
   
 

 
1 Documento desenvolvido inicialmente pelo Grupo de Especialistas Internacional, em Dunquerque, a 19 de maio de 2017, como 

documento de trabalho, tendo sido posteriormente aprovado pelos restantes membros do projeto. 
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A educação tem de se envolver e responder aos desafios da globalização desenvolvendo a 

compreensão de uma pluralidade de visões de mundo. As jovens e os jovens estão cada vez mais 

preocupados e confusos com o estado do mundo devido à natureza imediata e inquietante das imagens e 

informações nas notícias e nas redes sociais. Neste contexto, os processos educativos devem ajudar a 

desenvolver as competências necessárias para o desempenho de uma cidadania ativa e responsável na 

construção do futuro. 

Como participantes do projeto Global Schools, afirmamos a importância da Educação para o 

Desenvolvimento e para a Cidadania Global (ED/ECG), identificando-nos com políticas e documentos 

internacionais, como a Iniciativa Global pela Educação das Nações Unidas (2012) e os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (2015), especialmente o Objetivo 4 Educação de qualidade. 

Também a diferentes níveis mais locais tem havido contribuições nesta área. Em Portugal podemos salientar 

a Estratégia Nacional de Educação para o Desenvolvimento 2010-2015 (2009); o Conceito Estratégico da 

Cooperação Portuguesa 2014-2020 (2014) e o Referencial de Educação para o Desenvolvimento (2016). 

Como membros de um projeto financiado pela Comissão Europeia baseado na partilha da 

aprendizagem para a ED/ECG de dez países diferentes, apoiamos o desenvolvimento de uma Europa que 

esteja atenta à sua história, aos seus diferentes contextos sociais e culturais, procurando trabalhar com 

todos os continentes e culturas para desenvolver a educação como aprendizagem ao longo da vida (formal, 

não formal, informal e social). 

O nosso objetivo geral é o de abrir novas áreas de aprendizagem e incentivar a participação de 

estudantes e comunidades educativas no campo da Educação para o Desenvolvimento e para a Cidadania 

Global. 

Para atingir este objetivo, acreditamos ser necessário: 

• facilitar o desenvolvimento de competências e valores que garantam a compreensão crítica das 

interdependências globais; 

• desenvolver a compreensão das relações de poder; 

• incentivar o envolvimento ativo em iniciativas locais e globais para combater as desigualdades e 

erradicar a pobreza; 

• promover a justiça, os direitos humanos e modos de vida sustentáveis; 

• promover a resiliência, criatividade e otimismo para agir, individual e coletivamente, por um mundo 

justo e sustentável. 

 

Sendo as comunidades educativas espaços que podem facilitar o surgimento de uma nova geração de 

cidadãos e cidadãs do mundo motivados por valores de solidariedade, igualdade, justiça, inclusão, 

sustentabilidade e cooperação, encorajamos todos os educadores e educadoras a comprometerem-se e 

partilharem a aprendizagem da ED/ECG, baseada no fomento do pensamento crítico, no diálogo e na 

exploração de causas e interdependências.  


