
INICIAR A CONVERSA
O que tenho de ter em atenção:

 Perceber os objetivos do projeto; 

 Identificar os grupos-alvo;

 Definir objetivos de comunicação;

 Definir canais e meios.

Avaliar a estratégia (promover uma discussão): 

Preparar os planos de comunicação anuais:

  OBJETIVOS E PRIORIDADES DO PROJETO:
    Ler a documentação do projeto, incluindo o enquadramento 
e as atividades;

    Identificar os objetivos do projeto e enquadrar do ponto de vista 
da advocacia, mobilização social e mudança de comportamentos. 
E responder à pergunta: o que pretende o projeto mudar?

    Preparar um texto introdutório do projeto, que será a mensagem 
central;

    Fazer uma análise SWOT (Forças, Oportunidades, Fraquezas e 
Ameaças) do potencial de comunicação do projeto;

    Envolver outros colegas na discussão, tirando partido do 
conhecimento que têm sobre a vossa organização, outras 
experiências;

    Agendar uma reunião com esse objetivo, procurando criar um   
ambiente confortável que estimule a discussão criativa!

MeRgUlHa nAs rEdEs sOcIaIs

As redes sociais são um canal de comunicação poderosíssimo, 

conseguindo chegar a milhões de pessoas a nível mundial (3,48 

mil milhões de utilizadores)! Permitem-nos fazer ações de 

sensibilização e consequente mobilização para a ação, não só 

a nível local, como também a nível mundial.

Propomos-te um desafio: que tal celebrar o Dia Mundial das 

Redes Sociais, a 30 de junho, lançando uma pequena campanha 

nas tuas redes? Para isso, terás de responder a estas três 

importantes questões: Qual o tema? Qual o público? 

Que problema tenta resolver?

CoMo pOdEs cOnTrIbUiR?!
O projeto “Geração ODS” quer promover uma reflexão 
crítica em torno da Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável. E como a própria Agenda refere, tal só será 
possível com o envolvimento de todas as pessoas!

Assim, acede ao Portal Colaborativo (https://geracaoods.pt/) 
e deixa o teu comentário no ODS à tua escolha (podes 
escolher um, dois… todos!), com dois focos:

1. Quais os maiores desafios que identificas para a sua 
concretização;

2. Quais as tuas propostas sobre o que cada pessoa 
pode fazer na sua comunidade para os superar.

No final, a equipa do projeto irá elaborar uma narrativa 
orientada para a ação, agregando todas as ideias para 
um futuro comum.   

Partilha também, por favor, nas tuas redes (e utiliza   
o hashtag #GeraçãoODS)! Vamos dar oportunidade   
a todos de proporem ideias para transformar   
o nosso mundo!

Escolhe um ícone dos ODS.

Podes escolher um dos 17 ícones 

dos ODS ou, como opção, desafia 

a tua imaginação e cria um ícone 

para um ODS à tua escolha.

Cria um Molde.
Transfere o desenho 

desse ícone para o 

papel ou cartão.

Corta o Molde.
Com a ajuda de uma tesoura e 
de um x-ato, começa a cortar o 
molde, de forma a que a imagem 
que pretendes fique reproduzida 
no papel/cartão.
Por favor, tem cuidado com os 
cortes nas mãos!

Coloca o teu molde 
sobre a superfície 
escolhida.
Não te esqueças que a 
superfície em que 
queres aplicar o stencil 
irá determinar o tipo 
de tinta que vais usar. 

Partilha connosco a tua arte. 

Não te esqueças de divulgar este teu 

projeto artístico nas redes sociais, 

utilizando o hashtag #GeraçãoODS.
Pinta o molde na superfície 

que escolheste.

Retira o molde e observa 
a tua criação.
(podes bater palmas, de pé!).

Escolhe um ODS que te 
pareça particularmente 
importante, seja por 
razões pessoais ou 

profissionais. 

Escreve a tua “Jornada 
de Herói”, a partir de um 
ODS. Não te esqueças que 
tens 12 quadrados para 

expores a tua 
criatividade!

Cada participante envia três fotografias aleatórias, tiradas 
nos últimos 30 dias, para um email comum. Sem autoria, sem 

legenda, sem nenhuma explicação.
Estas fotografias são impressas e distribuídas, 

de forma aleatória.
Cada participante tem de contar uma história e colar na 

parede, novamente de forma aleatória. Os outros participantes 
escolhem três palavras que ilustrem essa história e estas são 

coladas, também aleatoriamente, na parede.
No final, esta parede coberta de palavras e imagens aleatórias 

também é fotografada como um grande painel de intenções. 
Volta às origens e explora o prazer dos jogos 
tradicionais.
Ao ar livre, com um pedaço de giz, desenha o King 
Kong ODS ou o Jogo da Sirumba, dependendo da 
quantidade de participantes. Recorda as regras, 
negoceia as jogadas e diverte-te! E se só tiveres três pedras, não desanimes, podes 

jogar à mosca, ainda te lembras? (Utiliza o google 
como auxiliador de memória).

Podes também optar por criar uma história que ilustre o ODS 
escolhido, sendo que o texto não pode ultrapassar as dez linhas. 

Lê em voz alta. Funciona? Então continua! 

DeSaFiO

DeSaFiO

DeSaFiO

Um bOm eXeRcÍcIo dE GrUpO!

Promove um encontro com pessoas que não se 

conhecem para partilhar uma nova competência, 

de preferência
 artística ou criativa. Pode ser um 

grupo para aprender a fazer tricot ou crochet, 

aprender a desenhar ou um coro improvisado.

Regista o momento com uma fotografia. 

Transforma um momento numa memória grata!

Playlist
gErAçÃoOdS
Desafia os teus amigos para 
escolherem músicas que 
ilustrem os temas dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável e 
contribui para a nossa playlist!
Ou, se preferires, cria a tua e 
liga as duas, para inspirar mais 
pessoas!

Porque em ilustração o objetivo 
não é descobrir quem desenha 
melhor, mas sim conseguir passar 
uma imagem que leve à reflexão 
crítica do mundo, deixamos algumas 
ideias (também exploradas durante 
a oficina de ilustração) para começares a explorar e perderes a 

vergonha:
Faz um autorretrato, mas com a 
mão não dominante; 

Desenha um objeto ou pessoa, 

     mas sem levantar o lápis do papel; 

Tenta desenhar agora ideias/conceitos, em vez de objetos, 

      como por exemplo, SUSTENTABILIDADE.

Agora que já aqueceste a imaginação, 

cria a tua própria ilustração sobre um dos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável!

DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL

PROSPERIDADE

PAZ
PARCERIAS

PLANETA

PESSOAS

Erradicar a pobrez
a e a fome   

de todas as maneiras e garan
tir 

a dignidade e a igualdade

Proteger os rec
ursos

naturais e o cli
ma do 

nosso planeta para as 

gerações futuras

Implementar a agenda 

por meio de uma parceria 

global sólida

Promover sociedades 

pacíficas, justas
 

e inclusivas

Garantir vidas prósperas 

e plenas, em harmonia 

com a natureza

PLANEAR A COMUNICAÇÃOPensar estrategicamente a comunicação, com objetivos 

claros e uma boa gestão de recursos, é fundamental. 

Uma estratégia de comunicação estabelece o mapa de 

comunicações do programa ou projeto. Garante que as 

ações de comunicação ajudam a alcançar os objetivos do 

programa e que sejam coordenadas e eficazes. Também 

ajuda a esclarecer que colaboradores, tempo e recursos 
são necessários e como usá-los.

Uma estratégia de comunicação fornece uma visão geral 

dos objetivos da comunicação e como se planeia 

alcançá-los. Deve ser coerente com a visão e a missão 

dos parceiros envolvidos e deve ser formulada e 
integrada na candidatura e formulação do projeto.

Os planos de comunicação anuais devem também ser 

formulados, descrevendo como, quando e por quem as 

atividades definidas na estratégia serão implementadas 
para o ano em questão.

EU

Nome:

Quero 
aprender:

SOU PRÓ EM

OS MEUS

A MINHA IMAGINAÇÃO

O MEU CORAÇÃO GIGANTE

A MINHA EMPATIA

A MINHA CAPACIDADE DE COLABORAR

A MINHA GENEROSIDADE

O MEU CÉREBRO PODEROSO

GrEaCaOoDs.pT


