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Missão
A missão da Par consiste em criar, implementar 
e inspirar respostas e políticas sociais que promovam o 
desenvolvimento das comunidades, com especial 
enfoque na juventude.

Visão
A Par inspira cada jovem a concretizar o seu potencial 
na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.

A Par – Respostas Sociais é uma associação de 
âmbito nacional e internacional, que atua na 
área da juventude. 

Áreas de
Intervenção

Intervenção 
Social e 
Comunitária

Educação e 
Formação

Saúde

http://par.org.pt/


O Instituto Marquês de Valle Flôr - IMVF é uma Fundação para o desenvolvimento e a 
cooperação, que iniciou atividade como ONGD (Organização Não Governamental para 
o Desenvolvimento) em 1988. 
Elaboramos e concretizamos projetos e atividades nas seguintes áreas:

https://www.imvf.org/


Caderno Geração ODS
Do papel à ação!

Objetivos da Oficina:

# Dar a conhecer o projeto Geração ODS

# Apresentar o recurso pedagógico “Caderno 
Geração ODS”

#Explorar a ferramenta criativa de 
comunicação e educação para o 
desenvolvimento “Jornada do Herói”





Portal Colaborativo : 
https://geracaoods.pt/

Connected for a Better world
– Geração ODS: 

http://bit.ly/2m1I5xB

website Par: 
http://par.org.pt/project/gerac

ao-ods/

website IMVF:
https://www.imvf.org/project/ge

racao-ods/

https://geracaoods.pt/
http://bit.ly/2m1I5xB
http://par.org.pt/project/geracao-ods/
https://www.imvf.org/project/geracao-ods/


Narrativa Grupo 
de Trabalho de 
EDCG
Plataforma 
Portuguesa das 
ONGD

A Educação para o Desenvolvimento e a Cidadania 
Global(EDCG) pretende ser um processo de 
aprendizagem e transformação através da ação 
individual e/ou colaborativa orientada para a justiça 
social e o bem comum. A partir de uma tomada de 
consciência assente numa interpretação crítica da 
realidade, a Educação para o Desenvolvimento e a 
Cidadania Global inter-relaciona um tema concreto com 
as causas das desigualdades onde quer que elas existam. 
Nesse sentido, não se atribui à Educação para o 
Desenvolvimento e a Cidadania Global um ou vários 
temas em particular, mas, antes, uma outra forma de 
analisar a realidade. Num mundo cada vez mais 
polarizado e afetado por crises ambientais, sociais e 
políticas onde os extremismos ganham cada vez mais 
espaço, ameaçando a paz e a prosperidade das nossas 
sociedades, acreditamos que a Educação para o 
Desenvolvimento e a Cidadania Global é fundamental 
para tornar realidade a visão de um mundo justo e 
sustentável, com dignidade e justiça social para todas as 
pessoas em todo o lado.
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Mais Recursos sobre os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável

• Resolução da ONU:

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E

• Guia Resumo da Agenda 2030: 

https://unric.org/pt/wp-content/uploads/sites/9/2019/01/SDG_brochure_PT-
web.pdf

• Página de recursos do IMVF (parceiro do projeto Geração ODS):

https://ods.imvf.org/recursos/

• Relatório INE “Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - Agenda 2030. 
Indicadores para Portugal - 2010/2019

https://www.ine.pt/ine_novidades/ODS_2019/files/assets/common/downloads/pu
blication.pdf?uni=023be9106e810272c2960f8d2c3714bf

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
https://unric.org/pt/wp-content/uploads/sites/9/2019/01/SDG_brochure_PT-web.pdf
https://ods.imvf.org/recursos/
https://www.ine.pt/ine_novidades/ODS_2019/files/assets/common/downloads/publication.pdf?uni=023be9106e810272c2960f8d2c3714bf


Descarregue o Caderno Geração ODS aqui.

https://www.imvf.org/wp-content/uploads/2020/10/cad_gods_out_low.pdf


Descarregue o Cartaz Geração ODS aqui.

https://www.imvf.org/wp-content/uploads/2020/07/poster-geracao-ods.pdf


Exemplos de como trabalhar a Agenda 2030 
de forma criativa



Exemplos de como trabalhar a Agenda 2030 
de forma criativa



Playlist no Spotify do projeto. 
Porque a música também pode
inspirar à mudança!

Exemplos de como trabalhar a Agenda 2030 
de forma criativa

https://open.spotify.com/playlist/5QcoDKrVc1SvhDHkfsod5J


Podem ver todos os vídeos do Geração ODS no YouTube da Par e do IMVF! 

Exemplos de como trabalhar a Agenda 2030 
de forma criativa

https://www.youtube.com/channel/UCuTzFVx4TosHbJ0SVjOXl1g
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvn_PfWZwxUYb-JIgaPf0A7J_ZVNv8cxv


Página de Facebook “Connected for a Better 
World – Geração ODS”, onde todos os dias
lançámos um novo post sobre a Agenda 2030

Exemplos de como trabalhar a Agenda 2030 
de forma criativa

https://www.facebook.com/Connected-for-a-better-world-Gera%C3%A7%C3%A3o-ODS-154815624540299/


Portal Colaborativo Geração ODS, onde
desafiamos todas as pessoas a deixarem
os seus contributos sobre desafios e 
soluções em torno de cada ODS:
www.geracaoods.pt

Exemplos de como trabalhar a Agenda 2030 
de forma criativa

Descarregue o  #ODS – Participação Cidadã aqui. 

http://www.geracaoods.pt/
https://www.imvf.org/wp-content/uploads/2020/08/ods-participacao-cidada-final.pdf


Projeto “Tudo o que vem à Rede
é Plástico”, criado por uma
participante do projeto Geração
ODS.

Exemplos de como trabalhar a Agenda 2030 
de forma criativa

https://www.facebook.com/Tudo-o-que-vem-%C3%A0-rede-%C3%A9-pl%C3%A1stico-399686657343797/


Vamos passar da teoria à prática!
A Jornada do Herói

Vídeo aqui.

https://www.youtube.com/watch?v=R6iAsuT8_x0&list=PLvn_PfWZwxUYb-JIgaPf0A7J_ZVNv8cxv&index=2


Vamos passar da teoria à prática!
A Jornada do Herói



Storytelling como ferramenta criativa de educação 
e comunicação para o desenvolvimento

#Contar histórias é a forma mais antiga de passar e receber informação

#Quem são os protagonistas? A quem demos voz? Quem não está na história? Quem são os 
inimigos? Qual é a jornada em que estamos a levar as pessoas?

#Ferramenta pedagógica/de aprendizagem

#Está do vosso lado olhar para este e outras ferramentas criativas presentes no Caderno 
Geração ODS e perceber onde existem pontes com o vosso trabalho

#O nosso desafio é que experimentem, que coloquem a criatividade no centro dos processos 
educativos e dos esforços de comunicação, em prol de cidadãos mais conscientes e mais ativos 
na transformação positiva do nosso Mundo.
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OBRIGADA!

ines.santos@par.org.pt
clopes@imvf.org

mailto:Ines.santos@par.org.pt
mailto:clopes@imvf.org

