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Atualização de recursos e notícias

Caro/a membro da INEE,

Esta é a última atualização de recursos de notícias da Comunidade de Língua Portuguesa da INEE em
2012, referindo-se a acontecimentos decorridos em novembro e dezembro e eventos que estão
previstos para o próximo mês de Janeiro, já em 2013.
 
Agradeço a cada um de vós que, de alguma forma, respondeu ao apelo de contribuir quer para esta
newsletter, quer para a própria Comunidade. Não esqueça que este “espaço” é seu e que pode usufruir
dele para promover questões relacionadas com a educação em contextos de fragilidade e emergência.
A sua experiência e conhecimento são, indubitavelmente, uma mais-valia para todos os membros da
INEE, particularmente os que se expressam e trabalham em língua portuguesa.
 
Foi um prazer partilhar as iniciativas desta Comunidade Linguística ao longo do ano que agora termina.
Os elementos do secretariado da INEE, no qual me incluo, remetem-lhe votos de Boas Festas!

Atentamente,

Andreia Soares
Facilitadora da INEE para a Comunidade de Língua Portuguesa
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 NOTICIAS 

Nova página de internet da INEE -  disponível em língua portuguesa
INEE
 
Como sabe, a INEE tem uma nova página de internet pensada para facilitar o acesso dos membros a
todos os serviços da Rede e potenciar a partilha de experiências e conhecimento entre todos nós. 

A grande novidade é que a página está disponível em
todas as línguas de trabalho da INEE. No que se refere
à página disponível em língua portuguesa, o processo
de transição está ainda a decorrer e, por isso, pedimos
a vossa compreensão pelo facto de algumas seções da
página não estarem ainda traduzidas ou para algum
erro que possam encontrar. Por favor, ajude-nos a
construir e melhorar esta página, enviando-nos os seus
comentários e sugestões para portugues@ineesite.org.

Moçambique assume a liderança da Campanha da Rede Africana de Educação
para Todos 
ANCEFA

No dia 10 de novembro de 2012 decorreu em Dakar, a terceira Assembleia Geral da ANCEFA, onde foi
eleita a nova direção desta estrutura. São dez os elementos que constituem a nova direção, sendo seis
deles representativos de
cada uma das sub-regiões de
África e os restantes quatro
nomeados pelo Grupo
Orientador, em
representação de sindicatos
dos professores, instituições
académicas, ativistas dos
direitos humanos e meios de
comunicação social. Neste
contexto, é o Movimento
Educação para Todos (MEPT) que assume a liderança da direção, através do Pastor Reinaldo Jeorge
Sive.

Ministérios da Educação de Angola e Moçambique representados em workshop
internacional sobre Educação para a Paz, entre 4 e 6 de dezembro de 2012 em
Naivasha, Quénia
ADEA, INEE-GIZ

Decorreu no início do mês de dezembro, entre 4 e 6 de dezembro de 2012, em Naivasha, Quénia, o
workshop intitulado “Construindo uma comunidade de práticas para a promoção da paz através da
Educação em África”. Tratou-se de uma iniciativa do Inter-country Quality Node (ICQN) sobre Educação
para a Paz da ADEA, em conjunto com uma série de parceiros dos setores da educação e
desenvolvimento, entre as quais a Plataforma Pan-Africana de Conhecimento INEE-GIZ. 
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Neste encontro estiveram representados o Ministério da
Educação (ME) de Angola e de Moçambique, apresentando
as suas boas práticas no âmbito da Educação para a Paz e
contribuindo para a conceção de um plano de ação do ICQN
para 2013. Para além deste plano, os Ministros da Educação
dos países membros do ICQN foram convidados a reassumir
os compromissos para com a promoção da Paz e de
iniciativas de Educação para as Paz, traduzidos no
Comunicado de Mombasa – 2009, assinando um novo
Comunicado, designadamente, o Comunicado de Naivasha.
Dos dois países africanos de língua oficial portuguesa
referidos, apenas Moçambique subscreveu o Comunicado durante o Workshop, tendo sido sua
Excelência, o Vice-Ministro da Educação de Moçambique, doutor Arlindo Chilundo, a fazê-lo.

Quer o Plano de Ação, quer o Comunicado de Naivasha, em língua portuguesa, serão divulgados em
breve.

Na fotografia associada a esta notícia pode encontrar-se o grupo de participantes em representação
dos países membros do ICQN de língua oficial portuguesa, a facilitadora da Comunidade de Língua
Portuguesa da INEE e sua Ex.ª Vice-Ministro da Educação e Moçambique. Assim, identifique-se na foto
(da direita para a esquerda): Andreia Soares (INEE), Fortuna Caingona (ME de Angola), Judite Sambo
(ME de Moçambique), doutor Arlindo Chilundo (Vice Ministro de Moçambique), Rita Manuel (ME de
Angola) e Dinis Mungoi (ME de Moçambique).

 RECURSOS 

Vídeo: “Eu quero Educação de Qualidade”
UNESCO Brasil

No âmbito da Cimeira sobre Desenvolvimento Sustentável: “Rio +20”, a Representação da UNESCO no
Brasil publicou uma série de pequenos vídeos de sensibilização sobre as questões da sustentabilidade.
Entre estes vídeos, há um em particular sobre
a importância da qualidade da educação, que
pode ser acedido clicando aqui.

Publicação: “Direitos desde o princípio: Educação e Cuidados na Primeira
Infância”
GCE (campanha Global pela Educação)

No âmbito da Campanha Global pela Educação, foi publicado um relatório sobre o Impacto desastroso
da negligência dos cuidados e da educação nos primeiros anos de vida de uma criança, designado:
“Direitos desde o princípio: Educação e Cuidados na Primeira Infância”. Trata-se de uma publicação de
abril de 2012, redigida pelo anterior Relator Especial das Nações Unidas sobre o Direito à educação:
Vernor Muñoz. 

http://www.uncsd2012.org/
http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0ROCjr9Co58
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Planos de ação: Programa Mundial para Educação em Direitos Humanos das
Nações Unidas
UNESCO Brasil

O Programa Mundial para Educação para os Direitos Humanos é uma iniciativa das Nações Unidas
que, desde 2005, incentiva medidas concretas para a integração da educação em direitos humanos em
todos os sectores. Para facilitar a implementação deste programa, foram
concebidos dois planos de ação, correspondente às duas fases do mesmo.
A primeira fase, 2005-2009, privilegiou as iniciativas que procuravam
integrar a Educação para os Direitos Humanos ao nível dos sistemas de
ensino. Já a segunda fase, 2010-2014, procura promover a Educação para
os Direitos Humanos noutros sectores da sociedade, em particular
naqueles com maior responsabilidade pelo respeito, proteção e
cumprimento dos direitos de outros, por ex.: as forças de segurança.

Conheça o Plano de ação da primeira e da segunda fase do Programa
Mundial para a Educação para os Direitos Humanos.

 EVENTOS 

Ciclo de Cinema: (Re) Pensar a cidadania no Mundo Global, 15 de janeiro
Viana do Castelo, Portugal
 
Este ciclo de cinema é uma iniciativa do Gabinete de Estudos para a Educação e Desenvolvimento da
Escola Superior de Educação de Viana do Castelo, que passa pela exibição de filmes e pela sua
discussão e análise sob a perspetiva da Educação para o Desenvolvimento. 

No próximo dia 15 de janeiro, 3ª feira, pelas 21h, no Auditório da
Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Viana do
Castelo, o filme exibido será: “All the Invisible Children”. A
Comunidade de Língua Portuguesa da INEE, através da sua
facilitadora, contribuirá para a análise e discussão do filme, logo
após da sua exibição.

 OPORTUNIDADES 

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001478/147853por.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002173/217350por.pdf
http://internacional.ipvc.pt/pt/geed
http://www.youtube.com/watch?v=TsF_cly7chU


Formação em Elaboração de Candidaturas a Subvenções da UE, Porto, Portugal
Plataforma Portuguesa das ONGD

A Plataforma Portuguesa das ONGD promove uma ação de formação em Elaboração de Candidaturas
a Subvenções da União Europeia, que se realizará no Porto (Portugal) nos dias 14, 15, 21 e 22 de
janeiro de 2013. Veja aqui a descrição desta proposta.

 As inscrições estarão abertas até ao próximo dia 21 de dezembro de 2012. Mais informações:
nelia.ribeiro@plataformaongd.pt

Apoio financeiro a Práticas de Educação para a Transformação Social
Open Society Foundations

Através do seu Programa de Apoio à Educação a Open Society Foundations, procura identificar
exemplos de boas práticas na área da educação para a transformação e mudança social. Nesta
medida, convida as Organizações Não Governamentais e da Sociedade Civil, a submeterem um artigo
em que procurem retratar a sua experiência. Posteriormente, serão selecionadas, no máximo 10
organizações cujo artigo será publicado on-line e que receberão um apoio de 5000 USD. Conheça aqui
todas as condições desta oportunidade. A data limite para a submissão dos artigos é dia 30 de janeiro
de 2012. Considere que se trata de um processo que terá que ser desenvolvido em língua inglesa.

A Rede Interinstitucional para a Educação em Situações de Emergência (INEE) é uma rede internacional e aberta
constituída por representantes de organizações não-governamentais (ONG), agências das Nações Unidas,
entidades financiadoras, governos, instituições académicas e de ensino e de populações afetadas que trabalham
no sentido de assegurar o direito à educação de qualidade, em condições de segurança, em situações de
emergência e reconstrução pós- crise. A INEE é, ainda, um fórum interinstitucional que permite o desenvolvimento
conjunto de materiais e produção de conhecimento e a divulgação de políticas que resultem de processos
consensuais de advocacy. A sua página de internet disponibiliza um vasto conjunto de recursos pertinentes a
todas as pessoas que trabalhem no âmbito da educação em situações de emergência, crises crónicas e
reconstrução. -www.ineesite.org.
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