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Hoje já ninguém questiona que as cidades, grandes 
e pequenas, são cenários chave onde os desafios 
que a  humanidade deve enfrentar impactam em 
toda a sua complexidade. Nas cidades manifestam- 
se muitos dos problemas que desafiam a nossa 
sobrevivência como espécie, tais como a poluição 
que afeta a alteração climática ou as desigualdades 
sociais que afetam o desenvolvimento do potencial 
das pessoas, diminuindo as nossas opções vitais e 
fazendo-nos, em consequência, coletivamente mais 
vulneráveis. 

 
As Cidades Educadoras comprometem-se em 
responder a esses desafios, colocando a educação 
como alavanca de mudança essencial para criar 
contextos urbanos mais sustentáveis, inclusivos, 
coesos e comprometidos. Estamos empenhados 
numa visão ampla da educação ao longo da vida 
para maximizar o impacto educacional das nossas 
políticas municipais, repensar a cidade como um 
ecossistema educacional inclusivo, dinâmico e em 
diálogo permanente com as pessoas que a habitam. 

 
As Cidades Educadoras estão cientes de que os 
desafios que enfrentamos não podem ser abordados 
por meio de soluções unilaterais e simples, mas exigem 
a articulação de espaços que aceitem a contradição 
e proponham processos de conhecimento, o diálogo 
e a participação como a melhor forma de conviver e 
com a incerteza própria do nosso tempo, manifestada 
no preâmbulo da carta das cidades educadoras. 

 
Por isso, o lema do Dia Internacional da Cidade 
Educadora desta edição torna-se especialmente 
relevante: “Escutar a Cidade para a transformar”. 
É um caminho de duas direções que deve ser 
percorrido tanto pelos governos locais como por todos 
os atores sociais locais (sociedade civil organizada, 

 

 
 
 
 setor privado, cidadãos, etc.) num ir e vir constante, 
participativo e inclusivo. 
 
Neste sentido, como uma administração mais 
próxima  dos  cidadãos,  estamos  comprometidos 
em estabelecer e aprimorar diferentes canais de 
comunicação e participação com o objetivo de 
avançar, conjuntamente, para a construção de uma 
Cidade mais Educadora centrada nas pessoas, que 
dê respostas inovadoras e eficazes aos desafios do 
século XXI. 
 
Em [NOME DA CIDADE] celebramos o Dia 
Internacional da Cidade Educadora e compartilhamos 
a convicção de que apostar na escuta ativa nos 
permite reforçar os  laços comunitários, fortalecer 
o  sentimento  de  pertença  e  garantir  que  todas 
as partes, cada uma com as nossas respetivas 
responsabilidades, contribuímos ativamente para a 
co-construção da cidade educadora. 
 
Na instituição que represento e na minha posição 
de Presidente da Câmara Municipal/Prefeito/ 
Prefeita, estamos determinadamente comprometidos 
em “Escutar a cidade para a transformar”, com o 
objetivo de abrir espaços de construção democrática 
e participativa que incorporem todas as vozes e 
que nos permitam criar uma cidade que não deixa 
ninguém para trás. 
 
Por ocasião desta celebração, preparámos de forma 
participativa um programa de atividades com o qual 
queremos tornar visível este compromisso coletivo 
e  partilhá-lo  com  todos  os  nossos  concidadãos 
e concidadãs. Associamo-nos, desta forma, à 
celebração mundial do Dia Internacional da Cidade 
Educadora com a certeza de que caminhar ao lado 
de numerosas outras cidades nos permite avançar 
com passo firme e fazer ouvir a nossa voz a favor 
deste modelo de cidade. 


