
 

 

ADENDA 

À dissertação de mestrado: «A sala de aula como espelho de relações coercivas de poder:  

o efeito das expectativas dos professores», de Madalena Bizarro. 

 

À data da defesa da dissertação referida na epígrafe, considerei útil acrescentar a 

presente Adenda ao documento final. A listagem que aqui apresento pretende ser útil a 

quem procure conhecer melhor os direitos dos cidadãos no espaço europeu e as 

recomendações do Conselho da Europa ao nível do ensino. 

A listagem inclui os títulos e a autoria dos documentos, com uma curta 

explicitação dos conteúdos dos mesmos. Os textos estão, na sua maioria, em inglês. No 

entanto, o sítio em linha do Conselho da Europa apresenta a tradução de alguns dos 

documentos em várias línguas. Para um acompanhamento das políticas e das 

recomendações educacionais europeias, sugiro a consulta de dois sítios em linha:  

 Conselho da Europa: http://www.coe.int/ 

 Language Policy Division (do Conselho da Europa): 

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/ 

Espero, com esta adenda, poder contribuir para que se torne mais fácil a procura 

de informação.  

Autoria BEACCO, Jean-Claude, BYRAM, Michael, COSTE, Daniel, 

FLEMING, Michael (Editorial Board), Language Policy Division, 

Conselho da Europa. 

Data e local 2009 

Título Regional, minority and migration languages 

Hiperligação 
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Publications_EN.asp#P420_19492 

Conteúdo 
Os autores definem o que são línguas regionais e minoritárias e o que 

são línguas de migração. Apresentam-se, também, os direitos dos 

falantes destas línguas. 

  

http://www.coe.int/
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Publications_EN.asp#P420_19492


 

Autoria Conselho da Europa  

Data e local 2005, Varsóvia: 16-17 de maio de 2005 

Título Action Plan 

Hiperligação http://www.coe.int/t/dcr/summit/20050517_plan_action_en.asp 

Conteúdo Delineamento de um plano de ação para o Conselho da Europa, nos 

seguintes campos: 

 Promoção dos direitos humanos, do Estado de Direito e da 

democracia; 

 Fortalecimento da segurança dos cidadãos europeus; 

 Construção de uma Europa mais humana e inclusiva; 

 Implementação do plano de ação delineado. 

 

Autoria Conselho da Europa  

Data e local 1996, Estrasburgo, 3 de maio de 1996 

Título Carta Social Europeia (revista) 

Hiperligação http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Presentation/ESCR

Booklet/Portuguese.pdf  

Conteúdo Documento em que os signatários afirmam quais os direitos dos 

cidadãos que serão sempre salvaguardados nas políticas de cada 

Estado-membro. Os artigos da Carta Social Europeia abrangem os 

direitos dos cidadãos em vários campos, nomeadamente: 

 Trabalho; 

 Saúde; 

 Segurança Social; 

 Proteção social, jurídica e económica; 

 Exercício de atividades lucrativas; 

 Assistência e proteção de migrantes; 

 Igualdade de oportunidades; 

 Informação e consulta; 

 Proteção social dos idosos; 

 Habitação. 

 

 

 

 

 

http://www.coe.int/t/dcr/summit/20050517_plan_action_en.asp
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Presentation/ESCRBooklet/Portuguese.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Presentation/ESCRBooklet/Portuguese.pdf


 

Autoria Conselho da Europa  

Data e local 2003, Atenas: 10-12 de novembro de 2003 

Título Declaration Intercultural education in the new European Context 

Hiperligação http://www.storicamentle.org/04_comunicare/giorda/intercultural-

education2.pdf 

Conteúdo A declaração explicita as razões da importância da preservação da 

natureza multicultural da Europa. Faz-se uma série de recomendações 

aos Estados europeus para que valorizem a educação intercultural, 

através, por exemplo, de maior investigação nessa área. Incentivam-se, 

também, programas de ensino-aprendizagem com uma maior dimensão 

intercultural.  

 

Autoria Conselho da Europa  

Data e local 2003, Opatija Croácia: 20-22 de outubro de 2003 

Título Declaration on Intercultural dialogue and conflict prevention 

Hiperligação http://www.coe.int/T/E/Com/Files/Ministerial-Conferences/2003-

Culture/declaration.asp#TopOfPage 

Conteúdo Especificação de quais as responsabilidades dos Ministros da Cultura 

europeus. Pretende-se construir uma rede de cooperação europeia para 

a manutenção do diálogo intercultural, que tenha como objetivo a 

prevenção de conflitos. 

 

Autoria Conselho da Europa  

Data e local 2008, Kiev: 4-5 de setembro de 2008 

Título Economic migration, social cohesion and development: towards an 

integrated approach 

Hiperligação http://8emc.mvc-

expo.com.ua/img/zstored/File/MMG8_thematic_report_color_final_en.pdf 

Conteúdo Relatório que identifica quais os desafios da Europa para que, perante 

os movimentos migratórios, haja bem-estar económico, 

desenvolvimento e coesão social e quais as competências do Conselho 

da Europa nesse domínio. O relatório explicita também quais as 

abordagens a adotar para concretizar as medidas que propõe. 

 

http://www.storicamentle.org/04_comunicare/giorda/intercultural-education2.pdf
http://www.storicamentle.org/04_comunicare/giorda/intercultural-education2.pdf
http://www.coe.int/T/E/Com/Files/Ministerial-Conferences/2003-Culture/declaration.asp#TopOfPage
http://www.coe.int/T/E/Com/Files/Ministerial-Conferences/2003-Culture/declaration.asp#TopOfPage
http://8emc.mvc-expo.com.ua/img/zstored/File/MMG8_thematic_report_color_final_en.pdf
http://8emc.mvc-expo.com.ua/img/zstored/File/MMG8_thematic_report_color_final_en.pdf


 

Autoria Conselho da Europa  

Data e local 2010, Liubliana, Eslovénia: 4-5 de junho de 2010 

Título Education for Sustainable Democratic Societies: the Role of 

Teachers 

Hiperligação http://www.coe.int/t/dg4/education/standingconf/Speech_Rihter_en.pdf 

Conteúdo Documento que resume uma série de recomendações elaboradas pelo 

Conselho da Europa no que concerne à educação, em geral, e ao papel 

dos professores, em particular. 

 

Autoria Conselho da Europa  

Data e local 1954, Paris: 19 de dezembro de 1954 

Título European Cultural Convention 

Hiperligação http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=0

18&CM=2&DF=13/12/2005&CL=ENG 

Conteúdo Documento que declara a vontade dos países signatários de manter a 

união entre os povos europeus, de salvaguardar a herança comum do 

continente e de evitar futuras guerras. O documento apresenta também 

algumas indicações de como fazê-lo. 

 

Autoria Conselho da Europa  

Data e local 1984, S/ l. 25 de setembro 1984 

Título Recommendation No. R (84) 18 of the Committee of Ministers to 

Member States on the Training of Teachers in Education for 

Intercultural Understanding, Notably in a Context of Migration 

Hiperligação https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instran

et.CmdBlobGet&InstranetImage=603769&SecMode=1&DocId=6827

88&Usage=2 

Conteúdo Recomendação para que os professores sejam formados de maneira 

que consigam trabalhar adequadamente em contextos de migração 

através do desenvolvimento de competências interculturais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.coe.int/t/dg4/education/standingconf/Speech_Rihter_en.pdf
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=018&CM=2&DF=13/12/2005&CL=ENG
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=018&CM=2&DF=13/12/2005&CL=ENG
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=603769&SecMode=1&DocId=682788&Usage=2
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=603769&SecMode=1&DocId=682788&Usage=2
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=603769&SecMode=1&DocId=682788&Usage=2


 

 

Autoria Conselho da Europa  

Data e local 2008, Estrasburgo: 7 de maio 2008 

Título White Paper on Intercultural Dialogue – Living together as equals 

in dignity 

Hiperligação http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/Source/Pub_White_Paper/White

%20Paper_final_revised_EN.pdf 

Conteúdo Documento muito pormenorizado que explica a importância do 

respeito pelos direitos humanos, apontando o diálogo intercultural 

como o modelo a seguir para que se consiga gerir a diversidade 

cultural. 

 

Autoria Conselho da Europa  

Data e local 2004, Wroclaw: 9-10 de dezembro de 2004 

Título Wroclaw Declaration on Fifty Years of European Cultural 

Cooperation 

Hiperligação https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=805173 

Conteúdo Declaração que descreve o que foi feito durante meio século para que 

se concretizasse a cooperação cultural europeia, apresentando os 

desafios ainda restantes. 

 

Autoria Conselho Europeu  

Data e local 2000 

Título «Carta dos direitos fundamentais da União Europeia» 

Hiperligação http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/comb

ating_discrimination/l33501_pt.htm 

Conteúdo Documento que enumera e caracteriza os direitos fundamentais 

existentes na União Europeia nos seguintes campos: 

 Dignidade; 

 Liberdade; 

 Igualdade; 

 Solidariedade; 

 Cidadania; 

 Justiça. 

 

http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/Source/Pub_White_Paper/White%20Paper_final_revised_EN.pdf
http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/Source/Pub_White_Paper/White%20Paper_final_revised_EN.pdf
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=805173
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/combating_discrimination/l33501_pt.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/combating_discrimination/l33501_pt.htm


 

Autoria EURYDICE 

Data e local 2009 

Título Integrating Immigrant Children into Schools in Europe 

Hiperligação http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_repo

rts/101EN.pdf 

Conteúdo Documento que apresenta a estatística referente à integração dos 

alunos imigrantes nas escolas europeias, de forma que se possa avaliar 

o sucesso ou o insucesso de medidas implementadas (ou para que se 

possa verificar quais estão ainda por implementar). O documento é, 

também, importante por apresentar de forma resumida quais os 

direitos dos alunos imigrantes. 

 

Madalena Bizarro 

Lisboa, a 18 de julho de 2012 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/101EN.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/101EN.pdf

