APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO RESUMO

CURSO EM CIDADANIA GLOBAL E MIGRAÇÕES
Contamos com a sua presença online, no dia 27 de agosto, pelas
17h, na plataforma Zoom para que possamos explorar, em coletivo,
os recursos criados sobre Globalização e Interdependências, Paz e
Conflitos, Interculturalidade, Direitos Humanos e Migrações.
No âmbito do “Desafios para a Cidadania Global: As migrações como pilar para a construção
de sociedades mais justas, pacíficas, tolerantes e inclusivas” foi organizado o curso “Cidadania
Global e Migrações“ (em parceria com a Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa),
o qual teve por objetivo promover o reconhecimento e a valorização da diversidade como
oportunidade e fonte de aprendizagem para todos, no respeito pela multiculturalidade das
sociedades atuais.

PORQUÊ?
Tendo como referência 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, o curso foi elaborado de forma a garantir que se alinhassem 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.

O QUÊ?
Do “Curso em Cidadania Global e Migrações” resultou um documento resumo formação-ação,
onde são propostos objetivos de aprendizagem e orientações para em vários níveis de
conhecimento que permitem estabelecer as interligações multissetoriais e multidimensionais
entre as aprofundadas no estudo das migrações com as temáticas de desenvolvimento
trabalhadas em Educação para o Desenvolvimento e a Cidadania Global.

apoio:

Da aliança entre a componente conhecimento-ação resultou um documento inovador na área
da promoção da ED, que permite:
•

A compreensão de conceitos de base da EDCG, como a justiça social, a equidade e
transformação social;

•

O reconhecimento das principais dinâmicas do processo de Desenvolvimento (causas,
consequências e interligações);

•

Abordar as migrações no quadro global. Análise e compreensão da Agenda 2030 (foco nas
migrações) como documento orientador de ação;

•

Reconhecer o papel da Educação para o Desenvolvimento e da cidadania Global como
potenciador de um processo de transformação social.

PARA QUEM?
A sua abordagem inovadora e funcional permite que seja utilizado não só ao nível académico,
mas também pelas Organizações da Sociedade Civil, sobretudo as que operam nas áreas das
migrações e do desenvolvimento sustentável.

DISPONÍVEL EM:
Aqui poderá consultar toda a informação sobre o “Curso em Cidadania Global e Migrações”

PODEM CONTAR CONNOSCO…
A equipa do “Desafios para a Cidadania Global: As migrações como pilar para a construção de
sociedades mais justas, pacíficas, tolerantes e inclusivas” está inteiramente disponível para o
esclarecimento de questões, relacionadas com os documentos acima nomeados, através do
email: info.desafioscidadaniaglobal@gmail.com
O projeto “Desafios para a Cidadania Global: As migrações como pilar para a construção de
sociedades mais justas, pacíficas, tolerantes e inclusivas” é uma parceria da Associação
Renovar a Mouraria, do Instituto Marquês de Valle Flôr e da Par – Respostas Sociais, sendo
financiado pelo Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P.
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