
Title of Sustainable Development Goal:

9 - Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a
inovação

Indústria, inovação e infraestruturas

Short Description of SDG:

Este ODS visa a promoção da inovação, acesso ao conhecimento e investigação, infraestruturas
sustentáveis e promoção de investimentos sustentáveis. Podes contribuir para o ODS 9 contribuindo
para a inovação sustentável, investimentos sustentáveis e redução de resíduos.

Action Area 1

Action Area: Inovação sustentável

Question 1

Quando tens que realizar uma tarefa escolar ou projeto, qual é a tua atitude?

1 Eu abordo as minhas tarefas / projetos sempre da mesma maneira. Tenho um plano de trabalho
claro que tento seguir sempre.

2 Na maioria das vezes encaro as minhas tarefas / projetos da mesma forma, mas, às vezes, faço
um esforço extra para fazer algo de novo.

3 Tento encontrar novas soluções, novas ideias e novas pessoas / organizações com quem
trabalhar, mas, se for muito difícil, mantenho a abordagem a que estou habituado/a.

4 Começo sempre do zero, tentando encontrar ideias, contribuições e pessoas / organizações
novas, com as quais trabalhar.

Question Feedback:

A inovação sustentável só é possível trabalhando em co-criação, com diferentes partes interessadas, de
forma sistemática. Também é importante aproveitar todas as oportunidades para contribuir com
inovação.

Question 2

Quando tens de fazer um trabalho para a escola, procuras fontes interessantes, inovadoras e confiáveis?

1 Nunca, acho que as minhas ideias são as melhores e não procuro fontes.

2 Às vezes procuro algumas fontes, mas, na maioria das vezes, tenho por base as minhas próprias
ideias.



3 Na maioria das vezes procuro fontes relevantes.

4 Sempre. Sei que é muito importante, para inovar de forma sustentável em investigação, usar
fontes confiáveis e construir conhecimento sobre o já existente.

Question Feedback:

Fazer algumas pesquisas e construir sobre fontes confiáveis é essencial para gerar conhecimento novo e
chegar a soluções inovadoras, de forma sustentável.

Question 3

Quando trabalhas em equipa e há um novo membro no grupo, de um contexto cultural diferente, como
interages com essa pessoa?

1 Não faço nenhum esforço para integrar o novo membro na equipa, continuando a trabalhar da
mesma forma que antes.

2 Dou as boas-vindas ao novo membro da equipa, mas não peço que partilhe as suas ideias.

3 Dou as boas-vindas ao novo membro e peço que partilhe as suas ideias, mas só as integro
quando são semelhantes às minhas.

4 Dou as boas-vindas ao novo membro, reflito sobre as suas ideias e procuro integrá-las, mesmo
que sejam muito diferentes das minhas.

Question Feedback:

Abraçar a diversidade é fundamental para inovar de forma sustentável.
Uma vez que os desafios da sustentabilidade são globais, a colaboração intercultural é essencial.

Action Area 2

Action Area: Redução de resíduos

Question 1

Separas o lixo, em casa?

1 Nunca, ponho tudo no mesmo sítio.

2 Às vezes. Quando me apetece.

3 A maioria das vezes.

4 Sempre. Tenho um recipiente diferente para cada tipo de resíduo.

Question Feedback:



“Em todo o mundo, são deitados fora 10 milhões de toneladas de resíduos, todos os dias. Aterros, rios,
florestas e oceanos estão saturados de resíduos. Em África, cidades inteiras estão entupidas de
computadores velhos, TVs, veículos que já não usamos; as águas e os solos estão poluídos, as crianças
estão envenenadas.... Deitamos fora um terço dos alimentos que produzimos. Ao mesmo tempo, a maior
parte dos recursos naturais está a esgotar-se.
”Reciclar não é só positivo para o meio ambiente, “também cria 10 vezes mais empregos do que queimar.”
(demain-lefilm.com) Separar os teus resíduos é o primeiro passo para garantir que são reciclados.

Question 2

Quando alguma coisa se estraga, o que fazes?

1 Compro um novo produto assim que possível.

2 Compro um novo produto depois de fazer algumas pesquisas sobre sustentabilidade / rótulo.

3 Tento consertar, mas se for muito difícil compro um novo produto.
Ao comprar um novo produto tenho em conta a sustentabilidade / rótulo do mesmo.

4 Tento consertar. Se for difícil, procuro alguém para o fazer ou procuro alternativas sustentáveis.

Question Feedback:

Para reduzir a quantidade de resíduos que produzimos, devemos pensar em alternativas à compra de
novos produtos. Uma alternativa sustentável pode ser a troca com pessoas da tua comunidade.
“Compartilhar bens em vez de os comprar permitiria reduzir significativamente as nossas necessidades
de matéria-prima.” (demain-lefilm.com)

Question 3

Fazes compostagem, em casa?

1 Não, não sei como se faz.

2 Não, mas tenho algum conhecimento sobre como fazer e planeio começar.

3 Sim, mas de forma limitada.

4 Sim, eu uso todos os resíduos orgânicos que produzo como fertilizante.

Question Feedback:

A compostagem é um processo de reciclagem de materiais orgânicos, geralmente considerados lixo.
Neste processo, um condicionador de solo (o composto) é produzido, o qual pode ser usado numa
agricultura sustentável. É a forma mais natural de utilizar o lixo orgânico.

Action Area 3

Action Area: Investimento sustentável

Question 1



Discutes, com os teus amigos, familiares, professores ou colegas, sobre alternativas relativamente ao teu
banco?

1 Nunca.

2 Não, mas estou ciente que diferentes bancos têm diferentes políticas de RSC (responsabilidade
social corporativa, referente ao impacto ambiental e social de uma empresa).

3 Conheço a política de RSC do meu banco, mas não tomei nenhuma providência para mudar.

4 Conheço a política de RSC do meu banco e escolhi conscientemente um que apoia / financia
iniciativas sustentáveis.

Question Feedback:

A RSC é a responsabilidade das empresas pelo seu impacto na sociedade. As empresas podem tornar-se
socialmente responsáveis, integrando questões sociais, ambientais e éticas na sua estratégia de negócios
e operações.” (Comissão Europeia, 2020). Um exemplo de banco ético é o Triodos Bank.

Question 2

Já financiaste projetos, organizações ou negócios ambientais ou sociais?

1 Nunca.

2 Sim, uma vez.

3 Frequentemente.

4 Muito frequentemente, estou muito consciente de como lido com as minhas economias e as
utilizo para financiar projetos sustentáveis.

Question Feedback:

Se estás ansioso para investir em projetos ou negócios sustentáveis, podes dar uma vista de olhos em
plataformas de crowdfunding, como as kickstarter, kisskissbankbank ou ulule.

Question 3

Já usaste a moeda de uma comunidade local?

1 Nunca. Não faço ideia do que quer dizer esta pergunta.

2 Às vezes., mas não percebo para que serve.

3 Frequentemente, e percebo porque é útil, de um ponto de vista sustentável.

4 Muito frequentemente. Uso uma moeda comunitária para comprar localmente e apoiar os
produtores da minha região ou para trocar bens e serviços entre os locais.

Question Feedback:

Uma moeda local é um complemento à moeda nacional e pode ser usada para trocar produtos e serviços
entre os habitantes locais. Um bom exemplo é colibris-le mouvement (em Francês).



O apoio da Comissão Europeia para a produção desta publicação não constitui um apoio ao conteúdo,
que reflete apenas os pontos de vista dos autores e a Comissão não pode ser responsabilizada por
qualquer uso que possa ser feita das informações nele contidas.


