
 

O DESENVOLVIMENTO É UMA RESPONSABILIDADE DE TOD@S 

A Agenda 2030 é a nova agenda de desenvolvimento global para os próximos 12 anos. 17 
Objetivos alicerçados em 169 metas são os passos identificados para a garantia de um Mundo 
mais justo, mais digno, mais inclusivo e sustentável. 

Da erradicação da pobreza e da fome à igualdade de género e saúde de qualidade, da água 
potável e saneamento ao trabalho digno e crescimento económico, da redução das 
desigualdades à educação de qualidade, das energias renováveis à ação climática, esta Agenda 
reflete o equilíbrio entre 5 Princípios: Pessoas, Planeta, Paz, Parcerias e Prosperidade que se 
apresentam como pilares desta estratégia glocal. 

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) apresentam-se, assim, como a nossa visão 

comum para a Humanidade. Porque acreditamos que é possível garantir um mundo mais justo, 

mais digno, mais inclusivo e mais sustentável, a Rede Intermunicipal de Cooperação para o 

Desenvolvimento (RICD) está empenhada em sensibilizar os cidadãos para conhecerem e 

atuarem sobre os ODS. A exposição “Objetivos de Desenvolvimento Sustentável” procura assim 

ser um instrumento de conhecimento e sensibilização para Transformar o nosso Mundo. 

Juntos vamos garantir que NINGUÉM FICA PARA TRÁS. 

 CUBOS: “OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL” 

A exposição é constituída por 20 cubos de cartão, cada um com 4 faces ilustradas. 

Faces com pequenos textos relativos aos ODS e alertas para uma ação global.  

Uma das faces, de cada cubo, tem uma imagem para construir - tipo puzzle - formando um 

mural. 

Dimensões: cada cubo tem 40 cm3 - 20 cubos num total de 200 cm * 160 cm * 40 cm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

DICAS PARA POTENCIAR A EXPOSIÇÃO 

Depois de solicitar a exposição ao secretariado da RICD, deve pensar em como potenciar a 

exposição junto dos munícipes: 

1- Seja criativo na escolha do local onde será incorporada a exposição!  

2- Divulgue. Nas redes sociais, no site e noutros materiais de comunicação do seu Município, 

e anuncie com duas semanas de antecedência o local onde a exposição estará exposta. 

3- Prepare um momento de inauguração. Porque não convidar o presidente do Município a 

inaugurar formalmente a exposição? Assim, não só o compromisso da Câmara com os ODS 

é reforçado, como também é transmitido um sinal de confiança sobre o tema aos cidadãos. 

4- Divulgue a exposição junto da comunidade educativa. Ofereça-se para fazer de guia numa 

primeira visita. Garantir que a comunidade educativa está envolvida é um passo essencial 

para a divulgação e o sucesso dos ODS. 

5- Divulgue a exposição junto de todos os atores do desenvolvimento: setor privado, 

associações culturais e desportivas, etc. e utilize diferentes abordagens para os motivar. 

6- Organize diferentes momentos (debates, cursos, teatro, etc.) junto da exposição. Porque 

não fazer um conjunto de 5 Atividades – 5 Princípios, convidando diferentes atores para 

cada um dos Princípios em causa?  

7- Garanta que os técnicos que dinamizam o espaço em que a exposição está inserida sabem 

do que se trata. Motive os seus colegas a mobilizarem-se em prol dos ODS. 

8- Incentive a comunidade a partilhar as suas ideias para o sucesso dos ODS com um ponto 

focal no Município. 

Não se esqueça de registar os melhores momentos! 

 

ATIVIDADES EDUCATIVAS 

CONHECER | REFLETIR | ATUAR  

Promova atividades pedagógicas participativas para envolver a comunidade educativa nas 

temáticas dos ODS. As diferentes atividades disponíveis podem ser aplicadas a diferentes grupos 

e em diferentes contextos.  

Aceda aos recursos do site www.ods.imvf.org e faça download dos materiais educativos mais 

interessantes para o público-alvo: Quantos-Queres; Quantos-Queres Água; jogo Viva os ODS, 

entre outros. 

No final das atividades incentive o grupo a saber mais sobre o tema e a mobilizar-se para a ação.   

 

 

 

  

http://www.ods.imvf.org/
http://ods.imvf.org/wp-content/uploads/2018/05/Recursos-Quantos-Queres.pdf
http://ods.imvf.org/wp-content/uploads/2018/07/QuantosQueres_aguamarcador.pdf
https://go-goals.org/pt-pt/


 

AÇÕES PELOS ODS 

Transformar o Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável é uma agenda 

ambiciosa que prevê ações nas áreas de erradicação da pobreza, segurança alimentar, 

agricultura, saúde, educação, igualdade de género, redução das desigualdades, energia, água e 

saneamento, padrões sustentáveis de produção e de consumo, alterações climáticas, cidades 

sustentáveis, proteção e uso sustentável dos oceanos e dos ecossistemas terrestres, 

crescimento económico inclusivo, infraestrutura, industrialização, entre outras. 

Com um conjunto alargado de temáticas são muitas as ações que podem ser mobilizadoras para 

uma ação coletiva. Pode organizar sessões de limpeza das floresta e reflorestação, sessões de 

limpeza de plástico nas praias, mercados de trocas de roupa e de outros serviços, oficinas de 

reutilização, debates, concursos de fotografia, ciclos de cinema, etc.  

Saiba junto da sua comunidade aquilo que está feito, como isso se integra nos ODS e o que pode 

fazer para apoiar. Não se esqueça que os ODS são globais, e por isso falamos sempre numa 

comunidade global. 

Uma vez mais seja criativo. Envolva os outros membros da Rede e o secretariado.  

Juntos por um Mundo mais justo, mais digno e mais sustentável! 

 

 

 

https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/

