


#10Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Trabalho Decente & Crescimento Económico

Neste trimestre, vamos concentrar-nos no ODS n.o 8 - Promover de forma

sustentada, inclusiva e sustentável o crescimento económico, emprego pleno e

produtivo, e trabalho decente para todos. Este ODS visa incentivar o

empreendedorismo e a criação de emprego, sendo medidas eficazes para erradicar o

trabalho forçado, a escravidão e o tráfico de pessoas. Com estas metas em mente, o

objetivo é de alcançar emprego pleno e produtivo, bem como trabalho decente para

todas as mulheres e todos os homens até 2030.

O crescimento económico e o impacto do COVID-19

Saúde mental no local de trabalho

Condições de trabalho nocivas e perigosas

Trabalho infantil

Tráfico humano

Igualdade de género e não discriminação

Responsabilidade corporativa social

Crescimento sustentável e o meio ambiente

Inovação e empreendedorismo dos jovens

Alguns sub-temas incluídos

neste ODS são:

Nas seguintes páginas encontrarás ideias para eventos relativos ao ODS n.o 8 -

Trabalho Decente e Crescimento Económico. Estas servem apenas para te dar

alguma inspiração sobre o que poderias fazer, mas claro que és muito bem-vindo

para propor as tuas próprias ideias, ou mesmo para tentar tornar estas atividades as

tuas próprias.



Passo 1 - Começa por pensar sobre o que queres exatamente divulgar e

quem é o teu público-alvo.

Seleciona um evento viável com os recursos que tens à tua disposição, e

que melhor se adequa à tua causa e ao grupo que gostarias de alcançar.

Passo 2 - Uma vez que tenhas selecionado um evento, não te esqueças

que primeiro o evento tem de ter sido aprovado por nós, antes de

avançares para a fase seguinte (clica aqui).

Passo 3 - A seguir precisarás de planear a logística do evento,

nomeadamente o local, os materiais promocionais, os materiais de que

vais precisar para a atividade, etc. Lembra-te de atribuir diferentes

cargos e tarefas a pessoas diferentes no teu Capítulo. O trabalho em

equipa tornará o sonho realidade!

Passo 4 - Apresenta o evento. Não te esqueças de tirar fotografias (com

autorização) e aponta quem/quantas pessoas participaram.

Passo 5 - Relata a tua atividade. Há um formulário online que tens de

preencher no fim de cada evento. Envia também fotos ou vídeos que

tenhas feito durante o evento. Podes relatar o teu evento aqui.

PASSO A PASSO

 



Começa por definir que tipo de workshop gostarias de apresentar. Pode ser

um workshop de redação de currículos, um workshop em como ter uma boa

entrevista de trabalho, um workshop em como aumentar a rede de

contactos de forma eficiente, ou uma sequência dos três.

Precisarás de ajuda para apresentar este tipo de evento. Aborda pessoas

que sejam profissionais nesta área; pode ser alguém da tua escola, de uma

ONG local ou mesmo de uma empresa.

Entra em contacto com todas estas pessoas, explicando o evento e não te

esquecendo de fornecer informações sobre o trabalho do teu capítulo local.

Quando tiveres conseguido um palestrante profissional, explica-lhe qual é a

ideia do evento e o que pretendes exatamente obter a partir do mesmo. Não

te esqueças de referir que o teu público-alvo é jovem.

A seguir precisas de determinar com antecedência em que tipo de

plataforma irás apresentar o evento, e se é preciso enviar com antecedência

um PowerPoint ou outra informação.

Anuncia o teu evento no Instagram e entra em contacto com a tua rede de

contactos para criar interesse e arranjar participantes.

No dia do evento, não te esqueças de fazer login com antecedência,

juntamente com o profissional, para garantir que eventuais problemas de

som e vídeo sejam solucionados antes de começar o workshop.

Começa o workshop apresentando o teu convidado.

De seguida, deixa o palestrante profissional abordar os tópicos que

concordaram com antecedência, reservando algum tempo para perguntas e

respostas no fim. O workshop deve durar cerca de uma hora ou hora e meia.

Assim que o palestrante terminar, agradece-lhe, e também a todos os outros

por terem participado. Lembra-te de que esta é uma ótima oportunidade

para divulgares também o teu canal de Instagram e o trabalho que fazes.

Após o evento, não te esqueças de relatar o evento nos formulários que te

fornecemos.

   

Atividades de Programa

para o ODS n.° 8

Workshop sobre Competências Pessoais/Interpessoais

Organizar um workshop é uma ótima maneira de ajudar os jovens a encontrar emprego

ou a desenvolver ainda mais as suas competências interpessoais.

  



Começa por anotar todos os contactos que tens, juntamente com os

membros da tua equipa, e que achas que seriam indicados para abordar para

este tipo de evento.

A seguir, pensa em indivíduos, empresas, negócios locais, etc. na tua

comunidade, que poderias abordar para fazer parte deste evento.

Entra em contacto com todas estas pessoas, explicando o evento e não te

esquecendo de fornecer informações sobre o trabalho do teu capítulo local.

Uma vez que a maioria dos eventos terá de ser virtual, isto poderá parecer

um pouco desafiante, já que o networking tradicionalmente é feito

pessoalmente. Mas tendo dito isto, é possível realizar este evento online!

Escolhe a plataforma em que queres apresentar o teu evento, seja pelo

Zoom, pelo Skype, etc. 

A melhor maneira de organizar um evento de networking virtualmente, será

concedendo 5 a 10 minutos a cada 'contacto' ou 'empresa', para explicarem

o que fazem exatamente, e que oportunidades para os jovens têm na sua

organização.

Faz com que expliquem a sua carreira e a forma como funciona o seu

trabalho.

Aí podes então abrir espaço para 2 a 3 perguntas dos jovens participantes.

Não te esqueças de respeitar o horário e seleciona apenas 3 a 5 contactos

para apresentar.

E pergunta com antecedência se seria possível estes apresentadores

partilharem os seus dados de contacto, para os participantes poderem

entrar em contacto com eles no futuro.

No final, não te esqueças de agradecer a todos e de relatar o teu evento no

sistema.

   

Atividades de Programa

para o ODS n.° 8

Evento de Networking Virtual para Jovens

Um evento de networking virtual pode ser uma ótima ideia para ajudar os jovens a se

tornarem uma maior parte do crescimento económico sustentável no teu país.

  



Começa por escolher um problema específico que achas que precisa

de ser mudado na tua comunidade. Pode ser o facto de as mulheres

receberem menos, pode ser o trabalho infantil, ou condições de

trabalho inseguras.

Depois de teres selecionado uma questão relevante que afeta a tua

comunidade, começa a trabalhar na mensagem que queres que as

pessoas ouçam.

Planeia e agenda o conteúdo que queres postar. Podes optar por

fazer algumas postagens no teu feed e outras nas stories.

Adicionar uma petição a esta campanha online é uma ótima maneira

de advogar ativamente pela mudança.

Há algumas plataformas online muito boas, onde podes começar uma

petição gratuitamente, por exemplo na Change.org ou na

iPetitions.com.

Não te esqueças de ter uma ideia clara daquilo que queres atingir, por

exemplo, pode ser que queiras que seja modificada uma lei que

atualmente forma um obstáculo ao crescimento económico

sustentável.

Partilha a petição na tua página do Instagram, nos média locais, com

os teus amigos, etc.

Depois de teres reunido signatários suficientes, partilha os resultados

com quem esteja em posição de implementar as mudanças que

pretendes conseguir.

Como sempre, lembra-te de registar o teu evento e os resultados no

nosso fórum online.

 

Atividades de Programa

para o ODS n.° 8

Petição e Campanha Online

Outra ótima maneira de criar consciência sobre este tópico e para incentivar a

mudança, é criando uma campanha online, que também poderá incluir uma

petição a advogar pela mudança.


