
 

COMUNICADO DE IMPRENSA 

WISE 2013 termina após três dias de debates com o tema  

“Reinventando a Educação para a Vida”  

Doha, Catar – 31 de outubro de 2013 
 
O WISE Summit 2013, realizado em Doha, no Catar, entre 29 e 31 de outubro, foi 
formalmente encerrado hoje pela Sua Alteza o Sheikh Abdulla bin Ali Al-Thani, presidente 
do WISE, após três dias de compartilhamentos, debates e atividades de networking. Sob o 
tema “Reinventando a Educação para a Vida”, o WISE 2013 reuniu mais de 1.200 líderes 
renomados das áreas educacional, corporativa, política e social, vindos de mais de 100 
países. 
 
Em seu discurso de encerramento, Dr. Abdulla bin Ali Al-Thani anunciou a criação do fundo 
“O Futuro da Educação”, que apoiará o desenvolvimento de iniciativas e soluções 
inovadoras e transformadoras para a educação: “O WISE lançará um fundo de inovação 
para estimular empreendedores educacionais. O fundo oferecerá assistência financeira, 
além de expertise e treinamento, para ajudá-los a traduzirem suas ideias em ações. 
Inicialmente, o fundo contará com o apoio do Banco Santander. Faço aqui um convite para 
que outras organizações juntem-se a nós”. 
 
A Sessão Plenária de Encerramento incluiu um debate com a Sra. Angélique Kidjo, cantora, 
compositora e ativista de Benin, e com o Sr. Fazle Hasan Abed, vencedor do WISE Prize for 
Education 2011 e fundador e presidente da BRAC, ONG com sede em Bangladesh. 

Antes da sessão de encerramento, Vicky Colbert fez seu primeiro discurso especial como 
vencedora do WISE Prize for Education de 2013, no qual afirmou que: “Ser a vencedora do 
WISE Prize me traz um profundo sentimento de realização. O tema do Summit deste ano," 
Reinventando a Educação para a Vida", ressoa de acordo com o que eu e as pessoas ao 
meu redor estamos tentando alcançar. “Reinventando a Educação para a Vida” significa 
atingir o maior número de alunos possível e fazer com que cada um possa ser uma pessoa 
melhor". 

O WISE Summit 2013 também incluiu a abertura do período de inscrições para o WISE 
Awards 2014, que homenageará seis projetos inovadores por sua contribuição para a 
educação e sociedade. O WISE Awards destaca as soluções mais inovadoras da atualidade 
que abordam grandes desafios na educação. O período de inscrições teve início em 29 de 
outubro de 2013 e se encerrará em 15 de janeiro de 2014. 
http://www.wise-qatar.org/awards#tabs-2 
 
O WISE 2013 mostrou que a reforma educacional pode progredir rapidamente quando 
stakeholders de vários setores se conectam, compartilham e trocam ideias e inovações. 
Essa conclusão ajudou a definir o roteiro para o WISE 2014.  A 6a edição do WISE Summit 
acontecerá em Doha, de 4 a 6 de novembro de 2014. 

Para saber mais sobre a iniciativa WISE, acesse www.wise-qatar.org  


