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O CURSO
O curso em “Cidadania Global e Migrações” foi dinamizado no âmbito do
projeto “Desafios para a Cidadania Global: As migrações como pilar para a
construção de sociedades mais justas, pacíficas, tolerantes e inclusivas”,
cofinanciado pelo Camões - Instituto da Cooperação e da Língua e
implementado pela Associação Renovar a Mouraria, o Instituto Marquês
de Valle Flôr - IMVF e a Associação Par - Respostas Sociais.

O programa do curso tem em conta:
- Os princípios e valores promovidos pela
Educação para o Desenvolvimento e a
Cidadania Global (EDCG)
- Formas de intervenção em EDCG
- Atores da EDCG.
O curso foi elaborado de forma a garantir
que se alinham as causas e as
consequências das migrações com o
conhecimento e a reflexão crítica sobre os
desafios do desenvolvimento e das
desigualdades a nível local e mundial, num
contexto de interdependência e
globalização.

O curso está dividido em:
> Conteúdos práticos
> Conteúdos teóricos

O Curso
Módulos Temáticos

01

Globalização e
Interdependência

02

Paz e Conflitos

03
Interculturalidade

Conceitos e definições que permitam o conhecimento e
o reconhecimento dos conflitos a nível nacional e
internacional, bem como a identificação das
consequências para a manutenção da paz.
Compreensão da interculturalidade enquanto

modelo de gestão da diversidade cultural.
Identificação das fontes das normas sobre direitos

04
Direitos Humanos
Migrações e
Interculturalidade

O conceito de globalização e as suas características, de
modo a permitir identificar o conhecimento das
diferentes perspetivas em matéria de interdependência
global.

05

humanos. Reflexão sobre a efetivação dos direitos
humanos nas ordens jurídicas nacionais. O papel da
educação como promotora de direitos humanos.
Análise sobre as migrações no mundo, os processos
migratórios e as teorias que visam explicar o
fenómeno da mobilidade humana. O diálogo
intercultural e o Pacto Global para as Migrações.

Globalização e
Interdependência

Globalização e Interdependência
Plano de Sessão

4 horas

Objetivos
Pedagógicos

Descritores de
Desempenho

Objetivos pedagógicos:
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 fatores-chave para um futuro global.
Descritores de Desempenho:
Conhecimento do conceito de globalização e das suas características
Identificação dos traços caraterizadores e impulsionadores da globalização
Problematização das valias, oportunidades e constrangimentos da
globalização
Reconhecimento da sustentabilidade, da resiliência e das alterações climáticas
como elementos determinantes para um futuro global.

Conceitos há muitos…
“A globalização refere-se a um conjunto multidimensional de
processos sociais que criam, multiplicam, estendem e intensificam
interdependências e intercâmbios sociais à escala mundial
enquanto, ao mesmo tempo, encorajam nas pessoas uma
consciência crescente de ligações cada vez mais profundos entre o
local e o longínquo.”
Steger

A par de outros académicos, Steger sustenta que a globalização é
uma realidade multifacetada, não meramente económica, mas
também política, cultural; (como assinala Giddens) tecnológica; ou
até (como acrescenta Boaventura de Sousa Santos) social,
religiosa e jurídica; estando todas estas dimensões “interligadas de
modo complexo”.

Numa interdependência à escala global, e entendendo a
globalização como uma rede complexa de processos,
não estará em causa apenas uma «troca» de poder ou
de influência das comunidades locais para a arena
global, mas também a ‘troca inversa’ de poder e
influência.
Isto é, “a globalização não se limita a empurrar para
cima, também puxa para baixo, criando novas pressões
para a concessão de autonomias locais”.

Enquanto realidade que caracteriza os tempos
atuais, a globalização (em sentido amplo)
contribuiu para a redução do isolamento e para a
aproximação entre os povos, como nunca se tinha
visto. Tem proporcionado, ainda que de forma
desigual, oportunidades de liberdade acrescidas,
associadas à construção de uma sociedade aberta
global.

Numa dimensão político-jurídica, o encontro e a interdependência entre os Estados tem contribuído para
a promoção de relações pacíficas em todo o mundo, sendo certo que, como em quase todos os momentos
da história, a inexistência de guerra é um objetivo.
A interdependência entre os Estados, a abertura ao exterior e a partilha de conhecimentos têm pressuposto
a promoção dos direitos humanos, da democracia, do funcionamento das instituições e do sentido de justiça
em todo o mundo.
No que toca ao aprofundamento da interdependência jurídico-política, o processo
de globalização tem criado as condições para que se assegure uma melhor gestão conjunta
de problemas comuns (globais), alguns dos quais gerados ou intensificados no contexto
da globalização.

Não só na aproximação dos povos e nas valias de uma maior
interdependência político-jurídica, dir-se-á que, em teoria, a inserção na
economia internacional e a liberalização dos mercados económicos oferece
oportunidades de crescimento e desenvolvimento económico. Pelo que,
atendendo apenas a critérios do ‘fundamentalismo de mercado’, a
globalização corresponde a um projeto de sucesso económico.

Globalização: Progresso?
Apesar do progresso e do sucesso económico a que a globalização
é normalmente associada, não se tem assistido a uma inversão
do ‘fosso’ entre os Estados mais ricos e mais pobres.
São diversas as referências ao facto de a globalização ser
maioritariamente benéfica (em particular ao nível económicofinanceiro) para os ditos ‘Estados do Ocidente’ (ou do ‘Norte
industrializado’); repercutindo-se, inversamente, na estagnação e no
agravamento da situação socioeconómica dos restantes (um ‘Sul em
desenvolvimento’). Não haverá, nesse sentido, uma aldeia global,
mas uma “pilhagem global”; uma relação entre os que globalizam e
os que são globalizados, relação baseada na criação ou manutenção
de relações de subordinação económica.

Globalização: Progresso?
• Assistindo-se a diferentes graus de desenvolvimento, os Estados
economicamente mais poderosos encontram-se numa situação
de vantagem neste contexto da globalização, exigindo-se a adoção
de medidas corretivas que reequilibrem a distribuição de benefícios
económicos. Medidas que, em virtude da abertura ao mercado
externo, previnam outras consequências, como a destruição das
economias locais de subsistência.

• A concorrência entre as empresas multinacionais e a concorrência
proporcionada por estas (nos Estados que pretendem participar na
cadeia de produção) traduzem-se numa race to the bottom, no que
respeita à proteção ambiental e aos direitos dos trabalhadores; alvo
de desregulação em muitos dos contextos em que a globalização
económica se aprofunda. Também neste domínio, o fenómeno da
globalização teria exigido e ainda exige, uma maior atenção e
afetação de recursos na proteção social e ambiental, desde logo nos
aspetos em que é a própria integração económica que acentua as
fragilidades sociais e ambientais.

Considerações Finais
Diversos académicos sustentam que a globalização é hoje uma inevitabilidade;
a não ser, claro, que se fechem as formas de comunicação atuais e se quebrem
as redes de interdependência já estabelecidas.

Desse modo, entre discutir sobre os prós e os contras ou sobre a continuidade ou
descontinuidade da globalização, o que verdadeiramente importa é a adotar uma
atitude crítica e consciente perante esta evolução histórica, questionando o modo como
deverá ser regulada.

PROGRESSO OU PILHAGEM?

10 m

1

Redefinição da cooperação internacional que conduza ao
genuíno compromisso de todos os Estados e entidades
supranacionais numa gestão verdadeiramente
democrática, coletiva e eficaz dos recursos disponíveis.

2

Uma gestão das relações comerciais que assegure
uma melhor distribuição dos proveitos económicos.

3

Uma gestão mais eficiente do mercado financeiro
global, em teoria, um meio de crescimento e
prosperidade internacional.

4

Um compromisso sério e determinado, não só no
que respeita à promoção da equidade e na
proteção dos trabalhadores em todo o mundo, mas
também em torno da proteção ambiental.

Recomendações

Autoavaliação
No final deste módulo deverá ser capaz de:
Descrever o conceito de globalização e identificar
as suas principais características;
Identificar os traços caraterizadores e impulsionadores
da globalização;

Problematizar as valias, oportunidades e constrangimentos
da globalização;
Reconhecer que as questões da sustentabilidade, da resiliência
e das alterações climáticas são elementos determinantes para
um futuro global.

Todos os conteúdos desta apresentação baseiam-se no “Curso em Cidadania
Global e Migrações”.
Assim, todas as notas bibliográficas devem ser verificadas no Curso.

Porque defendemos a igualdade de género como um valor intrínseco aos Direitos
Humanos onde se lê “o” deve ler-se também “a” sempre que aplicável, de forma a
garantir o respeito pela igualdade de género também na escrita.

Elaborado no âmbito do projeto “Desafios para a Cidadania Global: As migrações
como pilar para a construção de sociedades mais justas, pacíficas, tolerantes e
inclusivas”, implementado em Portugal pela Associação Renovar a Mouraria,
o Instituto Marquês de Valle Flôr - IMVF e a Associação Par - Respostas Sociais.
Cofinanciado pelo Camões – Instituto da Cooperação e da Língua

