
 

Uma Ca(u)sa Comum: 

Educar para a Cidadania Global pela Ecologia Integral 

 

Que Ca(u)sa Comum?  

Reconhecendo a responsabilidade que sentimos em dar resposta aos desafios do nosso tempo, nomeadamente 

o impacto que as questões ecológicas têm nas situações de desigualdade extrema e injustiça social à escala 

global, a Fundação Gonçalo da Silveira (FGS) e a Associação Casa Velha – Ecologia e Espiritualidade (CV) 

propõem-se a trabalhar em conjunto com atores da sociedade civil, atores institucionais, educadores/as e alunos, 

olhando para as questões ecológicas e para o mundo, por um lado, como uma causa e/ou casa comum, que a 

todos diz respeito e, por outro, compreendendo e refletindo sobre as questões ecológicas como uma das causas 

estruturais, que está na origem de situações de pobreza, injustiça social e desigualdade a nível global. 

 

Para que Ca(u)sa Comum?  

Contribuir para uma sociedade mais consciente e comprometida com a construção de um mundo mais justo, 

equitativo e sustentável (OG) e, para tal pretende-se, especificamente, reforçar o exercício da Cidadania Global 

nas comunidades, através da reflexão, educação e ação em torno da Ecologia Integral (OE). 

 

Como?  

1. Interligar atores da sociedade civil com trabalho na área do Ambiente/Ecologia com atores da sociedade civil 

com trabalho na área da Educação para a Cidadania Global, a partir das seguintes atividades: 

 realização de 3 encontros de trabalho;  

 criação e dinamização de um grupo de partilha;  

 criação e apresentação de um documento com recomendações específicas;  

 realização de um seminário final.  

Como resultado, pretende-se que sejam criados espaços de partilha e referenciação sobre cidadania global e 

ecologia integral, interligando atores e experiências. 

 

2. Construção coletiva e participada (FGS, CV, perito externo e educadores/as) de um processo pedagógico e 

de sensibilização, estando previstas as seguintes atividades: 

 construção de um plano conceptual de trabalho;  

 criação de 2 recursos pedagógicos;  

 formação de facilitadores/as;  

 implementação do processo formativo; 

 semana residencial para universitários.  

Como resultado, pretende-se que sejam concebidos e implementados processos formativos e de 

sensibilização em Educação para a Cidadania Global, com base na Ecologia Integral. 

 

Com quem?  

Nestas atividades serão diretamente envolvidos:  

 educadores/as;  

 alunos/as do ensino pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclo e do Secundário;  

 organizações da sociedade civil ligadas à ECG e ligadas à área Ambiental/Ecologia;  

 grupos/coletividades informais;  

 alunos universitários/as; 

 atores institucionais ligados aos setores da Cooperação, do Ambiente e da Educação.  

http://fgs.org.pt/
https://casavelha.org/

