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RELATÓRIO DE AUDIÊNCIA
Entidade:

Global Education Network Europe (GENE)
Helmuth Hartmeyer (Presidente); Liam Wegimont (Conselheiro); Edward
O'Loughlin (Coordenador do Secretariado); Janina Moryc e La Salete
Coelho (Responsável pela monitorização da Estratégia)

Recebidos por:

Deputados José Ribeiro e Castro (Presidente); Amadeu Albergaria (PSD)
e Gabriela Canavilhas (PS)

Assunto:

Educação para o Desenvolvimento

Exposição: Os representantes da Global Education Network Europe (GENE) fizeram uma
breve apresentação da organização que representam. Trata-se de uma rede
europeia composta por ministérios, agências, institutos e outras organizações, de
21 países, responsável pela promoção, apoio e financiamento da Educação para o
Desenvolvimento.

Com a visita a Portugal pretendem analisar o grau de comprometimento do nosso País com as
orientações e boas práticas internacionais numa área muito específica da Cooperação – a
Educação para o Desenvolvimento - vocacionada para a sensibilização e informação interna da
população em geral e das instituições públicas, para as temáticas do desenvolvimento.

Colocaram, de seguida, algumas questões aos Srs. Deputados, designadamente sobre a forma
como avaliam a importância da Educação para o Desenvolvimento e sobre o modo como esta
temática poderá ser aprofundada e operacionalizada, no contexto atual.

O Sr. presidente da Comissão destacou a importância da educação não formal, entendendo
que as escolas constituem um valor estratégico na promoção deste tipo de abordagem,
detendo o Ministério da Educação e Ciência as ferramentas necessárias para introduzir estas
temáticas nos programas. Considerou ainda que a discussão desta questão poderá ser
perspetivada através do programa Parlamento dos Jovens e fez ainda alusão ao elevado
número de imigrante em Portugal e à possibilidade de as escolas organizarem iniciativas que
permitam conhecer as diferentes comunidades. Por último, o Sr. presidente disse ponderar a
hipótese de propor à Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas a
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criação de um Grupo de Trabalho para acompanhamento desta temática.

O Sr. Deputado Amadeu Albergaria (PSD) referiu-se à situação económica que o País
atravessa, que o sujeita a determinadas obrigações e a alguns constrangimentos, pelo que a
ação dos Deputados se tem centrado nas questões internas da área da Educação, onde estão
a ser tomadas medidas importantes. Fez alusão à recente revisão da estrutura curricular,
levada a cabo pelo Ministério, e referiu-se aos diplomas sobre educação não formal, que estão
em discussão na Assembleia da República. Destacou ainda as relações que se constroem
entre as comunidades locais, em especial com cidades europeias, mas também com a América
do Sul e África. Referiu-se, por fim, aos portugueses espalhados pelo Mundo e aos vários
projetos de intercâmbio, facilitadores da aproximação entre povos.

A Sra. Deputada Gabriela Canavilhas (PS) lembrou a situação do País e afirmou que este tema
não tem sido considerado prioritário, pese embora seja reconhecida a sua relevância. Lembrou
que Portugal é um País de emigrantes e imigrantes e destacou o papel das escolas na
consciencialização e abordagem destes temas. Comprometeu-se, por fim, a sensibilizar os
Deputados do seu Grupo Parlamentar para a importância desta temática.

A documentação da audiência encontra-se disponível na página da Comissão, na Internet.

Palácio de São Bento, 20 de fevereiro de 2013
A assessora
Cristina Tavares
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