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Conexão

dessa agência das Nações Unidas parao 
desenvolvimento de competências nas instituições de 
ensino superior e investigação mediante o intercâmbio e 
a partilha do saber em prol de um espirito de 
solidariedade internacional. Estas instituições trabalham 
em colaboração com as organizações não 
governamentais (ONG), fundações e organizações do 
setor público e privado, que desempenham um papel 
importante no ensino superior.

Em muitos casos, as redes e as Cátedras servem como 
pensadores e construtores de pontes entre a academia, 
a sociedade civil, as comunidades locais, a pesquisa e a 
formulação de políticas.

Enquadramento

Buscando promover a troca de conhecimento através 
da rede de Cátedras da UNESCO para o setor da 
Cultura, o Ministério da Cultura e das Indústrias 
Criativas de Cabo Verde, através da Comissão Nacional 
de Cabo Verde para a UNESCO, irá realizar um colóquio 
que visa o intercâmbio de ideias e conhecimentos 
sobre o trabalho desenvolvido pelas Cátedras da 
UNESCO para o setor, centrando-se na importância da 
Cultura para o Desenvolvimento Sustentável num 
contexto de mudança.

As Cátedras da UNESCO inserem-se no Programa 

Colóquio 

Cultura e Desenvolvimento Sustentável  - Experiências, Pesquisas e Perspectivas

Data: 21 de Outubro de 2021
Hora: 09h00 – 11h30
Local: Palácio do Governo (Salão de Banquetes)
Modalidade: Semi-presencial
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Ciências Sociais, Humanas e Artes da Universidade de 
Cabo Verde para abordar a integração da cultura nas 
ofertas formativas e nas unidades de investigação, bem 
como as perspetivas futuras nos domínios das artes e da 
cultura.

O colóquio, realizado por ocasião da celebração do Dia 
Nacional da Cultura, terá início na quinta-feira 21 de 
Outubro de 2021 presencialmente a partir do Palácio do 
Governo(Salão de Banquete) e à distância via Zoom.

Link de acesso (Zoom)

https://ministeriodasfinancas.zoom.us/j/96714337769?p
wd=QytsbVZjTDRvUGR3OGc2ckdiWEo1dz09

ID da reunião: 967 1433 7769                                             
Senha de acesso: 699130

Os seus projetos são na sua maioria interdisciplinares e 
neles participam todos os setores de programa da 
UNESCO e têm demonstrado a sua utilidade na criação 
de novos programas de ensino, o surgimento de novas 
ideias mediante a investigação e a reflexão, a 
contribuição para o enriquecimento dos programas 
universitários existentes.

Em Cabo Verde, tanto a nível de pesquisas como do 
conhecimento que se tem relativamente às Cátedras e 
das variadas oportunidades de troca, neste caso em 
especifico para o sector da cultura, ainda é incipiente e, 
nesse sentido, propomos aproveitar a celebração do 
Dia Nacional da Cultura para criar um espaço de troca 
e reflexão convidando 2 Cátedras da UNESCO a 
partilhar as suas experiências e

perspetivas relativamente ao papel da Cultura para o 
Desenvolvimento Sustentável no quadro do Património 
Cultural e do Diálogo Intercultural e a Faculdade de 



18.10.2021
Dia Nacional da Cultura e das Comunidades

peLA quE noS Une

Ato de Abertura - SE o Ministro da Cultura e das 
Indústrias Criativas e Presidente da Comissão 
Nacional de Cabo Verde para a UNESCO:     
Abraão Vicente

Morabeza
Raiz

Comunidade
IdentidadeTradição
REsiliência

Conexão

Enquadramento Universidade Jean Piaget de Cabo 
Verde Moderador: Professor Doutor Wlodzimierz J. 
Szymaniak

Universidade de Cabo Verde − Comissão 
Instaladora da Cátedra UNESCO História e 
Património Cultural - Oradora: Dra. Antonieta 
Lopes − Faculdade de Ciências Sociais, Humanas 
e Artes - Orador: Professor Doutor Vladmir Silves 
Ferreira 

Debate

Universidade de Coimbra, Portugal | Cátedra 
UNESCO Diálogo Intercultural em Patrimónios de 
Influência Portuguesa Orador: Doutor Nuno Lopes 
(via zoom)

Debate

Colóquio 

Cultura e Desenvolvimento Sustentável  - Experiências, Pesquisas e Perspectivas

09h30 

09h45 

10h00  

10H40  

10h50 

11h20  

Considerações finais e Encerramento
11H30  

09h00 
Recepção dos convidados



Universidade de Cabo Verde − Comissão 
Instaladora da Cátedra UNESCO História e 
Património Cultural - Oradora: Dra. Antonieta 
Lopes − Faculdade de Ciências Sociais, Humanas 
e Artes - Orador: Professor Doutor Vladmir Silves 
Ferreira 


