
ENVOLVIMENTO PÚBLICO

O PROGRAMA DEAR 
DA COMISSÃO EUROPEIA…

EDUCAÇÃO

SENSIBILIZAÇÃO

Nas suas quatro décadas de existência, o Programa DEAR apoiou projetos que envolvem 
os cidadãos da União Europeia (UE) em temas globais relacionados com o 

desenvolvimento social, económico e ambiental. O Programa DEAR trabalha com 
organizações da sociedade civil (OSC) e autoridades locais (AL) para promover os valores 

universais de liberdade, democracia e estado de direito.

 O Programa concede 30 milhões de euros por ano a projetos em todos os 
Estados Membros da UE e abrange temas tão diversos como o consumo sustentável, as 

alterações climáticas, a erradicação da pobreza, a igualdade de género e a educação.

Estes Projetos permitem aos cidadãos europeus contribuir de forma positiva no seu 
dia-a-dia para o desenvolvimento mundial. Seja enquanto professor ou animador de 

juventude consumidor ou comerciante ou produtor, qualquer pessoa pode contribuir 
para melhorar as condições de vida de todos os seres humanos.

A participação na mudança global assume muitas formas.

O Programa de Educação para o Desenvolvimento e Sensibilização 
(DEAR) aumenta a compreensão, as competências e o envolvimento 

crítico do público relativamente ao desenvolvimento e aos assuntos com 
ele relacionados.

(Comissão Europeia, 2012)

O QUE É O 
PROGRAMA DEAR?

t

O Programa DEAR apoia o que une as 
pessoas para atuarem em conjunto em prol 
do interesse público: o conhecimento, as 
competências, as políticas e os 
comportamentos. Muitos projetos utilizam 
campanhas de informação pública como 
forma de promoverem escolhas de estilos de 
vida, políticas e ações de solidariedade. 
Através da ED e da Sensibilização, as pessoas 
percebem, por exemplo, como as 
suas escolhas enquanto consumidores 
afetam o ambiente e as 
comunidades nos Países em 
Desenvolvimento.

O Programa DEAR sensibiliza 
os europeus para as questões 
das políticas de desenvolvimento. 
A nova base para o trabalho de 
sensibilização junto do público europeu 
são os objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) para 2030. Os ODS são um enquadramento universal 
que envolve todos os países e todas as pessoas para acabar 
com todas as formas de pobreza, lutar contra as desigualdades 
e enfrentar as alterações climáticas. Os objetivos dos projetos 
financiados pelo Programa DEAR incluem, entre outros, o 
tratamento justo de trabalhadores e o direito de cada ser 
humano a ter uma forma ética e segura de ganhar a vida; o 
direitos dos consumidores em acederem a produtos 
produzidos de forma ética e sustentável; e o direito das 
comunidades gerirem e protegerem os seus próprios recursos 
ambientais e naturais.

…promove a sensibilização e o entendimento crítico 
dos cidadãos da União Europeia sobre o seu papel e 

responsabilidade numa sociedade interdependente e 
globalizada. Apoia o envolvimento ativo da população 
nos esforços mundiais de erradicação da pobreza e na 

promoção da justiça, dos Direitos Humanos e do 
desenvolvimento socioeconómico sustentável nos 

países parceiros.

O Programa DEAR apoia projetos nos setores da 
educação formal e não formal. Estes projetos 

incluem atividades como desenvolvimento 
curricular, formação de professores, animação 
juvenil e desenvolvimento comunitário. Estes 
projetos têm estimulado a colaboração entre 

instituições educativas e OSC; em muitos 
países da UE a Educação para o 

Desenvolvimento é agora parte dos curricula 
escolares oficiais. Também foram criadas

 redes de alunos e de jovens por 
toda a União Europeia (UE) que 

trabalham em conjunto 
nos temas do 

desenvolvimento.
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«Envolver os Cidadãos da UE 
(#EUCitizens) é essencial 
para alcançar os #ODS.»

 
Comissário Neven Mimica, 

DEAR Fair 2015

«Somos uma 
comunidade global, 

estamos todos ligados!»  
 

Participante na DEAR Fair 2015 
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Quatro décadas de Educação para o Desenvolvimento

Desde os anos 70 que o Programa de Educação para o Desenvolvimento e Sensibilização (DEAR) 
tem contribuído para promover o reconhecimento público dos temas relacionados zcom o 

desenvolvimento. Alguns destes temas são, por exemplo, a promoção do Comércio Justo, a 
introdução de temas de desenvolvimento nos programas escolares, ou melhorias ambientais nas 

cadeias de produção e distribuição. O Programa DEAR co-financiou projetos que destacaram a 
importância das energias renováveis para a redução da pobreza e o desenvolvimento sustentável, 

que chamaram à atenção para o tema do trabalho infantil nos Países em Desenvolvimento e 
promoveram a inclusão social, a saúde materna e os direitos das mulheres.

capacity4dev.ec.europa.eu/dear-programme 


