas ideias de como criar  a atenção com um
acontecimento inesperado que organizamos na rua.

Esta EduAção lida com a promoção do ODM 7.  O acesso à água potável e ao saneamento básico,
não é uma questão urgente na maior parte da Europa e também  não na República Checa, onde
esta ação ocorre.

Portanto, o ponto principal  desta atividade é chamar a atenção para os Países do Sul Global. No
entanto, a República Checa também  tem alguns problemas com o consumo de água.

 

Esta EduAção foi feito para motivar  o grupo-alvo a
mudar seu comportamento quotidiano - da redução
do uso de água potável nas suas casas de banho,
à pressão política para limitar o uso de água
potável nas indústrias-

Queríamos apontar  este problema e torná-lo
significativo para os JUA. Neste sentido,
procurámos estabelecer  uma ligação entre o uso
de água e a natação em piscinas, uma atividade
muitas vezes apreciado pelo grupo-alvo

Queríamos chamar a atenção para este tema e
fornecer mais informações aos JUA sobre a
possibilidade de se envolverem em campanhas
para a água potável e saneamento básico, nos  países em que há uma necessidade de melhoria.

Procurámos igualmente inspirar  os JUA a reduzir  os seus padrões de consumo de água.

Assim procurámos vincular o comportamento de consumo de água nos Países Desenvolvidos com
os problemas da água no Mundo em Desenvolvimento.
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Usar os sacos de compras reutilizáveis como forma de divulgar informação sobre o
Desenvolvimento foi o desafio desta EduAção: aliar  a utilidade do saco de compras ao design
atrativo para os Jovens Urbanos Ativos.

Esta ação visou promover o ODM3 - Promover a Igualdade de Género - , mas pode ser  adaptada
para outros temas associados à Cidadania Global e Educação para o Desenvolvimento.

O ODM 3  foi o tema escolhido para informação, devido à sua importância e impacto nos Países
em Desenvolvimento.

Embora com uma abrangência diferente,  o ODM 3 também  é importante na República Checa,
pois a diferença salarial entre homens e mulheres, que desempenham os mesmos cargos é uma
das mais elevadas na Europa.  Assim, pretendeu-se chamar a atenção dos Jovens Urbanos Ativos
para esta situação,  mas de forma mais leve.
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Procurámos promover os ODM de uma maneira,  considerada por muitos,  "chocante". Abordar o
tema da sexualidade,  em anúncios e comerciais de televisão não é de todo uma novidade nos
dias de hoje. Em algumas sociedades, como a checa, o tema não é tabu. Aliás a sociedade checa
é bastante tolerante,  e o conteúdo explícito está bastante presente na comunicação social.

Por isso, surgiu-nos a ideia de promover os ODM como “cursos de êxtase”.  Algumas das
celebridades contactadas descreveriam  como pretendiam alcançar os ODM e Estilos de Vida +
sustentáveis. 
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As sociedades ocidentais geram muito desperdício, nomeadamente plásticos, uma vez que é
usado como embalagem de diversos tipos de produtos. As embalagens e os sacos de plásticos
geralmente são usados apenas uma vez,  e raramente são reutilizados.

O uso de sacos de plástico na nossa sociedade é muito elevado,  sobretudo na altura do Natal, já
que normalmente recebemos um saco de plástico com cada presente que compramos. O nosso
grupo-alvo dos Jovens Urbanos Ativos (JUA) tem Estilos de Vida geralmente relacionados com
compras e consumo.

A ideia era preparar um evento que chamasse a atenção para o problema do uso de plásticos nos
nossos hábitos de consumo e, assim, apoiar o ODM 7 – Assegurar a Sustentabilidade Ambiental.  
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A procura de produtos de Tecnologias de Informação (TI )  aumenta constantemente.

Hoje em dia, muitas pessoas não têm apenas um computador – têm uma máquina fotográfica
digital,  um portátil,  um smartphone, um leitor de mp3,  um tablet  e muitos outros aparelhos.

Os Jovens Urbanos Ativos (JUA) estão no topo desta tendência. Com elevados rendimentos e a
par das novas tendências tecnológicas estão sempre atentos às últimas novidades no mercado.

O aumento diário no uso das TI  , que nos permite comunicar e aceder a informação sem
barreiras, é já um dado adquirido no nosso Estilo de Vida. Mas o consumo de equipamentos de
TI  tem desvantagens...

São várias, e escassas, as  matérias-primas usadas nos produtos de TI .  Essas matérias-primas
são oriundas, na sua maioria,  dos Países em Desenvolvimento, sendo a sua  extração, em muito
dos casos, associada a péssimas condições laborais e a graves problemas ambientais.

Os trabalhadores, muitas vezes Mulheres, trabalham regularmente em turnos de 12-14 horas,
seis dias por semana - sem proteção contra substâncias perigosas.  Os direitos dos trabalhadores
não são aplicados e os sindicatos proibidos.

Os consumidores, com direito de opção na aquisição de produtos, têm responsabilidade na hora
de escolher!  
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Um problema de muitas ações de Educação para o Desenvolvimento é que só conseguimos a
atenção do nosso grupo-alvo uma vez ou por breves momentos.

Para uma ligação mais profunda ao nosso programa, seria desejável criar  também  materiais de
ação que ficassem com o destinatário durante mais tempo e que,  desse modo,  sejam
reconhecidos e analisados mais detalhadamente. Isto é especialmente útil quando estamos a
abordar novos grupos-alvo,  como os JUA.

Esta receita é um exemplo de como criar  materiais educativos para novos grupos-alvo,   com a
intenção de que estes materiais sejam  de facto analisados e mantidos pelo grupo-alvo.  Como
fazê-lo?

Precisamos de produzir uma coisa que seja realmente útil para o nosso grupo-alvo!  E temos de
fazer  com que "transporte"  até ao grupo-alvo a nossa mensagem, que neste caso tem a ver  com
o contributo individual para o aquecimento global,   através do uso de veículos automóveis, e a
consequente emissão de gases nocivos para a atmosfera. 

Descubram como alcançámos este objetivo com esta receita...  
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Cont ext o
 

Esta receita pretende ser  uma opção fácil para partilhar uma mensagem no local de trabalho bem
como em casa, através da criação de um protetor  de ecrã.

 

Os protetores de ecrã podem ser  um meio universal  para transmitir qualquer  tipo de mensagem
associada à Educação para o Desenvolvimento/Cidadania Global.

Tanto os proprietários dos computadores particulares como as empresas têm protetores de ecrãs
instalados.

Nesta receita, são usados os protetores de ecrãs para sensibilizar  os Jovens Urbanos Ativos
acerca das opções de poupança de energia quando são usados aparelhos de comunicações ou
tecnológicos. Mas os ecrãs também  são uma ferramenta muito flexível e podem ser  abordados
vários temas e assuntos.

Vamos "apurar"  os principais aspetos a ter em consideração acerca de como e onde
disponibilizar. 
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I nstituto Marquês de Valle Flôr

Internet:  http: / /www.imvf.org

Os promotores desta página de internet   farão os possíveis para incluir  informação atualizada
nesta página,  mas não apresentam declarações, garantias ou certezas quanto à exatidão,
aceitação, ou integridade da informação disponibilizada.

 

Acessos e hyperlinks

 

Concordou que todo o acesso e utilização desta página de internet  e do seu conteúdo serão
feitos por sua conta e risco.

 

Os links existentes neste site podem dar acesso a sites sujeitos à legislação de outros países.
Assim sendo,  toda a informação, dados sobre produtos ou os seus variados usos e/ou aplicações
apresentados nestes diferentes sites apenas serão válidos sob as leis e regulamentos aplicáveis
nesses países. Constitui, por isso, o dever  do utilizador  verificar o respeito das suas próprias leis e
regulamentos.

 

Este site pode fornecer links para sites web de terceiros.  Os promotores deste site não será
responsável pela exatidão ou qualquer  outro aspeto da informação contida nesses sites e não
será responsável por qualquer  dano ou ferimento resultante do acesso a tais sites. Os links para
outros sites são disponibilizados apenas para sua comodidade e serão utilizados por sua conta e
risco.

 

Copyrights

 

Todo o conteúdo deste site da Internet  é propriedade ou é controlado  pelo consórcio europeu
das 5 ONGD parceiras no projeto “Estilos de Vida e ODM”  . Está limitado e  protegido pelas leis
internacionais do copyright.   A duplicação,  distribuição ou outra forma de comercialização dos
materiais disponibilizados requerem a autorização escrita dos autores

 

Proteção de Dados

 

Por favor,  esteja ciente de que existem riscos de segurança inerentes à transmissão de dados,
como e-mails, através da Internet,  porque é quase impossível a proteção contra o acesso não
autorizado por terceiros.  No entanto, e tendo em conta esta limitação, devemos salvaguardar os
seus dados pessoais.  Assim, como promotores do site, não seremos responsabilizados por
quaisquer danos sofridos como consequência de riscos de segurança, ou por quaisquer atos
relacionados de omissão da nossa parte.

 

Opomo-nos ao uso de qualquer  informação de contato disponível por terceiros para o envio de
publicidade não solicitada. Como promotores do site, reservamo-nos  ao direito expresso de
tomar medidas legais contra a publicidade não solicitada ou e-mails de spam e outros materiais
de propaganda semelhantes.

 

 

Design & realização www.unikat-digital.de

 

Fontes das Fotografias utilizadas nesta base de dados:

 

título:

©  Africa Studio, Gino Santa Maria – fotolia

 

Outras fotografias:

 

©  helix, axway,  orelphoto, Minerva Studio, corepics - fotolia

 

©  SXC – Photos by Muris Kuloglija Kula, Sebastian Stefanov,  L N, Jakub Krechowicz. Carol
O'Driscoll,  Caroline Hoos, Thoursie, Jean Scheije, Marcelo Moura, Lotus Head, Ali Taylor, Michal

http://www.finep.org%20/


Zacharzewski,  Marcello eM, gerard79, Afonso Lima,  pascal79, gemarijo,   Alessandro Paiva,  omar
franco, Jan Stastny,  Philippe Ramakers, Stephen Stacey,  ugur can,  Gabriella Fabbri, Benjamin
Earwicker,  Roman Ploj,

 

©  Alexfiodorov 2009, Claudio Sepulveda Geoffroy,  mconnors, Robert  Kneschke
(www.robertkneschke.de), Sergejs Rahunoks @ Yeko Photo Studio, Diego Cervo, Karl-Heinz Laube
/  pixelio
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IMVF - Instituto Marquês de Valle Flôr

www.imvf.org

 

connected4betterworld@gmail.com | |  info@imvf.org

 

finep - forum für  internationale entwicklung +  planung

www.finep.org

info@finep.org

 

deab - Dachverband Entwicklungspolit ik Baden-Württemberg e.V.

www.deab.de

info@deab.de

 

Educon

www.educon.cz

educon@educon.cz

 

SWM - Salezjanski Wolontariat  Misyjny

http: / /www.swm.pl/

info@swm.pl
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"Já  bebeu um  j ust o?" -  Filme sobre  Comércio Just o
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Com o  chegar  j unt o dos Jovens Urbanos At ivos at ravés de  m icro- f i lm es.  
 

 

 

 
 

Cont ext o
Apesar  de promovido em vários países Europeus, desde os anos 60,  o movimento internacional
de comércio justo só se afirmou nos anos 80 e 90.  Em Portugal,  o comércio justo começou por
ser  mencionado nos finais dos anos 90,  como alternativa ao comércio tradicional e sempre aliado
às questões do consumo responsável.

A primeira loja de comércio justo em Portugal foi criada em 1999 em Amarante – Norte de
Portugal - por um grupo de jovens que no decorrer do Programa Serviço Europeu de
Voluntariado (EVS)  entrou em contato com a temática do comércio justo.

Hoje,  existem apenas 5 lojas de comércio justo,  sendo que os números de venda não são muito
animadores.  De facto,  em 2005, Portugal tinha cerca de 20 lojas de comércio justo,  15 das quais
fecharam nos últimos anos devido a constrangimentos financeiros. Isto significa que temos um
logo caminho a percorrer na promoção do comércio justo.

A nossa EduAção procurou promover este conceito em Portugal de forma original e criativa.  No
fundo queríamos mostrar  ao nosso grupo-alvo quais as mais-valias de optarem por produtos de
comércio justo.

Mas como se pode fazer  a promoção, tendo em conta as principais características dos Jovens
Urbanos Ativos? A Resposta - um  vídeo que pudesse ser  colocado nas redes sociais.

A cada minuto, 60 horas de vídeo são colocadas no Youtube. 60 horas por minuto. 5 Meses de
vídeo por hora . 10 anos de vídeos por dia!

Na história da Humanidade, nunca houve uma ferramenta como o Youtube. Com cerca de
4,000,000,000 visualizações por dia, o equivalente a 1,000,000,000,000 - um bilião por ano

É uma ferramenta fácil de utilizar e gratuita.  Capaz de colocar um individuo no mesmo patamar
de uma celebridade.

Tendo em conta estes números e o impacto de um vídeo de internet  decidimos avançar e criar
um vídeo online sobre Comércio Justo.
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Fair  Coffee Film:  Did  You Ever  Drink  a  Fair?
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How  t o  reach  Young Modern  Per form ers w it h  short  cl ips
 

 
 

Sum m ary
 

With this action our main goal  was to raise awareness and knowledge of  the fair trade movement
and promote MDG 8:  Develop a global partnership  for development.

Fair  trade is about  better  prices, decent  working conditions, local sustainability, and fair terms of
trade for farmers and workers in the developing world. I t ’s about  people.

The video Did You Ever  Drink a Fair? aims to link one of  the most  popular  products in Portugal,
coffee, with the need to increase knowledge on the importance of  fair trade.

Portugal is a country  of  coffee consumption:  on any corner of  a major  city you will find a coffee
shop.  And you can order your coffee in at  least three different  ways:  Café, Bica and Simbalino.
(Americano,  espresso, latte,  black, light…)  I t’s a regional specificity.

So we thought:  why not  create a fourth different  way for ordering coffee:  Café, Bica, Simbalino
and…Justo (Fair).

As an NGDO we can clearly affirm that promoting online video is a great way of  promoting
projects and ideas. With images or words it ’s easier for spectators to understand the image!  Only
video can easily be shared or distributed, providing you with the perfect  tool to reach a wider
audience via social networking and mobile marketing, or at  exhibitions,  conferences, and live
events.
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CD Tree
or

Using ar t  as a  m eans t o  inform  Young Modern  Per form ers
 

 
 

Cent re

 

4 t h  st ep –  Producing giveaw ays

The next step is to produce the giveaways. In  our case, we had to produce the CDs and give
them a professional label or cover. You can either produce your giveaway by yourself  – which is
the option for a small budget – or task a company.

Usually you can find such companies, which produce these kind of  gadgets to give away on the
internet. As well,  local photocopy shops sometimes offer printing for certain products.

In  our case, we printed a short  text on the CDs:  'smart  and fair – dealing responsibly with cell
phones, notebooks and the like'. This label informed the passersby, who can decide to take one
with him  or her, about  the content  of  the CD.

 

5t h  st ep  –  Fix ing   t he  t im ing  

Timing is important  – so think about  the time for your action. I t  might  be a good idea to link it  to
a special event or period.

We decided to realize our action in the pre-Christmas period. So,  we chose a corresponding motif
with our CDs to take away and used them as litt le gifts.

You also have to decide on how long the action should take, how long you want  to expose your
artwork and take accompanying actions.  This might  also depend on the period you can use the
location.

 

6t h  st ep  –  Find ing  a p lace 

The place you choose for the exposition should be a location frequented by the target  group
YMPs. You could think about  public places close to areas where a lot  of  YMPs work. Other options
can be a shopping center, or an art gallery, bar or café in a part  of  the city where YMPs like to
spend their  leisure time.  In  our case, we decided for a public place in the city center where many
YMPs pass by on their  way to go out  for shopping or having a drink in the evening.

 

The sculpture was directly placed opposite to a
trendy bar called Waranga Bar.  This location is visited by many YMPs in the evening. Also, directly
opposite to the sculpture is the entrance to a luxury shopping area with expensive furniture,
jewelery and other  lifestyle accessories. These shops have many YMPs as customers. 

When having decided for a certain place, you have to contact the owner and get  his or her
permission to expose your artwork. I f it  is a public place, the procedure might  take some time
and effort  with public authorities – keep that in mind for your time planning.

 

7 t h st ep  –  Let t ing  people  know  about  your  act ion

By inviting the press to the opening event and distributing press releases, you might  get  some
publicity in the local press.  Social  media also provide options to raise awareness for your action,
for example you can create an event on Facebook.

 

 

8 t h  st ep –  Tak ing  act ion

After all the preparations are taken it  is now finally time to take action. The piece of  art can be
installed.

You should plan some person to take care of  it.  This person should regularly pass by the

http://www.bakeabetterplace.org/files/p1020477_1.jpg
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Quem  são os Jovens Urbanos At ivos?
 

©  helix -  Fotolia

 

Os Jovens Urbanos Ativos (JUA) são uma nova classe social de cerca de 10%  da população
europeia. A emergência dos JUA é um fenómeno que ainda não foi reconhecido pela educação
para o desenvolvimento.  Os JUA são a nova e em surgimento,  elite profissional não convencional
(também  chamada “nova classe alta).

 

Os JUA têm entre 25 e 35 anos. O grupo é composto na sua maioria por jovens profissionais nos
primeiros anos das suas carreiras mas também  estudantes seniores de universidades altamente
reconhecidas. Em termos de género, este grupo-social tem mais "membros" do sexo masculino.
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Os Jovens Urbanos Ativos (JUA) são uma nova classe social de cerca de 10%  da população
europeia. A emergência dos JUA é um fenómeno que ainda não foi reconhecido pela educação
para o desenvolvimento.  Os JUA são a nova e em surgimento,  elite profissional não convencional
(também  chamada “nova classe alta).

 

Os JUA têm entre 25 e 35 anos. O grupo é composto na sua maioria por jovens profissionais nos
primeiros anos das suas carreiras mas também  estudantes seniores de universidades altamente
reconhecidas. Em termos de género, este grupo-social tem mais "membros" do sexo masculino.
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O  que  é?
 

O que é a Aprendizagem Casual?
 

Primeiro que tudo, a Aprendizagem Casual significa aprender em situações do dia-a-dia tais como
andar na rua, esperar por um autocarro, ou ir a um bar. Assim, toda a gente pode aprender de
forma casual. Primeiro que tudo, descreve um processo humano, e para além disso as técnicas
inovadoras podem ser  uma vantagem neste processo uma vez que colocam informação curta e
atrativa nos locais que frequentam no seu dia-a-dia. A abordagem da Aprendizagem Casual utiliza
a experiência do marketing e publicidade mas adapta-as à educação sobre os temas do
Desenvolvimento.

A Aprendizagem Casual leva a informação aos grupos-alvo em vez de forçar os grupos a
chegarem à informação por si mesmos. Desta forma, a informação sobre temas do
Desenvolvimento Global podem ser  integrados nos ambientes de vida diários dos JUA... o que os
irá surpreender.  

em zonas pedestres

 ©  axway - Fotolia.com

 nas redes sociais

©  SXC /  Jakub Krechowicz

 

Assim, a Aprendizagem Casual pode ser  uma ferramenta muito útil para as ONGD chegarem a
novos públicos. No nosso caso usámos a Aprendizagem Casual para chegar ao grupo dos JUA
mas pode ser  adaptada a qualquer  nova audiência que pretenda abordar como ONGD.

As ferramentas inovadoras de Aprendizagem Casual para os JUA podem ser,  por exemplo,
informação sobre o Desenvolvimento nos bancos de jardim (guardanapos nos bares e
restaurantes, bancas informativas nas lojas,  pegadas informativas nas ruas de comércio usar
ferramentas web 2.0 como o YouTube, flashmobs e outros meios multimédia.

 

 

Onde ?
Mas onde é que os podemos encontrar? Um bom começo podem ser  os espaços de lazer,  saúde
e desporto.  Por exemplo,  podemos encontrá-los:

Centros Comerciais

Lojas exclusivas

Spas e centros de bem-estar

Ginásios

Bares

Discotecas

Restaurantes

 



©  orelphoto - Fotolia  ©  SXC - Photo byCarol  O'Driscoll   ©  SXC - Photo by Caroline Hoos

 

Aeroportos

Aviões

Hotéis de Negócios

Carruagens de primeira classe de comboios de alta velocidade

Universidades especializadas

 

©  Claudio Sepulveda Geoffroy     

 

Outra boa opção é abordar os JUA nos seus locais de trabalho tais como

Escritórios de Engenheiros

Administração Municipal

Empresas Multinacionais

Locais de estacionamento em frente a estes locais

 

©  SXC - Photo by Thoursie  ©  mconnors

 

Em resumo:  precisamos de ir para os espaços que os JUA frequentam no seu dia-a-dia. Claro que
estes podem ser  locais muito diferentes daqueles onde as ONGD organizam  ações de
sensibilização sobre os temas da Cidadania Global, mas vale a pena o esforço, uma vez que
podemos colocar informação nos espaços que os JUA frequentam e e assim contribuir  realmente
para uma maior divulgação dos temas.

 

Com o ?

 

Usando m at er ia is diferent es:

Se formos para estes locais não podemos fazer  atividades de sensibilização da forma tradicional.
Isto é válido primeiro que tudo para os materiais que utilizamos:  por exemplo ninguém quer ler
um booklet quando está no bar a beber com os amigos.

O que precisamos é de algo que possa ser  utilizado naquela situação específica como por
exemplo um guardanapo que estará na mesa e que as pessoas que estiverem no bar irão usar
tocar e consumir de qualquer  forma.

Então, porque não produzir um guardanapo que contenha informação que queremos transmitir
acerca do Desenvolvimento? Há muitas outras opções de coisas que podem ser  úteis para as
pessoas,  como, por exemplo:  garrafas de água em ginásios;  envelopes para bilhetes de comboio;
capas para a chuva em dias chuvosos;  bases para copos de cerveja num pub;  ou etiquetas para
presentes de natal.

Todos estes materiais podem conter  as nossas mensagens sobre Desenvolvimento. Só ainda não
os utilizamos com frequência. Se olharem a volta na vossa cidade, irão encontrar muitos objetos
diferentes que podem conter  as vossas mensagens sobre Desenvolvimento de forma inovadora.
Não há limites para a vossa criatividade!

 

Ut i l izando m ensagens Diferent es:

A Aprendizagem Casual não significa apenas usar materiais e objetos diferentes do normal.  Isto
acontece porque as pessoas em locais quotidianos têm naturalmente menos tempo do que desejavam
para investir  em conteúdos educativos. Podemos estimular o seu interesse mas não devemos inundá- los
de informação. Assim, a informação educativa precisa de ser curta e fácil  de compreender.

 

Um bom Conselho é a regra dos 10 segundos:

©  SXC - Photo by Jean Scheijen

 



 

©  SXC - Photo by Marcelo  Moura

A ideia geral e principal  da nossa mensagem é que esta precisa de ser  compreendida em apenas
10 segundos. 10 segundos para tornar claro o que são os problemas de Desenvolvimento que
estamos a abordar e o que pode ser  feito.  A ideia de Aprendizagem Casual é que a informação
para ser  compreendida precisa de estar ao alcance dos JUA a nível visual.  Outra razão para as
mensagens curtas é simplesmente a quantidade de espaço disponível. 

 

Tomemos como exemplo um guardanapo com um tamanho de 8 cm por
16 cm. Isso significa que temos 4 a 5 frases que podemos colocar no
guardanapo,  e por isso precisamos realmente de pensar sobre como
apresentar  os aspetos centrais de um tema com apenas algumas imagens
e palavras.

Por isso, pensamos na Aprendizagem Casual como uma espécie de boa
publicidade que se pode realmente adaptar à situação.  Mas, neste caso,
não é uma publicidade para um bem de consumo, mas para um tema de
Desenvolvimento. Os temas não podem ser  tratados em profundidade
nem  detalhadamente.

A Aprendizagem Casual pretende apenas obter  a atenção do grupo-alvo e
motivá-los para obter  mais informações por si mesmos. Pode dar
incentivos para a pesquisa auto-guiada sobre o tema, por exemplo,
através da Internet.  Isto é especialmente adequado para os JUA uma vez
que eles são mais recetivos a conduzir  a sua própria investigação do que
a participar num evento de educação de duas horas sobre temas de desenvolvimento sobre os
quais nunca tenham ouvido falar.

No entanto, é muito importante salientar que a Aprendizagem Casual não é a solução para tudo.
Não implica transmitir apenas um lado da história, mas também  não significa deixar de abordar
temas complexos.  Na verdade, o desafio é resumi-los, sem perder os aspetos mais importantes.  A
Aprendizagem Casual deve dar informações precisas e conseguir  suscitar a curiosidade sobre o
tema.

Uma boa abordagem para superar  as limitações desta metodologia é diretamente vincular na
ação alguma dica para um conhecimento mais profundo que pode ser  obtido noutro local (por
exemplo numa página de Facebook ou na página inicial das organizações).  Os JUA também  são
chamados de "geração sempre online". Se conseguirmos despertar  a sua atenção,  os JUA vão
querer obter  mais informações a partir do link fornecido.

 

 

Poupar  dinheiro:

Dito isto,  algumas palavras sobre dinheiro.  A Aprendizagem
Casual pode não ser  sempre fácil de desenvolver:  é
necessário investir  algum tempo no objeto certo e na
mensagem. Mas o custo orçamental por ação  pode ser
relativamente baixo.

Todas as EduAções que foram realizadas no âmbito do
projeto estavam  limitadas a 1000 euros . Este valor  teria de
incluir  os custos de produção,  de design,  materiais e
distribuição.  

 

 

 

Aprendizagem Casual 

 

 

 

(M)BAKE 

THE WORLD A BETTER PLACE 

 Notificação Legal

CONTACT



EDUAÇÕES OBJETIVO INVENTÁRIO DA
COZINHA

GRUPO-ALVO
DESTINATÁRIOS

CONHEÇA A SUA
COZINHA

QUEM  SOMOS OS
CHEF'S

GALERIA

english

česky
deutsch

polski

português

 
 
 
 

CAI XA DE Comentários

Partilhe as suas Ações

 

Comport ament os de  Compra  e  Consumo 
 

©  SXC - Photo by Lotus Head

Razões para  m udar  
As condições de trabalho de muitos trabalhadores nos Países em Desenvolvimento, não são de
todo as melhores...aos baixos salários, adicionamos condições de trabalho precárias e muitas
vezes o desrespeito pelas leis fundamentais do trabalho,  como o trabalho infantil. 

Diariamente,  consumimos muitos produtos oriundos do Sul Global. Saber em que condições esses
produtos foram fabricados e comercializados, pode fazer  toda a diferença na vida de milhares de
pequenos produtores e trabalhadores.

A nossa escolha como consumidores pode fazer  a diferença. É uma escolha relativamente fácil e
simples!

A informação sobre produção e Comércio Justo pode fazer  toda a diferença na hora em que o
nosso grupo-alvo vai às compras. Assim um tema importante de Desenvolvimento , a ser
promovido pelas ONGD pode ser  o CONSUMO ÉTICO E RESPONSÁVEL

 

Opções de m udança  "que  servem  "  aos JUA
Primeiro,  podemos alertar  os JUA para os produtos que desrespeitam as normas éticas de
produção e comercialização, internacionalmente reconhecidas. Mas não basta alertá-los. É
necessário consciencializá-los para o Consumo Ético e Responsável.  Através de informação clara e
precisa poderemos tentar  influenciar  os padrões de consumo dos JUA:

 

Sem pre  que  possível  com pre  Produt os de  Com ércio  Just o

 

 

 

 

©  SXC - Photo by Ali Taylor

 

Os produtos de Comércio Justo garantem a aplicação de critérios sociais e ambientais na fase de
produção e comercialização do produto. Esta monitorização é possível de ser  aplicada no setor
agrícola, em produtos como o café, açucar, cacau, chocolate,  bananas, chá,  mangas e flores.
Também no setor têxtil e da joelharia é possível verificar se os critérios sociais e ambientais
foram cumpridos. www.fairtrade.net

 

Quando não  ex ist em  produt os de  Com ércio  Just o disponíveis,  podem os opt ar

por  produt os cer t i f icados socia lm ent e,  com o o  papel,  as pedras nat ura is e

m adeira .

 

                            

 

 

Algumas das certificações sociais garantem que os produtos adquiridos foram produzidos e
comercializados de acordo com as Convenções Internacionais de Trabalho.

 

http://www.cidac.pt/CJ.html
http://www.fairtrade.net/fairtrade_near_you.html
http://www.landmark-project.eu/pt/inicio/


Com prar  Produt os Regionais

©  SXC - Photo by Michal Zacharzewski;

Comprar  "comida lenta",  ou seja produtos regionais que promovem os mercados regionais e que
favorecem a sustentabilidade ambiental.

Esta opção,  tem também  um lado negativo, sobretudo na promoção do comércio global e nas
regras de  competitividade.

A compra de produtos regionais é possível para uma série de produtos como vegetais,  peixe,
carne, artesanato, madeiras, entre outros.  Em termos ambientais a pegada ecológica do produto
é sem dúvida mais baixa do que os produtos importados de outro país. www.slowfood.com

 

 

 

Produt os Sust ent áveis

Quando os produtos de comércio justo,  ou certificados não estão disponíveis podemos também
optar  por produtos sustentáveis, ecológicos e de longa duração.

A produção pelo preço mínimo origina muitas vezes exploração, trabalho forçado, trabalho
infantil, desrepeito social e ambiental...

Convém ainda relembrar que a produção de metal, plásticos, água e produtos químicos são
investidos em produtos com um ciclo de vida reduzido. 

Comprar  produtos de longa duração, não é garantia de que os critérios sociais e ecológicos são
respeitados, mas pelo menos contribuem para o consumo e aquisição responsável.

A reflexão e análise crítica sobre a sustentabilidade dos produtos abrange a quase totalidade de
produtos disponíveis www.goodguide.com desde sacos de compras, mobiliário, utensílios de
cozinha,  produtos tecnológicos...  www.climatesaverscomputing.org

 

 

Com o  dissem inar  a  m ensagem  ent re  os JUA?
 

©  SXC-Photo by LN Estas são as opções para promover o consumo ético e responsável. Mas o que

dizer aos JUA sobre isso?

A inform ação deve  ser  clara  e  corret a

Considerando que muitos Jovens Urbanos Ativos não estão interessados em pertencer a
movimentos de Comércio Justo , ou em tornarem-se ativistas desta causa, insistir sobre as causas
sociais implicitas ao movimento, bem, como os criérios e as certificações necessárias pode
revelar-se um processo moroso.

As nossas pesquisas mostram-nos que os JUA gostam de agir e contribuir,  mas através de uma
atividade específica. 

 

Por exemplo:

 

 

Sensibilize os JUA sobre lixo electrónico no seu local  de trabalho.  

Motive-os a comprarem produtos de comércio justo.  Apresente-lhes um
livro de receitas com Produtos de Comércio Justo

Convide-os para uma festa de troca de roupa

Mostre-lhes quais as etiquetas que devem procurar quando  vão às compras. 

 

 

Prom over  produt os de  Qualidade

Para maximizar ops nossos resultados junto dos JUA não deveremos impor comportamentos,  mas
sim defender o porquê de se consumir aquele produto.

Assim ao invés de escrever  "  Deve comprar produtos de Comércio Justo"  deveremos sensibilizar  e
consciencializar  para a qualidade do produto e o que ele representa num Mundo interdependente.

Apesar  das causas sociais que queremos apoiar, nunca devemos deixar de referir a qualidade e o
sabor do produto. 

 

 

 

Estilos de Vida para o Desenvolvimento
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©  SXC - Photo by Marcello eM

Padrões de  Mobilidade
 

Razões para  m udar
O ODM 7 - Assegurar a Sustentabilidade Ambiental -
está diretamente relacionado com a proteção
ambiental.

O ODM 7 reforça que o Desenvolvimento Humano só
é possível se assegurarmos a preservação dos
recursos ambientais das gerações presentes e
futuras.

Contudo, as alterações climáticas são a maior
ameaça aos ecossistemas e à biodiversidade.  As
emissões de dióxido carbono emitidas para a
atmosfera, são oriundas da utilização de energias
fósseis nos transportes e indústrias...

Se acha que não é nada consigo,  as mais recentes
catástrofes ambientais relembram-nos que temos
motivo de preocupação.

Mas também  a globalização e o turismo contribuem
para a poluição ambiental.   As viagens de longo curso, normais para tantos de nós,  têm a sua
quota parte na produção de emissão de gases nocivos para a atmosfera.

E não nos ficamos só pela viagem...  Mesmo em lazer,  os serviços que consideramos normais em
hotéis,  como a mudança e lavagem de toalhas e lençóis,  exercem uma pressão,  por vezes
demasiado forte,  sobre os recursos naturais. 

Algum as opções de m udança  adequadass aos Jovens Urbanos At ivos
 

©  SXC - Photo by gerard79               ©  SXC - Photo by Afonso Lima

 

Ao pensar em como devemos promover uma mobilidade mais sustentável, pensamos
imediatamente na redução das viagens de automóvel.

Quando falamos de carros, falamos em motores de combustão, em emissão de dióxido de
carbono…mas temos também  de falar sobre os materiais necessários à produção de um veículo
automóvel. Para além da extração de recursos naturais, temos depois toda a complexa cadeia de
fornecimento global…podemos assim afirmar  que existem alternativas bem mais sustentáveis,
como:

- O uso de bicicletas, para curtas distâncias;

 - A utilização dos transporte público  para ocasiões especiais,  como sair  à noite no centro da
cidade;

 - Carros ecológicos

- Partilha de Carro http: / /www.deboleia.com/

 

Para as viagens de longa distância,  em que necessita de avião pode sempre optar  pela :

 - compra de créditos de carbono no mercado. Esta prática conhecida como "neutralização de
emissões",  tem como principal  objetivo minimizar  o impacto gerado pela produção de bens e
prestação de serviços, uma vez que essas emissões não puderam ser  reduzidas e/ou evitadas.  

 

 

Com o  dissem inar  a  m ensagem  j unt o dos Jovens Urbanos At ivos?
 

Prom over  pequenos passos para  a  m udança

 
Com o decorrer das nossas EduAções descobrimos que para consciencializar  os JUA sobre o uso
eficiente da energia é necessário optar  pela contextualização certa. O que significa isto? 

Os JUA que adoram os seus carros, não estão dispostos a abdicar do seu uso em prol  da
bicicleta e dos transportes públicos.  Para eles tanto a bicicleta como os transportes públicos são
opções que utilizam  ocasionalmente. Temos então de encontrar formas alternativas de os
abordar, quando falamos de mobilidade.

Relembrar  a quantidade de horas perdidas em engarrafamentos pode ser  uma solução!

 

http://www.deboleia.com/


©  Robert  Kneschke (www.robertkneschke.de)

 

 

©  SXC - Photo by gemarijo

 

Realçar  que os transportes públicos são opções válidas e flexíveis sobretudo para deslocações ao
centro da cidade.  

 

 

As deslocações em bicicletas para as compras do dia-a-dia
podem ser  um excelente exercício físico. As horas que
poupa no ginásio podem ser  reaproveitadas para a
realização de outras atividades de lazer.

 

 

 

 

 

Podemos  associar a utilização de carros eco eficientes à redução de combustível e evidentemente
ao dinheiro que se poupa. O ideal é apresentar  uma situação win-win, em que ambos os lados
ficam a ganhar.

Também para as viagens podemos aplicar o mesmo princípio.  Profissionalmente, é difícil
conseguir  evitar  as viagens de avião e mesmo em tempos livres, os JUA gostam de viajar e
descobrir  novos países, novas culturas.  Assim não devemos passar  uma mensagem que passe
pela não utilização do avião como meio de transporte, mas sim pela neutralização das  emissões
de carbono.

http: / /www.carbono-zero.com/ index.php | |   
http: / /www.ecopegada.org/sobre-a-pegada/o-que-e-a-pegada

 

Prom over  os eco- com por t am ent os 

Green is the new black …

Marcar  as novas tendências,  é uma das caraterísticas dos JUA. 

Existem diversas formas de estebelecer  novas tendências.  O movimento  “
lifestyle of  health and sustainability”  (LOHA)  espalhou-se pela Europa e um pouco por todo o
Mundo Ocidental.

A mensagem é:  Você pode ser  diferente e fashion  atuando responsavelmente para com os outros
e para com o ambiente.  Ver  as grandes celebridades de Hollywood a usarem roupas de Comércio
Justo é apenas uma das manifestações associadas a este movimento. O movimento é abragente e
promove na sua página de internet  uma plataforma para compras ecológicas .

 

 

 Estilos de Vida para o Desenvolvimento
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©  SXC -  Ph o t o  by  Alessan d r o  Paiva

Consumo de  Energia
 

Razões para  m udar
A energia é consumida na mobilidade pessoal e no
processo de fabrico de muitos produtos. Mas há também
muitas outras opções na vida quotidiana que afetam o
consumo de energia, como por exemplo,  o aquecimento
das casas e o aquecimento de água quente, e também  a
eletricidade como fonte de consumo de energia. Todas
estas necessidades contribuem para as alterações
climáticas a nível global.

 
 

Opções para  os Jovens Urbanos At ivos
 

Há muitas medidas que podem ser  tomadas no dia-a-dia
para reduzir  o consumo de energia. Entre as muitas opções
de redução de energia, tais como o isolamento de edifícios,
trocar as lâmpadas por lâmpadas economizadoras,  e muitos
outros,  encontramos alguns temas que podem ser  mais
relevantes para os JUA do que outros.  Todos os temas
relacionados com aparelhos elétricos e energia é
especialmente interessante para os JUA.

Algumas coisas que os JUA podem fazer  nesta área podem
ser:

Reduzir o modo de “stand-by”  dos equipamentos
elétricos;

Comprar  tecnologias eficientes energeticamente;

Reduzir o desperdício eletrónico, aumentando o tempo
de vida das tecnologias através da manutenção
cuidadosa do hardware, software e atualizações. 
Greenpeace study on electrical waste

 

 

 

Com o  abordar  os Jovens Urbanos At ivos?
 

Prom over  a poupança de  d inheiro

Além de razões ecológicas para reduzir  o consumo de energia há um ganho efetivo na poupança
de dinheiro.  E esse ganho representa uma prioridade para os JUA relativamente a este tema.
Portanto, nós como ONG podemos aumentar a divulgação destes temas junto dos JUA se
enfatizarmos as vantagens monetárias nas nossas mensagens. Naturalmente que isto não
significa que precisamos de esquecer o raciocínio ecológico quando se fala de economia de
energia, mas uma abordagem de "bom para o seu bolso e bom para o clima "  contém os dois
aspetos.
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Sust ent abilidade  na vida  pessoal
 

Razões para  m udar
Passamos grande parte da nossa vida no local de trabalho.
Portanto, as escolhas que fazemos em prol da sustentabilidade
não são apenas condicionadas à nossa esfera pessoal, mas
também  à nossa vida profissional.

Esta situação é ainda mais evidente quando falamos dos JUA.
Pelos locais em que trabalham e posições profissionais que
ocupam - advogados consultores, altos quadros especializados
em instituições públicas e privadas.

No desempenho das suas funções são muitas vezes
responsáveis pelas decisões sobre as políticas sociais,
económicas e ambientais da sua instituição. As suas decisões
de compra e aquisição de produtos podem ter forte impacto na
promoção da Cidadania Global.

 

Opções de com o "despert ar"  os JUA

Com pras públicas +  j ust as e  sust ent áveis 

©  SXC by Jan Stastny

 

Não só os indivíduos mas também  as empresas e as administrações públicas consomem sob a
forma de contratação de bens e servicos.

Os JUA podem ter influência nos produtos utilizidados no escritório - a começar pelo café de
Comercio Justo, passando pelo papel  reciclado, e em fardas de Comercio Justo para os
trabalhadores da empresa.  [Projeto Landmark]

Gest ão  da cadeia  de  fornecim ent o  global  de  produt os +  j ust a  

©  SXC - Photo by Philippe Ramakers

 

Grandes mudanças são possíveis neste setor, se ocorrerem no interior da empresa.  Em empresas
produtoras,  os JUA podem influenciar  a gestão da cadeia de fornecimento.  Especialmente as
grandes empresas tem um grande influência nas condições de trabalho dos seus fornecedores.

Podem,  por exemplo,  assinar  contratos com os fornecedores que garantem os critérios sociais na
sua própria produção.

Desta forma, podem apoiar os fornecedores que cumprem os direitos laborais e evitar  aqueles
que não o fazem. As decisões acerca da gestão da cadeia de fornecimento são tomadas a todos
os níveis da empresa.

Serviços e  Produt os sust ent áveis 

http://www.landmark-project.eu/pt/inicio/


Os JUA podem ter também  um papel-chave no que diz respeito aos novos tipos de serviços e
produtos que a sua empresa irá desenvolver ou adquirir. I rão estes produtos estar em linha com
o Desenvolvimento Sustentável à escala global,  ou irão desrespeitar  as normas laborais e de
proteção ambiental?

 

Com o  abordar  os Jovens Urbanos At ivos?
 
 

Prom over  a  igualdade nos m ercados m undia is

Pode ser  útil apelar  à Justiça social  quando os abordamos os JUA no seu ambiente laboral. Um
tema bem compreendido por todos, uma vez que a exploração laboral não e só injusta para os
trabalhadores dos Países em Desenvolvimento, mas e também  injusta para aquelas empresas que
tentam dar condições de trabalho dignas aos seus trabalhadores, e que dificilmente podem
competir  com empresas que não respeitam salários justos nem  obrigações sociais.   

 

Assim, é do nosso interesse comum promover condições de trabalho justas para tod@s.

 

 

©  SXC - Photo by Stephen  Stacey
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Um  cheir inho.. .de  Aprendizagem  Casual
 
Trabalha enquanto ONGD em Educação para o Desenvolvimento? Quer informar e mobilizar o
maior número de pessoas possível? Quer entrar em contacto com aqueles segmentos da
sociedade aos quais ainda não consegue chegar? Então, a aprendizagem casual pode ser  uma
forma de entrar em contacto com estes novos grupos.  Vamos ver  o que podemos fazer…

 

Nós queremos abordar as pessoas que estão fora do nosso alcance, como por exemplo os Jovens
Urbanos Ativos (JUA), com ações educativas sobre temas globais e Desenvolvimento. O único
problema é:  eles não irão participar nos nossos eventos como festivais de música, noites de
leitura, e debates porque ou não têm tempo ou não consideram muito apelativo o tipo normal de
atividades de ONGD. O que fazer? É muito simples:  se eles não vêm até nós,  então precisamos
de ir ao seu encontro! Mas como fazer  isto?

 

Uma abordagem muito eficaz é a Aprendizagem Casual .
 

A Aprendizagem Casual significa aprender em locais frequentados no dia-a-dia dos grupos alvo.
Também significa uma aprendizagem rápida pelo caminho com mensagens curtas e repetidas.
Isto é bastante parecido com o que a publicidade tem vindo a fazer  durante muitas décadas das
nossas vidas mas que ainda não foi utilizado pelas ONGD para promover os temas globais do
Desenvolvimento. 

 

©  SXC - Photo by Sebastian Stefanov

 

Usámos a Aprendizagem Causal porque sabíamos que o nosso grupo alvo,  os Jovens Urbanos
Ativos, não têm muito tempo para gastar nas suas vidas e até ao momento não participam nos
eventos das ONGD. Assim, os dois problemas ficam resolvidos se as ONGD usarem a
Aprendizagem Casual :  mudamos a informação para perto do grupo-alvo em vez de esperar
que estes cheguem até nós,  e adaptamos as nossas mensagens de forma curta e interessante
para obter  a máxima atenção dos JUA.

 

Curioso acerca da Aprendizagem Casual?

Descubra mais sobre como promover ações de Educação para o Desenvolvimento pouco
dispendiosas, eficazes e inovadoras com o método da Aprendizagem Casual.
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Receitas Gourmet para a Cidadania Global:
Novos desaios - Novos atores

www.connected4betterworld.org

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 
suiciente 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 signiica aprender em todos os sítios 
frequentados pelos JUA. Também signiica 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 identiicar 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 reletirem 
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
inep : é uma organização alemã sem ins lucrativos para o desenvolvimento de 
projetos e consultadoria. Trabalha os temas das políticas de desenvolvimento, 
das políticas ambientais e promove  a democracia local. www.inep.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 coinanciada 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.
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