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FICHA TÉCNICA

O Triple Europe Game: Make a Change é uma proposta de três role-plays produzida no âmbito do projeto Triple Europe Game – 
Jovens por uma Europa aberta, justa e sustentável, promovido pela ONGD Rosto Solidário e que conta com o apoio da Agência 
Nacional Erasmus+ Juventude. O jogo integra-se no Mecanismo de Sub Granting da Plataforma Portuguesa das ONGD, no âmbito do 
Projeto Presidência Europeia 2020-2022 Por uma Europa aberta, justa e sustentável no mundo, financiado pela União Europeia.
 
O jogo, com a respetiva proposta de exploração educativa, está disponível em formato digital. Para a utilização em formato físico, 
pode fazer o download ou imprimir os conteúdos (utilize papel certificado ou reciclado).
 
Reconhecendo a Igualdade de Género como um valor intrínseco aos Direitos Humanos, procurou-se garantir o respeito pela 
mesma na escrita dos materiais que compõem o jogo.

Este jogo foi produzido com o cofinanciamento da União Europeia. Os seus conteúdos são da exclusiva responsabilidade da TREE – 
Collective Change e da Rosto Solidário e não refletem necessariamente as posições da União Europeia.

Texto escrito conforme o novo Acordo Ortográfico.

DISCLAIMER
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INTRODUÇÃO

O Triple Europe Game: Make a Change visa promover o 
diálogo crítico para uma ação consciente, responsável e 
coerente, de jovens entre os 15 e os 30+ anos, em torno de 
três dos principais desafios globais atuais – as Alterações 
Climáticas, as Migrações e a Segurança Alimentar. Assim, 
e a partir de uma abordagem de problematização da 
Coerência das Políticas para o Desenvolvimento, o jogo 
possibilita o aprofundamento de conhecimentos sobre 
as temáticas referidas e desafia a refletir criticamente 
sobre o papel da União Europeia (UE) e os efeitos das suas 
políticas e ações globalmente. 

Num mundo cada vez mais afetado por crises ambientais, 
económicas, sociais e políticas, em que os espaços de 
participação democrática, de diversidade e de liberdade se 
encontram ameaçados, a Educação para o Desenvolvimento 
e a Cidadania Global são cruciais enquanto caminhos para 
uma consciencialização e compreensão crítica da realidade, 
complexa e interdependente, e potenciadores de aprendizagens 
e ações transformadoras, em prol do bem comum.

Assim, sob o cenário construído de um Fórum Internacional 
da Juventude sobre Desafios Globais e a partir da simulação 
de casos práticos, o grupo de participantes assumirá 
diferentes papéis, sendo desafiado a ser parte do processo 
coletivo de construção e a participar no seu próprio 
processo de aprendizagem.

Assume-se, portanto, a intencionalidade educativa do 
jogo e o seu propósito de criar (rel)ação entre as pessoas 
participantes e de promover uma reflexão participada sobre 
as temáticas das Alterações Climáticas, das Migrações 
e da Segurança Alimentar, que se espera instigador de 
uma tomada de consciência crítica, com potencial de 
transformação individual, coletiva e social, num quadro 
de cidadania global.

Reconhecendo a pertinência do método de role-play 
como um processo pedagógico de experimentação, de 
interação, comunicação e de construção contínuo, o jogo 
procura também contribuir para o desenvolvimento de 
competências individuais e interpessoais de negociação, 
de diagnóstico e resolução de conflitos, numa lógica de 
aprendizagem individual, conjunta e colaborativa.

O Triple Europe Game: Make a Change consiste numa 
proposta de três role-plays que pode ser utilizado nas 
modalidades online e presencial, tendo cada role-play 
uma duração de aproximadamente 120 minutos. 

A construção dos painéis resulta da consulta de diversas 
fontes bibliográficas, vídeos e artigos consultados nos 
media. 

Bons debates pelos desafios globais! 
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ENQUADRAMENTO GERAL

PAINÉIS DE NEGOCIAÇÃO

O Fórum Internacional da Juventude sobre os Desafios Globais visa promover o diálogo crítico em torno de três desafios globais 
atuais – Alterações Climáticas, Migrações e Segurança Alimentar – e uma tomada de decisão responsável, coerente e 
concertada, alinhada com o princípio da Coerência das Políticas de Desenvolvimento (CPD).
Cada um destes desafios globais materializa-se num painel temático de negociação, em que é apresentada a problemática e que 
conta com a participação de diferentes atores sociais e institucionais, designadamente: 

 • Representantes da Delegação da UE;
 • Representantes da Delegação de País;
 • Grupos Económicos;
 • Representantes de Organizações da Economia Social e Ativistas;
 • Grupo da Juventude.

O grupo de jovens deverá ser dividido pelos cinco grupos de atores sociais e institucionais referidos pela equipa do Fórum. 
Após a constituição dos grupos, a pessoa responsável pela facilitação do role-play indicará o painel de negociação no âmbito 
do Fórum Internacional.

O jogo engloba três painéis referentes a três desafios globais atuais, e respetivas propostas de trabalho submetidas a debate 
e a votação:

Alterações Climáticas
Solicitar à UE o reforço do apoio à adaptação de países em desenvolvimento aos efeitos das alterações climáticas, 
incluindo tornar a produção de banana mais resiliente a esses efeitos ou passar a produzir outras culturas.

Migrações
No novo Pacto para as Migrações e Asilo, rejeitar a abordagem de condicionalidade na gestão de fluxos migratórios 
imposta a países parceiros pela UE como um critério das suas políticas de desenvolvimento. 

Segurança Alimentar
Solicitar à UE a revisão da política agrícola comum de forma a promover a reconversão das atividades 
agroalimentares com grande impacto ambiental e social e a sua coerência com a Agenda 2030 para o 
desenvolvimento sustentável.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

TEMPO DE ATIVIDADE

MATERIAIS NECESSÁRIOS

• Problematizar a Coerência das Políticas para o Desenvolvimento e refletir 
criticamente sobre o papel da UE acerca de alguns dos principais desafios globais atuais; 
• Aprofundar conhecimentos em torno das temáticas das Alterações Climáticas, das 
Migrações e da Segurança Alimentar;
• Desenvolver competências individuais e interpessoais de negociação e de diagnóstico 
e resolução de conflitos, numa lógica de aprendizagem conjunta e colaborativa, 
através do recurso ao método de role-play assumido como um processo pedagógico de 
experimentação, interação e comunicação.

O exercício de role-play, associado a cada painel, terá uma duração 
de aproximadamente 120 minutos no total, e inclui as etapas da 
introdução, da simulação e do debrief. 
A atividade está preparada para ser facilitada na modalidade online e, 
se possível, através de plataformas que permitam a criação de salas 
virtuais. A atividade poderá também ser realizada presencialmente.

• Folha de preparação do exercício de role-play (modalidade online e presencial).
• Carta Painel: cartas de apresentação de cada um dos três painéis de negociação – 
Alterações Climáticas, Migrações e Segurança Alimentar.
• Carta Personagens: cartas com a descrição do papel a desempenhar pelos diferentes 
atores sociais e institucionais.
 • Equipa do Fórum: 3 pessoas
 • Delegação da UE: 4 pessoas
 • Delegação de País: 4 pessoas
 • Grupos Económicos: 4 pessoas
 • Organizações da Economia Social e Ativistas: 4 pessoas
 • Grupo da Juventude: 4 pessoas
(O número de pessoas em cada grupo deverá ser adaptado ao número total de participantes.)
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PREPARAÇÃO DA ATIVIDADE | MODALIDADE ONLINE  E PRESENCIAL

• Inicialmente, a pessoa responsável pela facilitação da sessão deverá escolher o painel temático para trabalhar com o grupo: 
Alterações Climáticas, Migrações ou Segurança Alimentar. 

• Nas cartas Painel apresentam-se os painéis de negociação de três desafios globais atuais e em concreto, as respetivas 
propostas de trabalho submetidas a debate e a votação. Nas cartas Painel constam, também, referências bibliográficas para 
consulta posterior e aprofundamento da temática.

• No caso da modalidade presencial, aconselha-se uma preparação prévia do espaço. Neste sentido, a pessoa responsável 
pela facilitação da sessão deverá organizar o número de cadeiras à volta de uma mesa, conforme a proposta de ilustração 
apresentada abaixo. O número de cadeiras tem de corresponder ao número total de participantes e deverão estar distribuídas 
pelos diferentes grupos de representação.

• Nas cartas Personagens são apresentadas as características das personagens, a ordem de trabalhos do Fórum Internacional 
e sugestões de argumentos relativamente à problemática submetida a debate e a votação. Cada grupo deverá, portanto, 
organizar-se, posicionar-se sobre a problemática em debate e construir a sua argumentação. A pessoa responsável pela 
facilitação deverá adaptar o jogo em função do grupo de participantes. Por exemplo, se o grupo de participantes for composto 
por pessoas com maior grau de conhecimento e envolvimento nas temáticas, aconselha-se dar-lhes uma maior autonomia para 
criarem a sua própria posição e argumentação.

• Para apoiar a facilitação do role-play, apresenta-se na página seguinte um conjunto de orientações adaptadas à modalidade 
presencial ou online.

Eq
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Grupo da Juventude

Delegação do País

Delegação da UE

Grupos Económicos

OES e Ativistas
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O QUÊ? ORIENTAÇÕES MODALIDADE PRESENCIAL ORIENTAÇÕES MODALIDADE ONLINE TEMPO QUEM?
Introdução

Apresentação da 
atividade

Apresentar a atividade, a partir do documento 
Manual de Instruções.

Partilhar ecrã, na plataforma online, para 
apresentar o Manual de Instruções.

10 min.

Pessoa 
responsável 
pela 
facilitação

Constituição de 
seis grupos de 
trabalho

Pedir ao grande grupo para se dividir em seis 
grupos mais pequenos (consoante o número 
total de participantes).

Preparar seis salas virtuais automáticas na 
plataforma online, compostas por 4 pessoas 
(adaptar ao número total de participantes), para 
lançar na etapa seguinte.

Role-play/ Simulação

Preparação 
do Fórum 
Internacional

Ler a carta Painel e facilitar a identificação da 
problemática com o grupo.

Ler a carta Painel e facilitar a identificação da 
problemática com o grupo.

Atribuição 
das cartas 
Personagens 
a cada grupo 
e desenho da 
estratégia de 
ação

Sortear as cartas Personagens pelos seis 
grupos. 

Cada grupo deverá ter pelo menos 10 minutos 
para organizar-se, posicionar-se sobre a 
problemática em debate e construir a sua 
argumentação.

Sortear as cartas Personagens pelos seis grupos 
e enviar-lhes os respetivos links das cartas.

Cada grupo deverá ter pelo menos 10 minutos 
para organizar-se, posicionar-se sobre a 
problemática em debate e construir a sua 
argumentação.

Cada grupo poderá recorrer ao suporte de uma 
Jamboard para estruturar os seus argumentos 
(https://jamboard.google.com).

15 min.

Pessoa 
responsável 
pela 
facilitação

Arranque 
do Fórum 
Internacional 
e 1a ronda de 
trabalho

Em plenário, a presidência do Fórum dá início 
à sessão de trabalho, a partir das orientações 
presentes na carta da Equipa do Fórum.

Realização da 1a ronda de trabalho, em que cada 
grupo toma a palavra.

Retornar à sala principal para a presidência do 
Fórum dar início à sessão de trabalho, a partir 
das orientações presentes na carta da Equipa do 
Fórum.

Realização da 1a ronda de trabalho, em que cada 
grupo toma a palavra.

35 min.

Grupos 
de atores 
sociais e 
institucionais

Construção 
da contra-
-argumentação

Cada grupo procura aprofundar, complementar 
ou modificar a sua linha de argumentação, com 
base no discurso dos grupos na 1a ronda.

Cada grupo procura aprofundar, complementar ou 
modificar a sua linha de argumentação, com base 
no discurso dos grupos na 1a ronda.

10 min.

Grupos 
de atores 
sociais e 
institucionais

2a ronda de 
trabalho

Em plenário, prosseguir com o debate e proceder 
à votação da proposta de trabalho em discussão.

Retornar à sala principal.

Em plenário, prosseguir com o debate e proceder 
à votação da proposta de trabalho em discussão.

30 min.

Grupos 
de atores 
sociais e 
institucionais

Debrief da atividade

Sistematização 
dos conteúdos 
abordados e 
reflexão em torno 
do processo de 
aprendizagem 
vivenciado.

A partir da recriação e simulação de uma situação concreta, refletir criticamente com o grupo sobre 
a problemática abordada, os diferentes papéis desempenhados e os posicionamentos assumidos. 
De igual modo, identificar os principais desafios e potencialidades, bem como as aprendizagens 
vivenciadas, fazendo uma articulação com os objetivos de aprendizagem definidos.

20 min.

Pessoa 
responsável 
pela 
facilitação
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GLOSSÁRIO

Coerência das Políticas de Desenvolvimento (CPD) 
Mecanismo de monitorização para assegurar que os objetivos das políticas de desenvolvimento da UE e dos Estados-Membros 
não se tornam ineficientes face à adoção de outras políticas (de áreas que não a Cooperação para o Desenvolvimento) que 
conduzam a impactos negativos nos chamados países em desenvolvimento. Mais do que uma obrigação legal, a CPD deveria ser 
considerada o principal eixo de ação de um processo de desenvolvimento, ou seja, o princípio base para garantir a erradicação da 
pobreza através do alinhamento, de forma coerente e concertada, de várias políticas setoriais. 
São cinco as áreas prioritárias definidas pela UE para assegurar a CPD:  Alterações Climáticas, Segurança Alimentar, Migrações, 
Segurança, Comércio e Finanças.

Coerência das Políticas de Desenvolvimento Sustentável (CPDS)
A CPDS é uma abordagem para ser utilizada em todas as fases da formulação de políticas nacionais e internacionais. A 
abordagem integra as dimensões económica, social, ambiental e de governo do desenvolvimento sustentável. A CPDS é mais 
complexa que a CPD, uma vez que passa da coerência unidirecional para coerência multidirecional.
Para mais informações, consulte: https://www.plataformaongd.pt/uploads/subcanais2/guiasobrevivencianet.pdf

Condicionalidade da Ajuda Pública ao Desenvolvimento (APD)
O conceito remete para os acordos de cooperação estabelecidos entre países doadores e recetores, sustentados numa parceria 
marcada por condições na atribuição da APD e que servem, sobretudo, os interesses dos primeiros. No caso das migrações, “os 
fundos e mecanismos de ajuda ao desenvolvimento são crescentemente utilizados para gerir as migrações e para objetivos de 
segurança, visando impedir a saída de migrantes em direção ao espaço europeu, independentemente da situação nos países de 
origem” (Ferreira, 2017: 97).
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Painel Alterações Climáticas:

CARTA ABERTA à Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, Deputados/as Portugueses/as à Assembleia da 
República e Deputados/as Portugueses/as ao Parlamento Europeu, de 4 de março de 2021. Recomendações à Presidência 
Portuguesa do Conselho da União Europeia sobre justiça climática. Retirado de: http://fecongd.org/pdf/CartaAberta_
recomendacoes_conselhoUE.pdf

Comissão Europeia (2021). Criar uma Europa resiliente às alterações climáticas - a nova Estratégia da UE para a Adaptação às 
Alterações Climáticas. Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e 
ao Comité das Regiões, Bruxelas, 24 de fevereiro de 2021. Retirado de: https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2021/PT/
COM-2021-82-F1-PT-MAIN-PART-1.PDF

Conselho Europeu (2020). Climate finance: EU and member states’ contributions continued to increase in 2019. Retirado de 
https://www.consilium.europa.eu/pt/policies/climate-change/paris-agreement/. Acedido a 6 de março de 2021

Correia, H. (2019). Banana da madeira em mercado muito competitivo. Funchal Notícias [2 de setembro, de 2019]. Retirado de: 
https://funchalnoticias.net/2019/02/06/banana-da-madeira-em-mercado-muito-competitivo/
 
Ferreira, P. M. (2018). Alterações Climáticas e Desenvolvimento. FEC - Fundação Fé e Cooperação e IMVF - Instituto Marquês de 
Valle Flor. Retirado de: https://www.imvf.org/2018/03/22/projeto-coerencia-pt-apresenta-resultados-do-estudo-alteracoes-
climaticas-e-desenvolvimento/. Acedido a 10 de fevereiro de 2021

Nóbrega, A. M. (2019). Alterações climáticas: o que acontecerá à produção mundial de banana?. Jornal Público [2 de setembro, 
2019]. Retirado de: https://www.publico.pt/2019/09/02/ciencia/noticia/alteracoes-climaticas-acontecera-producao-mundial-
banana-1885288

ONU (2017). FAO quer melhorar segurança de agricultores em plantações de bananas. ONU News [8 de novembro, de 2017]. 
Retirado de: 
https://news.un.org/pt/story/2017/11/1599072-fao-quer-melhorar-seguranca-de-agricultores-em-plantacoes-de-bananas

United Nations Environment Programme (2020). Emissions Gap report 2020.  United Nations. ISBN: 978-92-807-3812-4.

REFERÊNCIAS



Financiado por: Promotor: Em parceria com:

MANUAL DE •  pág.  10I N S T RUÇÕ E S

Painel Migrações:
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FEC - Fundação Fé e Cooperação & IMVF - Instituto Marquês de Valle Flôr (2018). Guia de Sobrevivência em Coerência das 
Políticas para o Desenvolvimento: Tudo o que precisa de saber para se desenrascar. Retirado de: https://ddesenvolvimento.com/
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