REUNIÃO TÉCNICA DOS PONTOS FOCAIS DA EDUCAÇÃO DA COMUNIDADE DOS
PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA (CPLP)

«ENCONTRO INFORMAL: EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE EMERGÊNCIA NA CPLP»
4 de junho de 2020 (reunião virtual)
ATA
Os representantes dos Ministérios da Educação da República de Angola, da República Federativa
do Brasil, da República de Cabo Verde, da República de Moçambique, da República Portuguesa
e da República Democrática de São Tomé e Príncipe, participantes do Encontro Informal:
Educação em Tempos de Emergência na CPLP, no dia 4 de junho de 2020;
Atendendo à atual situação global de pandemia da Covid-19, com repercussões ao nível dos
sistemas educativos dos Estados membros (EM), que tem implicado a adoção de medidas
consentâneas com as condições do contexto tendo em vista assegurar a educação para todos,
inclusiva, equitativa e de qualidade;
Considerando a importância da partilha de informação sobre o ponto de situação dos sistemas
educativos perante a emergência causada pela COVID19 nos Estados membros da CPLP e sobre
iniciativas e projetos de cooperação em curso e os seus impactos no sucesso da resposta aos
efeitos da COVID nos contextos nacionais, alicerçados em parcerias internacionais;
Tendo presente que a identificação de iniciativas ou projetos a implementar conjuntamente
entre os Estados membros da CPLP em tempos de emergência contribuem para o
fortalecimento da capacidade de resposta e para a afirmação da multilateralidade como meio
de trabalho conjunto, em prol da eficácia e eficiência dos sistemas educativos dos EM da CPLP;
Reiterando que o Plano de Ação de Cooperação Multilateral no Domínio da Educação da CPLP
(2014-2020), aprovado na VIII Reunião de Ministros da Educação da CPLP (Díli, 2016), se
encontra em fase de implementação;
Relembrando que o Objetivo Estratégico 1. «Aumentar o conhecimento mútuo relativo aos
sistemas educativos dos EM da CPLP» e o Objetivo Estratégico 3. «Promover a equidade e a
inclusão na educação» do Plano de Ação contemplam a partilha de informação e a identificação
conjunta de atividades e projetos com vista ao fortalecimento dos sistemas educativos dos EM
da CPLP;
Empenhados em propor atividades conjuntas e debater assuntos relacionados com a educação
em contexto de emergência, assente em padrões de referência a serem identificados
conjuntamente e tendo em conta as especificidades dos contextos nacionais;
Acordaram:
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1. Propor à próxima Reunião de Ministros da Educação da CPLP, prevista ter lugar em Cabo
Verde, a inclusão do tema da «educação em contexto de emergência na CPLP» como
ponto de agenda para adoção de uma estratégia comum e como eixo prioritário do
Plano Estratégico de Cooperação Multilateral no Domínio da Educação da CPLP para o
período de 2021 a 2026;
2. Dar continuidade à partilha de experiências sobre projetos e iniciativas desenvolvidas e
em andamento nos Estados Membros, incidindo sobre aspetos relativos às medidas de
nível político e estratégico e de nível da organização curricular, tais como a organização
de ambientes educativos, a gestão das aprendizagens e a avaliação, bem como os
preparativos do próximo ano escolar, atendendo ao contexto atual de emergência;
3. Estabelecer como atividades e projetos a implementar conjuntamente entre os EM da
CPLP, a desenvolver no curto e médio prazos:
a. A elaboração de um Quadro de Referência Comum da CPLP sobre Educação em
Tempos de Emergência, a ser oportunamente submetida à consideração da
Reunião dos Ministros da Educação da CPLP, para promoção de uma atuação
comunitária e equitativa em prol dos sistemas educativos dos EM;
b. A partilha de documentação de base utilizada pelos EM para o desenho de
respostas dos sistemas educativos à atual situação de pandemia, com destaque
para os planos, estratégias, normativos legais e documentação técnica
nacionais, através do Secretariado Executivo;
c. A partilha de informação sobre os Planos Nacionais de Emergência e as
iniciativas educativas desenvolvidas e em curso pelos Ministérios da Educação
dos EM para superação das dificuldades de acesso à educação resultantes do
contexto de emergência, através do Secretariado Executivo, para divulgação
através do Portal da Educação da CPLP;
d. A criação de uma plataforma para partilha de acesso a recursos desenvolvidos
pelos EM no Portal da Educação da CPLP, para sua disseminação comunitária e
extracomunitária;
e. A sistematização das informações e a compilação dos normativos e
documentação técnica partilhada pelos EM no Encontro Informal: Educação em
Tempos de Emergência na CPLP, para elaboração de um documento sucinto a
ser divulgado no contexto comunitário e extracomunitário sobre as atividades
de mitigação dos efeitos do contexto de emergência nos sistemas educativos da
CPLP;
f. A elaboração de um projeto CPLP que contribua para a promoção do acesso a
conteúdos educativos partilhados com recurso às tecnologias de informação e
comunicação e meios de comunicação, com base na identificação de conteúdos
e iniciativas em curso e a desenvolver nos EM;
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g. A identificação de possibilidades de formação conjunta para acompanhamento
e avaliação do impacto das iniciativas e projetos em curso sobre a educação em
contexto de emergência na CPLP;
h. A articulação para elaboração de instrumentos diagnósticos a implementar
conjuntamente, com base na definição de recomendações a serem adotadas
pelos Ministérios da Educação dos EM no reinício das atividades letivas
escolares pós-pandemia;
i. A identificação e mobilização de parcerias, como organizações internacionais,
observadores associados e consultivos da CPLP, instituições da sociedade civil e
entidades privadas, para a implementação de atividades em matéria da
educação em contexto de emergência nos EM.
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