
 
 
   

 
 

 

 
Assunto: Consulta pública da Proposta de Referencial de Educação para a Segurança, a 

Defesa e a Paz (RESP) - Educação Pré-Escolar, Ensino Básico e Ensino Secundário  
 

 
                     Lisboa, 22 de julho de 2014 

Exmo/a. Senhor/a Diretor/a / Presidente da CAP 
de Agrupamento de Escolas / Escolas não agrupadas 
  
 
O Ministério da Educação e Ciência, através da Direção-Geral da Educação (DGE), em parceria 

com o Ministério da Defesa Nacional, através do Instituto da Defesa Nacional (IDN), elaborou, no 

contexto das Linhas Orientadoras de Educação para a Cidadania e na sequência da celebração de 

um Protocolo de Colaboração entre o Ministério da Educação e Ciência (MEC) e o Ministério da 

Defesa Nacional (MDN), uma proposta de Referencial de Educação para a Segurança, a Defesa e 

a Paz para a Educação Pré-Escolar, o Ensino Básico e o Ensino Secundário. 

 

A Educação para a Segurança, a Defesa e a Paz é um dos domínios da Educação para a Cidadania, 

componente transversal do currículo, de acordo com os princípios orientadores consagrados no 

Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 91/2013, de 10 de julho. 

 

Este Referencial estará em discussão pública até 08 de agosto de 2014. A sua consulta pode ser 

feita  através da página web da Direção-Geral da Educação e da página web do Instituto da 

Defesa Nacional. Os contributos, as sugestões e as questões que eventualmente pretendam 

colocar devem ser dirigidos à DGE, através do endereço de correio eletrónico 

cidadania.edu.defesa.seguranca@dge.mec.pt. 

Apelamos à participação de todos nesta reflexão e discussão, nomeadamente dos educadores e 

professores e estruturas de gestão pedagógica dos agrupamentos de escolas/escolas não 

agrupadas. Os contributos apresentados serão analisados e tidos em conta na versão final do 

documento que venha a ser proposto à tutela para aprovação.  

Pretende-se que este Referencial de Educação para a Segurança, a Defesa e a Paz constitua, 

no quadro da Educação para a Cidadania, um documento orientador para a implementação em 

contexto educativo das problemáticas ligadas a estas áreas, nomeadamente das questões 

emergentes da globalização contemporânea, que colocam novos desafios à preservação da 

segurança e da paz individual e coletiva, nacional e internacional, contribuindo para elevar o 
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nível de conhecimentos da população escolar e para a adoção de comportamentos adequados à 

criação de um ambiente de segurança e a construção de uma cultura de Paz.  

O Subdiretor‐Geral da Educação 

Luís Filipe Santos 

 

 
 


