Apresentação
O ISCE Douro vai realizar, no próximo mês de junho, o FÓRUM INTERNACIONAL ÁFRICA,
COOPERAÇÃO, EDUCAÇÃO e DESENVOLVIMENTO (II FIACED). O I FIACED começou
a dar os primeiros passos há pouco mais de dois anos para se materializar em junho de
2016, tendo sido considerado um êxito por quantos nele intervieram. A participação de
investigadores, pedagogos e empreendedores de instituições provenientes de mais de 30
nacionalidades, o registo de mais de 100 comunicações apresentadas e publicadas nas Atas
do Fórum, somados à perceção de que, no enquadramento de uma mundividência
universalista, foram praticados os princípios da cooperação e da solidariedade, e ao
exercício de uma produtiva partilha de experiências livremente assumido como metodologia
de trabalho conjunto, constituíram-se em outros tantos motivos para justificar o sucesso da
primeira edição. Estes hão de converter-se agora em boas razões para que o desafio desta
2ª Edição inscreva como metas prioritárias a atingir, a melhoria geral da organização do
evento, um nível de elevada qualidade das participações nas áreas temáticas propostas, e
o tratamento inovador em temas pouco ou nada tratados anteriormente, bem como a
solidificação dos laços cooperativos e do intercâmbio entre as pessoas e as instituições.
Quando propomos, na mira do progresso civilizacional dos Povos, atualizar
colaborativamente e de forma aberta, os objetivos da Cooperação, do Desenvolvimento e
da Educação, queremos que o II FIACED se constitua, ainda mais do que o I, numa
qualificada oportunidade de encontro de visões e abordagens dos problemas do nosso
Mundo de hoje. Poderemos fazê-lo, também, e mais uma vez, sentindo a alegria de
estarmos juntos!
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O II FIACED tem como objetivos:
• Aprofundar a comunicação e a partilha entre diferentes intervenientes na formação numa
perspetiva de educação para o desenvolvimento e para a cooperação;
• Debater práticas colaborativas de intercâmbio e parceria ao nível da formação, projetos de
investigação e desenvolvimento entre instituições do Ensino Superior;
• Criar oportunidades de partilha e fomento de boas práticas nas relações e cooperação
internacionais entre instituições.
Dado o seu carácter holístico, o Fórum tem áreas temáticas muito diversificadas,
nomeadamente, Supervisão Pedagógica, Educação, Currículo e Didáticas, Educação
Artística, Educação não formal, Educação e Formação Profissional, Educação ao longo da
vida, Educação de Adultos, Educação Ambiental, Educação para a Saúde, Educação Social,
Pedagogia Social, Serviço Comunitário, Políticas Educativas, Práticas formais e não formais
de ensino aprendizagem, Desenvolvimento Humano, Desporto e Educação Física.

Presentation
In June 2018, ISCE Douro will hold the second International Forum on Africa,
Cooperation, Education and Development (II FIACED). The first FIACED took place two
years ago, in June 2016, and was considered a success by those who took part in it. This
success was due to the participation of researchers, pedagogues and entrepreneurs from
more than 30 nationalities, and the presentation of over 100 papers. It was carried out in the
spirit of cooperation and solidarity, shared experiences and a global outlook.
These goals will continue in this 2nd edition, while improving the organisation of the event,
maintaining a high level of participation in all of the proposed themes, innovation in themes
which were previously under represented, and solidifying cooperation between individuals
and institutions.
The objective is Cooperation, Development and Education and the progress of civilisation.
Our aim is for FIACED II to exceed those of FIACED I in creating new approaches and visions
of the problems of our world today, through collaboration, and openness. Once again, we
can feel the joy of being together!
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The objectives of the FIACED II are:
• Deepen the communication and exchange of information between different stakeholders in
education and training for development and cooperation;
• To discuss collaborative practices of exchange and partnership in training, research and
development projects among institutions of Higher Education;
• Create opportunities for sharing and fostering good practices in international relations and
cooperation between institutions.
Given its holistic character, the Forum focuses on diversified thematic areas, namely,
Pedagogical Supervision, Education, Curriculum and Teaching, Art Education, Non-formal
Education, Vocational Education and Training, Adult Education, Environmental Education,
Health Education, Social Education, Social Pedagogy, Community Service, Educational
Policies, Formal and Informal Learning and Instruction Practices, Human Development,
Sports and Physical Education.

