
No âmbito do Ano Europeu
do Desenvolvimento

Candidaturas

abertas ao Prémio

"Redes para
o Desenvolvimento"



Actividades

e metodolo-

gias de educação para a

cidadania global criadas

e dinamizadas por organiza-

ções da sociedade civil po-
dem ser apresentadas ao Pré-

mio "Redes para o Desenvol-

vimento", com candidaturas a

decorrer até hoje.
A iniciativa, criada no âmbi-

to do projecto "Redes para o

Desenvolvimento: Educação
Global para uma Cooperação
mais Eficiente" e enquadrada
no Ano Europeu do Desenvol-

vimento, visa sensibilizara po-

pulação e, sobretudo, a comu-

nidade escolar, para os novos

objectivos de desenvolvimento

sustentável.
A promoção de capacida-

des das autoridades locais

como actores da educação e

cooperação para o desenvol-

vimento, a par da criação de

oportunidades para as comu-

nidades se envolverem em

ações dinamizadas a nível lo-

cal são algumas das metas

propostas no projecto.
O prémio, no montante de 10

mil euros, é destinado a apoiar

organizações da sociedade ci-

vil que impulsionem acções
em matéria de educação para
a cidadania global direcciona-

das para a população, em ge-

ral, e para os utilizadores de es-

tabelecimentos de ensino, em

particular.
Em Portugal, este prémio

de índole europeu, é desti-
nado a organizações nos mu-

nicípios de Setúbal, Alfânde-

ga da Fé, Amadora, Cascais,
Faro, Grândola, Loures, Maía,
Marinha Grande, Matosinhos,
Miranda do Corvo, Moita,
Odivelas, Oeiras, Ourem, Pal-

meia, Seixal e Vila Nova de

Poiares.

Além da atribuição do Pré-

mio "Redes para o Desenvol-

vimento", o projecto, finan-
ciado pela União Europeia e

pelo Camões - Instituto da

Cooperação e da Língua, dis-

ponibiliza o acompanhamento
dos candidatos através de um

serviço de assistência técnica
até ao final da implementação
das atividades e metodolo-

gias vencedoras.

As candidaturas devem ser
submetidas por correio elec-

trónico, através do endereço

cd.aricd@gmail.com, até 22
de Novembro, devendo os or-

ganizações interessadas indi-

car no assunto a referência

"Candidatura Prémio Redes

para o Desenvolvimento".


