
 

CONVOCATÓRIA 

II Conferência Internacional Com Todos e para o Bem de Todos 

O programa mundial de atividades em homenagem a José Martí por ocasião do 
seu 160º aniversário natalício abre imensas possibilidades para o contacto e o 
intercâmbio entre personalidades da academia, a ciência, as artes, a cultura, a 
política e dos movimentos sociais e religiosos que partilham preocupações 
comuns face ao agravamento da crise global, a qual põe em causa o futuro da 
nossa espécie, assim bem como uma mesma esperança no melhoramento 
humano e na utilidade da virtude para encarar e derrotar tal ameaça. Pretendendo 
o diálogo para a ação, sob os auspícios da UNESCO, o Projeto José Martí de 
Solidariedade Internacional, por este meio Convoca à II Conferência Internacional 
Com Todos e para o Bem de Todos, que decorrerá no Palácio de Convenções de 
Havana, Cuba, de 25 a 28 de janeiro de 2016. 

Este evento (a II Conferência Internacional Com Todos e para o Bem de Todos) 
pretende encorajar e sistematizar um plural debate de idéias entre pessoas de boa 
vontade de todo o Mundo, e colocar o pensamento martiano, essencialmente ético 
em todas as suas expressões, ao serviço do diálogo para a construção de 
entendimentos em torno à necessidade de políticas dirigidas para objetivos como 
os seguintes: 

 Erradicar a pobreza e beneficiar a inclusão social frente à praxe desumana 

da exclusão e a segregação por raças, sexo, religião e qualquer outra forma 

de descriminação. 

 Fomentar as capacidades da educação e a cultura para a formação de 
seres humanos capazes de se realizarem como indivíduos na sua relação 
solidária com os seus semelhantes. 

 Promover o equilíbrio nas relações entre as sociedades, e com os 
ecossistemas dos quais depende a existência da nossa espécie. 

 Afirmar a importância ética do principio da unidade, perante a tendência da 
divisão e o enfrentamento que gera a incerteza própria de uma 
circunstância de crise. 

Atendendo os objetivos supracitados, a II Conferência Internacional Com Todos e 
para o Bem de Todos reunirá homens e mulheres das mais diversas tendências 
do pensamento, instituições e países com estudiosos e interessados na vida e a 



obra de José Martí, que partilham um interesse comum de contribuir para a 
construção de opções de futuro para benefício da Humanidade, sustentadas 
precisamente nos valores éticos de solidariedade e paz que são negados pelo 
desenvolvimento da crise que nos atinge a todos. Com o seu contributo, a 
Conferência abordará as dificuldades que provoca o projeto de modernização 
globalizante em descomposição, e as opções para transformar e melhorar o 
mundo em domínios como sendo: 

A dimensão cultural e moral, em esferas como: 

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

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

 As migrações e o diálogo cultural como temas que precisam de serem 
abordados em profundidade e não superficialmente. 

 O contexto ético de referência para a ação social perante a crise, a partir 
das melhores aportações do pensamento latino-americano, de Simón 
Bolívar e José Martí, até aos mais relevantes pensadores do século XX e 
do presente. 

A dimensão social, em esferas como: 

 A deterioração das condições de vida dos trabalhadores do campo e da 
cidade em todas as regiões do planeta. 

 O papel e os desafios dos novos movimentos sociais emergentes da crise. 

 A luta contra todas as formas de descriminação – de gênero, raça, crença 
religiosa, idade e condição social – que dão legitimidade à desigualdade e 
criminalizam a luta pela justiça social. 

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

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

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

 As organizações religiosas, o ecumenismo, o seu contributo para a paz e 
para o mundo terreal almejado pelos seres humanos de boa vontade. 

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

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

A dimensão ambiental, em esferas como: 

 A generalização dos conflitos socioambientais decorrentes da 
transformação do património natural em capital natural, através da 



apropriação dos recursos indispensáveis à vida dos sectores mais 
desfavorecidos da cidade e do campo. 

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

 A necessidade de criar um ambiente novo através da construção de 
sociedades diferentes. 

A dimensão política, em esferas como: 

 O fomento da democracia participativa como via para a construção de 
sociedades novas, com todos e para o bem de todos. 

 A luta pelo direito à organização, à comunicação massiva e à livre 
expressão de aspirações e propostas por parte dos sectores majoritários 
das nossas sociedades. 

 A necessidade de enfrentar o terrorismo em todas as suas formas, 
designadamente, aquelas direccionadas a travar a participação de todos na 
discussão e resolução dos problemas de todos. 

 A justiça como valor universal de paz. Respeitar e valorar o Direito 
Internacional, concebido em função dos interesses de todos os Povos do 
Mundo e não ao serviço dos mais poderosos. 

A dimensão económica, em esferas como: 

 A luta contra as tentativas de transferir aos trabalhadores do campo e a 
cidade os custos da crise gerada pelas atividades especulativas do capital 
financeiro. 

 A necessidade de imaginar e construir economias novas, alicerçadas em 
relações harmoniosas entre os seres humanos e com o seu entorno natural, 
pautadas pelo propósito de nos permitir ser prósperos para sermos bons. 

 O fomento da integração dos povos e os seus Estados para a construção 
de economias regionais solidárias, ligadas entre si por relações 
mutuamente vantajosas que garantam a prosperidade comum. 

 Integração e solidariedade na América Latina e o Caribe. CELAC, ALBA, 
UNASUR, CARICOM, MERCOSUR; como eixos de uma nova América. 
Possibilidades e perigos a encarar. 

Cada uma destas esferas e temáticas pode e deverá ser alvo de múltiplas 
iniciativas pontuais de desenvolvimento. Todas elas serão bem-vindas.  

Os trabalhos da Conferencia decorrerão em comissões e em plenário, e passam, 
aliás, pela celebração de um Foro Juvenil, um Simpósio UNESCO Por uma 
Cultura da Natureza, uma palestra sobre Próceres e Pensadores da Nossa 
América e uma Mesa Redonda Em Defesa da Humanidade. 
 
A II Conferência Internacional Com Todos e Para o Bem de Todos, que terá lugar 
por ocasião de mais um aniversário natalício do Apóstolo da Independência de 



Cuba, incluirá ainda uma Mesa Redonda dedicada à discussão da vigência de 
importantes obras do pensamento de José Martí, como sendo o ensaio Nossa 
América, os discursos Com Todos e Para o Bem de Todos e Os Pinheiros Novos. 
 
Os idiomas de trabalho são Espanhol, Inglês e Português. 
 
As modalidades de participação são como Participante e/ou como Expositor. 
 
O resultado dos debates, bem como as diversas exposições e intervenções serão 
recolhidas em memórias digitais, que depois de editadas, serão remetidas –com o 
apoio das comissões nacionais da UNESCO- a universidades, bibliotecas, 
organizações não governamentais, ministérios de educação e associações de 
escritores e artistas dos diversos países. Para esses efeitos, solicita-se que os 
participantes na modalidade de expositores forneçam ao Comité Organizador a 
sua exposição digitalizada. 
 
A II Conferência Internacional Com Todos e Para o Bem de Todos pretende 
contribuir para a conformação do pensamento e a ação que permitam enfrentar os 
diversos e complexos problemas do século XXI. 
 
Lançamos 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, e às organizações não governamentais 
pautadas por princípios de justiça e equidade; às universidades e outras 
instituições educacionais, científicas, religiosas e culturais; aos governos 
integrados por pessoas de boa vontade, para difundir e participar nesta cita que se 
convoca à luz do pensamento de José Martí. 
 
 
Quotas de Inscrição: 

Delegados 120.00 CUC 

Estudantes 70.00 CUC (apresentar documento 
acreditativo) 

Acompanhantes 50.00 CUC 

 
 
O pagamento poderá ser efetuado via online através do site oficial do evento: 
http://www.porelbiendetodos.com ou diretamente à chegada no Palácio das 
Convenções, na altura da acreditação. 
 
International Sales , no Centro de Convenções , oferece um pacote especialmente 
adaptadas para o evento , onde se inclui alojamento em hotel e do hotel Palco -4 * 
headquarters- , taxa de inscrição e registo no evento, transporte para o aeroporto 
e outros actividades do programa oficial e atendimento personalizado. Os 
interessados podem entrar em contato com a Sra Vega Idania Fernandez, 

http://www.contodosyparaelbiendetodoscuba.com/
http://www.contodosyparaelbiendetodoscuba.com/


especialista comercial, por telefone :. (537) 2084398 E -mail e idania@palco.cu  ou 
acessar o site www.eventospalco.com  
 
Para os efeitos da elaboração e inclusão no Programa, os participantes na 
modalidade de Expositores deverão realizar a inscrição do seu trabalho junto do 
Comité Organizador até 30 de novembro de 2015, com o título da exposição, os 
dados do autor e um resumo que não ultrapasse as 100 palavras, em letra Arial 
12, especificando o meio audiovisual requerido para a sua exposição. Não se 
garante que os resumos entregues no Comité Organizador com posterioridade à 
supracitada data apareçam impressos no Programa do evento.  
 
Para conhecer informações adicionais e contactar o Comité Organizador do 
evento, os interessados poderão estabelecer comunicação direta através dos 
correios electrónicos: hpardo@cubarte.cult.cu; jmarti@cubarte.cult.cu e 
scjmarti@enet.cu; e também pelos telefax (537) 833 9818 e/ou (537) 836 4756; e 
pelos telefones (537) 838 2233 / 838 2297 / 838 2298. Ou diretamente junto da 
sede do Comité Organizador na Rua Calzada No. 803, entre 2 y 4, Vedado, 
Havana, Cuba. Código Postal 10400. 
 
Poderá consultar-se ainda, o site: http://www.porelbiendetodos.com 
 
Também estará disponível para interessados Lic. Mireya Mesa Tamargo, o 
Congresso Organizador profissional , PO Box 16046 , Havana, Cuba. Telefone( 
537) 208 6176/202 6011 19 , ext. 1512, E -mail mireya@palco.cu ou Lic. Idania 
Vega, Especialista Comercial por e -mail idania@palco.cu . Eles também podem 
entrar em contato com o Sr. Nelson Ramos Mesa, Cubatur Specialist, por telefone 
(537) 206 9808/206 9809 e pelo e- mail: eventos@cbtevent.cbt.tur.cu Além disso, 
entre em contato com a Sra Anabel Valderas Ricardo, Public Relations Specialist 
de Amistur Cuba SA , por correio rel_publicas@amistur.cu Telefone (537) 830 
1220, ext. 101, e / ou Web : www.amistur.cu  
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