A importância do exercício da cidadania global
Fórum de Educação para o Desenvolvimento 2014
Sala do Senado da Assembleia da República, 28 de outubro de 2014
Enquadramento
As atividades de dinamização da Estratégia Nacional de Educação para o Desenvolvimento
2010-2015 (ENED) visam “contribuir para o conjunto dos objetivos da ENED, juntando atores,
promovendo a troca de experiências, aprofundando a reflexão e demonstrando e cimentando
o caminho percorrido e identificando o caminho a percorrer”, tendo um “caráter estruturante
e transversal.” A par das Jornadas de ED, o Fórum ED constitui uma das atividades transversais
de dinamização da ENED previstas no seu Plano de Ação, tendo por objetivo “proporcionar o
encontro, a troca de experiências, as reflexões e o debate entre os atores da ED.”
Segundo o Plano de Ação da ENED, o Fórum ED compreende: a “participação de convidados
internacionais”; a “apresentação e reflexão sobre práticas que envolvam a articulação, troca
de experiências e conhecimento mútuo, a nível nacional e internacional, entre atores da
educação não formal e destes com a educação formal”; a “participação dos atores envolvidos
nas ações de sensibilização” e de “influência política”.
Temática
A importância do exercício da cidadania global
Esta temática decorre do objetivo geral da ENED: “promover a cidadania global através de
processos de aprendizagem e de sensibilização da sociedade portuguesa para as questões do
desenvolvimento, num contexto de crescente interdependência, tendo como horizonte a
transformação social”.
Ao fim de quatro anos de implementação da ENED e no quadro da apresentação do relatório
do peer review do Global Education Network Europe (GENE) à Educação para o
Desenvolvimento (ED) em Portugal, urge fazer uma reflexão sobre o que a Estratégia propõe a
partir da evolução do pensamento sobre a Educação para o Desenvolvimento e das práticas
neste âmbito, com tempo para a troca de ideias entre os participantes, contemplando ainda
um apontamento final virado para o futuro.
Participantes
Atores relevantes no domínio da ED, designadamente, representantes e membros de
instituições públicas e organizações da sociedade civil envolvidos na implementação da ENED.
Organização
Comissão de Acompanhamento da ENED (Camões – Instituto da Cooperação e da Língua,
Direção-Geral da Educação, Plataforma Portuguesa das ONGD e CIDAC – Centro de Intervenção
para o Desenvolvimento Amílcar Cabral), em colaboração com as restantes entidades
subscritoras do Plano de Ação da ENED, bem como com o Grupo Parlamentar Português sobre
População e Desenvolvimento, da Assembleia da República (GPPsPD).

Programa
9h00
9h30

Registo dos participantes
Sessão de abertura
António Filipe, Vice-Presidente da Assembleia da República
Ana Paula Laborinho, Presidente do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua
Eulália Alexandre, Subdiretora-Geral da Educação
Pedro Krupenski, Presidente da Plataforma Portuguesa das ONGD
Painel I – Cidadania global num contexto de interdependência e de transformação social

10h00

Moderação: Deputado em representação da Comissão Parlamentar de Negócios
Estrangeiros e Comunidades Portuguesas
Liam Wegimont, Consultor do Global Education Network Europe (GENE)
Ana Raquel Matos, Investigadora do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra

10h40
11h00
11h30

Debate
Pausa justa
Painel II – Cidadania global e processos de aprendizagem e de sensibilização
Moderação: Deputado Abel Baptista, Presidente da Comissão Parlamentar de Educação,
Ciência e Cultura
Maria José Neves, Coordenadora da Equipa de Educação para o Desenvolvimento, DireçãoGeral da Educação
Vera Pinto, Representante do Grupo de Trabalho de Educação para o Desenvolvimento da
Plataforma das ONGD e Sandra Oliveira, Investigadora
Júlio Santos, Professor do Instituto de Educação da Universidade do Minho

12h30
13h00
14h30
15h00

Debate
Almoço
Cidadania global e desenvolvimento: uma reflexão para o futuro
Paula Barros, Diretora de Serviços da Cooperação do Camões - Instituto da Cooperação e da
Língua (em nome das entidades subscritoras do Plano de Ação da ENED)
Painel III – Visões sobre cidadania global e desenvolvimento
Representantes dos Grupos Parlamentares
Apresentação do relatório do peer review do GENE à ED em Portugal

15h30

Moderação: Deputada Mónica Ferro, Coordenadora do GPPsPD
Helmuth Hartmeyer, Presidente do GENE e Diretor da Agência de Desenvolvimento da
Áustria, Ministério dos Negócios Estrangeiros da Áustria
Eddie O’Loughlin, Coordenador do GENE
Liam Wegimont, Consultor do GENE
Janina Moryc, Chefe de Unidade do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Polónia
Sessão de Encerramento

16h30

Fernando Egídio Reis, Secretário de Estado do Ensino Básico e Secundário
Gonçalo Marques, Vice Presidente do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua

