PROJECTO – OBJECTIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÉNIO

Na "Cimeira do Milénio" da ONU, que teve lugar em Setembro de 2000, os países membros assinaram, em conjunto, uma
declaração, a Declaração do Milénio, que fixou oito objectivos de desenvolvimento específicos, a serem atingidos até
2015. Estes objectivos, chamados os "Objectivos de Desenvolvimento do Milénio" (ODM), podem ser resumidos da
seguinte forma:

1. Erradicar a pobreza extrema e a fome
Somos quase 6 mil milhões de habitantes neste planeta. 1,2 mil milhões de nós sobrevive em condições de extrema
pobreza, isto é, vive com menos de 0,85 euros por dia.

2. Alcançar o ensino primário universal
Cerca de 115 milhões de crianças no mundo não vão à escola. 876 milhões de pessoas no mundo são iletradas, dois terços
das quais são mulheres.

3. Promover a igualdade de género e capacitar as mulheres
Dois terços dos analfabetos no mundo são mulheres e 80% dos refugiados são mulheres e crianças. Em muitos países as
mulheres não têm direito à herança do marido, ficando desamparadas quando ele morre, não têm direito de voto nem de
se associar nem de escolher o marido.

4. Reduzir a mortalidade infantil
Para além dos 6,3 milhões de crianças que morrem de fome anualmente mais 13 milhões morrem antes de atingirem os
cinco anos por causas evitáveis, tais como diarreia.

5. Melhorar a saúde materna
Mais de 500.000 mulheres morrem, por ano, durante a gravidez ou o parto: 99% destas mortes ocorrem em países em
desenvolvimento.

6. Combater o VIH/SIDA, a malária e outras doenças
1 milhão de pessoas morre por ano de malária e mais 2 milhões depessoas morrem de tuberculose. Estima-se que entre
34 a 46 milhões de pessoas vivem com SIDA/HIV e entre 2,5 e 3,5 milhões de pessoas morreram de SIDA em 2003.

7. Garantir a sustentabilidade ambiental
2 mil milhões de pessoas no mundo não têm acesso a fontes de energia regulares. 1000 milhões de pessoas no mundo
não têm acesso a água potável. 2,4 mil milhões de pessoas no mundo não podem contar com a melhoria do seu sistema
sanitário.

8. Criar uma parceria mundial para o desenvolvimento
15% da população mundial vive nos países ricos, embora sejam responsáveis por 50% das emissões de carbono no mundo
e 20% da população mundial consome 80% dos recursos do nosso planeta. Nos próximos 25 anos a população mundial vai
aumentar de 6 para 8 mil milhões de habitantes, mas a maioria vai nascer nos países mais pobres.

Ideia
Os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (doravante ODM) são metas, delimitadas no tempo e mesuráveis, que
visam garantir uma justiça social ao nível mundial, onde a cooperação e acção individual para a mudança colectiva serão
peças fundamentais para alcançar um desenvolvimento sustentável do Planeta e suas sociedades.
"Deixa o Mundo um pouco melhor do que o encontraste...", mais do que um dos últimos conselhos do nosso Fundador
Baden-Powell, é segundo esta frase que devemos considerar a participação activa do Escutismo nesta mudança global.
O Corpo Nacional de Escutas (CNE) associa-se de forma clara à Campanha do Milénio, de modo a que possa adoptar os
ODM como seus até 2015, conduzindo as suas estratégias, promovendo o conhecimento do tema, desafiando a iniciativas
das suas unidades locais ou sendo parceiro com outras instituições e organizações da sociedade civil, sempre na busca de
provocar uma mudança global através da acção de cada jovem Escuteiro.
O CNE, como movimento de jovens de educação não-formal com uma acção local forte, com uma implementação regional
consolidada e que pretende formar cidadãos para o mundo, deve proporcionar aos seus elementos o contacto e uma
acção directa sobre os problemas do Mundo.
Com esta iniciativa pretende-se capacitar a associação no seu nível local quanto ao conhecimento e à vivência desta
campanha, nomedamente do conteúdo de cada um dos ODM, sendo este um pressuposto essencial para que os mesmos
possam ser incorporados nos planos e estratégias de desenvolvimento escutistas de cada Bando, Patrulha, Equipa ou
Agrupamento.

Com a criação e/ou enriquecemento das actividades locais, e sendo esta a forma mais directa de alcançar a mudança por
acção directa com as populações, é pressuposto desta iniciativa que apenas o comportamento individual será capaz de
gerar uma mudança global. Deste modo, pretende-se alcançar a constatação de que o Mundo apenas poderá ficar melhor
do que o encontrámos com o compromisso activo de cada um de nós, realçando que esta é uma missão de acção para
que cada jovem possa mudar Mundo, com sua própria mudança.

Objectivos concretos do projecto
Consciencializar os membros do CNE para o bem-estar humano e respeito pelos Direitos Humanos.
Incrementar o conhecimento e a aprendizagem sobre a temática dos ODM e da Declaração do Milénio.
Provocar uma mudança individual geradora de acções locais de intervenção junto das comunidades.
Criar, melhorar e estabelecer parcerias com organizações e/ou instituições que visem uma promoção dos ODM segundo
os modelos adoptados pelo CNE.
Dinamizar o ano europeu de luta contra a pobreza e a exclusão social (2010) através da vivência dos ODM.
Dinamizar o ano europeu do voluntariado (2011) através da vivência dos ODM.

Iniciativas a implementar
Lançamento de informações, formações e ferramentas sobre cada um dos ODM, através de:
Criação de espaço virtual com a identidade do projecto como local de divulgação de informações sobre o tema e
o projecto, de apresentação de formações e ferramentas pedagógicas e de partilha de projectos já criados ou a
implementar ao nível local.
Divulgação na revista Flor-de-Lis, e sua edição on-line, de conteúdos sobre cada um dos ODM e outra
ferramentas pedagógicas criadas.
Presença em algumas actividades nacionais e/ou regionais para divulgação do projecto.
Fomentar o estabelecimento de parcerias com outras instituições governamentais e/ou ONG’S para aprofundar a
quantidade e qualidade da informação.
Parceria com o Cenáculo Nacional como forma de garantir envolvimento de jovens da última secção na discussão,
dinamização e disseminação da temática ao nivel local.

Conceito
Mundo Melhor - Mudar o Mundo
Descritores: Desenvolvimento; Acção; Mudança; Valores Universais; Cooperação

Destinatários
Toda a associação.

Organização
A existência de uma equipa-projecto (EP) assegurará a manutenção das tarefas e concretização dos objectivos.
O projecto dos ODM surge como uma proposta no âmbito da Secretaria Nacional Pedagógica (SNP), sendo
especificamente uma dinâmica tutelada pela Equipa Pedagógica para a Participação e Cidadania (EPPC), e que
acompanhará outros projectos a decorrer no âmbito da EPPC.
A manutenção do projecto deverá ser assegurada por um funcionamento em rede, através de estruturas locais e/ou
regionais, aumentando também dessa forma a troca de informações e ideias, aproximando mais elementos da equipa
coordenadora, possibilitando também a sua renovação.

LIGAÇÕES INTERESSE

UNDP - United Nations Development Programme
www.undp.org
(Human Devolpment Reports
www.hdr.undp.org/en/
OBJECTIVO 2015 - Plataforma das Nações Unidas para os ODM em Portugal
www.objectivo2015.org
Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento (MNE)
www.ipad.mne.gov.pt
Ano Europeu da Luta contra a pobreza e exclusão social
www.2010againstpoverty.eu
Fundação Evangelização e culturas
www.fecongd.org

EXEMPLOS DE BOAS PRÁTICAS

Guias de Portugal
www.guiasdeportugal.org/projectos/tmg.htm
Associação de Escoteiros de Portugal
www.escoteiros.net/new_site/artigo-projecto-criar-um-mundo-melhor---odm-252
OIKOS - Cooperação e Desenvolvimento
www.oikos.pt
Planeta Vida
www.planetavida.org
OCIPE - Jesuit European Office
www.ocipe.info
CIDSE - Together for Global Justice
www.cidse.org
AEFJN - Africa Europe Faith and Justice Network
www.aefjn.org
"Educação para Todos"
www.educacaoparatodos.org
Agência ODM - Jovens activistas com mais recursos e na tentativa de criar uma rede, com formação, acções, etc…
www.agenciaodm.org
Tese sobre (Programa Engenheiros Sem Fronteiras, Criar Futuro...)
www.tese.org.pt/pt/tese/
Agência Miqueias (Evangélicos)
www.desafiomiqueias.com/10.10.10/DM.html

