
 































































































Ação AGIR – Dilemas Casa de Par da

DILEMA 1
A tua amiga par lhou con go que o ex-namorado publicou fotografias privadas nas redes sociais 
sem a sua autorização. Nunca nhas pensado que isto poderia acontecer e decides fazer alguma 
coisa. Queres agir, o que é que fazes?

a. Assinas a pe ção para garan r que estas ações possam tornar-se crime público. (PAZ - ODS 16 
paz, jus ça e ins tuições eficazes)

b. Decides par cipar/organizar um workshop sobre estas temá cas para estar mais informad@ 
sobre o assunto. (PESSOAS - ODS 4 educação de qualidade| YG 8 educação de qualidade)

DILEMA 2 
Viste numa no cia que segundo a ONU, mais de 1,3 bilhão de toneladas de alimentos são 
desperdiçados por ano. Tens um mini mercado e queres evitar o desperdício dos alimentos a 
aproximar-se do fim do prazo de validade. Que opção decides tomar?

a. Doas esse alimentos a uma associação local que distribui comida a pessoas da comunidade. 
(PESSOAS - ODS 2 erradicar a fome). 

b. Reduzes os preços para incen var os consumidores a fazer uma compra mais sustentável 
comprando estes produtos primeiro. (PLANETA - ODS 12 produção e consumo sustentáveis)

DILEMA 3 
Começou o processo de votação para o Orçamento Par cipa vo Jovem na tua cidade e houve dois 
projetos que te chamaram à atenção, qual escolhes?

a. Requalificação de um parque num espaço público, para ser um espaço mais inclusivo, para 
pessoas com dificuldades de mobilidade (cadeiras de rodas, invisuais, outros). (PESSOAS - ODS 11 
cidades e comunidades sustentáveis | YG 3 sociedades inclusivas)

b. Colocar painéis solares na escola para ter um consumo de energia mais sustentável. 
(PROSPERIDADE - ODS 7 energias renováveis e acessíveis)



DILEMA 4 
Estás a gerir uma fábrica percebeste que os processos de gestão de desperdício são muito 
poluente para o ambiente, há muitos resíduos que vão parar ao oceano. O que fazes?

a. Inicias um processo de reestruturação na fábrica, será dispendioso mas melhor para o meio 
ambiente (PROSPERIDADE ODS 9 indústria, inovação e infraestruturas)

b.  Organizas uma ação de limpeza de praia/rio com a comunidade para sensibilizar as pessoas 
para o problema e reduzir o impacto ambiental (PLANETA - ODS 14 proteger a vida marinha| YG 10
europa verde e sustentável)

DILEMA 5
Trabalhas no Ministério da Saúde e estão a delinear as estratégias para o próximo ano. 
Enquanto elemento do ministério da Saúde qual a opção que recebe o teu voto?

a. Criar uma campanha publicitária de promoção e sensibilização de saúde mental a nível nacional.
(PESSOAS -  ODS 3 saúde de qualidade | YG 5 saúde mental e bem-estar) 

b. Criar serviços especializados de apoio à saúde mental para jovens em contexto rural onde é 
di cil aceder a estes serviços. ( PROSPERIDADE-  YG 6 Impulsionar a juventude rural)

DILEMA 6
És um eurodeputado do Parlamento Europeu e um dos temas em discussão é a erradicação da 
pobreza. O que propões?

a. Iniciar um processo de consulta de opinião dos jovens europeus para que eles iden fiquem os 
desafios que encontrem neste problema, podendo assim contribuir e envolver-se no processo de 
tomada de decisão. (PARCERIAS -  YG 1 união europeia conectada com os jovens)

b. Organizar um encontro com vários representantes de países em desenvolvimento para, em 
conjunto, definirmos uma estratégia e criarmos novas polí cas face a este problema. (PESSOAS 
ODS 1  erradicar a pobreza)



DILEMA 7 
Vives numa zona do país que tem sofrido muito com incêndios. Tu e o teu grupo de amigos 
decidem fazer algo e vão falar com a Presidente da Câmara. O que decidem propor? 

a. Apoiar um Bootcamp para jovens onde irão discu r o tema, os desafios e consequências que 
têm na vida terrestre e aprender sobre o que podem fazer e como ajudar na prevenção e em caso 
de incêndio. (PESSOAS - ODS 4 educação de qualidade | YG 8 educação de qualidade)

b. Criar um projeto de reflorestação e conservação da biodiversidade local nas áreas ardidas. 
(PLANETA - ODS 15 proteger a vida terrestre)

DILEMA 8
Dia 20 de Novembro celebramos o dia Universal dos Direitos da Criança, fazes parte de uma 
organização de juventude e querem assinalar este dia de modo a sensibilizar a comunidade para 
este tema. O que escolhem fazer?

a. Criar um intercâmbio de jovens que junte jovens de vários países europeus sobre esta temá ca 
onde irão refle r e aprender sobre os desafios que existem neste tema em cada país. (PARCERIAS 
YG 11 organizações de juventude e programas europeus)

b. Realizar uma conferência com ins tuições e órgãos polí cos sobre os desafios a nível nacional 
para implementação da convenção dos Direitos da Criança. (PAZ ODS 16 paz jus ça e ins tuições 
eficazes)

DILEMA 9
A tua organização juvenil faz parte do Conselho Nacional da Juventude (CNJ). Este ano querem 
fazer uma ação de sensibilização para os Obje vos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Em qual
é que a tua organização vota?

a. Propor um encontro de reflexão crí ca com parceiros de diferentes sectores para explorar 
outras formas de medir o progresso do desenvolvimento sustentável. (PARCERIAS - ODS 17 
parcerias para a implementação dos obje vos)

b. Capacitar jovens, através de dinâmicas e processos de educação não formal, num encontro que 
junta jovens e decisores polí cos a nível local, para a criação do Plano Municipal da Juventude com
base nos ODS. (PAZ - YG 9. espaços e par cipação para todas as pessoas)



DILEMA 10
Um amigo teu fez uma publicação nas redes sociais sobre o impacto das alterações climá cas no 
nosso futuro. Queres fazer algo para reduzir este impacto, o que decides fazer?

a. Par cipas numa manifestação em defesa de novas polí cas de proteção climá ca a nível 
nacional (PLANETA - ODS 13 ação climá ca)

b. Propões a uma organização não governamental fazer um ciclo de conversas e/ou workshops 
para jovens sobre as Alterações Climá cas (PAZ - YG 9 espaços e par cipação para todas as 
pessoas)

DILEMA 11
Ganhaste o Euromilhões e queres inves r parte do teu prémio na tua comunidade. O que decides 
fazer?

a. Criar um concurso de ideias a nível local, onde as organizações locais poderão concorrer com 
projetos e a comunidade irá escolher de forma par cipa va quais os projetos a implementar (PAZ -
YG 9 espaços e par cipação para todas as pessoas )

b. Inves r num projeto já existente junto de minorias,  que procura promover e empoderar para 
aumentar a inclusão social (PROSPERIDADE - ODS 10 reduzir as desigualdades)

DILEMA 12
Vives numa zona rural e a tua Junta de Freguesia está a reunir a opinião da comunidade para 
decidir onde irão inves r no próximo ano. Em qual destas ideias votas?

a. Criar um espaço de par lha e valorização das tradições locais (PROSPERIDADE - YG 6 
impulsionar a juventude rural)

b. Iniciar um projeto de permacultura com o foco no restaurar dos solos, em parceria com 
agricultores locais (PLANETA - ODS 15 proteger a vida terreste | YG 10 europa verde e sustentável) 



DILEMA 13
Fazes parte da Associação de Estudantes da tua escola e decidem que querem organizar um ciclo 
de conversas sobre cidadania. Que temá ca propões?

a. Migrações e desafios de mobilidade para as pessoas (PROSPERIDADE ODS 10 reduzir as 
desigualdades)

b. Acesso à informação, aumento e iden ficação de fake news (no cias falsas) online (PARCERIAS 
YG 4 informação e diálogo constru vo) 

Agora que já te inspirámos com estes dilemas, cria os teus e par lha
connosco através das nossas redes sociais (Instagram e Facebook). 


