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Cidadania
• Definição | Qualidade de cidadão, vínculo 

jurídico-político que, traduzindo a pertinência de 
um indivíduo a um estado, o constitui perante 
esse estado, num conjunto de direitos e 
obrigações. (1)

• Evolução | Na modernidade, está associado a 
um conjunto de práticas (jurídicas, políticas, 
económicas e culturais) que definem uma 
pessoa como um membro competente da 
sociedade. (2)
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Contextos da Cidadania activa

• Escolas (disciplinas, projectos externos, 
biblioteca = centro de conhecimento)

• Administração pública (Autarquias, 
Bibliotecas públicas (3))

• Fóruns de reflexão e discussão
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Elementos para o fomento de uma 
cidadania activa (1/2)

• Espaço-tempo para a aprendizagem da 
participação (ex: escolas, comunidades, etc.)
Ex: Educação cívica e área-projecto (integrado nos 
currículos), outros projectos escolares

• Facilitador/coordenador – apoia ao longo do 
próprio processo de participação: sintetiza, faz avançar 
para fases diferentes

• Parceiros – envolvidos que funcionam igualmente 
como facilitadores nos projectos
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Elementos para o fomento de uma 
cidadania activa (2/2)

• Metodologia clara e processo faseado

• Flexibilidade na acção e integração de novos 
elementos

• Aprendizagem individual em grupo.
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Projectos e dinâmicas actuais
• Escolas: Projecto Eco-escolas, Jovens 

repórteres para o Ambiente, Agenda21 local, …

• Comunidades: Agenda 21 local, Orçamentos 
Participativos, Movimento Esperança Portugal, 
Ecoclubes

• Fóruns virtuais, blogues, redes e 
movimentos cívicos (seguimento e 
envolvimento em causas, ex: assinatura de 
petição, manifestos, iniciativas pontuais)
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Exemplo de dinâmica juvenil na 
comunidade

• Ecoclubes, espaços de participação juvenil, a 
partir do qual se organizam acções de 
sensibilização ambiental e de promoção da 
saúde para melhorar a qualidade de vida em 
cada comunidade local de actuação.
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Links
• Projectos de cidadania activa na UE
• http://europa.eu/youth/active_citizenship/index_

eu_pt.html

• Projectos de cidadania activa em Portugal
• http://europa.eu/youth/active_citizenship/index_

pt_pt.html


