Candidaturas Selecionadas para Cofinanciamento
Entidade

Tipo de proposta

Nome do Colóquio/Estudo

País

Objetivo
Contribuir para uma sociedade mais informada e ativa na promoção do
desenvolvimento sustentável e no respeito pelos Direitos Humanos, no
contexto escolar nacional.

AMI

Conferência

Os ODS em Ação nas Escolas
Portuguesas

Portugal

ALER - Associação
Lusófona de Energias
Renováveis

Estudo

Relatório Nacional do ponto de
situação das energias renováveis em
São Tomé e Príncipe

S. Tomé e Elaboração do relatório nacional do ponto de situação das energias
Príncipe renováveis em São Tomé e Príncipe.

Centro de Estudos
Internacionais - IUL

Conferência

Faculdade de Psicologia e
de Ciências da
Estudo
Universidade do Porto

ACEP

Faculdade de Direito da
Universidade Nova de
Lisboa

A Educação e Cooperação no
cumprimento dos Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável
A Educação para o Desenvolvimento
no Ensino Superior público em
Portugal: mapeamento de
representações e análise de
experiências

A cooperação para a promoção dos
Estudo/Conferênci
Direitos Humanos: o caso da justiça
a
na Guiné-Bissau

Conferência

Conselho Português para
Conferência
os Refugiados (CPR)

Paz, Justiça e Instituições Eficazes:
um caminho para o
Desenvolvimento Sustentável
Direitos Humanos e Proteção aos
Refugiados: Desafios Globais no 70º
Aniversário da Declaração Universal
dos Direitos Humanos

Portugal

Realização do quarto Congresso de Cooperação e Educação - IV COOPEDU,
subordinado à temática "A educação e a cooperação no cumprimento dos
objetivos do desenvolvimento sustentável".

Portugal

Contribuir para o conhecimento e consolidação da Educação para o
Desenvolvimento no ensino superior público português, através do
mapeamento de representações e da análise de experiências curriculares e cocurriculares nesta área.

Ensaiar uma recolha, análise e disseminação de dados sobre o acesso a Justiça
Portugal e num Estado em situação de fragilidade - Guiné-Bissau - no seguimento do
Guiné- Observatório dos Direitos (ACEP, CEsA e LGDH) e promover o debate sobre o
Bissau
papel da Cooperação para o Desenvolvimento na promoção dos Direitos
Humanos em contextos de fragilidade.

Portugal

Promover o debate sobre as áreas da violência, do acesso à justiça como
forma de desenvolvimento, o combate ao crime organizado e à corrupção, a
corrupção, a governação para a paz, a educação voltada para a igualdade,
integração e não-discriminação e por fim, um painel relativo ao
desenvolvimento sustentável.

Portugal

Informar e sensibilizar os participantes, indivíduos ou instituições, para uma
visão global dos DH, onde todas as pessoas, independentemente do seu
estatuto jurídico, têm direito a serem tratadas com dignidade e respeito e de
acordo com os padrões de direitos humanos aplicáveis.

