
Contexto 

Terceira edição dos “Dias do Desenvolvimento” (21-22 de Abril) 

Os “Dias do Desenvolvimento” são uma iniciativa promovida pela Cooperação Portuguesa e 

organizada pelo IPAD, I.P., que tem os seguintes objectivos: contribuir através do debate para a 

reflexão e aprofundamento dos temas específicos; reforçar as redes profissionais e sectoriais do 

desenvolvimento; contribuir para a sensibilização da opinião pública e dos decisores para a 

necessidade de cumprimento das metas a que Portugal se comprometeu no quadro dos 

compromissos para 2015 dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio. Trata-se de partilhar 

experiências, enriquecer o conhecimento mútuo e informar mais e melhor a opinião pública 

nacional sobre o que se faz em matéria de Cooperação para o Desenvolvimento. 

 

O tema central da terceira edição – “Cidadania e Desenvolvimento” – tem por objectivo sensibilizar 

e mobilizar a sociedade para uma cidadania global responsável, informada, consciente e actuante 

para as questões do desenvolvimento. Com esta iniciativa, quer-se contribuir para a consolidação 

de valores e atitudes de diálogo e de proximidade entre todos aqueles que trabalham na 

cooperação, e a sociedade mais alargada. Esta temática pode desdobrar-se em múltiplas 

dimensões, e optou-se nesta iniciativa por centrar a atenção em temas como “Comunicação e 

Desenvolvimento”; “Conhecimento, Capacitação e Transferência de Tecnologia”; “Democracia, 

Estado de Direito, Segurança e Desenvolvimento”; “Educação para o Desenvolvimento” (ED). 

 

À semelhança das edições anteriores, os “Dias do Desenvolvimento” reunirão durante dois dias 

um amplo leque de entidades públicas e de organizações da sociedade civil, como ONGD, 

Associações Empresariais, Universidades, Fundações e Câmaras Municipais, sendo que muitas 

delas disporão de stands no espaço reservado para o evento. Para além dos stands, os “Dias do 

Desenvolvimento” contemplam actividades culturais, conferências e workshops, que contam com 

a presença de personalidades nacionais e internacionais e que se dirigem ao grande público, ao 

público especializado e, muito especialmente, ao público jovem, dos ensinos básico, secundário e 

universitário. Tal como na edição anterior, a edição de 2010 dos “Dias do Desenvolvimento” inclui 

visitas orientadas para alunos e professores do básico e do secundário, numa organização do 

IPAD, I.P. em colaboração com da Direcção-Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular do 

Ministério da Educação (DGIDC), em parceria com as seguintes ONGD: CIDAC – Centro de 
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Informação e Documentação Amílcar Cabral, Graal, ISU – Instituto de Solidariedade e 

Cooperação Universitária e Mó de Vida – Cooperativa de Consumo. 

 

Entre os principais eventos dos “Dias do Desenvolvimento”, constam quatro grandes conferências. 

A conferência de apresentação da Estratégia Nacional de Educação para o Desenvolvimento 

(ENED) constitui, precisamente, uma dessas quatro conferências. 

 

Promotores 

Comissão de acompanhamento da ENED: IPAD, I.P.; DGIDC; Plataforma Portuguesa das ONGD; 

CIDAC. 

 

Objectivos 

• Divulgar a ENED; 

• Aprofundar o envolvimento dos decisores políticos; 

• Apresentar uma reflexão sobre a Educação para o Desenvolvimento (ED). 

 

Programa 

10h00-10h30 – Abertura - Secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Cooperação, Professor 
João Gomes Cravinho 
- Secretário de Estado Adjunto e da 
Educação, Professor Alexandre Ventura 

10h30-11h00 – Apresentação da ENED - Presidente do IPAD, Professor Augusto 
Manuel Correia 

11h00-11h45 – Apresentação de reflexão sobre a ED - Professora Vanessa Andreotti 
(Professora brasileira afecta à 
Universidade de Canterbury - Nova 
Zelândia, recentemente convidada para 
assumir a cátedra em Educação Global 
da Universidade de Oulu – Finlândia) 

11h45-12h00 – Encerramento e assinatura do 

protocolo de subscrição do plano de acção da ENED 

- Presidente do IPAD, Professor Augusto 
- Directora-Geral de Inovação e 
Desenvolvimento Curricular, Professora 
Alexandra Marques 

 


