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Informações e documentos orientadores 

 A Educação para Segurança, a Defesa e a Paz, uma das áreas temáticas da educação 

para a cidadania, permite refletir, conhecer e aplicar os princípios fundamentais para a 

boa convivência coletiva nas sociedades democráticas, indispensáveis a uma 

participação responsável do cidadão, favorecendo a sua segurança e a dos outros, 

numa cultura de paz. 

Assim, no quadro da Educação para a Cidadania, nomeadamente da Educação para a 

Segurança e a Defesa, 

foi celebrado um protocolo de colaboração entre o Ministério da Educação e Ciência 

(MEC) e o Ministério da Defesa Nacional (MDN), tendo como principal objetivo 

promover a divulgação dos valores e das matérias da segurança e da defesa nos 

ensinos básico e secundário. 

Na sequência deste protocolo, o Instituto de Defesa Nacional (IDN), pelo MDN, e a 

Direção-Geral da Educação (DGE), pelo MEC, elaboraram em conjunto um 

referencial de Educação para Segurança, a Defesa e a Paz, para os ensinos básico e 

secundário. Estão também a colaborar na conceção, realização e divulgação de 

atividades de formação de professores, no quadro da formação contínua, e, irão ainda 

incentivar e apoiar iniciativas relevantes da sociedade civil, relacionadas com a 

promoção de uma cultura da segurança, da defesa e da paz, que se integrem no Projeto 

Educativo das escolas. 

Contacto: cidadania.edu.defesa.seguranca@dge.mec.pt  
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http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ficheiros/protocolo_mec_mdn.pdf
http://www.idn.gov.pt/index.php
mailto:cidadania.edu.defesa.seguranca@dge.mec.pt
http://www.dge.mec.pt/referencial-de-educacao-para-seguranca-defesa-e-paz-0
http://www.dge.mec.pt/documentos-de-referencia
http://www.dge.mec.pt/recursos-1
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* Documentos de Referência 

 Carta da Organização das Nações Unidas  

 Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos  

 

Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos Sociais e Culturais 

Protocolo Facultativo ao Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos 

Sociais e Culturais [Resolução da Assembleia da República nº 3/2013, de 21 de janeiro] 

 

Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança relativo à 

Participação de Crianças em Conflitos Armados 

Adoptado e aberto à assinatura, ratificação e adesão pela resolução A/RES/54/263 da 

Assembleia Geral das Nações Unidas, de 25 de Maio de 2000. 

 Lei da Defesa Nacional  

 Lei Orgânica de Bases da Organização das Forças Armadas  

 

Conceito Estratégico de Defesa Nacional 2013 [CEDN 2013] 

Aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2013, de 5 de abril. 

 

II Plano Nacional de Ação para a Implementação da Resolução do Conselho de 

Segurança das Nações Unidas n.º 1325 (2000) sobre Mulheres, Paz e Segurança 

(2014-2018)  

 

Recursos - em formato e-book e em PDF interativo, o Documento de apoio Referencial de 

Educação para a Segurança, a Defesa e a Paz – As forças Armadas e as Forças de Segurança 

e os Serviços de Segurança, que incorpora contributos da responsabilidade dos diferentes 

ramos das Forças Armadas (Marinha, Exército e Força Aérea), das Forças de Segurança 

(Guarda Nacional Republicana e Polícia de Segurança Pública) e Serviços de Segurança 

(Polícia Judiciária, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e Serviço de Informações de 

Segurança), solicitados a estas instituições pelo Instituto da Defesa Nacional (IDN). Para além 

dos contributos institucionais, inclui também textos de vários autores/investigadores que 

tratam desta matéria e explicitam conceitos, tais como o Conceito Estratégico de Defesa 

Nacional e o Conceito de Segurança, na perspetiva da segurança nacional, e nas suas várias 

dimensões (coletiva, comum, cooperativa, global, humana…). 

Destinado a docentes, este documento incide sobre os objetivos de aprendizagem e 

descritores de desempenho inseridos no tema D - As Forças Armadas e as Forças de 

Segurança e Serviços de Segurança – O quadro Institucional, Organização e Missões, do 

Referencial de Educação para a Segurança, a Defesa e a Paz, e pretende constituir-se como 

um recurso facilitador para a operacionalização do RESDP. 

http://www.fd.uc.pt/CI/CEE/pm/Tratados/carta-onu.htm
http://www.cne.pt/sites/default/files/dl/2_pacto_direitos_civis_politicos.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/educacao_para_a_Defesa_a_Seguranca_e_a_Paz/documentos/pacto_internacional_sobre_direitos_economicos_sociais_culturais.pdf
http://www.dgpj.mj.pt/sections/noticias/entrada-em-vigor-do/downloadFile/attachedFile_f0/RAR_3_2013.pdf?nocache=1368176744.96
http://www.dgpj.mj.pt/sections/noticias/entrada-em-vigor-do/downloadFile/attachedFile_f0/RAR_3_2013.pdf?nocache=1368176744.96
http://www.unicef.pt/docs/pdf/protocolo_facultativo_criancas_em_conflitos_armados_pt.pdf
http://www.unicef.pt/docs/pdf/protocolo_facultativo_criancas_em_conflitos_armados_pt.pdf
http://www.emgfa.pt/documents/1stcdg49738f.pdf
http://www.emgfa.pt/documents/1stcdg49738f.pdf
http://www.defesa.pt/Documents/20130405_CM_CEDN.pdf
http://www.cnpcjr.pt/preview_documentos.asp?r=4988&m=PDF
http://www.cnpcjr.pt/preview_documentos.asp?r=4988&m=PDF
http://www.cnpcjr.pt/preview_documentos.asp?r=4988&m=PDF
http://www.dge.mec.pt/recursos-1
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/educacao_para_a_Defesa_a_Seguranca_e_a_Paz/documentos/forcas_armadas_e_forcas_servicos_de_seguranca.epub
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ECidadania/educacao_para_a_Defesa_a_Seguranca_e_a_Paz/documentos/forcas_armadas_e_forcas_servicos_de_seguranca.pdf

