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P : Pessoas, Prosperidade, Paz, Parcerias e Planeta

Cidadania
Global

A Cidadania Global fomenta o respeito por todos, construindo um sentimento de pertença a um mundo comum e visa
ajudar as pessoas a tornarem-se cidadãos globais ativos e responsáveis. A Cidadania Global pretende empoderar os
cidadãos de modo a assumirem um papel ativo, conseguindo questionar e promover a resolução dos desafios globais,
tornando-se colaboradores pró-ativos para um mundo mais pacífico, tolerante e seguro.
Adaptado de ONU: https://en.unesco.org/themes/gced/definition

Cidadania Global é estar desperto e mobilizar-se para a transformação social, acrescentando valor à comunidade. Significa
criar pontes entre o local e o global, descobrindo no bairro, na
vila, na cidade o que nos liga ao mundo. É estar recetivo aos
desafios atuais e pensar nos prós e nos contras desses desafios. É fazer erguer a voz na promoção dos direitos humanos e
no respeito pela diferença e pela diversidade. É compreender
que habitamos uma casa comum e que só temos este planeta, pelo que temos de o proteger. Cidadania Global é não estar
acomodado, mas sim incomodado com as injustiças sociais,
ambientais, políticas e económicas. Cidadania Global é tirar as
mãos dos bolsos e atuar para garantir um mundo mais justo,
mais digno, mais inclusivo e mais sustentável.
Adaptado de Projeto Coordenadas
www.coordenadas.pt

Trocado por miúdos

Cidadania Global é entender que todas as
nossas ações e comportamentos têm uma
consequência no mundo e no modo como
todos vivemos. É respeitar o Outro, saber
viver com o Outro e Aprender com o Outro.
É conhecer para poder agir, é estar receptivo
a novas ideias e a novas aprendizagens. É saber que todos temos a capacidade de mudar
o mundo e de fazer erguer a nossa voz para
que se respeitem direitos humanos, sociais,
económicos e políticos.
Cidadania Global é perceber que as nossas
ações têm impactos nas gerações futuras,
que somos responsáveis pelo mundo que temos hoje e pelo mundo que os nossos filhos e
netos irão ter amanhã.

“Em todo o mundo, há um apelo
crescente para garantir uma vida digna
para todos, com igualdade de direitos e
respeito pelas diversas vozes dos povos
do mundo.”

Nações Unidas

Nações Unidas, Dia Mundial da Justiça Social

Sabias que...

Todos nós somos responsáveis pelo Desenvolvimento
Global? A tua ação é fundamental para garantir uma cidadania
mais ativa.

Cada vez que se usa um saco reutilizável no supermercado se
está a contribuir para a diminuição da quantidade de plásticos
que existem nos Oceanos e, portanto, a exercer um ato de cidadania global?

www.ddesenvolvimento.com

IMVF

Falar de Cidadania Global, não é apenas falar de educação, é
falar de ação, mobilização e conhecimento sobre todos os temas que possam contribuir para termos um mundo mais justo
e mais sustentável?

Cidadania Global
Passar à ação...

• Informa-te sobre a Cidadania Global, escolhe um tema e
propõe a um dos teus professores fazer um trabalho sobre
isso.
• Lê as dicas do Lazy Person guide´s to saving the world.
• Fica a conhecer as associações ou Organizações Não
Governamentais que trabalham os temas da Cidadania
Global e participa nas atividades que dinamizam!
• Joga o “Quanto-Queres” da Cidadania Global.
• Descobre todos os recursos e atividades que temos para
ti neste dicionário! Todas elas fazem parte do exercício de
cidadania global.

Para saber mais...

Transformar o Nosso Mundo – A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável
https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
http://ods.imvf.org/
UNESCO: Educação para a Cidadania Global
http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/education/global-citizenship-education/
Educar para Cooperar
http://educarparacooperar.pt

Vídeos

A maior lição do Mundo – UNICEF
http://maiorlicao.unicef.pt/
Aprender a viver juntos
https://youtu.be/KuKzq9EDt-0

“O primeiro passo de mudança é a
consciência e a partilha de ideias
e estórias.”

EB23 Manuel da Maia, comunidade educativa participante no Dicionário do Desenvolvimento

www.ddesenvolvimento.com

Migrante participante nas Comunidades
Interculturais do Dicionário do
Desenvolvimento

