Ministra da Educação intervém na sessão de abertura
da XIX Conferência Ibero-Americana de Educação
A ministra da Educação, Maria de Lurdes Rodrigues, participará na sessão de abertura da XIX
Conferência Ibero-Americana de Educação, que se realizará em Lisboa, na próxima segundafeira, dia 20 de Abril, a partir das 09:00 horas, no Centro Cultural de Belém.
Durante esta sessão de abertura, à qual poderão assistir os representantes da Comunicação
Social, intervirão também o secretário-geral da Organização dos Estados Ibero-Americanos,
Álvaro Marchesi, e a directora da Divisão de Assuntos Sociais da Secretaria-Geral IberoAmericana, Angeles Yañez.
A Conferência subordinar-se-á ao tema Educação e Inovação e contará com a presença de
representantes de – além de Portugal – Andorra, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia,
Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Espanha, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua,
Panamá, Paraguai, República Dominicana, Uruguai, Venezuela e ainda Porto Rico, que
participará com o estatuto de observador.
Por Portugal, além da abertura pela ministra Maria de Lurdes Rodrigues, estão previstas
intervenções do secretário de Estado Adjunto e da Educação, Jorge Pedreira, do director do
Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação (http://www.gepe.min-edu.pt/) e
coordenador do Plano Tecnológico da Educação (http://www.gepe.min-edu.pt/), João Trocado
da Mata, e do ex-ministro da Educação Roberto Carneiro, cuja comunicação “Educação e
inovação num mundo pós-crise” já está disponível em http://eduoei2009.gepe.minedu.pt/mod/forum/discuss.php?d=10.
Após o fim dos trabalhos da Conferência, realizar-se-á uma conferência de Imprensa às 18:30
horas.
O programa está disponível no sítio da Conferência, tal como o documento “Metas Educativas
2021 – La educación que queremos para la generación de los Bicentenários”
(http://eduoei2009.gepe.min-edu.pt/mod/forum/discuss.php?d=4).
Notas
1 – Chama-se a atenção dos órgãos de comunicação para a parte relativa à Imprensa no sítio da
Conferência, em http://eduoei2009.gepe.min-edu.pt/, uma vez que os jornalistas deverão levantar a
respectiva acreditação antes da Conferência.
2 – Os trabalhos decorrerão à porta fechada, com excepção da sessão de abertura.
Lisboa, 14 de Abril de 2009.
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