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1. ERRADICAR A POBREZA

SEM-ABRIGO     
Quando eu era pequenino, via pessoas a dormir na rua e achava que estavam ali, noite após noite,
porque gostavam muito de olhar para as estrelas. Afinal, descobri que são pessoas como nós, que
só querem uma casa, um emprego, uma vida nova. Espero que, um dia, possam olhar para o céu
pela janela de uma casa que seja sua. Porque acredito no Mundo e no coração das pessoas. 

AUTOR: Maria Inês Almeida e José Almeida de Oliveira
ILUSTRADOR: Cátia Vidinhas
ISBN: 9789896658892 
EDITORA: Nuvem de letras



2. ERRADICAR A FOME

SOPA DE PEDRA 
O pai disse-lhe:
— Não adianta, as minhas pernas estão fracas e já não consigo pescar. O poço está seco, o terreno
é pó e os burros estão pele e osso, mas tu, minha filha, és jovem e forte… Tu hás de arranjar
comida.  Uma jovem rapariga é forçada a utilizar  toda a  sua  força,  persistência e astúcia  para
prosperar em tempos difíceis. Uma história que demonstra que a generosidade beneficia todos.

AUTOR:  Cas Willing
ILUSTRADOR:  Paula Rego
ISBN: 9789720700001 
EDITORA: Porto editora



3. SAÚDE DE QUALIDADE

A ARCA DE NOÉ 
Nesta história os legumes da horta conversam uns com os outros e a bicharada da selva discute.
Uma harmonia da natureza que termina numa enorme panela de sopa para que todos os animais
saciados e bem-dispostos. 

AUTOR:  Ana Margarida de Carvalho
ILUSTRADOR:  Sérgio Marques
ISBN: 9789724750477 
EDITORA: Teorema



4. EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

EVA 
Eva  é  uma  menina  que  são  duas.  Brincam,  vão  à  escola,  comem  e  ouvem  histórias…  estão
separadas  apenas  pelo  lugar  onde  nasceram  e  vivem.  Este  aparente  pormenor  fará  toda  a
diferença: a mesma menina que tem 6 -7 anos vê da janela o plátano na rua onde não pode ir
brincar ou sobre à árvore mais alta da terra para ir buscar mangas sumarentas; abre a torneira
quando quer água ou tem de ir longe, com um balde, buscá-la ao poço. Nenhuma das situações é
pior ou melhor que a outra, apenas é.
A  questão  das  diferenças  sócio-culturais,  neste  caso  entre  o  mundo  ocidental  e  o  africano
protagonizado por cada uma das  “Evas”,  é  aqui  documentada através de experiências  infantis,
universais, apresentadas em analogia. 

AUTOR:  Margarida Botelho
ILUSTRADOR:  Margarida Botelho
ISBN: 9789899520943
EDITORA:Prodidáctico distribuição



5. IGUALDADE DE GÉNERO

A INOCÊNCIA DAS FACAS     
A Inocência das Facas, é um livro que explora temas sempre atuais como a violência de género, os 
preconceitos e os desencontros de diverso tipo entre as pessoas.
Um livro para ver e pensar temas que muitas vezes nos recusamos a ver e a pensar; uma obra que 
persegue a construção de um mundo mais civilizado e habitável. 

AUTORES E ILUSTRADORES:  José Saramago, Filipa Leal, Raquel Patriarca, Manuela Costa Ribeiro,
Marta Bernardes, Manuel Jorge Marmelo, Adélia Carvalho, Valter Hugo Mãe, Inês Fonseca Santos,
Emílio Remelhe, Álvaro Magalhães, ilustrações David Pintor, João Vaz de Carvalho, Cristina Valadas,
Anabela Dias, Marta Madureira, Evelina Oliveira, Patrícia Figueiredo, Teresa Lima, Alex Gozblau,
Gémeo Luís, Maria Remédio, Afonso Cruz
ISBN: 9789899892156 
EDITORA: Tcharan



6. ÁGUA POTÁVEL E SANEAMENTO

A ÁGUA E A ÁGUIA 
Foi  então  que  a  mais  velha  das  águias  juntou  toda  a  comunidade  e  perguntou:
— Sabem o que é a letra i?
Uma disse: é um pau espetado no abecedário.
Outra disse: é um dançarino com um chapéu alto.
As águias aprenderam o alfabeto da vida e dessa aprendizagem renascem os rios.

AUTOR:  Mia Couto
ILUSTRADOR:  Danuta Wojciechowska
ISBN: 9789722129596 
EDITORA: Caminho



7. ENERGIAS RENOVÁVEIS E ACESSÍVEIS

FAÇA SOL OU FAÇA VENTO – HISTÓRIAS SOBRE ENERGIAS RENOVÁVEIS 
São seis histórias contadas por seis cientistas portugueses que contam como se pode encontrar
energia no sol, no vento, na água da chuva e de como esta energia pode ser aproveitada no nosso
dia-a-dia. Um livro para ser lido faça sol ou faça vento.

AUTOR:  Ana Amaral, Roberto Gamboa, Jorge Maia Alves, Kilian Lobato, José Silva e Miguel Brito
ILUSTRADOR: Carla Coelho
ISBN:  9789898888068
EDITORA: Alfarroba



8. TRABALHO DIGNO E CRESCIMENTO ECONÓMICO

MÁQUINA 
Há máquinas para lavar a roupa, máquinas para secar o cabelo e máquinas para cozinhar.
Há máquinas que nos prendem horas ao sofá e outras que nos transportam de casa para o
trabalho. Num mundo maquino-dependente, um rapaz recebe do seu avô uma máquina
diferente, com o poder de o fazer viajar para mundos fantásticos. Consegues adivinhar que
máquina é?

AUTOR:  Jaime Ferraz
ILUSTRADOR:  Jaime Ferraz
ISBN: 9789899944688
EDITORA: Pato Lógico



9. INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURAS

A CONSTRUÇÃO DO MUNDO
O mundo é montado todos os dias. Duvidam?
Procurem os agrafos nos cantos das nuvens, as torneiras que enchem os rios, a fita-cola que segura
o sol no seu lugar. A história fala de um rapaz cujo pai, em vez de trabalhar na construção civil,
trabalha na construção do mundo, colocando as nuvens, o sol e a lua no céu. 

AUTOR:  Fábio Monteiro
ILUSTRADOR:  Mariana Rio
ISBN: 9789722418867 
EDITORA: Livros Horizonte



10. REDUZIR AS DESIGUALDADES

OS DIREITOS DAS CRIANÇAS 
Todas as crianças têm direitos. Direitos próprios, enquanto seres humanos e enquanto homens e
mulheres  em  desenvolvimento.  A  ONU  considera  esse  aspeto  tão  importante  que,  em  1959,
aprovou a Convenção Internacional dos Direitos das Crianças para as proteger até aos 18 anos.
Mas as crianças também têm deveres, 
alguns bem fáceis de cumprir. 

AUTOR:  Luísa Ducla Soares
ILUSTRADOR:  Daniela Lomba
ISBN: 9789720728784 
EDITORA: Porto editora



11. CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

CONTA-QUILÓMETROS 
Uma  viagem  é  uma  história,  mas  uma  história  também  é  uma  viagem,  não  é?
Sentados ao volante deste livro, os leitores decidem o seu destino e escolhem o formato da sua
viagem: passeio curto ou expedição de muitos dias? A acelerar ou a pastelar? Pela estrada da
montanha ou pelo caminho junto à costa?
Acontece que o plano inicial não é para ser cumprido à risca (se não qual seria a graça?) e, pelo
caminho, vão encontrar paisagens inesperadas, algumas situações imprevistas e encruzilhadas que
os podem levar para muito longe do destino planeado… 

AUTOR:  Madalena Matoso
ILUSTRADOR:  Madalena Matoso
ISBN: 9789898145741 
EDITORA: Planeta Tangerina



12. PRODUÇÃO E CONSUMO SUSTENTÁVEIS

COMPRAR, COMPRAR, COMPRAR 
Não havia  rapaz  mais  consumista  que  o Rúben.  Só estava  feliz  a  comprar,  comprar,  comprar!
Mas no aniversário recebeu um presente inesperado que lhe deu a volta à vida e à cabeça. O que
seria? Se não conseguem adivinhar, abram o livro e leiam esta história que de uma forma muito
divertida apela a uma realidade bastante presente do consumismo atual. 

AUTOR:  Luísa Ducla Soares
ILUSTRADOR: Sandra Serra
ISBN: 9789720728609
EDITORA: Porto editora



13. AÇÃO CLIMÁTICA

HÁ VOZES NO CHARCO 
Os oceanos, os mares, os rios, os lagos têm nas bibliotecas deste vasto mundo incontáveis livros
que deles  falam. Ainda bem. E venham mais.  Mas não esqueçam os  charcos,  tão frágeis,  tão
importantes. 
E com tanta maravilha a pedir um conto, um poema...

AUTOR:  Raul Malaquias Marques
ILUSTRADOR:  Pierre Pratt
ISBN: 9789898725059 
EDITORA: APCC 



14. PROTEGER A VIDA MARINHA

PLASTICUS MARITIMUS
Quando era pequena Ana Pêgo não brincava no quintal mas quase sempre na praia. Fazia passeios,
observava as poças de maré e colecionava fósseis. À medida que foi  crescendo, apercebeu-se,
porém, de que uma nova espécie invasora se tornava cada vez mais comum na areia: o plástico. 
Para melhor alertar para as suas consequências na vida do planeta, Ana decidiu colecionar e dar
um nome a esta espécie.  Chamou-lhe  Plasticus maritimus,  e  desde então nunca mais lhe deu
tréguas, iniciando um projeto de sensibilização para um uso mais sensato dos plásticos.  Inspirado
neste projeto, este livro contém informação sobre a relação entre o plástico e os oceanos. Inclui
também um guia para preparar idas à praia, com o objetivo de colecionar e analisar exemplares
desta espécie. Objetivo: motivar para a mudança.

AUTOR:  Ana Pêgo, Isabel Minhós Martins
ILUSTRADOR:  Bernardo P. Carvalho
ISBN: 9789898145901
EDITORA: Planeta Tangerina



15. PROTEGER A VIDA TERRESTRE

SOU O LINCE IBÉRICO 
Quem  sou  eu?  Tenho  como  nome  científico  Lynx  pardinus  e  como  apelido  Felidæ,  mas  sou
conhecido por Lince-Ibérico. Para me conheceres melhor lê o livro Sou o Lince Ibérico — o Felino
Mais Ameaçado do Mundo e verás que sou divertido e também solidário. 
Edição  especialmente  dedicada  ao  público  infantojuvenil,  com  conteúdos  de  elevado  rigor
científico, apelativos, didáticos, e a que se junta a vertente solidária.

AUTOR:  Maria João Freitas
ILUSTRADOR:  Tiago Albuquerque e Nádia Albuquerque
ISBN: 9789722725101
EDITORA: INCM



16. PAZ, JUSTIÇA E INSTITUIÇÕES EFICAZES

UMA QUESTÃO DE AZUL-ESCURO 
Aborda de uma forma bastante sensível e intimidativa um tema muito actual, o Bullying, que é um
comportamento consciente, intencional, deliberado, hostil e repetido, de uma ou mais pessoas,
cuja intenção é ferir os outros.
Luís é um menino do primeiro ciclo que, um dia, ao passar no Beco da Agonia, um local pouco
iluminado, foi surpreendido por dois rapazes mais velhos que o agrediram, deixando-lhe o corpo
cheio de manchas azuis. Toda a história se desenrola a partir do momento em que a professora de
ginástica descobre… 

AUTOR:  Margarida Fonseca Santos
ILUSTRADOR:  Sandra Serra
ISBN: 9789895579150 
EDITORA: Gailivro



17. PARCERIAS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DOS OBJETIVOS

CEM SEMENTES QUE VOARAM 
Neste livro, fazemos contas, sem nunca perder a esperança. Mesmo que a história nos traga aquilo
que parece ser uma infinita conta de subtrair! Quem consegue acreditar até ao fim, como esta
árvore-mãe, que tudo vai correr bem? 

AUTOR:  Isabel Minhós Martins
ILUSTRADOR:  Yara Kono
ISBN: 9789898145802 
EDITORA: Planeta Tangerina


