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PROGRAMA
9h30

A Agenda 2030 da ONU ao estabelecer objetivos de desenvolvimento
sustentável preconiza “assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade
e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos “.
Para atingir esse objetivo delineou um conjunto de metas que visam:
- garantir a todos o acesso à educação e ao ensino que conduza à aquisição de
aprendizagens relevantes;
- garantir a igualdade de acesso a todos os níveis de educação e formação para
os mais vulneráveis.
Embora nas últimas décadas se tenham desenhado políticas e medidas de
equidade, Portugal continua a ser apontado como um dos países mais desiguais
da Europa.
Para além da estatística, interessa-nos conhecer a situação das crianças cujas
características (cor, religião, língua, etnia …) se sobrepõem à sua
individualidade, podendo constituir fator de discriminação.
Atento a esta problemática, o CNE pretende dar visibilidade aos elos mais
frágeis do sistema, na tentativa de identificar os eventuais problemas com que
se deparam e as respostas que ao nível da escola, em articulação com outras
instituições, poderão contribuir para moderar as desigualdades e melhorar a
equidade do sistema.
Que este seminário com a apresentação de situações, encaradas de vários
pontos de vista, com exemplos de dificuldades mas também de êxitos, seja um
passo nessa direção.

ABERTURA
Maria Emília Brederode Santos

14h30

Presidente do Conselho Nacional de Educação

Os Discriminados:
Crianças de Etnia Cigana

Tiago Brandão Rodrigues

Observatório das Comunidades Ciganas

Ministro da Educação
10h00

CONFERÊNCIA
António Firmino da Costa

Maria José Casa-Nova
Olga Mariano
AMUCIP

Maria Manuela Mendes
CIES-IUL

Presidente da Mesa
Conselheiro Jorge Ascenção

ISCTE

Presidente da Mesa
Conselheira Joana Brocardo

15h45

Os Invisíveis na Saúde

Os Discriminados:
Imigrantes e Refugiados

Gregória Paixão von Amann

Teresa Seabra

Direção Geral de Saúde

ISCTE

10h30

Ana Lacerda
Instituto Português de Oncologia

Elvira Rebelo
Encarregada de Educação

Presidente da Mesa
Conselheiro Pedro Reis

Orador a indicar
Instituição de refugiados

Adelino Calado
Diretor AE de Carcavelos

Presidente da Mesa
Conselheiro Pedro Calado

11h30 - PAUSA PARA CAFÉ
11h45

Os Invisíveis na Justiça
Catarina Tomás
ESE de Lisboa / CICS.NOVA

Ana Manso

DEBATE
17h30

ENCERRAMENTO
Jorge Sampaio

CICS.NOVA

Carlos Bento
Casa de Acolhimento Vila Nova – Vila Real

Presidente da Mesa
Conselheira Rosalia Vargas
DEBATE
13h00

ALMOÇO LIVRE
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