Curso em Cidadania Global e Migrações

4 a 8 de fevereiro de 2019

Iniciativa promovida no âmbito do projeto “Desafios para a Cidadania Global:
As migrações como pilar para a construção de sociedades mais justas,
pacíficas, tolerantes e inclusivas”

Preparados para Transformar o Mundo?

Apresentação Projeto
As migrações têm sido apontadas pelas organizações internacionais como um dos principais
motores de desenvolvimento. Um desenvolvimento multidimensional e multisetorial, tanto nos
países de origem como de destino. A interligação entre migrações e outros temas relevantes do
Desenvolvimento é inegável. Esta relevância está também enquadrada na Agenda 2030 para o
Desenvolvimento Sustentável, que representa uma visão comum para um mundo mais justo,
sustentável e inclusivo até 2030. Acreditando no potencial do processo de migrações , a
Associação Renovar a Mouraria, Instituto Marquês de Valle Flôr e Par – Respostas Sociais com
o financiamento do Camões – Instituto da Cooperação e da Língua desenvolveram o projeto
“Desafios para a Cidadania Global: As migrações como pilar para a construção de sociedades
mais justas, pacíficas, tolerantes e inclusivas”. Um projeto de Educação para a Cidadania Global,
com foco nas temáticas das migrações no âmbito da Agenda para o Desenvolvimento 2030 e
que aposta:
1. na capacitação de jovens universitários no que concerne às temáticas das migrações no
âmbito da Agenda para o Desenvolvimento 2030 e consequente participação efetiva dos
beneficiários na construção de uma sociedade mais justa, pacífica, tolerante e inclusiva;
2. na sensibilização e informação de jovens universitários, que não tenham tido a
oportunidade de integrarem o programa de formação, nas temáticas de educação para
o desenvolvimento e para a cidadania global; e
3. na multiplicação das ações desenvolvidas.

Objetivo Geral: contribuir para o incremento da reflexão crítica de jovens universitários
aspirando o exercício da cidadania global e participação na construção de sociedades mais
justas, dignas e sustentáveis.
Objetivo Específico: promover competências de jovens universitários respeitantes às temáticas
das migrações no âmbito da Agenda para o Desenvolvimento 2030.

apoio:

Apresentação do curso “Cidadania Global e Migrações”
Este curso visa promover o reconhecimento e a valorização da diversidade como oportunidade
e fonte de aprendizagem para todos, no respeito pela multiculturalidade das sociedades atuais.
O programa do curso terá em conta os princípios e valores promovidos pela Educação para o
Desenvolvimento e para a Cidadania Global, bem como as suas formas de intervenção e os seus
atores e será elaborado de forma a garantir que se alinham as causas e consequências da
migração com o conhecimento e a reflexão crítica sobre as causas dos desafios do
desenvolvimento e das desigualdades a nível local e mundial, num contexto de
interdependência e globalização. Só assim será possível abordar de forma estruturada as
questões da justiça social.
Com esta formação, os participantes estarão em condições de perceber a importância da
promoção da multiculturalidade para a cidadania global, de analisar criticamente as
desigualdades com base em género, status socioeconómico, nacionalidade, cultura, religião,
idade, etc., bem como de contribuir como cidadãos globais informados e responsáveis para um
mundo mais inclusivo, justo e pacífico.

Duração
Curso em Cidadania Global e Migrações - Presencial: 20 horas // Online: 1 hora
Oficina Comunicação para o Desenvolvimento - Presencial: 3 horas
Advocacia e Mobilização - Presencial: 3 horas
Os momentos online serão constituídos por desafios lançados aos participantes entre módulos
(entre dias presenciais), através dos quais poderão de uma forma prática aplicar os temas
trabalhados durante as sessões presenciais com recurso às TIC.

apoio:

Local: Faculdade de Direito, Universidade nova de Lisboa, Campus de Campolide 18, 1099-032
Lisboa, sala 123
Programa
Módulo 1: Globalização e Interdependência
Formador: Tiago de Melo Cartaxo
4 de Fevereiro de 2019 :: 14h00 – 18h00
Objetivo Geral: No final da formação, os formandos deverão ser capazes de conceptualizar o
sistema jurídico dos direitos humanos e o papel da educação na sua promoção
Objetivos Específicos: i) Conhecer o conceito de globalização e as respetivas características ;
ii)Identificar e conhecer as diferentes perspetivas em matéria de interdependência global; iii)
Conhecer a importância da sustentabilidade, da resiliência e das alterações climáticas como fatoreschave para um futuro global

Módulo 2: Paz e Conflitos
Formadoras: Emellin Oliveira e Maria João Carapêto
5 de Fevereiro de 2019 :: 14h00 – 18h00
Objetivo Geral: No final da formação, os formandos deverão ser capazes de compreender o
fenómeno dos conflitos numa perspetiva atual e alargada e conhecer as ferramentas jurídicas e
estratégias de resolução de conflitos
Objetivos Específicos: i) Conhecer e reconhecer os conflitos no mundo; ii) Identificar o tipo de
conflito e o seu impacto na manutenção da paz; iii) Conhecer os meios para prevenir, gerir e resolver
conflitos; iv) Entender os diversos conceitos de paz; v) Conhecer as mecanismos de peacebuilding

apoio:

Módulo 3: Interculturalidade
Formador: Daniel Gomes
6 de Fevereiro de 2019 :: 14h00 – 18h00
Objetivo Geral: No final da formação, pretende-se que os formandos sejam capazes de
compreender a proposta intercultural enquanto modo de viver a diversidade/pluralidade cultural
Objetivos Específicos: i) Compreender a Interculturalidade enquanto modelo de gestão da
diversidade cultural; ii) Conhecer os modelos que antecedem a Interculturalidade na gestão da
diversidade cultural; iii) Discutir algumas problemáticas relativas à vivência (inter)cultural nas
sociedades contemporâneas

Módulo 4: Direitos Humanos
Formadora: Maria João Carapêto
7 de Fevereiro de 2019 :: 14h00 – 18h00
Objetivo Geral: No final da formação, os formandos deverão ser capazes de conceptualizar o
sistema jurídico dos direitos humanos e o papel da educação na sua promoção
Objetivos Específicos: i) Conhecer o conceito de direitos humanos e os principais direitos que o
caracterizam; ii) Identificar as principais normas jurídicas que os protegem e controlam a sua
aplicação; iii) Conhecer o papel da educação na promoção dos direitos humanos

Módulo 5: Migrações e Interculturalidade
Formadora: Emellin Oliveira
8 de Fevereiro de 2019 :: 14h00 – 18h00
Objetivo Geral: No final da formação, os formandos deverão ser capazes de conceptualizar o
sistema jurídico dos direitos humanos e o papel da educação na sua promoção
Objetivos Específicos: i) Conhecer o conceito de globalização e as respetivas características

apoio:

Oficinas Opcionais
Advocacia e Mobilização
Formador: Miguel Silva - Centro Norte-Sul do Conselho da Europa
5 de Fevereiro de 2019 :: 10h00 – 13h00
Objetivo Geral: Em construção
Objetivos Específicos: Em construção

Comunicação para o Desenvolvimento
Formadora: Maria Inês Santos - Par - Respostas Sociais
7 de Fevereiro de 2019 :: 10h00 – 13h00
Objetivo Geral: Dotar os participantes de competências de análise crítica dos Média, trabalhando
problemáticas ligadas à produção de informação, estereótipos e comunicação do Outro
Objetivos Específicos: Compreender o conceito de Literacia para os Média e a sua
importância; ii) Compreender influência dos Media na tomada de decisões e formação de
opiniões; iii) Conhecer exemplos e ferramentas uteis para desconstrução de estereótipos e
comunicação com dignidade

Notas:


Durante todo o curso será privilegiada a utilização de metodologias dinâmicas e
participativas para transmitir os conteúdos, tal como é característico da Educação para
a Cidadania Global;



Serão partilhados com participantes todos os documentos de apoio e metodologias
utilizadas durante o curso;



Serão utilizados quebra gelos sempre que se considere necessário;



É importante para a equipa garantir a privacidade da informação partilhada pelos
participantes;
apoio:



Incentivamos os participantes a partilhar nas suas redes sociais os desafios
apresentados no decorrer da formação #desafiosparaacidadaniaglobal

Contactos:
Nome

Instituição

E-mail

Telefone

info.desafioscidadaniaglobal@gmail.com

218 885 203

IMVF

aicastanheira@imvf.org

21 325 63 00

IMVF

civact@imvf.org

21 325 63 00

IMVF

msilva@imvf.org

21 325 63 00

Par

ines.santos@par.org.pt

21 790 47 40

Associação
Joana Deus

Renovar a
Mouraria

Ana Isabel
Castanheira
Cátia Lopes
Mónica Santos
Silva
Inês Santos
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