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IV Conferência Internacional PELO EQUILÍBRIO DO MUNDO 
 

A partir do dia 28 até 31 de Janeiro de 2019 
Palácio das Convenções, Havana, Cuba 

 
O Projeto de Solidariedade Internacional José Martí, patrocinado pela UNESCO, foi 
criado em 2003 ao ser aprovado pela Conferência Geral dessa organização 
internacional, a qual conta com o apoio da Organização dos Estados Ibero-americanos 
para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) assim como outras instituições 
internacionais de diverso caráter que se tem incluído ao presente Projeto, o qual é 
regido por um órgão de direcção colegiado, constituído por más de trinta intelectuais 
reconhecidos e relevantes de diversos países que fazem parte de seu Concelho 
Mundial.   
 
O presente Projeto é coordenado pelo Escritório do Programa Martiano de Cuba e na 
época presente é avaliado como a única iniciativa supranacional existente no intuito 
de beneficiar o estudo, o conhecimento e a divulgação da vida e a obra de uma figura 
cimeira no âmbito das ideias. 
 
Desde seu começo, o Projeto José Martí propiciou um grande movimento internacional 
encaminhado a espalhar o legado do Apóstolo e Herói Nacional cubano, o qual se 
observa na sua capacidade de convocatória e na quantidade de actividades que 
ligadas a ele são feitas nas diversas regiões e países, abrangido a concessão do 
Prêmio Internacional José Martí da UNESCO. 
 
Os programas de trabalho do Projeto são feitos por períodos de três anos, devendo 
concluir com a celebração de um foro mundial de pensamento plural como este que 
cá estamos a convocar. 
 
Nesta ocasião, será a IV Conferência Internacional PELO EQUILIBRIO DO MUNDO, 
que se celebrará no Palácio das Convenções de Havana, a partir do dia 28 até o dia 
31 de Janeiro de 2019. 
 
No evento que lhe antecedeu, a II Conferência Internacional COM TODOS E PARA O 
BEM DE TODOS (Janeiro de 2016) participaram mais de mil delegados de 53 países 
de todos os continentes. As exposições, intervenções e reflexões deste foro foram 
recolhidas num libro digital o qual foi distribuído nas universidades e bibliotecas de 
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diversas partes do mundo, o qual far-se-á também com a que estamos a convocar 
para Janeiro de 2019. 
 
Aqueles participantes que se inscrevam neste encontro mundial de pensamento plural 
receberão Diplomas acreditadores com os correspondentes créditos acadêmicos. 
 
A IV Conferência Internacional PELO EQUILIBRIO DO MUNDO é, além disso, uma  
extensão dos debates do Congresso Mundial de Humanidades efetuado em agosto de 
2017 na cidade de Lieja, Bélgica, a qual foi auspiciada pela UNESCO assim como pelo 
Concelho Internacional para a Filosofia e as Ciências Humanas.  
 
 
Também serão debatidos outros temas neste foro mundial nomeadamente: 
 

 A importância do dialogo intercultural. 

 As artes: perspectivas da diversidade. 

 O papel e os desafios dos novos movimentos sociais. 

 A luta pela Paz. 

 A solidariedade como bastião da convivência. 

 A necessidade de deter a destruição incessante de ecossistemas vitais para a 
existência da nossa espécie. 

 O problema da carência de agua potável e a situação da despovoação nas 
regiões rurais.  

 Os riscos e as esperanças que oferece o desenvolvimento tecnológico e 
científico, sobretudo as novas tecnologias da informação. 

 O acesso à educação e a cultura para o exercício dos direitos humanos básicos 
nas circunstâncias do século XXI. 

 A luta contra todas as formas de discriminação – de género, raça, credo, idade 
e condição social – que legitimam a desigualdade e criminalizam a luta pela 
justiça social. 

 A saúde como direito inaleinável de todos os seres humanos. 

 O papel das organizações femininas na transformação social. O direito da 
mulher na sociedade. 

 O papel da juventude, os estudantes e das suas organizações; sua inserção 
nos processos de mudanças. 

 O movimento sindical e seu papel nas lutas por um mundo melhor sob as novas 
condições criadas pela crise global. 

 A necessidade de imaginar e construir economias novas, com base nas 
relações harmoniosas dos seres humanos entre si e com seu entorno natural, 
que tenham como propósito um desenvolvimento sustentável. 

 Da teoria à prática: incorporação de realidades para projectos de equidade 
social. 
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 Integração e solidariedade na América Latina e o Caribe. Possibilidades e 
perigos. 

 As organizações religiosas, o ecumenismo, seu contributo para a paz e para o 
mundo terrenal que anseiam os seres humanos de boa vontade. 

 As populações indígenas e as minorias étnicas: a necessidade de políticas de 
inclusão e respeito, perante a exclusão  e a marginação.  

 O consumo de estupefacientes e o narcotráfico: causas, consequências e 
enfrentamento a esse flagelo generalizado. 

 O estímulo da democracia participativa como médio para a construção de 
sociedades novas. 

 A necessidade de encarar o terrorismo em todas suas formas. 

 A justiça como valor universal de paz. 

 O marco ético de referência para a ação social perante a crise, a partir dos 
melhores contributos do pensamento latino-americano, desde Simón Bolívar e 
José Martí, até os mais relevantes pensadores do século XX e dos nossos dias. 

 
Cada um destes campos e linhas temáticas, como se pode observar, pode e devem 
ser objeto de múltiplas iniciativas pontoais e variantes para serem tratadas pelos 
interessados. Todas elas serão benvindas. 
 
O programa científico da Conferencia abrangerá – além das comissões de trabalho 
por temáticas, nas quais serão debatidas as exposições que sejam apresentadas, 
participações especiais, painéis sobre temas de interesse internacional; um simpósio 
sobre bioética e desenvolvimento; um foro juvenil de amplio espectro assim como 
outras modalidades de reflexão. 
 
Fazemos um apelo a todos os intelectuais progressistas no mundo, aos educadores, 
artistas, escritores e jornalistas; a todos os lutadores sociais, aos dirigentes sindicais, 
de partidos políticos, de organizações juvenis, femininas, camponesas, indígenas, e 
profissionais, assim como às organizações não governamentais impulsionadas pelos 
princípios de justiça e equidade; às universidades e outras instituições educacionais, 
científicas, religiosas e culturais; aos governos integrados por pessoas de boa vontade, 
para divulgar e fazer parte deste encontro que é convocado à luz do pensamento de 
José Martí e que tem a vontade de contribuir aos esforços para  sensibilizar a opinião 
pública internacional no intuito de criar uma consciência mundial contra os males que 
sofre hoje a humanidade e que põe em risco a própria existência da nossa espécie. 
 
 
 
O pessoal pode pagar pela vía online por intermédio do site web oficial do evento: 
http://www.porelequilibriodelmundocuba.com ou diretamente ao chegar ao Palácio das 
Convenções, na altura da acreditação. 

http://www.porelequilibriodelmundo.com/
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No intuito da elaboração e inclusão no Programa, os participantes na modalidade de 
expositores devem realizar a inscrição de seu trabalho no Comité Organizador antes 
do dia 30 de novembro de 2018, com o título da exposição, os dados do autor e um 
resumo o qual não exceda das 100 palavras em letra Arial 12, especificando qual o 
médio audiovisual requere para a sua exposição.  Não é garantido que os resumos 
apresentados no Comité Organizador ulterior a esta data apareçam impressos no 
Programa do evento. 
 
Para conhecer informações adicionais e estabelecer contatos com o Comité 
Organizador do evento, a pessoas interessadas podem estabelecer comunicação 
direta pelo correios electrónicos: hpardo@cubarte.cult.cu e jmarti@cubarte.cult.cu e 
também pelos telefax (537) 833 9818 y/o (537) 836 4756; e pelos telefones (537) 838 
2233 / 838 2297 / 838 2298. Ou diretamente na sede do Comité Organizador em Calle 
Calzada No. 803, entre 2 y 4, Vedado, La Habana, Cuba. Código Postal 10400. 
 
Também pode consultar, o site web deste foro: 
http://www.porelequilibriodelmundocuba.com  Ao mesmo tempo ficaria a disposição 
dos interessados a Lic. Mireya Mesa Tamargo, Organizadora Profissional de 
Congressos, Apartado Postal 16046, La Habana, Cuba. Telefones (537) 208 6176 / 
202 6011 al 19, ext. 1512, E-mail mireya@palco.cu 
 
 
É TRADUÇÃO FIEL DO ORIGINAL 

Equipo de Servicios de Traductores e Intérpretes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:hpardo@cubarte.cult.cu
mailto:jmarti@cubarte.cult.cu
http://www.porelequilibriodelmundocuba.com/
mailto:mireya@palco.cu

