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Simpósio: MEIO AMBIENTE COMO DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL 

 

RESUMO: O problema da globalização reforça que todos os Direitos Humanos são 

universais, indivisíveis, interdependentes e se relacionam. A questão da universalidade dos 

Direitos Humanos tem sido amplamente debatida. A participação, no I Congresso 

Internacional de Direito Público: Justiça e Efectivação dos Direitos Humanos, tem como foco 

a reestruturação e humanização da gestão dos Projetos Educativos, nos agrupamentos 

escolares. Os Projetos Educativos tornaram-se instrumentos chave para lidar com a 

implementação da mudança e eficiente uso dos recursos. A intervenção envolve o 

desenvolvimento de uma rede colaborativa de gestão do sucesso e boas práticas. O fluxo do 

conhecimento disponível e os ambientes construídos chamam a atenção para a diversidade de 

problemas que em conjunto produzem um efeito cumulativo que conduz à observação dos 

problemas educativos globais.O 4º ODS “…Ensure inclusive and equitable education and 

promote lifelong learning opportunities for all…”, reforça o que é inovador na agenda 2030. 

Releva-seo acesso à inclusão,  equidade, qualidade,resultados da aprendizagem em todos os 

níveis  e para as pessoas de todas as idades. Não deixar ninguém para trás contínua a colocar 

desafios e preocupações com o melhoramento da qualidade da educação para todas as 

crianças (dos 0 aos 18 anos), juventude e adultos.Assegurar a capacitação para todos exige 

indicadores cuja matriz asseguramúltiplos níveis de qualidade. Integrando o nível meso, o 

conjunto instrucional e o provimento dos serviços educativos surgem valorizados. O sucesso 

da educação não consiste num conjunto de actos discretos, mas sim na 

intervenção,compreensão e aprendizagens formais, informais e não formaispartilhadas 

socialmente. O conhecimento e envolvimento no comportamento organizacional, baseado na 

história institucional, torna-se capacitante, assim como a segurança biofísica. Reduzir as 

desigualdades, assegurar oportunidades e recursos equitativos no acesso à cobertura universal 

quer da Saúde, quer da Educação, é prioritário.  O financiamentopúblico ou privadode tem 

que fortalecer o essencial das funções de emergência pública na efectivaçãodos Direitos 

Humanos,  com indicadores globais, temáticos, regionais e nacionais,interação de boa 

memória, garantia  prestada constitucionalmente num Estado de Direito Democrático. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Estado de Direito; Qualidade da Educação; Declaração Incheon e 

Educação 2030. 
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