V CONFERÊNCIA INTERNACIONAL PELO

EQUILÍBRIO DO MUNDO
“COM TODOS E PARA O BEM DE TODOS”
DIÁLOGO DE CIVILIZAÇÕES
24 A 28 DE JANEIRO DE 2023
PALÁCIO DE CONVENÇÕES DE HAVANA - CUBA

CONVOCATÓRIA
Este fórum mundial de pensamento plural e multidisciplinar é
convocado
pelo
Projeto
José
Martí
de
Solidariedade
Internacional, que desde 2003 conta com o apoio da Organização
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura; da
Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a
Ciência e a Cultura e outros organismos internacionais.
As Conferências Internacionais PELO EQUILÍBRIO DO MUNDO
tornaram-se importantes espaços acadêmicos nos quais centenas
de professores, ativistas sociais e intelectuais em geral de todas
as latitudes do planeta se reúnem a cada três anos para refletir
sobre os principais problemas contemporâneos.
Nesta ocasião, este encontro mundial, que será o culminar do
grande dia internacional do 170º aniversário do nascimento de
José Martí, Apóstolo da Independência de Cuba e pensador
universal, pretende também ser uma continuidade do Diálogo
Mundial de Civilizações Conferências e extensão dos debates do
Congresso Mundial de Humanidades realizado em Liège, Bélgica,
sob os auspícios da UNESCO e do Conselho Internacional de
Filosofia e Ciências Humanas.
Convocamos todas as pessoas de boa vontade, intelectuais,
artistas, políticos e ativistas a participarem; a educadores,
escritores,
jornalistas,
militantes
sociais,
membros
de
movimentos de solidariedade, lideranças políticas, sindicais e
religiosas,
a
membros
de
organizações
não-governamentais
científicas, feministas, juvenis, camponesas, ambientalistas...
motivadas por princípios de justiça e equidade.
Queremos
fazer
deste
fórum
de
pensamento
plural
e
multidisciplinar um cenário onde contribua para a sensibilização
da opinião pública mundial para a sensibilização para os males
que hoje afligem a Humanidade e colocam em risco a própria
existência da nossa espécie.
Através de comissões, painéis, workshops, simpósios, espaços
juvenis, conferências de fundo, intervenções especiais e outras
formas
de
reflexão
e
debate,
serão
abordados
temas
fundamentais, que correspondem a um evento desta natureza e
magnitude.

A Reunião desenvolverá uma agenda abrangente que incluirá:
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Experiências derivadas da Pandemia COVID-19.
O diálogo das civilizações e a diversidade cultural.
O ecossistema e sua defesa.
Papel e desafios dos movimentos sociais.
Necessidade de solidariedade no mundo
contemporâneo.
A luta urgente pela paz e o desarmamento nuclear.
O problema da água em todos os seus aspetos.
Riscos e esperanças das novas tecnologias da
informação (TIC).
Notícias falsas, ética e redes sociais.
Responsabilidades do jornalismo na situação atual.
Políticas culturais e identidade nacional.
As artes e as letras, e em particular a poesia, na
formação de uma espiritualidade e uma cultura de
resistência.
O multilateralismo como mecanismo indispensável para
o equilíbrio global.
Análise da nova correlação de forças globais: atores em
ascensão
Novos paradigmas de integração regional na Ásia, África
e América Latina e Caribe.
Desenvolvimento sustentável e equidade social.
Fome e segurança alimentar.
Educação e direitos humanos no século XXI.
A luta contra todas as formas de discriminação.
Igualdade de gênero em sua expressão verdadeira e
real.
Sindicatos em meio à globalização neoliberal.
Diversidade religiosa, ecumenismo e espiritualidade.
O problema do uso e do tráfico de drogas.
O papel dos jovens e das novas gerações: hoje e
amanhã.
Combate ao terrorismo em todas as suas formas,
incluindo o terrorismo de Estado.
Construção de uma democracia participativa e efetiva.
Necessidade de respeitar os acordos internacionais em
prol da coexistência pacífica.
Justiça como o sol do mundo moral.
O direito à autodeterminação.
Importância de cultivar a memória histórica dos povos.
Contribuições do pensamento latino-americano, -desde
Simón Bolívar e José Martí- aos mais relevantes
pensadores contemporâneos.

INFORMAÇÕES GERAIS

LOCAL E IDIOMAS: A ser realizada no Centro de Convenções de
Havana, Cuba, os idiomas oficiais da Conferência serão: espanhol,
inglês e português, enquanto em plenário haverá tradução
simultânea em francês e russo.

APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS: Os participantes na modalidade
Palestrantes
deverão
inscrever
seus
trabalhos
na
Comissão
Organizadora até 30 de novembro de 2022, contendo o título da
apresentação, os dados do autor e um resumo de no máximo 100
palavras (Arial 12) especificando o meio audiovisual é necessário
para sua exibição.

EVENTOS MEMÓRIOS: No final deste fórum é publicado Haverá um
livro em formato digital para distribuição nas universidades e na
ampla rede de Contatos do Projeto José Martí de Solidariedade
Internacional. Por este motivo, aqueles que se inscrevem como
palestrantes são convidados a submeter todos os seus trabalhos
à Comissão Organizadora.

CRÉDITOS: Os delegados inscritos como participantes ou como
palestrantes receberão um diploma de credenciamento com os
respetivos créditos acadêmicos, de acordo com os padrões
internacionais.

Inscrição:
Delegados
Alunos de graduação

120 EUR/USD

(presente documento
comprobatório)

70 EUR/USD

Acompanhante

50 EUR/USD

O pagamento pode ser feito à chegada ao Centro de
Convenções, no ato do credenciamento, ou online através
do site oficial do evento:
http://www.porelequilibriodelmundocuba.com

SOLICITE-NOS O FORMULÁRIO OFICIAL DE INSCRIÃO NO CONGRESSO
ATRAVÉS DO EMAIL:
congressos.eventos@planetaestavel.com

Consulte as melhores tarifas aéreas para individuais, nas
datas previstas para a sua viagem no nosso site:

https://www.planetaestavel.com.pt

Organizadores

Alto Patrocínio

O Hotel
O PALCO é o hotel sede para todos os congressos e eventos
que decorrem sistematicamente no palácio de convenções.
Os hóspedes poderão desfrutar do conforto dos seus quartos,
das facilidades e dos serviços, rodeados por um ambiente
sossegado, tranquilo e agradável.
O hotel liga as salas de conferências do palácio em minutos,
através de uma galeria com lojas e outras facilidades que
oferece ao visitante.

Facilidades do Hotel
178 Quartos • Restaurante à la carte • Churrasqueira/Grill • Bar • Centro
de Negócios • Posto de Turismo • Atendimento ao Cliente • Piscina
Adultos • Espreguiçadeiras • Elevadores • Sauna • Estacionamento •
Casa de câmbio • Cabeleireiros • Lojas/Boutiques • de Conferências •
Serviço de quarto • Lavandaria • Internet • Táxi • Segurança 24horas.

Comodidades do quarto / (Quarto Standard)
2 camas de solteiro ou de casal • Ar condicionado • WC privativo com
chuveiro e banheira • Conjunto higiene pessoal • PC pessoal com acesso
à Internet • Secador de cabelo • Água fria e quente • TV a cabo • Rádio
• Frigorífico/Minibar • Toalhas.

CONSULTE-NOS POR OUTRAS OPÇÕES
APRESENTE UM TRABALHO NESTE IMPORTANTE CONGRESSO.

COMBINE OS DIAS DE CONGRESSO COM EXCURSÕES DESDE
HAVANA, OU MESMO COM NOITES ADICIONAIS NOUTROS
PÓLOS DE INTERESSE EM CUBA

NO CASO DE GRUPOS: SOLICITAR TARIFA AÉREA.

SUPERE-SE A VIAJAR!

congressos.eventos@planetaestavel.com

