O que é?

Consultar Projectos

Publicação em Destaque

A Viagem Fantástica – Conto
intercultural para uma cidadania
solidária

Cidadania Global

A pobreza e a desigualdade constituem motivos suficientes para a mobilização de todos os
cidadãos. E no âmbito do exercício da cidadania activa que devemos colocar o esforço
individual e colectivo de transformação de uma ordem social que contribua para eliminar a
pobreza, a exclusão e as desigualdades sociais.
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O que é?

Partilhando, assim, a visão do cidadão José Bernardo Toro, como "uma pessoa capaz, em
cooperação com outros, de criar e transformar a ordem social que ela própria quer viver,
cumprir e proteger para a dignidade de todos".

Hoje estamos perante um novo tipo de cidadania, que pode ser definida como "o exercício dos
poderes e responsabilidades dos cidadãos na arena das políticas públicas, no contexto da
governação". A cidadania e, agora, marcada pela "capacidade de auto-organização dos
cidadãos numa multiplicidade de formas para a mobilização de recursos e o exercício de
poderes para a protecção dos direitos, com o objectivo de cuidar e desenvolver os bens
públicos".

Neste contexto, e em coerência com a missão de erradicar a pobreza e reduzir as assimetrias
económicas e de conhecimento, através do envolvimento e co-responsabilização dos actores
sociais, a Oikos desenvolve no seu continuum de intervenção um nível de "mobilização da
cidadania global", utilizando três estratégias principais:

» Bem Comum
» Educação para a Cidadania Global
» Influência Pública

Pretendemos, desta forma, alcançar um impacto complementar as acções que desenvolvemos
nos países em desenvolvimento, nomeadamente em matéria de:
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» Trabalho em rede e em parceria, em função do bem comum – parcerias para o Bem
Comum;
» Consciencialização e agendamento da opinião pública – Educação para a Cidadania
Global;
» Políticas públicas – Influência Pública.

Consulte Também

»
»
»
»

Recursos pedagógicos
Oikos nas escolas
NedOikos – Núcleos de professores
Kits ODM
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