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O Seu Guia para Moderar uma Discussão utilizando ‘A 
Crise Climática: Cinco Áreas Fundamentais para Mu-
danças’

Este guia vai ajudá-lo a moderar uma sessão sobre crise climática e fazer brain-
storm sobre soluções viáveis utilizando o curso online da Rede YALI A Crise 
Climática: Cinco áreas fundamentais para mudanças. Este guia de moderação 
abrange cinco áreas de importância fundamental na discussão da crise climáti-
ca: florestas, emissões, água, alimentos e pessoas. Está pronto para começar?  

Duração: Cerca de 104 Minutos 

Nota sobre a duração: Se houver tempo suficiente, siga todos os passos do guia de moder-
ação, incluindo os cinco vídeos e todas as perguntas para discussão. Se o tempo for limita-
do e preferir um programa mais curto, escolha um dos quatro vídeos temáticos (florestas, 
emissões, água ou alimentos) que seja mais relevante para a sua comunidade ou de maior 
interesse para si. Conclua com a “Parte 5: Pessoas” e a respectiva actividade de grupo. 

Apresente-se (3 Minutos) 

• Agradeça aos presentes por participarem na discussão. Apresente-se e não se esqueça de
mencionar que é membro da Rede YALI e que está interessado em diminuir os efeitos da
crise climática na sua comunidade.

• Fale brevemente sobre a razão de estar interessado neste assunto e ter optado por orga-
nizar um diálogo comunitário sobre crise climática.

Quebra-gelo: Apresente-se (10 Minutos) 

Se a reunião for presencial: 

Peça a cada um dos participantes que escolha um parceiro e se apresente durante um ou 
dois minutos utilizando o seguinte esquema:
• Diga o seu nome, a sua procedência, o que o entusiasma e por que se interessa pela crise

climática.
• Fale sobre o que está a fazer para mitigar a crise climática na sua comunidade.

Ao fim dos dois minutos, peça aos participantes que encontrem um novo parceiro e repitam 
este processo mais três vezes. Após várias apresentações na sala, os presentes devem ter 
uma ideia razoável sobre quem são os outros participantes e ter a oportunidade de esta-
belecer contactos. 

Se a reunião for virtual: 

Peça a todos os participantes que escrevam um breve texto de apresentação que será pub-
licado na sala de discussão virtual e peça também a cada participante que, um por um, se 
apresente de forma breve por vídeo.

https://yali.state.gov/pt/course-5020/#/
https://yali.state.gov/pt/course-5020/#/
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Actividade de Grupo: Brainstorm (15 Minutos) 

Se a reunião for presencial:
• Divida os participantes em grupos de três a cinco pessoas e sugira um tema

de interesse para discutirem de entre as cinco áreas: florestas, emissões,
água, alimentos e pessoas. Precisará de cinco grupos para abranger todas
as áreas de interesse. Se não tiver pessoas suficientes para formar cinco
grupos, peça a alguns grupos que discutam dois temas.

Nota: Se estiver a fazer um programa mais curto, divida as pessoas em ape-
nas dois grupos para discutir o vídeo temático que você escolher e o vídeo 
Pessoas. 

• Peça a cada grupo que, no âmbito do tema de interesse que lhe foi atribuí-
do, passe três minutos a trocar ideias sobre 10 causas de alterações climáti-
cas.

• Peça ao representante de cada grupo que partilhe a lista do seu grupo com
o grupo alargado. Cada grupo tem um minuto para o fazer!

• Após o representante ter partilhado a sua lista, escreva as ideias principais
no quadro negro/flipchart/quadro branco.

• Depois de todos os grupos terem partilhado as suas respostas, peça ao
grupo alargado que, durante cinco minutos, discuta as semelhanças trans-
versais às áreas que discutiram.

Se a reunião for virtual:
Peça a cada participante que faça brainstorm e escreva cinco causas de al-
terações climáticas no espaço de discussão virtual. Convide-os a mencionar 
exemplos relativos às cinco áreas fundamentais. Ao fim de cinco minutos per-
gunte: “Viu exemplos destas causas na sua comunidade? De que formas pode-
ria contribuir para mitigar as alterações climáticas na sua comunidade?” Dê a 
todos os participantes a oportunidade de partilhar aquilo que pensam. 

Ver a Parte 1: Florestas (5 Minutos, 30 Segundos)
Discussão de Grupo (10 Minutos) 

Depois de verem o vídeo, faça as seguintes perguntas:
• De que formas podemos proteger as nossas florestas?
• Conseguem pensar numa solução empresarial para proteger as florestas e

diminuir a pegada de carbono no mundo?

https://yali.state.gov/pt/course-5020/#/lesson/parte-1-florestas
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Ver a Parte 2: Emissões (5 Minutos) 
Discussão de Grupo (10 Minutos) 
Quando responder às perguntas que se seguem, compare as causas que 
resultaram do seu brainstorm antes de ver este vídeo às causas explicadas no 
vídeo: 

• Quais dos objectos de uso diário que você utiliza queimam combustíveis fósseis? Ex-
istem objectos ecológicos que pode utilizar em sua substituição?

• O que pode fazer para aumentar a consciencialização sobre a crise climática e sobre o
papel da redução de emissões na mitigação das alterações climáticas?

• Existe uma oportunidade de negócio que poderia utilizar para reduzir as emissões na
sua comunidade?

Ver a Parte 3: Água (8 Minutos) 
Discussão de Grupo (10 Minutos)
• Consegue pensar em alguns exemplos de soluções inovadoras para o problema da

água na sua comunidade?
• Quais são algumas formas de reutilizar ou poupar água na sua residência?
• Como as empresas podem se envolver em soluções hídricas sustentáveis?

Ver a Parte 4: Alimentos (6 Minutos) 
Discussão de Grupo (10 Minutos) 
Convide os participantes a comentarem as seguintes questões depois de verem o vídeo:
• Vê exemplos de desperdício de alimentos na sua comunidade?
• O que fez a sua comunidade no passado para apoiar os agricultores?
• O que pode fazer para inspirar outros a eliminar a escassez alimentar na sua comuni-

dade?
Ver a Parte 5: Pessoas (7 Minutos)
Actividade de Grupo: Planear a Acção (10 Minutos)
Convide os participantes a trabalharem em conjunto para criarem um plano de acção 
que dê resposta a uma das causas das alterações climáticas. Entre os exemplos de pla-
nos de acção poderão incluir-se os seguintes:

• Aumentar a consciencialização organizando mais sessões YALILearns.
• Criar uma petição para implementar ou melhorar as opções de transporte público. Vá a 

pé ou de bicicleta em vez de conduzir um automóvel.
• Procure saber mais sobre os princípios da reciclagem e partilhe o que aprendeu com a 

sua comunidade.
• Organize uma iniciativa de plantação de árvores na comunidade.
• Identifique um problema que vê na sua comunidade e decida como vai agir. Mais algu-

mas ideias aqui!
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https://yali.state.gov/pt/course-5020/#/lesson/parte-2-emissoes
https://yali.state.gov/pt/course-5020/#/lesson/parte-3-agua
https://yali.state.gov/pt/course-5020/#/lesson/parte-4-alimentos
https://yali.state.gov/pt/course-5020/#/lesson/parte-5-pessoas
https://yali.state.gov/learns
https://yali.state.gov/to-protect-the-planet-we-can-all-do-our-part/
https://yali.state.gov/to-protect-the-planet-we-can-all-do-our-part/?_ga=2.198981999.1575265088.1650377697-1615966354.1647367270
https://yali.state.gov/to-protect-the-planet-we-can-all-do-our-part/?_ga=2.198981999.1575265088.1650377697-1615966354.1647367270


Wrap-up (5 Minutos) 

Agradeça aos participantes a sua presença e reafirme, de forma breve, a im-
portância de compreender cada elemento da crise climática.

Incentive os participantes a inscreverem-se na Rede YALI em yali.state.gov.
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