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EMVIAGEM 2018 

O Ministério da Educação da República de Cuba e o Palácio de Convenções de Havana, têm o prazer de convidar-vos 

para o evento Pedagogia 2019, em ocasião de celebrar a sua decimo-sexta edição, de 4 a 8 de Fevereiro de 2019, e 

que decorrerá em Havana, Cidade Maravilha, no 500º aniversário da sua fundação. 
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Temáticas Gerais 
 

01. Educação em valores e cidadã por uma cultura de paz. 

02. Desempenho profissional do docente no aperfeiçoamento e 

transformação dos sistemas educativos. 

03. Desafios e perspectivas em formação docente. 

04. Políticas públicas em Ciências, tecnologia e inovação para um 

desenvolvimento inclusivo e sustentável. 

05. As tecnologias da informação e das comunicações em educação pelo  

desenvolvimento sustentável. 

06. Avaliação da qualidade para uma educação inclusiva e equitativa no 

quadro da Agenda Educativa 2030. 

07. Educação ambiental para o desenvolvimento sustentável e para 

prevenção de desastres. 

08. Cultura para o desenvolvimento sustentável. 

09. Atenção integral à infância e à adolescência. 

10. Organização e administração das instituições educativas. 
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Temáticas Gerais 
 

11. Aportes das Ciências da Educação para o desenvolvimento da prática 

educativa. 

12. Integração escola- família- comunidade para um desenvolvimento 

sustentável. 

13. Alfabetização e educação de jovens e adultos. 

14. Pensamento educativo latino-americano. José Martí e Fidel Castro na 

obra  educacional cubana. 

15. Universidade e a agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. 

16. Influência dos sindicatos e grémios de docentes no desenvolvimento 

sustentável da educação. 

17. Educação  inclusiva, equitativa, de qualidade e aprendizagem durante 

toda a vida para todos. 

18. Educação para os povos indígenas e do sector rural. Políticas inovadoras 

para o  desenvolvimento humano sustentável. 
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Temáticas Gerais 
 

19. Formação técnica e profissional de qualidade e sua contribuição para o  

desenvolvimento socioeconómico dos países. 

20. Papel das empresas no desenvolvimento de uma educação de 

qualidade. 

21. Promoção e educação para a Saúde e a sexualidade nas instituições 

educativas. 

22. Educação física e o desporto para uma educação inclusiva, equitativa e 

de  qualidade durante toda a vida. 

23. Língua, cultura artística e literária. 

24. Retos da Formação laboral para aceder ao emprego e ao trabalho.  

25. Cooperação internacional para uma educação de qualidade. 

26. Prevenção, desde os sistemas educativos, dirigida a garantir a 

protecção das meninas, meninos e adolescentes contra as diferentes 

formas de violência às adições, contrabando de pessoas e outros delitos.  
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Cursos pré congresso 4 de Fevereiro 

Abertura e Conferência 

inaugural 

4 de Fevereiro  

Actividades científicas 5 a 8 de Fevereiro 

Visitas a instituições 5 a 7 de Fevereiro  

Encerramento 8 de Fevereiro  

ESQUEMA  
DO 

 PROGRAMA GERAL 



As temáticas gerais vão debater-se em simpósios, em fóruns e ainda vão tratar-se em cursos (pré-congresso e paralelos ao evento), 

desenvolvidos por docentes e investigadores de alto nível profissional e experiência. 

 
Simpósio 1: Atenção integral de qualidade à primeira infância. 
Presidência:  
MSc. María de los Ángeles Gallo Sánchez, Directora Nacional do nível educativo Primeira Infância do Ministério da Educação 
Descrição: Atenção integral de qualidade à primeira infância 
  
Simpósio 2: Inclusão educativa, trânsito à inclusão social 
Presidência 
Dr. C. Marlen Triana Mederos, Directora Nacional do nível educativo Educação Especial do Ministério da Educação.  
Descrição: Na actualidade, com implementação da agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, os sistemas educativos têm o 
reto de fomentar igualdade de oportunidades como condição essencial para alcançar a incluso social, mediante participação activa de 
todos os educandos nos processos educativos e sociais. O objectivo quatro da agenda 2030 está dirigido a garantir uma educação 
inclusiva, equitativa e de qualidade e para promover oportunidades de aprendizagem permanente para todos. A Conceição do 
simpósio propicia a abordagem da inclusão educativa como expressão do reconhecimento ao direito a uma educação de qualidade 
para todos. Constitui um espaço para refletir, o debate científico e intercâmbio de experiências entre docentes, famílias, organizações 
sociáis, entre outros, desde posições teórico- metodológicas que revelam a necessidade de uma educação inclusiva para todos, como 
trânsito para a inclusão social. 
  
Simpósio 3: Acesso a uma Educação Primária inclusiva, equitativa e de qualidade 
Presidência:  
MSc. Dania López Gulbone, Directora Nacional do nível educativo Primário do Ministério da Educação 
Descrição: O simpósio constituirá um espaço de intercâmbio e de debate das melhores experiências práticas e investigativas, no 
caminho para se garantir uma Educação Primária inclusiva, equitativa e de qualidade, centralizada na aprendizagem, o 
desenvolvimento e Formação integral dos estudantes, correspondentemente com os objectivos de Desenvolvimento Sustentável da 
Agenda 2030. 
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Simpósio 4: Educação para adolescentes e jovens: Políticas inovadoras para o desenvolvimento sustentável 
Presidência: 
Dr. C. Adalberto Revilla Vega, Director Nacional do nível educativo Secundário do Ministério da Educação 
Descrição: Educação para adolescentes e jovens: Políticas inovadoras para o desenvolvimento sustentável 
 
 
Simpósio 5: Formação técnica e profissional de qualidade e sua contribuição para o desenvolvimento socioeconómico dos países 
Presidência: 
MSc. Alexander Manso Díaz, Chefe do Departamento de Capacitação do nível educativo Ensino Técnico e Profissional do Ministério da 
Educação 
Descrição: Este simpósio tratará temáticas fundamentais, entre as que se destacam: o lugar estratégico da Formação técnica e 
profissional sua função dinamizadora no desenvolvimento socioeconómico dos países, as actuais exigências e perspectivas para 
Formação e capacitação de técnicos de nível médio nos diferentes contextos de educação técnica e profissional, em particular a 
Integração da escola e da entidade laboral, o currículo das carreiras técnicas, formação e capacitação de professores de nível médio e 
superior e os especialistas da produção, bem como o trabalho de profissionalização dos conteúdos da formação geral, formação 
vocacional e orientação profissional para as diferentes especialidades e o trabalho científico investigativo fase o cumprimento dos 
objectivos de desenvolvimento sustentável. 
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Simpósio 6: Alfabetização e educação de jovens e adultos, atendendo a diversidade sociocultural e económica de cada país. 
Presidência: 
Dr. C. Maura Tomasén León, Directora Nacional do nível educativo Educação de Adultos do Ministério da Educação 
Descrição: Concretização de uma educação de qualidade é a base para o melhoramento da vida das pessoas jovens e adultas e para o 
desenvolvimento sustentável. Mo simpósio de Alfabetização e Educação Básica de Jovens e Adultos propõe-se promover a reflexão e o 
debate sobre temáticas relacionadas com o diagnóstico, aprendizagem e avaliação de pessoas jovens e adultas, Formação, capacitação 
e superação de directivos e docentes, políticas educativas inclusivas, experiências de alfabetização e EDJA, implementação dos 
programas cubanos Eu, sim posso seguir, em diferentes países, e a introdução de resultados de investigação. Na  agenda 2030 e os 
objectivos Sustentáveis: Uma oportunidade para a América Latina e as Caraíbas, convoca-nos para aumentar substancialmente o 
número de jovens e de adultos que têm as competências necessárias, em particular técnicas e profissionais, para acederem ao 
emprego, o trabalho docente, e o empreendedorismo, do que sejam capazes. 

 
Simpósio 7: Desafios da Formação inicial e permanente de Profissionais da educação para um desenvolvimento sustentável. 
Presidência: 
MSc. Gema Díaz Díaz, Directora Nacional de Formação do Pessoal Docente do Ministério da da Educação 
Descrição: A complexidade da época actual em que confluem avanços científicos e tecnológicos de transcendência, crise económica, 
deterioro meio-ambiental, e discriminação, coloca fase a educação e os seus portadores profissionais, os educadores, uma grande 
responsabilidade. Por esta razão, no simpósio enfatiza-se a importância sobre uma Formação docente capaz de assumir os desafios 
que emergem na sociedade e que implica uma transformação social. As experiências centram-se na Formação de Profissionais, com o 
fim de contribuírem para uma educação responsável e preparada a participar nos processos sociais. Põe-se de manifesto os avanços 
na actividade docente e investigativa, em que se revelam as potencialidades e algumas debilidades apreciadas e são sugeridas 
propostas para a sua solução. Propiciará a colaboração e a aprendizagem colectiva que contribuirá a elevar a qualidade da formação 
contínua. 
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Simpósio 8: Educação Superior: desafio fase a agenda 2030 
Presidência: 
Dr. C. Deysi Fraga Cedré, Directora Nacional de Formação de Profissionais do Ministério da Educação Superior 
Descrição: As metas do objectivo 4 da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável incluem o propósito de assegurar o acesso 
igualitário de homens e de mulheres a uma formação profissional e superior de qualidade; bem como o aumento do número de 
jovens e de adultos com as competências necessárias, em particular técnicas e Profissionais, para acederem ao emprego, ao trabalho 
decente e ao empreendedorismo. Para atingir, o cumprimento destas metas têm-se vindo a estender transformações de grande 
transcendência nas políticas da educação terciária e em muitas universidades do mundo como resultado, em grande medida, do 
desenvolvimento das ciências, da inovação e do impacto da globalização no mundo. É propósito neste simpósio a promoção do 
intercâmbio de experiências e de um amplo debate sobre as tendências que caracterizam a educação superior na época actual para 
vencer os desafios que implicam conseguir qualidade, pertinência e excelência nas respostas ao 
  
Simpósio 9: A educação em valores e educação cidadã por uma cultura de paz 
Presidência: 
Dr. C. Miriam Egea Álvarez, Chefe do Departamento de Marxismo Leninismo e de História do Ministério da Educação 
Descrição: O simpósio desenvolverá um interessante intercâmbio académico e científico de experiências sobre educação em valores e 
educação cidadã por uma cultura de paz, como um reclamo e aspiração da Humanidade neste século XXI marcado pelo 
desenvolvimento científico-técnico, em que cada vez urge mais a necessidade de as pessoas, nas suas vida quotidianas nos contextos 
históricos, manifestarem sentimentos, valores e qualidades morais que expressem a essência humana nas suas Relações, 
comportamentos, comunicação e trato, de uma forma responsável e auto-regulada a partir da Sensibilidade e assimilação de uma 
cultura ética, estética e histórica, de orientação humanista e meio-ambientalista, mediatizada pelo respeito na convivência cidadã no 
planeta que partilhamos. O homem deseja perdurar no tempo. A história representa esse propósito, pois a memória histórica 
promove a perenidade das melhores ideias, valores, atitudes dos povos. 
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Simpósio 10: Educação e cultura para o desenvolvimento sustentável 
Presidência: 
Dr. C. Orestes Valdés Valdés, Metodólogo Nacional da Direção de Ciência e Técnica do Ministério da Educação 
Descrição: A Humanidade tem declarado as suas Principais aspirações de desenvolvimento e de progresso económico, social e 
ambiental, entre outros, mediante a Agenda 2030 e os Objectivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).Neste simpósio apresentam-
se e integram-se os trabalhos sobre os projetos, investigações, programas e boas práticas educativas relacionadas com a educação 
ambiental e a educação (energética, sexual, de saúde, câmbio climático, resiliência, prevenção, vial, nutricional, consumo racional, 
produção límpida e outras modalidades), mesmo como a cultura para o desenvolvimento sustentável e tudo o referente à cultura 
(científica, económica, informacional, artística, patrimonial, diversidade e identidade cultural, entre outras).De igual forma, expõe-se 
as propostas e resultados nas diferentes instituições educativas sobre o desenho e currículo escolas, outras atividades. 
 
Simpósio 11: Tecnologias da informação e das comunicações em Educação 
Presidência: 
MSc. Fernando Ortega Cabrera, Director Nacional de Tecnologia Educativa do Ministério da Educação 
Descrição: Os avanços tecnológicos que se produzem a nível mundial, sugerem novos desafios no desenvolvimento e aperfeiçoamento 
das competências tecnológicas e didáticas no uso das TIC no setor da Educação, em correspondência com o planteado no Objectivo de 
Desenvolvimento Sustentável # 4 (ODS) da Unesco. O objectivo deste Simpósio, é oferecer um espaço de intercâmbio, divulgação e 
socialização científica dos resultados das actividades de investigação no uso das tecnologias, combinada com as diferentes formas de 
ensino nos múltiplos contextos onde se desenvolva a educação. Neste simpósio se evidenciarão as boas práticas pedagógicas no 
emprego das tecnologias educativas, desde o uso da rádio, da televisão, páginas web, web-meia, cursos abertos, visitas virtuais 
interactivas, app, entre outros. 
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Simpósio 12: A Ciências da Educação e seu contributo para a qualidade dos Sistemas educativos 
Presidência: 
Dr. Cs. Alberto Valle Lima, Director do Centro de Ciências Pedagógicas 
Descrição: Neste Simpósio tratam-se debates atuais das Ciências da Educação, assim como também os seus desafios mais 
significativos. São consideradas também aquelas teorias emergentes que têm aparecido ou que se tem fortalecido a partir da década 
dos anos 80 do século XX, e que têm começado a influírem nas tendências clássicas, como: pensamento complexo, construtivismo, 
pedagogia crítica, holismo ambientalista, teoria da diversidade, de igual forma, tudo o relacionado com aplicação das tecnologias para 
o ensino. Inclui-se também o relacionado com a Direção científica aplicada ao ensino. E logicamente, tudo aquilo que tenha a ver com 
aplicação prática destas ideias.  
 
Fórum 1: O papel das empresas dentro do universo educativo 
Presidência: 
Esp. Rogel Álvarez Santana, Director da Organização Superior de Empresas do Ministério da Educação 
Descrição: O papel das empresas dentro do universo educativo 
  
Fórum 2: Os sindicatos e as organizações de docentes e de estudantes no desenvolvimento educacional 
Presidência: 
Eng.ª Niurka María González Orberá, Secretária Geral do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Educação, das Ciências e do 
Desporto 
Descrição: O foro abrirá com um painel e incluirá um workshop que propiciará o diálogo e a reflexão, em torno ao cumprimento da 
Agenda 2030 que reflitam a participação e gestão social das organizações de educadores presentes no evento. Intercambiar-se-ão 
experiências entre os representantes de associações de grémios, comunitárias, estudantis e científicas com o propósito de valorizar as 
possibilidades de accionar de maneira conjunta para o conseguimento de uma educação de qualidade a partir da superação e 
formação contínua dos docentes. Entre os temas que se submeterão ao debate destacam-se o desempenho  profissional do docente 
no aperfeiçoamento e transformação dos sistemas educativos, a educação em valores, papel da educação na formação vocacional, a 

influência dos sindicatos e grémios de docentes no desenvolvimento sustentável da educação para elevar a participação cidadã.  
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Programa Científico 
 

O Congresso Pedagogia 2019, na sua XVI edição e sob o lema: 
“Pela unidade dos educadores”, pretende sociabilizar 
resultados científicos e boas práticas do trabalho de milhares 
de Profissionais da educação que respondem aos urgentes 
problemas relacionados com a Educação para conseguirem  
uma educação de qualidade a partir de uma dimensão 
integradora, dirigida a contribuir no cumprimento dos 
Objectivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 20130. 
  
O programa científico do Congresso Pedagogia 2019 estrutura-
se em variadas atividades, dirigidas a satisfazer interesses e 
expectativas dos delegados participantes, referidos ao 
conteúdo das Temáticas Gerais convocadas. 
  
As atividades centrais do programa científico abordarão temas 
atuais e serão dadas por prestigiados especialistas nacionais e 
Internacionais de modo a propiciar um aberto intercâmbio de 
experiências sobre as soluções dadas aos problemas 
educacionais que se afrontam na actualidade, assim e 
examinar formas de cooperação regionais; o que conduz a 
encontrar as raízes de uma pedagogia autóctona que resuma o 
melhor do pensamento educativo latino-americano e universal 
e que serva de fonte inspiradora e arsenal de conhecimentos 
científicos aos educadores perante os desafios de uma 
educação para o desenvolvimento sustentável. 
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Os diversos temas derivados das temáticas definidas para o 
Congresso serão abordados em Simpósios e Foros; e também 
em Cursos que serão desenvolvidos por docentes e 
investigadores de alto nível profissional. 
  
As formas fundamentais para a organização dos simpósios e 
foros são Sessão de Debate e Apresentação de Cartazes, para 
além organizam-se Conferências, Mesas Redondas, Painéis, 
Colóquios e outras formas que propiciam o debate científico a 
partir dos resultados científicos ou orçamentos teóricos dos 
trabalhos apresentados. 
 
As Sessões de Debate, em especial, estão desenhadas para 
permitirem a participação de todos os autores dos trabalhos 
seleccionados, segundo o programa, através do desempenho 
de diferentes papeis na discussão dos temas. Esta forma 
organizativa é diferente da apresentação das ponências, e é 
caracterizada pela apresentação breve dos principais 
resultados da investigação, sendo utilizada ou não a 
tecnologia. São conduzidas por reconhecidos especialistas no 
tema, os que utilizarão 10 minutos de introdução para 
proporem núcleos de conteúdo a serem debatidos. Apenas no 
caso de um tema particular o exigir, o Comité Científico 
decidirá a apresentação oral de ponências com uma duração 
de até 7 minutos por expositor, com um espaço final destinado 
ao debate. 
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Como parte da estrutura e funcionamento de cada simpósio, 
a Apresentação de Cartazes, incluindo as apresentações de 
produtos audiovisuais constitui uma forma organizativa em 
que os autores poderão intercambiar directamente, com os 
participantes interessados, experiências enriquecedoras sobre 
os trabalhos que se apresentarão numa área habilitada para 
esse fim segundo as sessões que se especificam no programa 
de cada simpósio ou foro. Ao finalizar cada sessão os autores 
de cada cartaz vão receber a sua certificação de ponentes.  
 
As Mesas Redondas decorrerão para os participantes nas 
mesmas, sob a acertada Direção de um moderador, possam 
expressar as suas opiniões e diferentes interpretações sobre o 
mesmo aspecto. A participação do público assistente será 
através das perguntas que poderão ser formuladas ao finalizar 
a exposição, e que devem enviar-se por escrito para o 
coordenador durante o decorrer das mesmas. 
 
Os Painéis tratarão diferentes aspectos de um tema por parte 
dos integrantes e poderá haver participação do público, 
mediante perguntas ou expressando as suas experiências e 
opiniões sobre o tema em questão. O painel terá um 
coordenador que será quem dei a ordem da palavra e 
controlará o tempo. 
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O Colóquio é uma forma de organização das actividades 
científicas do Congresso flexível, onde os participantes 
expressam o seu aporte ao tema convocado, prévia entrega de 
uma breve comunicação contentiva do resumo da 
contribuição. Resulta ideal para informar ideias de projetos, 
resultados parciais de investigações, estudos em curso e outras 
aportações no processo. Os autores das propostas aceites 
utilizarão um tempo máximo de 5 minutos para intervirem, se 
for estimado oportuno, entretanto o resto dos participantes 
poderão fazer pergunta ou emitirem opiniões. 
  
Os simpósios e foros manterão uma unidade funcional durante 
todo o desenvolvimento do Congresso e na sua última sessão 
encerrarão com conclusões em que, a partir dos critérios 
expostos pelos autores de trabalhos e delegados em todas as 
sessões, se chegará a avaliações gerais sobre tendências 
existentes e à proposta das principais problemáticas 
educacionais apresentadas em relação com os temas tratados, 
e as suas sugestões para o desenvolvimento dos próximos 
congressos. 
  
Tais conclusões serão parte da Memória Científica do evento e 
vão servir de base para a Declaração Final do Congresso. 
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O programa científico inclui para além das visitas 
especializadas a centros educacionais e instituições científicas 
e culturais de Havana; igualmente uma Exposição 
Associada nas instalações do Grand Foyer do Palácio de 
Convenções. 
 
Todas as actividades do Congresso decorrerão segundo o 
horário estabelecido no programa científico. O Comité 
Organizador reserva-se o direito de poder fazer as 
modificações necessárias ante qualquer eventualidade. 
  
O Comité Científico agradece aos autores de trabalhos 
cumprirem as normativas estabelecidas para cada atividade do 
programa e propõe, que sejam breves e sintéticos na exposição 
dos principais resultados alcançados, nas vias e procedimentos 
empregados e ao aportar pontos de vista e experiências, para 
assim contribuírem ao exitoso desenvolvimentos do debate 
científico. 
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O programa científico inclui para além das visitas 
especializadas a centros educacionais e instituições científicas 
e culturais de Havana; igualmente uma Exposição 
Associada nas instalações do Grand Foyer do Palácio de 
Convenções. 
 
Todas as actividades do Congresso decorrerão segundo o 
horário estabelecido no programa científico. O Comité 
Organizador reserva-se o direito de poder fazer as 
modificações necessárias ante qualquer eventualidade. 
  
O Comité Científico agradece aos autores de trabalhos 
cumprirem as normativas estabelecidas para cada atividade do 
programa e propõe, que sejam breves e sintéticos na exposição 
dos principais resultados alcançados, nas vias e procedimentos 
empregados e ao aportar pontos de vista e experiências, para 
assim contribuírem ao exitoso desenvolvimentos do debate 
científico. 
 
 



 

Itinerário de viagem 

 

1º Dia – 03 de Fevereiro (Dom.) –  Havana 

Chegada ao aeroporto de Havana. Assistência local e transporte para o hotel 

selecionado. Distribuição dos quartos. Alojamento. 

 

2º ao 7º Dias – 04 a 09 Fevereiro (Seg. a Sáb) – Havana 

Pequeno-almoço e alojamento no hotel. 

Dias totalmente dedicados à participação no PEDAGOGIA 2019. 

Transporte diário do hotel para o Palácio das Convenções e vice-versa. 

 

8º Dia – 10 Fevereiro (Dom.) – Havana 

Pequeno-almoço no hotel. 

Em hora a informar, transporte do hotel para o aeroporto. 

Assistência nas formalidades de embarque.  

 

 

    Fim dos nossos serviços  
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PREÇO POR PESSOA 
HOTEL 

NACIONAL 5* 

HOTEL 

MELIÁ 

COHIBA  

OU MELIÁ 

HABANA 5* 

HOTEL 

RIVIERA 4* 

HOTEL 

MEMORIES 

MIRAMAR 4* 

 

HOTEL 

PANORAMA 4* 

 

EM QUARTO DUPLO 
€ 870 € 870 € 791 € 791 € 791 

EM QUARTO  

INDIVIDUAL 

€ 1.255 € 1.285 € 1.087 € 1.055 € 1.008 

PREÇO POR PESSOA 

HOTEL 

ARMADORES 

DE 

SANTANDER 4*  

HOTEL 

FOUR 

POINTS 

QUINTA 

AVENIDA 

4* 

HOTEL 

HABANA 

LIBRE 4* 

HOTEL 

PLAZA 4* 

HOTEL 

COMODORO 4* 

EM QUARTO DUPLO 
€ 732 € 732 € 692 € 595 € 515 

EM QUARTO  

INDIVIDUAL 

€ 989 € 1.055 € 1.008 € 923 € 595 

PREÇO POR PESSOA 

HOTEL EL 

BOSQUE / 

KOHLY / EL 

VIEJO Y EL 

MAR 3* 

HOTEL 

MONTE 

HABANA 

3* 

HOTEL 

ACUARIO 

3* (Tudo 

Incluído) 

HOTEL 

VEDADO / 

ST. JOHN’S / 

FLAMINGO 3* 

 

HOTEL BELLA 

HABANA 2* 

EM QUARTO DUPLO 
€ 501 € 692 € 501 € 410 € 410 

EM QUARTO  

INDIVIDUAL 

€ 595 € 962 € 639 € 547 € 462 
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PREÇO POR PESSOA 
HOTEL SAN ALEJANDRO 

3* 

HOTEL NEPTUNO / 

TRITÓN 3* 

HOTEL COLINA 

2* 

EM QUARTO DUPLO 
€ 365 € 330 € 365 

EM QUARTO  INDIVIDUAL 
€ 455 € 410 € 429 

SUPL. TARIFA ÁEREA  

(partida de Lisboa – sujeito à 

disponibilidade existente 

aquando do pedido de reserva) 

A partir de € … por pessoa  

 

Voos AIREUROPA 

Taxas de aeroporto e 1 peça de bagagem de porão incluída 

O PREÇO INCLUI: 
 

 Assistência local e transporte coletivo do aeroporto para o hotel selecionado e vice-versa; 

 Estadia de 7 noites no hotel selecionado com pequeno-almoço incluído; 

 Transporte diário do hotel para o Palácio de Congressos e regresso; 

 Seguro de viagem; 

 Visto de turismo de entrada em Cuba; 

 Taxas de turismo, serviços, hotelaria e IVA (em vigor à data de 24/09/2018). 

Exclui-se: 

 

X Custo de Inscrição no Congresso; 

X Serviço de Bagageiros; 

X Extras de carácter particular tais como 

refeições, bebidas, lavandaria, 

telefonemas, gratificações e tudo o que 

não estiver mencionado no itinerário 

e/ou no item dos incluídos; 

 



Condições Gerais

ALTERAÇÕES – Sempre que existam razões justificadas, a Agência 

organizadora das viagens deste programa reserva-se o direito de alterar a 

ordem do percurso ou substituir qualquer dos hotéis previstos por outros 

de igual categoria, facto de que dará conhecimento ao cliente, através da 

Agência de Viagens vendedora. A não-aceitação por parte do cliente, 

dentro do prazo que for fixado, das referidas alterações, confere-lhe o 

direito de rescindir o contrato e a ser reembolsado da totalidade das 

quantias já pagas. 

 

ALTERAÇÃO DO PREÇO – Os preços constantes do programa estão 

baseados nos custos dos serviços e taxas de câmbio vigentes à data da 

impressão deste programa, pelo que estão sujeitos a alteração que resulte 

de variações no custo dos transportes ou do combustível, de direitos, 

impostos, taxas e flutuações cambiais. Sempre que se verifique uma 

alteração ao preço da viagem, o cliente deve ser imediatamente informado 

e convidado, a dentro do prazo que for fixado, aceitar o aumento verificado 

ou anular a sua inscrição nos mesmos termos e condições que os 

previstos na rubrica «impossibilidade de cumprimento». 

 

REEMBOLSOS – Depois de iniciada a viagem não são devidos quaisquer 

reembolsos por serviços não utilizados pelo cliente. A não prestação de 

serviços previstos no programa por causas não imputáveis à Agência 

organizadora, e caso não seja possível a sua substituição por outros 

equivalentes, confere ao cliente o direito a ser reembolsado pela diferença 

entre o preço dos serviços previstos e o dos efectivamente prestados. 

 

IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO - Se por factos não imputáveis à 

Agência organizadora esta vier a ficar impossibilitada de cumprir algum 

serviço essencial constante do programa de viagem, tem o cliente direito a 

desistir da viagem, sendo imediatamente reembolsado de todas as  

quantias pagas ou, em alternativa, aceitar por escrito uma alteração de 

contrato e eventual variação de preço. Se os referidos factos não 

imputáveis à Agência organizadora vierem a determinar a anulação da 

viagem, pode o cliente ainda optar por participar numa outra viagem 

organizada, a preço equivalente. Se a viagem organizada proposta em 

substituição for de preço inferior, será o cliente reembolsado da respectiva 

diferença. 

DESISTÊNCIAS – Se o cliente ou algum dos seus acompanhantes 

desistir da viagem, terão de pagar todos os encargos a que a desistência 

dê lugar e ainda uma percentagem que pode ir até 15% do preço da 

viagem. Quando seja caso disso, o cliente será reembolsado pela 

diferença entre a quantia já paga e os montantes acima referidos. 

 

RESPONSABILIDADES – A responsabilidade da Agência organizadora 

das viagens constantes deste programa e emergente das obrigações 

assumidas, encontra-se garantida por um seguro de responsabilidade 

civil e por um seguro de caução nos termos da legislação em vigor. 

 

NOTAS IMPORTANTES – Os preços das viagens e suplementos 

indicados neste programa foram calculados com base nos custos dos 

transportes e do combustível, de direitos, impostos, taxas e câmbios 

vigentes à data da impressão deste programa. Os preços mencionados 

têm já incluído o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), em vigor, 

salvo se indicação em contrário. 

 

ORGANIZAÇÃO - A Organização Técnica destas viagens foi realizada 

pela EMVIAGEM Travel Solutions Lda com escritório na Avenida 25 de 

Abril, Loja 8 C 2750 – 511 Cascais. 
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Copyright  EMVIAGEM Travel 
Solutions, Lda. 

 

Este documento e seu conteúdo são propriedade intelectual da EMVIAGEM Travel 

Solutions Lda. nos termos do Decreto-Lei n.º 63/85, de 14 de Março – Código do Direito 

de Autor e dos Direitos Conexos. 

A divulgação, transcrição ou reprodução deste documento não é permitida sem prévia 

autorização por escrito da EMVIAGEM Travel Solutions Lda.  

O presente documento foi preparado exclusivamente no âmbito e para a Apresentação e 

Proposta de Prestação de Serviços Profissionais da EMVIAGEM Travel Solutions Lda.  

O mesmo é, por isso, destinado apenas aos participantes no Pedagogia 2019 sendo no 

remanescente confidencial, sem prejuízo do direito legal de consulta e de acesso aos 

documentos constantes do procedimento, que assista aos restantes 

concorrentes/candidatos. 
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