V Conferência Internacional
PELO EQUILÍBRIO DO MUNDO
“ Com todos e para o bem de todos”
De 25 a 28 de Janeiro de 2022
Havana, Cuba

FÓRUM PLURAL E MULTIDISCIPLINAR CONVOCADO POR
O Projecto José Martí de Solidariedade Internacional
Auspiciado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
(UNESCO), foi aprovado pela 32ª Conferência Geral dessa Organização no ano 2003.
Coordenado pelo Escritório do Programa José Martí em Cuba, demonstrou uma capacidade
visível de convocar pessoas de todo o mundo por meio de múltiplas ações ligadas a ele que
ocorrem em diferentes regiões e países, incluindo o Prêmio Internacional UNESCO / José
Martí, instituído pelo Conselho Executivo da UNESCO por iniciativa do Governo de Cuba,
em novembro de 1994.
ESTA EDIÇÃO
Apela a todas as pessoas de boa vontade, intelectuais, educadores, artistas, escritores,
jornalistas, políticos, ativistas sociais, líderes sindicais, partidos políticos, organizações de
mulheres, organizações juvenis, religiosas, camponesas e científicas e organizações nãogovernamentais promovidas por os princípios da justiça e equidade, prontas para fazer
deste fórum de pensamento plural e multidisciplinar um espaço que contribua para criar
uma consciência no público mundial contra os males comuns que a humanidade enfrenta e
põe em perigo a própria existência de nossa espécie.
Na edição anterior, a Conferência reuniu quase mil delegados de 63 países, de 28 a 31 de
janeiro de 2019 em Havana, Cuba. Desta vez convocamos à V Conferência Internacional
PELO EQUILÍBRIO DO MUNDO “Com todos e para o bem de todos” a celebrar-se por ocasião
do 169º Aniversário do natalício de José Martí, grande pensador universal de profundas
convicções humanistas, anti-imperialistas, éticas e de justiça social. Nela serão abordados
os problemas globais mais prementes que afetam a Humanidade na época atual.
Esta Conferência Internacional continuará a ser uma extensão dos debates do Congresso
Mundial de Humanidades realizado em Agosto de 2017 em Lieja, Bélgica, auspiciado pela
UNESCO e pelo Conselho Internacional para a Filosofia e as Ciências Humanas.
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Mediante conferências magistrais, intervenções especiais, comissões, painéis, um foro
juvenil e outras modalidades de reflexão temas amplos e variados serão abordados, como
corresponde a um foro plural e multidisciplinar desta natureza e magnitude. O evento
desenvolverá uma agenda abrangente que incluirá:
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Experiências derivadas da pandemia do
COVID-19.
O diálogo e a diversidade cultural.
Papel e desafios dos movimentos sociais.
Necessidade da solidariedade.
A inadiável luta pela paz e o
desarmamento nuclear.
A problemática da água em todos os
seus aspectos.
Riscos e esperanças das novas
tecnologias da informação (TIC).
Notícias falsas, ética e redes sociais.
Responsabilidades do jornalismo na
conjuntura atual.
O ecossistema e a sua defesa.
Políticas culturais e identidade nacional.
As artes e as letras e particularmente a
poesia na formação de uma
espiritualidade e uma cultura de
resistência.
O multilateralismo como mecanismo
indispensável para o equilíbrio mundial.
A integração como uma necessidade para
assumir os desafios do mundo
contemporâneo.
Desenvolvimento sustentável e equidade
social.
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O homem e a segurança alimentar.
Educação e direitos humanos no século
XXI.
A luta contra todas as formas de
discriminação.
Igualdade de género na sua expressão
verdadeira e real.
Os sindicatos no meio da globalização
neoliberal.
Diversidade religiosa, ecumenismo e
espiritualidade.
O problema do consumo de
estupefacientes e o narcotráfico.
O papel da juventude e das novas
gerações: hoje e no futuro.
O combate ao terrorismo em todas as
suas formas, incluído o terrorismo de
Estado.
Construção de uma democracia
participativa e efectiva.
A justiça como sol do mundo moral.
Contribuições do pensamento latinoamericano, -desde Simón Bolívar e José
Martí,- até os mais relevantes
pensadores da contemporaneidade.

INFORMAÇÃO GERAL
LOCAL E IDIOMAS: A ser realizado no Centro de Convenções de Havana, Cuba, As Línguas
oficiais da Conferência serão: espanhol, inglês e português, enquanto no plenário também
haverá interpretação simultânea em francês e russo.
SUBMISSÃO DE TRABALHO: os participantes na modalidade de Palestrantes devem realizar a
inscrição do seu trabalho perante o Comité Organizador antes de 30 de Novembro de 2021,
com o título da palestra, os dados do autor e um resumo de não mais de 100 palavras em letra
Arial 12, especificando qual o meio audiovisual de que precisa para a sua exposição.
MEMÓRIAS DO EVENTO: Ao final deste fórum, será publicado um livro em formato digital para
distribuição nas universidades e na extensa rede de Contatos do Projeto José Martí de
Solidariedade Internacional. Por esse motivo, convidamos os participantes registrados como
oradores a enviar seus trabalhos completos.
CRÉDITOS: Os delegados registrados como oradores ou participantes receberão diploma
acreditador com os correspondentes créditos académicos, segundo as normas internacionais.
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QUOTAS DE INSCRIÇÃO:
Delegados
120.00 CUC
Estudantes de Pré-grau
70.00 CUC (apresentar o cartão acreditador)
Acompanhantes
50.00 CUC
(*) Estudantes de pós-graduação deverão inscrever-se como delegados plenos.
A pessoa pode pagar por via on-line através do sítio web oficial do evento:
http://www.porelequilíbriodelmundocuba.com ou directamente à sua chegada ao Palácio das
Convenções, no momento da acreditação.
CONTATOS
Comitê Organizador do Evento:
Correios electrónicos: hpardo@cubarte.cult.cu e jmarti@cubarte.cult.cu
Telefax (537) 833 9818 e/ou (537) 836 4756
Telefones (537) 838 2233 / 838 2297 / 838 2298
Sede da Comissão Organizadora na Calle Calzada Nº 803, entre 2 e 4, Vedado, Havana, Cuba.
Código Postal 10400.
Sítio web deste foro:
http://www.porelequilíbriodelmundo.com
Organizadora Profissional de Congressos
Lic. Mireya Mesa Tamargo
Apartado Postal 16046, Havana, Cuba.
Telefones: (537) 208 6176 / 202 6011 até ao 19, ramal 1512,
Correio electrónico: mireya@palco.cu
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