
Title of Sustainable Development Goal:

8 – Promover o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho
digno para todos

Trabalho digno e crescimento económico

Short Description of SDG:

Podes contribuir para este ODS colaborando, falando e agindo no sentido de uma mudança económica
positiva. O ODS 8 refere-se a questões como condições de trabalho decentes, direitos laborais e um
mercado de trabalho inclusivo, economia local, consumo local e modelos de negócio sustentáveis.
Podes aproveitar e criar oportunidades para desenvolver, planear e implementar projetos empresariais
com impacto ecológico e social positivo.

Action Area 1

Action Area: Liderança orientada por valores

Question 1

Conversas e partilhas conhecimentos sobre questões relacionadas com os direitos de trabalho,
condições dignas de trabalho no Sul, salário igual para trabalho igual, consumo local etc., com a tua família
e amigos e incita-los à ação?

1 Nunca.

2 Raramente.

3 Frequentemente.

4 Muito frequentemente.

Question Feedback:

Falar com a tua família e amigos sobre temas importantes, como a necessidade de direitos de trabalho
decentes, é o primeiro passo para promover a consciencialização.

Question 2

Quando trabalhas em equipa, tentas entender o que é importante para os membros da tua equipa e
tentas usar a experiência e o talento de todos?

1 Nunca.

2 Raramente.



3 Frequentemente.

4 Sempre.

Question Feedback:

Para ser um bom líder, é essencial deixar que todos contribuam para o trabalho a realizar, permitindo que
usem os seus conhecimentos e pontos fortes. Como líder, também é importante entender o que motiva as
pessoas e quais os valores pelos quais se regem.

Question 3

Quando trabalhas em equipa e tens uma discussão com os seus membros, ouves as preocupações de
todos, tentas relacionar-te com os sentimentos deles e mediar a situação?

1 Eu não oiço as preocupações e sentimentos dos outros, só os meus sentimentos e opinião
importam.

2 Peço que expressem os seus sentimentos e preocupações, mas não faço um esforço para mediar.

3 Peço que expressem os seus sentimentos e preocupações e faço algum esforço para mediar.

4 Eu oiço sempre as preocupações e sentimentos de todos e procuro mediar, de forma a contribuir
para o trabalho comum.

Question Feedback:

Para seres visto como líder, é importante mostrares empatia e fazeres valer a tua opinião com respeito.
Criar espaço para ouvir os outros ativamente contribui para a qualidade do trabalho de todos.

Action Area 2

Action Area: Consumo consciente

Question 1

Sabes onde são produzidos os bens que compras e em que condições de trabalho?

1 Nunca.

2 Raramente.

3 Frequentemente.

4 Sempre.

Question Feedback:

Um primeiro passo para comprar produtos sustentáveis é saber onde são produzidos os bens que se
compram e em que circunstâncias. Para comprar produtos sustentáveis, procura produtos de comércio
justo, por exemplo, que sejam produzidos em circunstâncias que proporcionem condições de trabalho



decentes aos produtores.

Question 2

Quando tens a possibilidade de escolher entre dois produtos, um produzido longe e outro na tua região,
compras o produto local?

1 Nunca, não me importa se é um produto internacional ou regional.

2 Às vezes, mas na maioria das vezes compro o produto internacional porque é mais barato.

3 Na maioria das vezes, tento encontrar um compromisso entre preço e impacto ambiental /
social.

4 Sempre, apoio a economia local e estou muito ciente do impacto ambiental / social dos bens que
compro.

Question Feedback:

Comprar localmente ajuda a criar empregos para os teus amigos e vizinhos, contribui para a melhoria da
infraestrutura pública e ajuda a investir na tua comunidade, tanto a nível social quanto económico.

Question 3

Boicotas as empresas que sabes que não respeitam o meio ambiente, não comprando os seus produtos?

1 Nunca.

2 Raramente.

3 Frequentemente.

4 Muito frequentemente.

Question Feedback:

Como consumidor, podes usar o teu poder para mudar o sistema, boicotando as empresas que não
produzem de forma sustentável. Este é um ato importante na defesa dos teus valores.

Action Area 3

Action Area: Empreendedorismo sustentável

Question 1

Discutes modelos económicos alternativos e sustentáveis, visões sobre a economia e a sociedade futuras
com os teus amigos, familiares, professores ou colegas da escola?

1 Nunca.



2 Raramente.

3 Frequentemente.

4 Muito frequentemente.

Question Feedback:

Ter algum conhecimento sobre modelos de negócios sustentáveis é essencial se quiseres apoiar o
empreendedorismo sustentável. Todos podem apoiar o empreendedorismo sustentável, mesmo não
tendo um negócio. Empreendedorismo sustentável significa que vês e aproveitas as oportunidades
empresariais que contribuem para a sustentabilidade. Isso pode ser feito na escola, em casa, durante um
estágio ou no trabalho. Começar uma discussão é o primeiro passo para criares consciência no teu
próprio ambiente. Se quiseres saber mais sobre modelos de negócio sustentáveis, pergunta mais ao teu
professor.

Question 2

Quando enfrentas dificuldades, consegues procurar soluções alternativas?

1 De maneira nenhuma. Acho muito difícil e confuso.

2 Raramente, é difícil ver alternativas.

3 Normalmente, analiso a situação e tomo uma nova decisão.

4 Muitas vezes, sou capaz de analisar a situação minuciosamente e de forma sistemática.
Também consigo visualizar vários cenários futuros.

Question Feedback:

As questões de sustentabilidade são muito complexas. Ser capaz de ver alternativas e perspetivar
soluções futuras é uma competência essencial para contribuir para a resolução dos desafios da
sustentabilidade, algo que pode ser feito utilizando técnicas como a simulação.
Também é importante não tirar conclusões precipitadas e abordar os problemas enfrentados de forma
sistemática. Se quiseres saber mais sobre o assunto, pergunta ao teu professor.

Question 3

Com que frequência inventas desculpas para não fazer algo importante?

1 Com muita frequência, sou muito criativo a inventar desculpas.

2 Frequentemente, acho difícil seguir um plano até ao fim.

3 Às vezes, muitas vezes acho difícil seguir um plano até ao fim.

4 Nunca, respeito sempre o meu plano.

Question Feedback:

Para lidar com questões de sustentabilidade, não deves ser apenas capaz de analisar a situação e pensar
em cenários futuros. Também precisas de criar um plano e agir. O pensamento estratégico e a capacidade
de criar planos de ação são competências importantes que podes aprender.



O apoio da Comissão Europeia para a produção desta publicação não constitui um apoio ao conteúdo,
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