Sinergias ED: fortalecer a ligação entre investigação e ação na
Educação para o Desenvolvimento em Portugal (2016-2018)
Numa sociedade cada vez mais complexa e global, a educação aparece enquanto
bandeira transversal para a compreensão e a interação com o mundo. À luz do
desenvolvimento, ela assume, cada vez mais, um papel heterogéneo e plural,
respondendo às suas controvérsias e paradoxos, desafios e tensões. Cientes da
importância da Educação para o Desenvolvimento (ED), várias instituições, em 2008,
iniciaram a elaboração da Estratégia Nacional de Educação para o Desenvolvimento
(ENED) que foi promulgada em Diário da República em 2009. As conclusões retiradas dos
Relatórios de Acompanhamento 2010-2011, 2012 e 2013 da ENED dão conta de que
entre as Medidas com menor cobertura se encontram as que dizem respeito à promoção
da investigação na área de ED e à reflexão registada sobre as suas atividades.
Conscientes desta situação, o CEAUP e a FGS iniciaram em 2013 o projeto, um primeiro
passo neste caminho com reconhecimento e bons resultados alcançados.
Nesta 2ª fase do projeto, que integra o CIDAC como parte da equipa, mantém-se a ideia
central de promover a qualidade de intervenção da ED em Portugal (OG), através de
atividades que permitam fortalecer a ligação entre investigação e ação em ED (OE). O
principal financiador continua a ser o Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P.
O projeto…
aposta: no alargamento e reforço dos processos de colaboração entre Instituições de
Ensino Superior (IES) e Organizações da Sociedade Civil (OSC)
propondo-se:
• refletir e aprender a partir das ações realizadas entre 2014 e 2016, nomeadamente
através da realização de um exercício de Sistematização de Experiências
• alargar e aprofundar o trabalho colaborativo entre IES e OSC, ao nível de estudos
e ações promovidos em conjunto
aposta: na produção e divulgação de estudos e trabalhos de investigação no âmbito da
ED, a nível nacional e internacional
propondo-se:
• melhorar o sítio Sinergias ED
• manter a edição semestral da Revista científica online Sinergias ED – diálogos
educativos para a transformação social
• atualizar o “Estudo sobre perceções e relevância da ED em Portugal” realizado
na 1ª fase do projeto
• organizar o 2º Encontro Internacional Sinergias ED (veja a informação sobre o 1º
Encontro aqui)

aposta: na promoção e reforço da capacitação em ED de atores das IES e OSC
propondo-se:
• apoiar ações de formação em IES e OSC baseadas no “Referencial para
capacitação em ED – uma proposta Sinergias ED”, desenvolvido na 1ª fase do
projeto
• Reelaborar este Referencial, a partir das aprendizagens decorrentes da sua
aplicação prática
As atividades do projeto podem ser seguidas nos sítios do CIDAC, da FGS e do
CEAUP, assim como do Sinergias ED.

