
 

 
 

 
 

 
A APCS, no cumprimento do seu objetivo de lutar pelos direitos socioeducativos das crianças e jovens 
com altas capacidades, candidatou-se à realização, em Portugal, da 17th International Conference do 
ECHA – European Council for High Ability, tendo sido selecionada para o efeito. Nessa organização, 
conta com a colaboração da Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti (ESEPF) e da Leading, 
empresa especializada em organização de congressos.  
 
Esta Conferência, que tem como tema central GIFTS AND TALENTS, VALUES FOR THE FUTURE, 
(Capacidades e Talentos, Valores para o Futuro) esteve inicialmente prevista para setembro de 2020, 
para ter lugar no Centro de Congressos da Alfândega, no Porto, mas, devido à pandemia, vai realizar-
se em formato virtual, entre os dias 31 de agosto e 2 de setembro de 2021.  
 
Sabemos que constituirá um espaço de partilha de conhecimento, inovação e reflexão, no qual teremos 
a presença de muitos especialistas de renome mundial nesta área, de entre os quais destacamos o 
Professor Howard Gardner, autor da teoria das inteligências múltiplas. O Programa que inclui a 
participação de cerca de 200 investigadores de mais de 30 países pode ser consultado em: ECHA 2021. 
 
São objetivos gerais desta Conferência: a definição de linhas de força no campo da política educativa; a 
partilha de modelos de ação inovadores esboçando-se novas formas de intervenção; a promoção de um 
nível superior de conhecimento científico; e a potenciação, neste campo, da conjugação de esforços 
educacionais, na União Europeia e ao nível mundial. 
 
A este evento foi atribuído o Alto Patrocínio do Ex.mo Sr. Presidente da República Portuguesa. 
Consideramos que esta será efetivamente uma rara oportunidade de conhecer o que, neste domínio, de 
melhor se investiga e pratica no mundo. 
 
A par, vai decorrer o Youth Summit, também em formato virtual, para 50 jovens com altas capacidades, 
de 16 diferentes países e culturas da Europa.  
 
No âmbito da parceria com a ESEPF na realização deste evento, efetuámos o pedido de creditação para 
uma Ação de Curta Duração de 5h do último dia da Conferência (2 de setembro), que inclui: 

- a palestra principal da manhã sobre “Cognitive Abilities” pelo Prof. Kristóf Kovács (Universidade de 
Cambridge); 

- as sessões paralelas com Workshops e Simpósios que decorrem durante o dia e oferecem uma vasta 
escolha de temas, incluindo “Identification and assessment of giftedness”, “Giftedness and 
inclusion”, “International perspectives of gifted education” e “Family and social 
environment/context of gifted students”; e 

- a palestra principal da tarde sobre “Innovation and Creativity: Leveraging the Best of the Human 
Mind” proferida pelo Prof. Howard Gardner (Universidade de Harvard). 

Os participantes que adquirirem o bilhete de um dia apenas - 2 de Setembro, com um custo de 75€, 
receberão um certificado digital de participação no programa da conferência desse dia e esta formação, 
de 5h, como referido anteriormente será creditada pelo CCPFC para professores e também pela Ordem 
dos Psicólogos Portugueses para psicólogos. 
 
Muito gratas pela divulgação, apresentamos-lhe uma cordial saudação dos elementos da Organização, 
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