Cidades Educadoras
PARA UM MUNDO MELHOR

SE É UM GOVERNO LOCAL QUE APOSTA
NA EDUCAÇÃO, JUNTE-SE A NÓS!

A EDUCAÇÃO, NOSSA
PRINCIPAL APOSTA

NOSSO ROTEIRO,
NOSSOS VALORES

A Associação Internacional de Cidades
Educadoras (AICE) é uma organização sem
fins lucrativos formada por governos locais
de todo o mundo comprometidos com a
educação como ferramenta de
transformação social, que promove o
intercâmbio de ideias, reflexões e boas
práticas.

A Carta de Cidades Educadoras, formada por um
preâmbulo e 20 princípios, constitui o nosso roteiro
para construir cidades que educam ao longo da vida,
amigáveis, acessíveis, dinâmicas, sustentáveis,
saudáveis, inclusivas, participativas, justas, criativas…
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“Na cidade educadora,
a educação transcende
os muros da escola
para permear toda
a cidade…”
(Preâmbulo da
Carta de Cidades
Educadoras,
atualizada em 2020)
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A EDUCAÇÃO NA CIDADE,
UM COMPROMISSO COMPARTILHADO
A educação na Cidade Educadora constitui uma
ferramenta de transformação social. Falamos de
uma educação ao longo de toda a vida que atravessa as
diferentes esferas da vida dos cidadãos e cidadãs.
Por sua vez, a educação constitui o eixo central do
projeto de cidade. É uma aposta política que implica
tomar consciência de que as diferentes políticas e
atuações municipais transmitem conhecimentos e
educam, de forma intencional ou não, com
determinados valores e atitudes.

A Cidade Educadora implica também uma
governança em rede, que se fundamenta na
transversalidade de ação entre áreas municipais e no
diálogo e colaboração entre o governo municipal e a
sociedade civil, com o objetivo de mobilizar e
articular o máximo número possível de agentes
educativos que incidem no território.

NOSSA
MISSÃO

FAZER OUVIR
A VOZ
dos governos locais
junto das instâncias
internacionais e
nacionais em temas
de interesse para as
cidades associadas.

PROMOVER
o papel dos governos
locais como agentes
educativos e fomentar
o seu reconhecimento
como atores chave
para fazer frente
aos novos desafios.

REUNIR
representantes
políticos e técnicos
das cidades
educadoras para
fomentar vínculos de
solidariedade
e aprendizagem entre
elas.

PROMOVER
a educação
na cidade.

FORTALECER
as capacidades
institucionais e
melhorar a
governação das
cidades membro.

QUE FAZEMOS?
ATIVIDADES E SERVIÇOS
Seminários,
Congressos e
Workshops
Visitas
de estudo

Prémio Cidades
Educadoras de
boas práticas

Publicações e materiais
que dão visibilidade
ao poder educativo
das cidades
Formação para
técnicos e
eleitos locais

Assessoria
e atenção
personalizada

Dia Internacional
da Cidade
Educadora
Espaços para o
trabalho em rede e
implementação
de ações
conjuntas

Web interativa
e banco de
boas práticas

Colaboração
com outras
entidades
com objetivos
partilhados

Elaboração
de declarações
e manifestos

Interlocução
com instâncias
nacionais e
internacionais

MAIS DE 30 ANOS
DE HISTÓRIA
Mais de 30 anos de intercâmbios
entre governos locais para
desenvolver as potencialidades
educadoras das cidades
sustentam o nosso trabalho.

1990
Primeiro Congresso
Internacional e
proclamação da Carta de
Cidades Educadoras

1994
A AICE
constitui-se como
associação sem
fins lucrativos

Hoje

Uma rede global
consolidada com
500 cidades de
35 países

AS NOSSAS PORTAS
ESTÃO ABERTAS
Todo o governo local que deseje comprometer-se
com os princípios da Carta de Cidades Educadoras
pode tornar-se membro ativo da Associação,
independentemente das competências
administrativas em educação.

Algumas razões para se associar
• Fazer parte dum grupo de cidades comprometidas com a
educação como ferramenta de transformação social.
• Aprender, debater e trocar conhecimentos e experiências
com outras cidades.
• Melhorar a gestão municipal em prol de uma maior
transversalidade de ação e de trabalho em rede com a
sociedade civil.
• Promover projetos de forma conjunta.
• Difundir e dar a conhecer as políticas e iniciativas
municipais à escala internacional.
• Enfrentar conjuntamente os novos desafios globais.

Mais informação em:

www.edcities.org

Como proceder?
Para formalizar a adesão à AICE,
a petição deve ser aprovada
pelo órgão municipal de
decisão dos políticos eleitos
(executivo municipal, assembleia
municipal ou outros). A
ratificação final da solicitação
compete à Assembleia Geral.
Os membros comprometem-se
com a manutenção da AICE
através de quotas anuais
(estipuladas em função do
número de habitantes e do
Produto Nacional Bruto per
capita— metodologia Atlas.)

