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A entrada na segunda década do século XXI traz consigo desafios vários que 

influenciam a forma como é entendida a função primordial da educação. O processo da 

globalização trouxe consigo uma nova mundividência. Esta, não poucas vezes, coloca 

em conflito realidades que se vão abordando enquanto dicotómicas, não obstante 

serem, como nunca antes, profundamente interdependentes. Por outro lado, as nossas 

sociedades pós-modernas são hoje mais complexas, o que trouxe consigo uma forma 

não-linear, sistémica, interdependente e retroalimentada de olhar o mundo e as suas 

realidades. Assim, cada vez mais, as problemáticas do desenvolvimento, da 

sustentabilidade e da justiça social vão ganhando uma pluralidade de sentidos e 

significados. 

Neste contexto, a educação assume um papel basilar na reflexão, compreensão e 

interação atual sobre e com o mundo. À luz e a par do desenvolvimento e da ideia de 

transformação social, a educação tem vindo a assumir um papel e uma função cada vez 

mais plural e heterogénea, procurando responder aos vários desafios, tensões e 

paradoxos. É no contributo para dar resposta a estas questões, que desafiam a 

educação e o sentido que esta deve assumir na contemporaneidade, que emerge a 

relevância da Educação para o Desenvolvimento (ED). 

Em Portugal, ao nível de enquadramento e compromisso político entre organismos 

públicos e organizações da sociedade civil neste setor, foi publicada a Estratégia 

Nacional de Educação para o Desenvolvimento (ENED 2018-2022). Esta estratégia é o 

documento-chave que orienta a ação em ED em Portugal, tendo como dois dos seus 

objetivos: (i) reforçar a capacidade de intervenção em matéria de ED; (ii) e alargar o 

alcance e a qualidade da intervenção ED. O atual projeto Sinergias ED pretende 

contribuir para a concretização destes objetivos. 

Desde 2013 que o projeto Sinergias ED tem desenvolvido um conjunto de atividades 

relevantes no que respeita à produção e divulgação de conhecimento em matéria de 

ED; à ligação entre investigação e ação nesta área; à construção de uma comunidade 

de ativistas e profissionais da ED e à ligação da formação de agentes de ED a bases 

conceptuais fortes. Apesar dos bons resultados alcançados e do reconhecimento 

nacional e internacional, os problemas centrais na altura identificados mantêm-se 

presentes e a necessitar de uma continuidade na resposta, especialmente ao nível do 

alargamento territorial das atividades realizadas e da procura contínua de processos de 

qualidade em ED que possam ser encarados como práticas inspiradoras. 

É nesse sentido que a FGS e o CEAUP propõem a realização da 4ª edição do projeto 

Sinergias ED, focada no sentido maior de reforçar o alcance e a qualidade da 

intervenção em ED em Portugal, com vista à transformação social e, mais 

especificamente, em alargar a abrangência e aprofundar a qualidade das relações 

e das aprendizagens colaborativas entre agentes de ação e investigação em ED. 

Para tal, o projeto propõe-se atingir os seguintes resultados: 

i. alargar e aprofundar espaços de encontro e partilha da Comunidade Sinergias 

ED, dando origem a processos de ação coletiva em diferentes âmbitos de 

intervenção; 
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ii. reforçar a produção, reflexão crítica e disseminação de conhecimento em 

Educação para o Desenvolvimento com vista à influência nas políticas e nas 

práticas; 

iii. promover e disseminar aprendizagens sobre Educação para o Desenvolvimento 

e o seu papel na transformação social através de processos colaborativos que 

envolvem atores de diferentes naturezas. 

Os princípios de intervenção são fruto do caminho trilhado ao longo das edições 

anteriores e são reconhecidos como princípios identitários do projeto, estando presentes 

em todos os processos que são levados a cabo: 

i. a colaboração entre agentes de ED de diferentes naturezas é uma mais-valia e 

um desafio para as aprendizagens e a produção de conhecimento; 

ii. a promoção de relações de poder democráticas e horizontais, orientadas por 

uma ética do cuidado e pela valorização de uma ecologia de saberes, é o ponto 

de partida para a construção de relações colaborativas; 

iii. o pensamento crítico e a reflexão são a base metodológica essencial para a 

construção de visões coletivas; 

iv. a intencionalidade política de comprometer diferentes agentes no sentido da 

ação para a transformação social é complementar à intencionalidade reflexiva e 

crítica. 

A intervenção estrutura-se em torno a 3 eixos de trabalho interdependentes e 

complementares que se retroalimentam e interseccionam: 

i. a construção de espaços de encontro e ação coletiva entre agentes de ação e 

investigação em ED; 

ii. a produção de conhecimento em ED; 

iii. as aprendizagens colaborativas entre agentes de ED. 

A 4ª edição do projeto Sinergias ED assume como ator principal a Comunidade 

Sinergias ED, considerando-a como determinante nas seguintes atividades planeadas: 

a) dinamização de Encontros da Comunidade Sinergias ED; 

b) apoio e acompanhamento de iniciativas regionais geradas a partir da 

Comunidade Sinergias ED; 

c) promoção de 2 Escolas Comunitárias Sinergias ED; 

d) dinamização do IV Encontro Internacional Sinergias ED; 

e) dinamização de espaços virtuais de partilha e aprendizagem; 

f) fortalecimento das ferramentas digitais de comunicação; 

g) dinamização e reforço da Revista Sinergias - diálogos educativos para a 

transformação social; 

h) promoção de processos coletivos de reflexão e tomada de posição sobre formas 

de produção e disseminação de conhecimento; 

i) participação em eventos e redes de disseminação dos conhecimentos e 

aprendizagens produzidos; 

j) promoção e acompanhamento de processos de reflexão sobre as dinâmicas 

colaborativas levadas a cabo no âmbito do Sinergias ED. 

O projeto tem a duração de 3 anos (de setembro de 2020 a agosto de 2023) e é 

promovido em conjunto pela Fundação Gonçalo da Silveira (FGS) e pelo Centro de 

Estudos Africanos da Universidade do Porto (CEAUP), sendo cofinanciado pelo 

Camões - Instituto da Cooperação e da Língua e contando com o apoio da Universidade 

do Porto. 
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