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Comunicado de Imprensa  

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTO ANDRÉ E HELP 
IMAGES VENCEM PRÉMIO “ÓSCAR ARNULFO ROMERO” 

 

A escolha do júri do IV Prémio Ibero-Americano de Educação em Direitos 

Humanos "Óscar Arnulfo Romero" recaiu sobre o trabalho do Agrupamento de 

Escolas de Santo André, do Barreiro, e da Help Images - Associação de 

Promoção e Apoio à Solidariedade Social. A concurso estiveram, este ano, 24 

candidaturas. 

 
 

Lisboa, 15 de dezembro de 2021 – O Prémio Ibero-Americano de Educação em 

Direitos Humanos "Óscar Arnulfo Romero", em que participam 22 países da Ibero-

América, é uma iniciativa da Organização de Estados Ibero-Americanos para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) e da Fundação SM, que reconhece o trabalho de 

centros educativos e ONGs com programas que promovem o direito à educação, 

convivência escolar, paz, liberdade, inclusão ou Direitos Humanos, entre outros. Nesta 

4ª Edição, foram abrangidos projetos relacionados com o direito à saúde e formas de 

enfrentar ou aliviar a situação provocada pela COVID-19, dando visibilidade aos 

esforços na resposta aos novos desafios colocados pela pandemia. 

 

Nas palavras da Diretora do Escritório da OEI em Portugal, Ana Paula Laborinho, “este 

prémio revela que os mais jovens são sensíveis ao tema dos Direitos Humanos e 

querem participar numa sociedade alargada que envolve diversas regiões e países.” 

 

Este ano, estiveram a concurso 24 candidaturas elegíveis, recebidas entre 16 de março 

de 2021 e 31 de outubro de 2021, 18 foram trabalhos de escolas (Categoria A) e seis 

https://oei.int/pt/
https://oei.int/pt/
http://www.fundacion-sm.org/
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de organizações da sociedade civil (Categoria B). 

 

 

O Agrupamento de Escolas de Santo André, do Barreiro, foi o premiado da 

Categoria A, com o projeto DemEUcracy for ALL. O Projeto tem como objetivo 

promover a importância dos valores democráticos e o respeito pelos Direitos Humanos, 

envolvendo as escolas na sua defesa, através de sociedades tolerantes e inclusivas e 

do desenvolvimento de competências-chave para o século XXI por meio da promoção 

de uma cidadania ativa e empreendedorismo social. É um projeto que envolve 5 escolas 

parceiras de 5 países diferentes, incluindo alunos do secundário e do ensino profissional 

e uma escola de ensino especial, para alunos com deficiências auditivas. Tem como 

principal foco alunos com dificuldades de integração.  

Veja a candidatura do projeto aqui. 

A Help Images - Associação de Promoção e Apoio à Solidariedade Social foi a 

premiada na Categoria B, com o projeto I LOVE 2 HELP – Mostra do Filme 

Solidário, que promove a reflexão e o pensamento crítico, procurando criar uma maior 

consciência sobre a importância das ações individuais, reforçando a responsabilidade 

pessoal, a partir da exibição de filmes publicitários, ficção e curtas-metragens (no 

âmbito das temáticas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS e foco 

transversal nos Direitos Humanos), seguida de um debate com a audiência sobre os 

temas abordados nos filmes apresentados.  

Veja a candidatura do projeto aqui. 

 

Foram, também, atribuídas Menções Honrosas às iniciativas que obtiveram a segunda 

maior pontuação. Na Categoria A, “Kukula” do Grande Colégio Universal, 

estabelecimento desenvolve várias atividades que asseguram o financiamento, e 

outros apoios, ao Centro de Educação e Desenvolvimento Infantil Kukula na vila da 

Macia, em Moçambique, numa lógica de cidadania e promoção dos Direitos Humanos 

em ação; e “Ler o mundo através dos Direitos Humanos – oficina de reflexão e ação 

para crianças” da Real Pelágio, um projeto de educação em Direitos Humanos e para 

http://www.aesa.edu.pt/edu/
https://youtu.be/J9_75J77DnE
https://helpimages.org/
https://oei365-my.sharepoint.com/personal/paula_barros_oei_int/_layouts/15/onedrive.aspx?listurl=https%3A%2F%2Foei365%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FOEIPortugal%2FDocumentos%20compartidos&viewid=42115751%2Da323%2D47b9%2Daca2%2D52c3ee157ef8&id=%2Fsites%2FOEIPortugal%2FDocumentos%20compartidos%2FC%5FEDUCA%C3%87%C3%83O%20%28PPA%2DEDU%29%2F3%2E3%2E%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20em%20DDHH%20e%20Cidadania%2FPremioEduDDHH%5FOscar%20Romero%2021%2FCandidaturas%20B%2FHelp%20Images%2FMostra%20do%20filme%20solidario%5Fpromo%202016%2Emp4&remoteItem=%7B%22mp%22%3A%7B%22webAbsoluteUrl%22%3A%22https%3A%2F%2Foei365%2Dmy%2Esharepoint%2Ecom%2Fpersonal%2Fpaula%5Fbarros%5Foei%5Fint%22%2C%22listFullUrl%22%3A%22https%3A%2F%2Foei365%2Dmy%2Esharepoint%2Ecom%2Fpersonal%2Fpaula%5Fbarros%5Foei%5Fint%2FDocuments%22%2C%22rootFolder%22%3A%22%2Fpersonal%2Fpaula%5Fbarros%5Foei%5Fint%2FDocuments%2FDocumentos%20%2D%20OEI%20Portugal%22%7D%2C%22rsi%22%3A%7B%22listFullUrl%22%3A%22https%3A%2F%2Foei365%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FOEIPortugal%2FDocumentos%20compartidos%22%2C%22rootFolder%22%3A%22%2Fsites%2FOEIPortugal%2FDocumentos%20compartidos%2FC%5FEDUCA%C3%87%C3%83O%20%28PPA%2DEDU%29%2F3%2E3%2E%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20em%20DDHH%20e%20Cidadania%2FPremioEduDDHH%5FOscar%20Romero%2021%2FCandidaturas%20B%2FHelp%20Images%22%2C%22webAbsoluteUrl%22%3A%22https%3A%2F%2Foei365%2Esharepoint%2Ecom%2Fsites%2FOEIPortugal%22%7D%7D&parent=%2Fsites%2FOEIPortugal%2FDocumentos%20compartidos%2FC%5FEDUCA%C3%87%C3%83O%20%28PPA%2DEDU%29%2F3%2E3%2E%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20em%20DDHH%20e%20Cidadania%2FPremioEduDDHH%5FOscar%20Romero%2021%2FCandidaturas%20B%2FHelp%20Images
https://www.youtube.com/watch?v=O6_D7bydS4o
http://www.gcolegiouniversal.com/
https://vimeo.com/580396270/a9bade3a1e
https://vimeo.com/580396270/a9bade3a1e
https://www.realpelagio.org/
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os Direitos Humanos, que desenvolve um conjunto de estratégias e ferramentas de 

apoio à aprendizagem através das quais se pretende valorizar a diversidade de 

linguagens, competências, modos de construir conhecimento, de ser e de coexistir. 

 

Os projetos premiados, nesta primeira fase, irão ser agora apreciadas por um júri 

regional (fase internacional) que irá escolher os dois vencedores da Região Ibero-

americana. Os dois premiados, um por categoria, irão receber cada um 5.000 dólares 

(o equivalente a 4.44 mil euros) para investir nas iniciativas premiadas. 

 
 

Sobre a Organização de Estados Ibero-Americanos (OEI) 
 

Sob o lema "Fazemos a cooperação acontecer", a Organização de Estados Ibero-
Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) é, desde 1949, o primeiro 
organismo intergovernamental para a cooperação Sul-Sul no espaço ibero-americano. 
Atualmente tem 23 Estados membros, contando com 18 escritórios nacionais, além da 
Secretaria-Geral sediada em Madrid.  

Com mais de 500 convénios ativos com entidades públicas, universidades, organizações 
da sociedade civil, empresas e outras organizações internacionais, a OEI representa uma 
das maiores redes de cooperação da Ibero-América. Entre seus resultados, contribuiu 
para a redução drástica do analfabetismo na Ibero-América, alfabetizando e 
proporcionando educação básica a aproximadamente 2,3 milhões de jovens e adultos, 
bem como formação para mais de 100 mil professores ibero-americanos. 

https://oei.int/pt

