
  Hoje mais do que nunca a cidade, 

 grande ou pequena, dispõe de 

 incontáveis possibilidades educadoras

 CARTA DAS CIDADES EDUCADORAS



Cerca de 500 cidades 
membro de 34 
países, alcançando 
mais de 105 milhões 
de pessoas

ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DAS 

CIDADES EDUCADORAS
A AICE é uma organização sem fins lucrativos 
formada por governos locais de todo o mundo 
comprometidos com o cumprimento da Carta das 
Cidades Educadoras 

Mais de 25 anos 
colaborando com 
governos locais para 
o desenvolvimento 
das potencialidades 
educativas das cidades

Proclamação da 
Carta das Cidades 
Educadoras 

Inscrição oficial 
como associação 
sem fins lucrativos

Uma rede global 
consolidada de 
cidades 

1990 1994 Hoje

O direito a uma Cidade educadora deve 
ser entendido como uma extensão do 

direito fundamental à educação

Um roteiro comum para 
a construção coletiva 
das cidades amigáveis, 
acessíveis, inteligentes, 
dinâmicas, sustentáveis, 
saudáveis, inclusivas, 
participativas, com 
oportunidades, coesas, 
justas, criativas…

“

A Cidade educadora propõe processos de 
conhecimento, diálogo e participação como 
o caminho idóneo para conviver e lidar com 

a incerteza
“ Acordo de 

cooperação com 
UNESCO desde 2001



UMA PLATAFORMA 
ABERTA PARA 
PROMOVER AS
CIDADES 
EDUCADORAS

REFLETIR APRENDER

ENVOLVER EXPANDIR

DIA INTERNACIONAL 
•	 Atividades nas cidades para 

dar visibilidade à importância 
da educação para melhorar a 
qualidade de vida dos cidadãos

•	 Materiais de sensibilização, 
propaganda e comunicação

CONGRESSO INTERNACIONAL 
•	 Conferências com especialistas e governos 

locais
•	 Apresentações de experiências
•	 Visitas de estudo
•	 Espaços de encontro e trabalho em rede 

PRÉMIO CIDADES 
EDUCADORAS DE 
BOAS PRÁTICAS 

PUBLICAÇÕES
•	 Banco de experiências 

(online)
•	 Monográficos e 

boletins
FORMAÇÃO 
ESPECIALIZADA

•	 Presencial e virtual 
•	 Adaptada às 

necessidades das 
cidades 

PROPAGANDA & 
ALIANÇAS ESTRATÉGICAS 

REDES TERRITORIAIS & 
TEMÁTICAS



Para formalizar a adesão à AICE, a petição deve ser aprovada por parte do órgão 
municipal de decisão dos políticos eleitos. A ratificação final da solicitação 
corresponde à Assembleia Geral da Associação.

Os membros comprometem-se na manutenção da AICE através de quotas anuais
(estipuladas em função do número de habitantes e do Produto Nacional Bruto per 
capita— metodologia Atlas). 

QUEM SE PODE 
ASSOCIAR?

Qualquer governo local que deseje comprometer-se com os princípios da
Carta das Cidades Educadoras pode tornar-se membro ativo da Associação, 
independentemente das suas competências administrativas em educação.

COMO 
PROCEDER?

Mais informação disponível em: 

www.edcities.org

edcities@bcn.cat
+34 93 427 720

C/ Avinyó 15 (4ª planta) - 08002 Barcelona

MAIS CIDADES EDUCADORAS 
PARA UM MUNDO MELHOR


