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1  §32 in Encíclica Fratelli Tutti, Papa Francisco

4  §36 in Encíclica Fratelli Tutti, Papa Francisco

2  §7 in Encíclica Fratelli Tutti, Papa Francisco

3  §7 in Encíclica Fratelli Tutti, Papa Francisco

Cada grau é importante, cada ano é importante e cada 
decisão é importante. Limitar o aquecimento global a 
1.5ºC parece ser impossível, mas não podemos deixar 
de lutar. 

A crise pandémica cruza-se com os desequilíbrios eco-
nómicos, sociais e ambientais, já antes vividos e agora 
acentuados. Esta crise não nos deveria surpreender; já 
tínhamos sido alertados sobre as consequências ine-
vitáveis do desequilíbrio, gerado por nós, nos ecossis-
temas. A crise pandémica insere-se numa crise maior 
nascida da nossa relação insustentável com o mundo. 

Aponta o Papa Francisco que, se por um lado esta “tra-
gédia global (...) despertou, por algum tempo, a cons-
ciência de sermos uma comunidade mundial que viaja 
no mesmo barco, onde o mal de um prejudica a todos, 
(...) de que ninguém se salva sozinho, que só é possí-
vel salvar-nos juntos”1, por outro, diante das “várias 
respostas que deram os diferentes países [à COVID-19] 
verificou-se uma fragmentação que tornou mais difí-
cil resolver os problemas que nos afetam a todos”2. 
 Reconhecendo esta “incapacidade de agir em conjun-
to”3, devida ao modo de nos relacionarmos uns com os 
outros, longe da cooperação e da solidariedade, preci-
samos de “recuperar a paixão compartilhada por uma 
comunidade de pertença e solidariedade, à qual saiba-
mos destinar tempo, esforço e bens”4.

O projeto Juntos pela Mudança II é uma ação conjunta 
pela sustentabilidade e resiliência nos estilos de vida 
e políticas nacionais e globais. Propomo-nos inspirar 
a sociedade para um mundo mais justo, sustentável e 
consciente pelo cuidado do meio ambiente e das pes-
soas, apelando por políticas efetivas que contribuam 
para esta mudança e inspirando para estilos simples e 
meios de vida sustentáveis - é para isso que procura-
mos promover e ampliar o impacto de iniciativas locais 
alternativas bem-sucedidas, lideradas quer por cida-
dãos quer por entidades coletivas. Nesse contexto, lan-
çamos uma proposta pedagógica que propõe explorar 
os recursos criados ao longo deste projeto com o obje-
tivo de aprofundar a Educação para o Desenvolvimento 
e para a Cidadania Global, através da Ecologia Integral. 
A partir do mesmo tema, Caminho, sugerimos várias 
propostas distintas para cada um dos ciclos (desde o 
primeiro ao ensino secundário).
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A Ecologia Integral interpela-nos, primeiro, a olhar à 
volta, a (re)conhecermo-nos a nós, aos outros e ao pla-

neta, e a valorizarmos o que somos a partir desta perspetiva holística. É esse reco-
nhecimento que nos permite desenvolver um sentimento de gratidão e responsabi-
lização pelas coisas, tomar consciência do tanto que nos envolve e nos une a todos/
as e ao planeta, e que no nosso dia-a-dia agitado nem reparamos. Somos seres que 
pertencem a esta casa, que podem crescer neste sentido de pertença, e o nosso bem 
individual não está separado do bem comum. Somos seres relacionais vocacionados 
para a co-construção do bem comum. Mas o contexto individualista e materialista 
atual reprime essa nossa essência, enfatizando lógicas autocentradas e impelindo 
mais para a concorrência e a competição do que para a colaboração e o cuidado. 
Impede, assim, que as relações que estabelecemos dentro dos nossos ecossistemas 
(familiar, comunitário, global) sejam de cuidado.

A Educação (no seu sentido amplo, não restrito à escola) tem um papel chave, dado 
que é através dela que aprendemos a relacionar-nos, a (con)vivermos e nela cons-
truímos os nossos valores e visões do mundo. É a educação que pode alimentar a 
necessária relação empática com o Mundo (que inclui a natureza e todos os seres 
humanos). É por este motivo que a Educação para o Desenvolvimento e para a Cida-
dania Global, que visa fazer germinar sementes de transformação social, é enrique-
cida ao integrar a perspetiva da Ecologia Integral.

Enquadramento da  
Proposta Pedagógica 
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§3: Num tempo em que todos os dias se alteram os nos-
sos planos, escolhemos o tema do Caminho, um cami-
nhar cujo valor não está em chegar, mas em cada pe-
queno passo dado, no gesto de aproximação, de partir 
para ir ao encontro do outro. Porque neste tempo, onde 
fomos remetidos para a individualidade das nossas ca-
sas, somos desafiados a, cada dia, descobrir alternati-
vas de esperança que reconstroem uma ordem social 
em que nos unimos mais, somos mais solidários e não 
deixamos ninguém para trás. Encontrarmos novas for-
mas de nos pormos a caminho sem sair de casa, de nos 
unirmos sem nos podermos aproximar. 

Tema a aprofundar
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OBJETIVO

– Integrar a ligação entre o consumo e o cuidado  pelas 
pessoas e natureza 

– Usar a criatividade ligada aos valores de solidarie-
dade e sobriedade

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Diante da opinião de que as mudanças sempre aconteceram e que a ciência e a 
tecnologia vão resolver todos os problemas, é importante reconhecer algo de muito 
mais simples: os nossos estilos de vida precisam de ser mais simples, menos consu-
mistas, mais defensores da natureza, solidários e gratos. Porque estamos numa casa 
limitada, com outros seres vivos, incluindo seres humanos. 

Este livro conta como a terra não é uma despensa infinita nem um caixote do lixo 
sem fundo: bem vemos que para que uns sejam muito ricos há uma multidão de se-
res de todas as espécies, incluindo os seres humanos, que ficam com muito pouco, 

para que uns criem muito 
lixo, outros passam a ha-
bitar lugares doentes, res-
pirar ar tóxico e viver sem 
saúde. 

Ensino Básico
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DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

Ver o vídeo ou ler a história Um Hotel de Imensas Estrelas (1) Um Hotel de Imensas 
Estrelas - YouTube

– Falar sobre o que viram 

– Reparar como é belo o mundo, e como há espaço para todos. Que lugares são para 
mim os mais bonitos? Que animais, que plantas, que cores, temperaturas, etc. 

– Como é em minha casa, está tudo espalhado? E no mundo? O homem e as mulhe-
res têm as suas coisas desarrumadas por onde? Que danos resultam daí?

– E onde vemos que a humanidade precisa de mais e mais, em vez de lhe bastar o 
que já tem?

– Fazer um desenho da parte que mais gostaram, ou da mensagem que resume o 
que viram (por exemplo desenhando o lugar favorito com poluição ou a ser trata-
do através das alternativas ecológicas e menos consumistas/ acumulativas). 

DICAS DE AÇÃO CONJUNTA

– Ideias para ações individuais: cada aluno pensa na sua e escreve-a num papel. 
Ou escrevem ou desenham ou recolhem algum símbolo que possa integrar uma 
corrente: os papéis são depois unidos numa corrente de ações.

– Ideias para ações coletivas: recolher lixo na escola ou organizar uma campanha 
de recolha de lixo na escola, fazer um herbário de turma5, participar numa horta 
comunitária, embelezar o jardim da escola ou aprender algo sobre as plantas e 
registar essa informação no jardim de forma a que outros tenham acesso às sub-
tilezas da natureza… 

 Ver ANEXO para mais ideias

– Pensar em formas de partilhar com a escola! Expondo os desenhos num lugar 
comum.

TEXTO

Rita Taborda Duarte 

DESENHOS

Pedro Proença

5  Ver minuto 1:06 vídeo herbário
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OBJETIVOS

– Fazer um caminho de criatividade ligado à ética e 
aos valores.

– Pôr em comum os seus caminhos criativos e interes-
sarem-se mutuamente pelos caminhos dos outros.

– Integrar a ligação entre o cuidado pelas pessoas e o 
cuidado pela natureza. 

– Experimentar a importância de cuidar e pensar em 
conjunto.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

O Papa Francisco convocou um “Sínodo Especial para a Amazónia” no qual (de 6 a 
27 de Outubro de 2019) se escutou e dialogou com a Amazónia, a maior floresta do 
mundo, cujos habitantes e natureza sofrem de grandes injustiças ambientais. A Ma-
dalena e a Laura, duas voluntárias da Associação Casa Velha e da FEC, puseram-se a 
caminho pela Amazónia enquanto acontecia o Sínodo, indo de Ourém até Roma em 
3 transportes ecológicos: comboio, boleia, e a pé.

Tão ou mais importante do que chegar a Roma foi o caminho que foram fazendo, que 
as transformou:

– conheceram novas pessoas e iniciativas - ao longo de 8 países passaram por 26 
iniciativas/ projectos/ organizações de ecologia, entre tantas outras micro inicia-
tivas que iam surgindo em cada curva da estrada. 

– viveram segundo 8 “princípios ecológicos” por uma vida individual e comunitária 
mais ecológica, 

– viajavam sem saber se arranjariam boleia, se seriam acolhidas, etc.

Cresceram com o acolhimento dessas Comunidades, cresceram na vontade de viver 
esses princípios, e na consciência da união que havia entre todos os projetos por 
onde passaram. Foi também por isso que perceberam a importância de estarmos 
unidos e de trabalharmos juntos por um mundo melhor para todos.

Como muito repetiam, a Laura e a Madalena, não caminharam sozinhas! Muitos ami-
gos e voluntários da Casa Velha e da FEC todos os dias desenhavam a “palavra do 
dia” (“hospitalidade, florescer, diálogo, caminho”,...) que representava o dia de via-
gem que tinham pela frente! Este foi o desafio “Sketching For Change” (#Sketching-
4Change)6. Foram muitos os que se puseram a caminho com a Amazónia, caminha-
ram trabalhando a atenção dos sentidos e da criatividade e dialogavam através de 
desenhos, de formas muito diferentes, sobre a Casa Comum... 

2º e 3º ciclo
Sketching 4 change 

6  Minuto 3:05 do vídeo On The Way | Ep. 7 | 
Viver com Alegria - YouTube
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DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

– Chuva de ideias: que palavras escolher? Palavras que exprimam ecologia e solida-
riedade: lugares, pessoas ou coisas, sentimentos, ações, modos.

– Assumindo um percurso de duas semanas (ou outro que entenderem mais ade-
quado), elegem 14 palavras, justificando porquê, e calendarizam estas palavras.

– Todos desenham a palavra do dia, durante 14 dias, em casa.

– Passados 14 dias, organizam-se duplas para partilha dos desenhos; cada um es-
colhe, dos desenhos do outro, aquele que mais o marcou. A dupla apresenta à 
turma.

– Formam um “harmónio7” de turma, com os 14 dias. Um harmónio é como que uma 
longa folha que se dobra como um harmónio (instrumento) e forma uma linha 
cronológica, simbolizando um caminho por etapas. Formarão uma linha cronoló-
gica conjunta dos 14 dias vividos. 

DICAS PARA UMA AÇÃO CONJUNTA

– Ideias para ações individuais: cada aluno pensa na sua e escreve-a num papel. 
Ou escrevem ou desenham ou recolhem algum símbolo que possa integrar uma 
corrente: os papéis são depois unidos numa corrente de ações.

– Ideias para ações coletivas: recolher lixo na escola ou organizar uma campanha 
de recolha de lixo na escola, fazer um herbário de turma8, participar numa horta 
comunitária, embelezar o jardim da escola ou aprender algo sobre as plantas e 
registar essa informação no jardim de forma a que outros tenham acesso às sub-
tilezas da natureza…

 Para mais ideias ver ANEXO A

– Pensar em formas de partilhar com a escola! Fazendo uma exposição num lugar 
comum.

7  Vídeo On The Way | Ep. 7 | Viver com 
Alegria - YouTube, 3:05

8  Ver minuto 1:06 vídeo herbário
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OBJETIVO

– Identificar ligações entre as histórias de mudança 
por estilos de vida mais sustentáveis, ligadas a uma 
mesma crise complexa socioeconómica9, cultural e 
ambiental.

– Integrar a ligação entre o cuidado pelas pessoas e o cuidado pela natureza. 

– Reconhecer juntos que os seus hábitos de consumo têm impacto no mundo e 
debater alternativas.

– Partilhar um mesmo desejo de cuidar, experimentando a importância de cuidar e 
pensar em conjunto10

– Aprofundar a consciência da nossa interdependência e da necessidade de inter-
venções integradas, interdisciplinares, intersetoriais, multiatores (sociedade civil, 
decisores políticos, academia, setor privado) e multinível (pessoal, local, regional, 
nacional).

DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Ao longo de 2018 e 2019, sob a responsabilidade da realizadora Patrícia Pedrosa, foi 
produzido e realizado o documentário “VI(R)AGENS”.

Este documentário conta histórias de pessoas e comunidades que, a partir da sua 
realidade, promoveram mudanças, viragens, porque acreditam e tornam o Mundo 
um lugar de todos. 

O Almerindo todos os dias acompanha as crianças do Bairro da Fonte da Prata, no 
qual ele próprio cresceu, num caminho de maior sentido de pertença e responsa-
bilidade pela Comunidade; o Sr. Paulino, produtor agrícola e supervisor das Escoli-
nhas Comunitárias do Niassa (Moçambique), que acolhem mais de mil crianças, luta 
todos os dias, sem apoios, contra a imprevisibilidade das mudanças climáticas e 
das pragas; a Matilde mobiliza a sua e outras escolas para os dias de ação climática 
lançados por Greta Thunberg. Cada um representa o (im)possível, revelando o Amor 
que os mobiliza a agir e a cuidar da Terra e da Comunidade. Juntos vão alcançando 
um Mundo melhor, que permite responder à missão assumida pelas Nações Unidas 
de não deixar ninguém para trás, neste Caminho que percorremos como Humani-
dade nómada de tenda às costas, onde todos e tudo está ligado. Movidos por este 
sonho/missão comum, tantos homens, mulheres, comunidades se têm manifestado, 
mudado as suas vidas, empenhado em alternativas concretas que mostram como o 
impossível se vai tornando possível para a humanidade.

3º ciclo, secundário 
VI(R)AGENS

9  “Hoje, não podemos deixar de reconhecer 
que uma verdadeira abordagem ecológica 
sempre se torna uma abordagem social, que 
deve integrar a justiça nos debates sobre o 
meio ambiente, para ouvir tanto o clamor 
da terra como o clamor dos pobres.” (§49) 
“Já não é possível encontrar uma resposta 
específica e independente para cada parte 
do problema. É fundamental buscar soluções 
integrais que considerem as interações dos 
sistemas naturais entre si e com os sistemas 
sociais. Não há duas crises separadas: uma 
ambiental e outra social; mas uma única e 
complexa crise sócio-ambiental.” (§139) Lau-
dato Si - Sobre o cuidado da Casa Comum
10  “[U]m mundo interdependente não 
significa unicamente compreender que as 
consequências danosas dos estilos de vida, 
produção e consumo afetam a todos, mas 
principalmente procurar que as soluções 
sejam propostas a partir duma perspeti-
va global e não apenas para defesa dos 
interesses de alguns (...) A interdependência 
obriga-nos a pensar num único mundo, num 
projeto comum.”, (§164) Laudato Si - Sobre o 
cuidado da Casa Comum
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DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

Antes de ver o documentário refletir sobre as seguintes questões:

– O que é que o título do documentário sugere? O título em inglês escolhido foi 
“Point of (No) Return”. Porque é que é necessário uma viragem? 

Depois de ver o documentário, seguem várias propostas: 

– A) Escolhem a história de que mais gostaram (mais tocou) e formam grupos (um 
grupo para cada personagem). Ou o professor atribui uma personagem a cada 
grupo. (Algumas personagens podem ser mais difíceis de apresentar.) 

– B) Reunir as diferentes razões por que gostaram deste exemplo… as seguintes 
questões podem ajudar:
 Como e quando se processou a mudança? Foi um processo radical ou gradual? 

Lido ou conheço de perto algum problema parecido? Revejo-me nesta reação? 
Qual foi a razão que levou a esta mudança?

Várias hipóteses de trabalho em grupo de aprofundamento: 

– D) Ler mais sobre esse personagem no estudo11 e fazer uma apresentação em 
grupo para os colegas lendo o estudo. VER ANEXO B

– E) Pensar numa pessoa ou comunidade (real ou imaginária) que poderia ser um 
exemplo de viragem para fazer um vídeo como no documentário ou para escrever 
como no estudo, sobre o personagem. 

 Investigando sobre o problema que combate, descrevendo a forma como o com-
bate, ligando aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (de forma a conectar 
as iniciativas locais a uma escala global), entrevistando se possível. 

 (O anexo B e o estudo podem também ajudar a realizar esta proposta)

DICAS PARA AÇÕES COLETIVAS DE MOBILIZAÇÃO

“Não há um manual exaustivo de como se comportar ecologicamente. A 
conversão ecológica mais eficaz é aquela que se avalia todos os dias, neste 
mundo em constante mudança, e que se faz apoiar por uma comunidade.”12 

– Fazer um ecodiagnóstico da escola (reconhecer onde 
mais se gera lixo na escola e pensar em alternativas).

– Organizar uma temporada de artivismo na escola 
em ligação com a comunidade local - Cf. Sketching-
4Change.

– Pensar num conjunto de perguntas que possam ser-
vir de avaliação, a realizar no fim do dia, durante um 
determinado tempo, com a turma ou em casa, com 
as famílias ou individualmente. 

– Para mais ideias ver Anexo A (e ver propostas ante-
riores - nas atividades do 1º ciclo)

11  Estudo VI(R)AGENS viragens | FEC 
(fecongd.org)

12  Capítulo das Recomendações in Estudo 
VI(R)AGENS 
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OBJETIVO 

– Identificar ligações entre as histórias de mudança por estilos de vida mais susten-
táveis ligadas a uma mesma crise complexa socioeconómica13, cultural e ambiental.

– Integrar a ligação entre o cuidado pelas pessoas e o cuidado pela natureza. 

– Partilhar um mesmo desejo de cuidar, experimentando a importância de cuidar e 
pensar em conjunto14.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

No contexto duma Viragem global, as religiões têm também assumido um papel re-
levante para a concretização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 
Reconhecendo esta missão, o Papa Francisco lançou a Encíclica Laudato Si - sobre o 
cuidado da casa comum e convocou um grande encontro de reflexão sobre a Ama-
zónia, a maior floresta do mundo cujos habitantes e natureza sofrem de grandes 
injustiças ambientais. De  6 a 27 de Outubro de 2019 aconteceu o “Sínodo Especial 
para a Amazónia”, no qual se escutou e dialogou com diferentes intervenientes lo-
cais, regionais e globais ligados à causa. 

A Madalena e a Laura puseram-se a caminho pela Amazónia, enquanto acontecia o Sí-
nodo, indo de Ourém até Roma em 3 transportes ecológicos: comboio, boleia, e a pé.

Tão ou mais importante do que chegar a Roma foi o caminho que foram fazendo, que 
as transformou:

– conheceram novas pessoas e iniciativas - ao longo de 8 países passaram por 26 
iniciativas/ projetos/ organizações de ecologia entre tantas outras micro iniciati-
vas que iam surgindo em cada curva da estrada. 

– viveram segundo 8 “princípios ecológicos”, ou valores, por uma vida individual e 
comunitária mais ecológica. 

– viajavam sem saber se arranjariam boleia, se as 
iriam acolher, etc.

Cresceram com o acolhimento dessas Comunidades, 
cresceram na vontade de viver esses princípios, e na 
consciência da união que havia entre todos os projetos 
por onde passaram. Foi também por isso que percebe-
ram a importância de estarmos unidos e de trabalhar-
mos juntos por um mundo melhor para todos.

On The Way 

13  “Hoje, não podemos deixar de reconhecer 
que uma verdadeira abordagem ecológica 
sempre se torna uma abordagem social, que 
deve integrar a justiça nos debates sobre o 
meio ambiente, para ouvir tanto o clamor 
da terra como o clamor dos pobres.” (§49) 
“Já não é possível encontrar uma resposta 
específica e independente para cada parte 
do problema. É fundamental buscar soluções 
integrais que considerem as interações dos 
sistemas naturais entre si e com os sistemas 
sociais. Não há duas crises separadas: uma 
ambiental e outra social; mas uma única e 
complexa crise sócio-ambiental.” (§139) Lau-
dato Si - Sobre o cuidado da Casa Comum
14  “[U]m mundo interdependente não 
significa unicamente compreender que as 
consequências danosas dos estilos de vida, 
produção e consumo afetam a todos, mas 
principalmente procurar que as soluções 
sejam propostas a partir duma perspeti-
va global e não apenas para defesa dos 
interesses de alguns (...) A interdependência 
obriga-nos a pensar num único mundo, num 
projeto comum.”, (§164) Laudato Si - Sobre o 
cuidado da Casa Comum
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DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

Antes de ver o vídeo

– Os alunos recebem o texto acima com palavras por completar (as palavras subli-
nhadas são apagadas) antes de ver o primeiro vídeo e têm que tentar preenchê-lo 
antes e/ou depois de o verem.

– Antes de ver os vídeos votam no vídeo que mais querem ver em conjunto.

Depois de ver o vídeo (Reflexão)

– Responder à pergunta do final do vídeo:
 Explicar o que é o princípio, por palavras próprias ou de forma mais criativa.
 Relacionar os projetos com os princípios (pode ajudar ver o site On The Way – Epi-

sódios | FEC (fecongd.org).
 Identificar pessoas que são exemplo desse princípio, e porquê, como. 
 Registar estas respostas num mural, mapa, conjunto?

Aprofundar o vídeo (Investigação)

– Escolher (por grupos) uma iniciativa do vídeo:
 Aprofundá-la no site (On The Way – Episódios | FEC (fecongd.org)) para apresentar 

aos colegas. Ligar cada projeto aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), para conectar estas iniciativas locais a uma escala global.

DICAS DE AÇÃO

– Imaginar a viagem que fariam no concelho: que lugares visitariam (pessoas, co-
munidades, lugares, projetos), em que transportes,… Apresentar esta ideia à es-
cola (realizar um suporte gráfico).

– Para mais ideias ver ANEXO A e ver propostas anteriores
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Dá o devido valor ao Sol, à chuva, ao frio, ao brilho da 
Lua e das estrelas, ao vento. Experimenta acordar com 
o nascer do sol e preparar-te para repousar quando o 
sol se põe. Aproveita ao máximo a luz solar e limita o 

uso de lâmpadas ao necessário. Gere a temperatura na casa com a abertura ou o fe-
cho de janelas e com cortinas, e evitarás o ar condicionado e não ligues o aquecedor 
com janelas abertas. Disfruta das cores diurnas e noturnas da Natureza.

Reduz o uso de embalagens. Se compares comida em restaurantes de take-away 
leva as tuas próprias embalagens. Lava os sacos de plástico de forma a reutilizá-
-los. Se for mesmo preciso adquirir novas embalagens escolhe duradouras. Se vires 
lixo plástico no chão deposita-o no ecoponto para reciclagem. Favorece lojas onde 
podes comprar “a granel” (isto é, sem embalagem) comida ou outras coisas, como 
produtos de limpeza. Troca o sabonete líquido pelo sabão sólido (sabias que exis-
tem shampoos e desodorizantes sólidos, sem embalagens?). Recusa ativamente o 
plástico - para que vão sentindo que é mau para o negócio -  nos cafés, restaurantes, 
pede um copo de cartão, de vidro. Leva um cantil ou garrafa reutilizável para a esco-
la! Troca o plástico por papel ou metal (louça de metal quando é preciso evitar que 
se parta). Troca o papel por pano quando possível: guardanapos, fraldas de pano. E 
não faças impressões desnecessárias. 

Não desperdices água. Alerta quando vês que a torneira não se fecha facilmente. 
Reaproveita a que corre no chuveiro e lava-loiça. Recolhe a água da chuva. Procura 
produtos de limpeza mais naturais, que danifiquem menos a água.  

Dá o destino devido aos resíduos, desde o lixo eletrónico ao orgânico. Deitar “fora” é 
sempre deitar dentro do mundo. E olha para o “lixo” orgânico, torna-se fertilizante! 
Promove a compostagem - o que nós produzimos não tem que ser visto como lixo, 
mas como recurso. Procura informação (há várias aplicações que podes descarregar 
com informação fiável) sobre a separação do lixo e vários outros pequenos assuntos 
práticos do dia-a-dia.

Anexo A
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Não acumules. Faz uma lista para as compras e adqui-
re só o necessário. Tanto em comida como em roupa e 
outros bens. Cozinha apenas o que vai ser consumido.

Troca os bens materiais com os próximos em vez de 
comprar novos (roupa, eletrónicos que tens a mais, etc).

Tenta arranjar o que tens quando se estraga antes de 
deitar fora.

Usa o transporte público ou meios não poluentes. Anda 
mais de bicicletas, que é ecológica saudável e agradá-
vel.

 Monta a tua horta caseira. 

Faz compras de modo que os produtores sejam justa-
mente retribuídos pelo seu trabalho e privilegia a pro-
dução sustentável/biológica de alimentos/roupa. Com-
pra comida da época, do teu país e região (para evitar a 
comida que chega até ti através de viagens poluentes). 

E informa-te quanto à pegada ecológica da carne (os litros de água necessários para 
a produção e os gases libertados). Descobre novas receitas, se necessário, para fazer 
com os ingredientes da época. 

Não desperdices comida.

Reciclar não basta: Recusa aquilo de que não precisas mesmo. O que não puderes 
recusar, mas podes consumir menos: reduz. Depois, reutiliza aquilo a que quiseres 
dar o máximo de tempo possível. E só por fim recicla aquilo que não pudeste recusar, 
reduzir, nem reutilizar!

Repara em quem tem menos e partilha do que tens.

Antes de cada refeição, agradece a terra, todos os que a cultivaram e que fizeram a 
comida chegar ao teu prato. E não fiques indiferente; adere a uma causa. Por exem-
plo, quando comes podes pensar em quem não tem alimentos e como poderias 
ajudá-los; perante os refugiados, considera como é bom ter uma casa; indigna-te 
contra a destruição das florestas e a exploração de pessoas e maltrato dos animais.

Cria mais momentos para diálogos, partilha de ideias, para organizarmos em con-
junto mudanças.

Faz eventos como o dia da criação (2 de junho).

Embeleza lugares na cidade de convívio entre pessoas e com a natureza, para que 
esse lugares sejam mais habitados, e aí se desenvolva apreço pela natureza e pelas 
relações comunitárias.

Planta árvores ou apadrinha quem o faz.
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Perguntas que podem ajudar a orientar a leitura do estudo e preparação da apre-
sentação

– (Matilde Alvim) O que é o greenwashing? Porque diz Matilde que para a viragem 
ecológica todos são necessários? Para que serve uma manifestação? O que po-
dem fazer os políticos? Porque vamos às manifestações? Apenas para os políticos 
nos ouvirem ou também para nos sentirmos comprometidos? Não será que temos 
de refletir e pensar as mudanças do plano político e económico que estamos a 
pedir ao Estado?

– (Paulino Passione) Quais são as consequências das pragas e das alterações climá-
ticas na agricultura? Como estão as pragas ligadas às alterações climáticas? Por 
que é que estas consequências afetam mais umas regiões do planeta que outras? 
O que é agricultura de subsistência? Como funciona o nosso acesso aos produtos 
hortícolas em Portugal?

– (Andrade Guarda) Qual é o benefício ambiental de criar algo com os materiais 
produzidos naturalmente no ecossistema do meu país e região? O que é o artesa-
nato? Quais são os seus benefícios? Qual pode ser o problema de exportar pro-
dutos e modos de produção? Quem tem os conhecimentos quanto aos materiais 
que se devem ou não usar, quanto ao que se deve ou não exportar? Como fazer 
essa informação chegar aos consumidores?

– (Comunidade de Massangulo) Como levar as pessoas a sentirem-se responsabili-
zadas por “bens que não são de ninguém”? O que significa a ideia de bem comum 
(ou bem coletivo) e o que é que essa ideia pode mudar numa comunidade? Ideias 
alternativas têm que resultar de um conhecimento mais amplo dos ecossistemas, 
onde estão ligadas diferentes dimensões - quais?

– (Manuel Cardoso) Qual é o papel que, segundo Manuel Cardoso, é necessário a 
juventude mas também toda a comunidade jogar? Como motivar as populações a 
envolver-se nos processos de ajudas vindas dos estados/instituições? Porque é 
isso importante?

– (Almerindo Fortes) O que nos pode ensinar a experiência de trabalhar a terra com 
dedicação? Que ligação à natureza nos pode isso dar? Qual poderá ser o impacto, 
no bairro do Almerindo, de todos fazerem a experiência de precisarem uns dos 
outros para conseguir manter a horta?

– (Inês Amorim) Será que as ações ecológicas individuais são suficientes para mu-
dar o mundo? Será que temos que conhecer as empresas a quem compramos os 
produtos (saber como foram produzidos e qual a pegada ecológica)? Não será 
importante apoiar a mudança de modelos de produção das empresas? Como?

Anexo B
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