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Sobre o avaliador: 

Filipe Martins é antropólogo, com especialização em Multiculturalismo e Identidades e 

Doutoramento sobre juventude e associativismo em contexto urbano em Cabo Verde. Foi 

participante no Curso de Longa Duração de Formação de Formadores em Educação para o 

Desenvolvimento promovido pela rede internacional de ONGDs Polygone (2005-2007). 

Colabora, desde 2002, com diversas organizações da sociedade civil portuguesa enquanto 

formador, investigador, coordenador e avaliador de projetos educativos, nacionais e 

internacionais, nos domínios da Aprendizagem Experiencial, da Educação para o 

Desenvolvimento, da Aprendizagem Intercultural, do Voluntariado, da Cidadania, da Igualdade 

de Género e da Inclusão Educativa. Lecionou Educação para a Cidadania na Escola Superior 

de Educação de Viana do Castelo (2010-2014) e é desde 2010 docente na Escola Superior de 

Educação do Porto no domínio da Educação Social. 
 

 

A imagem “wordle” na capa mostra as palavras mais utilizadas pelos 

participantes no Sinergias ED para descreverem os pontos mais positivos do 

projeto no questionário de avaliação final aplicado em janeiro de 2016. 
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1. Sumário Executivo 
 

O projeto Sinergias ED – Conhecer para melhor agir. Promoção da 

investigação sobre a ação em ED em Portugal procurou fomentar a ligação entre 

investigação e ação no campo da Educação para o Desenvolvimento (ED) de modo a 

promover a valorização da ED em Portugal e a qualidade da sua intervenção. Para tal, 

propôs-se ligar Instituições de Ensino Superior (IES) e Organizações da Sociedade 

Civil (OSC) num processo de aprendizagem colaborativo que permitisse potenciar as 

sinergias e complementaridades em torno da investigação e da ação no campo da ED.  

Em coerência com a lógica educativa do Sinergias ED, a sua avaliação final foi 

desenvolvida enquanto processo de aprendizagem colaborativo, interpretativo e 

crítico, procurando envolver todos os atores internos e externos. Concentrou-se em 

três domínios estruturais, definidos em função das principais estratégias do projeto. 

 

Domínio A – Produção de conhecimento científico em ED 

Neste domínio destacou-se o trabalho colaborativo de pesquisa sobre ED 

realizado pelas instituições associadas ao projeto (sempre em pares de uma IES e 

uma OSC) e que se traduziu em produtos, aprendizagens e iniciativas relevantes e 

muito valorizados pelas entidades. Acresce a estes resultados uma significativa 

produção de conhecimento em ED por parte da equipa técnica do projeto (associada à 

criação da linha de investigação em Educação, Desenvolvimento e Cidadania Global 

no CEAUP), conteúdos originais produzidos por académicos nacionais e internacionais 

publicados na revista digital SINERGIAS e ainda a realização e divulgação do “Estudo 

sobre perceções e relevância da Educação para o Desenvolvimento em Portugal”, 

cujas conclusões, todavia, poderiam ter sido mais aprofundadas e disseminadas. 

 

Domínio B – Disseminação de conhecimento e valorização da ED 

Esta foi a estratégia mais marcante e melhor conseguida do Sinergias ED. Ao 

impacto e valorização do website projeto, especializado na divulgação de obras, 

artigos, revistas e eventos académicos em ED, acresce a edição da revista científica 

digital SINERGIAS – Diálogos Educativos para a Transformação Social, que se 

revelou muito bem sucedida, quer pela mobilização significativa de colaboradores 

nacionais e internacionais de referência em cada um dos seus 3 números, quer pelo 

amplo reconhecimento da sua qualidade no setor da ED nacional e internacional, quer 



Relatório de Avaliação Final do projeto Sinergias ED 7

ainda pela sua elevada valorização e utilização por parte de educadores e 

investigadores portugueses em ED. Por fim, os relevantes debates promovidos no 

Encontro Internacional Sinergias para a transformação social – diálogos sobre 

Desenvolvimento, que encerrou o projeto, trouxeram contributos raros e importantes 

para o reforço do setor da ED em Portugal.  

 

Domínio C – Aprendizagem e capacitação de agentes de ED 

A articulação entre OSC e IES, transversal a todo o Sinergias ED, mostrou-se o 

principal promotor de aprendizagens individuais e organizacionais entre os atores 

envolvidos, tanto de natureza metodológica, como institucional, ética e principalmente 

conceptual. Paralelamente, o esforço de sistematização das aprendizagens 

decorrentes das atividades e produtos do projeto traduziu-se na elaboração do 

“Referencial de Formação em Educação para o Desenvolvimento – uma proposta 

Sinergias ED para Instituições de Ensino Superior e Organizações da Sociedade Civil”, 

um documento amplo e relevante, mas ainda em aberto e carente de maior 

maturação. 

 

A avaliação final do Sinergias ED orientou-se também por 7 critérios críticos, 

identificados e analisados coletivamente. Este processo permitiu evidenciar a 

relevância do projeto no contexto nacional e internacional da ED, decorrente de uma 

boa análise prévia da realidade e de uma resposta concertada e ajustada a 

necessidades importantes do setor, nomeadamente no que respeita à fundamentação 

e reflexão teórica sobre ED. A sua eficácia foi muito expressiva, atingindo a 

generalidade das metas a que se propôs, e inclusivamente superando algumas delas. 

Esta ficou a dever-se a uma gestão eficiente dos recursos disponíveis, com destaque 

para uma lógica de trabalho complementar, cooperativa e afetiva entre todas as 

entidades e colaboradores associados. Neste sentido, a expressiva participação 

registada entre os diversos atores nas atividades e produtos revelou-se um dos fatores 

mais determinantes para o sucesso do projeto. Este sucesso do Sinergias ED 

traduziu-se justamente em impactos diversos e significativos junto das entidades que 

se associaram ao projeto, bem como no desenvolvimento de processos, produtos e 

competências que garantirão a sustentabilidade das principais iniciativas 

desencadeadas. Tomada em conjunto, esta análise evidencia a qualidade, quer 

educativa, quer académica, que caraterizou todo o percurso do Sinergias ED, 

reforçada justamente pela confluência da reflexão e da ação na matriz do projeto. 
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Executive Summary 
 

The project Development Education Synergies: Getting to know so as to Act 

better – promoting research on DE action in Portugal (DE Synergies) sought to 

foster the link between research and action in the field of Development Education (DE), 

aiming to promote the enhancement of DE in Portugal and the quality of its 

intervention. To this end, it proposed to connect Higher Education Institutions (HEI) and 

Civil Society Organizations (CSO) in a collaborative learning process that enhanced 

synergies and complementarities in research and in action in the DE field. 

Consistent with the educational logic of DE Synergies, its final evaluation was 

developed as a collaborative, interpretive and critical learning process, seeking to 

involve all internal and external actors. It focused on three structural domains, defined 

according to the project's main strategies. 

 

Domain A - scientific knowledge production in DE 

The most significant aspect in this domain was the collaborative research work on 

DE carried out by the institutions associated with the project (always in pairs of one HEI 

and one CSO) which originated relevant products, initiatives and learning, highly 

valued by participant entities. In addition to these results, a significant production of 

knowledge on DE was carried out by the project's technical team (associated with the 

creation of a research line in Education, Development and Global Citizenship in 

CEAUP), original content was produced by national and international academics and 

published in the digital journal SINERGIAS, and also the "Study of perceptions and 

relevance of Development Education in Portugal" was produced and disseminated, 

whose findings, however, could have been more extensive and widespread. 

 

Domain B - Dissemination of knowledge and enhancement of DE 

This was the most outstanding strategy of DE Synergies. The project website, 

specialized in the dissemination of academic books, articles, journals and events in DE, 

had a good impact in the sector. But this impact was highly enhanced by the 

publication of the digital journal SINERGIAS - Educational Dialogues for Social 

Change, which proved to be very successful, either by its significant mobilization of 

national and international collaborators in each of its 3 issues, or by the wide 

recognition of its quality in national and international DE sectors and also by its high 
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appreciation and use by Portuguese DE educators and researchers. Finally, the 

relevant debates promoted in the International Meeting Synergies for social 

transformation - dialogues on Development, which colosed the project, brought rare 

and important contributions to strengthening the DE sector in Portugal. 

 

 

Domain C – Learning and capacity building among DE agents 

The relationship between CSO and HEI, present across the entire DE Synergies, 

proved to be the main promoter of individual and organizational learning among 

participants, these being mostly of conceptual, as well as methodological, institutional 

and ethical nature. At the same time, the effort to systematize learnings originating 

from project activities and products resulted in the preparation of the "Training 

Referential in Development Education – a DE Synergies proposal for higher education 

institutions and civil society organizations”, a comprehensive and relevant document, 

but still under construction and in need of greater maturity. 

 

The final evaluation of DE Synergies was also guided by seven critical criteria, 

collectively identified and analyzed. This process has highlighted the relevance of the 

project in the national and international DE sectors, due to an adequate prior analysis 

of the context and to a concerted and adjusted response to important needs of the 

sector, particularly related to theoretical reflection on DE. Its efficacy was very 

impressive, reaching the majority of the initial goals, and even surpassing some. This 

was due to efficient management of available resources, especially based on a 

complementary, cooperative and affective work logic between all participants. Hence, 

the expressive participation of the various actors in most activities and products 

proved to be one of the most decisive factors for project success. This success has 

resulted in diverse and significant impacts within the entities that joined the project, as 

well as in the development of processes, products and skills that will ensure the 

sustainability of the major initiatives launched. Taken together, these analyses 

highlight the quality, whether educational or academic, which featured most DE 

Synergies processes, reinforced precisely by the confluence of action and reflection in 

the project core. 
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2. O projeto Sinergias ED e a sua avaliação final 
 

O projeto Sinergias ED – Conhecer para melhor agir. Promoção da 

investigação sobre a ação em ED em Portugal (Sinergias ED) foi promovido em 

conjunto pela Fundação Gonçalo da Silveira (FGS) e pelo Centro de Estudos Africanos 

da Universidade do Porto (CEAUP), contando com o cofinanciamento do Camões – 

Instituto da Cooperação e da Língua, I. P. e com o apoio da Fundação Calouste 

Gulbenkian, da Reitoria da Universidade do Porto e da Fundação para a Ciência e 

Tecnologia (Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior). Desenvolvido entre 

dezembro de 2013 e fevereiro de 2016, o seu enfoque na promoção da pesquisa e da 

disseminação do conhecimento em Educação para o Desenvolvimento (ED) procurou 

responder diretamente à carência de investigação e sistematização das práticas de ED 

a nível nacional, já identificada no relatório de Acompanhamento da Estratégia 

Nacional de Educação para o Desenvolvimento (ENED) 2010-2011. 

Consequentemente, almejando fomentar uma crescente ligação entre investigação e 

ação neste campo, o projeto teve como objetivo geral promover a valorização da ED 

em Portugal e a qualidade da sua intervenção. Para tal, visou especificamente:  

OE1. Criar oportunidades e condições para a ligação investigação-ação na 

produção de conhecimento em ED;  

OE2. Sistematizar e aprofundar o conhecimento relevante para a capacitação de 

atores de ED.  

Para operacionalizar estes objetivos, o Sinergias ED propôs-se ligar Instituições de 

Ensino Superior (IES) e Organizações da Sociedade Civil (OSC), e seus respetivos 

colaboradores, investigadores, docentes e discentes, num processo de aprendizagem 

colaborativo, com vista a criar dinâmicas de diálogo e cooperação institucional que 

permitissem potenciar as sinergias e complementaridades em torno da investigação e 

da ação na área da ED. Ao mesmo tempo, teve em vista a preocupação com o reforço 

da capacitação em ED destes atores e a sua interligação com bases conceptuais e 

teóricas. Para alimentar todo este trabalho, o projeto procurou promover um reforço da 

investigação em ED, bem como a realização de encontros e conferências relevantes 

na matéria e um investimento nos meios de informação e disseminação do 

conhecimento em ED.  

Concretamente, o Sinergias ED previa inicialmente atingir os seguintes resultados:  
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R1. Trabalhos de investigação sobre ED com participação internacional elaborados 

e promovidos – contribuindo para atingir o OE1; 

R2. Dinâmicas de diálogo e de cooperação institucional entre OSC e as IES na 

produção de conhecimento em ED criadas – contribuindo para atingir o OE1 e o OE2; 

R3. Criados, construídos e validados referenciais para capacitação dos atores de 

ED, com base na ligação entre a ação e a investigação em ED – contribuindo para 

atingir o OE2.  

Na planificação inicial do projeto, a cada um destes resultados correspondeu um 

conjunto de atividades, bem como diferentes indicadores de realização (ver Anexo 1). 

As suas atividades mais relevantes foram: 

a) a criação e consolidação de uma linha de investigação em ED afeta ao CEAUP, 

apoiada por uma produção de fontes primárias através da realização de um 

inquérito sobre perceções e práticas de ED;  

b) a criação da revista científica SINERGIAS – Diálogos Educativos para a 

Transformação Social, com peer-review, onde foram editados artigos e ensaios de 

reflexão sobre conceitos, temáticas, metodologias e experiências de ED, nacionais 

e internacionais;  

c) a produção de trabalhos de investigação realizados em parceria pelas OSC e 

pelas IES;  

d) a construção um website, que serviu de apoio à disseminação dos resultados 

das atividades, de veículo de promoção da ED e de catalisador de debate e 

reflexão;  

e) a realização de um Encontro Internacional;  

f) a construção de referenciais teórico-práticos de formação em ED para a 

capacitação das OSC e das IES incorporando os resultados do processo de 

produção de conhecimento promovidos pelo projeto.  

 

O Sinergias ED apresentou um caráter profundamente inovador no nosso país. Ao 

colocar os processos investigativos no cerne dos projetos de ED, o projeto visou 

evidenciar – e afirmar – a interdependência entre conhecimento e ação, entre 

aprendizagem e mudança social. Consequentemente, foi em coerência com este 

posicionamento que a avaliação final externa do projeto se concebeu e desenvolveu. 

Em linha com a própria lógica educativa, a avaliação foi entendida como oportunidade 
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de investigação-aprendizagem, interpretativa e crítica, sempre orientada para a ação. 

Esta consistiu assim num processo de avaliação externa que não foi “distante”, que se 

implicou no projeto e que procurou contribuir para o seu desenvolvimento e 

sustentabilidade. E que, como em qualquer processo educativo emancipatório, não 

partiu exclusivamente de um “perito externo”, mas sim da promoção do envolvimento, 

implicação e cooperação de todos os atores do projeto. 
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3. Aspetos metodológicos 
 

3.1 Princípios orientadores da avaliação 

Conduzir um processo de avaliação externa pressupõe a assunção de um conjunto 

de princípios que possam nortear o trabalho avaliativo a desenvolver e a relação entre 

os avaliadores e os atores do projeto. Tratando-se aqui de um projeto de ED, a 

abordagem avaliativa levada a cabo procurou ser coerente com os princípios da ação 

educativa. Consequentemente, orientou-se pelos seguintes princípios: 

 

Avaliação formativa 

A avaliação é sempre uma oportunidade de aprendizagem. Enquanto tal, é encarada 

por todos – incluindo os avaliadores – como um processo de formação contínuo que 

abre caminhos para a tomada de consciência crítica e para a aprendizagem de forma 

partilhada, através da prática. Trata-se portanto de uma avaliação “com” – e não “do” – 

o projeto e seus stakeholders.  

 

Avaliação holística 

A avaliação tem em conta o conjunto das componentes, das ações, das dimensões e 

dos atores do projeto, e não apenas alguns aspetos particulares.  

 

Avaliação operatória 

A avaliação é capaz de produzir conclusões em diferentes dimensões e componentes 

do projeto, atribuindo-lhes valor e salientando resultados mais e menos satisfatórios. 

Estas conclusões apoiam a tomada de decisão e orientam a ação futura, no atual 

projeto ou em novas iniciativas. 

 

Avaliação participativa 

A avaliação inclui todas as pessoas/entidades envolvidas no projeto (stakeholders) na 

procura de conclusões e soluções operatórias através da reflexão, da confrontação e 

da negociação. 
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Avaliação transparente e acessível  

A avaliação não deve ser um processo opaco, apenas aberto a um grupo restrito de 

organizadores e decisores. Deve ser clara e transparente para todos os atores do 

projeto, particularmente no que respeita aos seus objetivos e metodologias. Da mesma 

forma, todos podem ter acesso e contribuir para a interpretação dos dados recolhidos 

e para as conclusões a retirar. 

 

3.2 Objetivos da avaliação 

Em consonância com os termos de referência definidos pela equipa técnica do 

Sinergias ED, a avaliação final do projeto visou proporcionar uma leitura crítica e 

interpretativa sobre o desempenho global do projeto e teve os seguintes objetivos: 

1. Verificar o cumprimento dos objetivos e resultados esperados do projeto, 

identificando sucessos e insucessos e explicando possíveis desajustes face aos 

resultados obtidos; 

2. Avaliar a eficiência na gestão dos recursos afetos ao projeto; 

3. Aferir impactos do projeto (positivos e negativos, diretos e indiretos, previstos e 

imprevistos) a nível nacional, nomeadamente ao nível da produção e divulgação 

de conhecimento científico em ED, das dinâmicas de articulação criadas entre IES 

e OSC e da sistematização de conhecimento relevante para a capacitação de 

agentes de ED; 

4. Aferir a relevância dos resultados atingidos no quadro nacional e europeu das 

políticas públicas e das iniciativas da sociedade civil em ED; 

5. Avaliar a qualidade dos processos decorrentes do projeto no quadro dos 

principais padrões internacionais de qualidade em ED e académicos; 

6. Proporcionar e potenciar aprendizagens entre os stakeholders do projeto e 

produzir recomendações para futuras iniciativas. 

 

3.3 Domínios e critérios de avaliação 

Assente numa visão holística do Sinergias ED, a sua avaliação final procurou 

identificar as principais dimensões, estratégias e componente do projeto, bem como as 

articulações e interdependências entre estas. Partindo de uma visão transversal e 
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articulada dos objetivos, resultados e atividades previstos, foram definidos, em 

conjunto com a equipa técnica, três domínios de avaliação principais correspondentes 

às três principais linhas estratégicas do projeto, e que estruturaram todo o trabalho 

desenvolvido. Para efeitos de operacionalização, para cada domínio de avaliação 

foram definidas as correspondentes dimensões específicas, campos de análise, 

indicadores, fontes de informação e critérios de avaliação que permitiram uma análise 

detalhada e concertada do projeto na sua globalidade (ver Anexo 2). 

 

Domínio A – Produção de conhecimento científico em ED 

A avaliação deste domínio incidiu nos processos e nos produtos do projeto que 

visaram contribuir para a promoção, ampliação e qualificação da produção de 

conhecimento científico em ED em Portugal. Deu-se aqui particular enfoque aos 

estudos de caso desenvolvidos entre IES e OSC, seu funcionamento, seu 

enquadramento e suporte no quadro do projeto, seus resultados objetivos e impactos 

institucionais. A aferição da sustentabilidade destes projetos e parcerias, bem como o 

potencial de emergência de novas iniciativas foi também considerada. Este domínio de 

avaliação englobou duas dimensões específicas, a saber: A1 – Cooperação 

institucional entre IES e OSC; A2 – Conhecimento produzido em ED.  

 

Domínio B – Disseminação de conhecimento e valorização da ED 

Neste domínio procurou-se aferir a pertinência, qualidade, apropriação e impacto 

das iniciativas do projeto que visaram disseminar e valorizar o conhecimento científico 

em ED. A revista científica SINERGIAS – Diálogos educativos para a transformação 

social teve aqui um lugar central enquanto objeto de análise, incidindo esta no seu 

processo de criação, dinamização, disseminação e utilização, bem como na qualidade, 

pertinência e diversidade dos conteúdos veiculados e dos respetivos autores. Outras 

iniciativas de divulgação e debate académico foram também analisadas neste 

domínio, tais como diversos momentos públicos de apresentação do projeto e/ou dos 

seus produtos, o Encontro Internacional final e ainda o website do projeto e a 

dinamização de Centros de Recursos bibliográficos em ED. As perspetivas de atores 

nacionais e internacionais do campo da ED não diretamente ligados ao projeto foram 

também recolhidas com intuito de aferir o impacto do mesmo para a valorização da ED 

em Portugal e na Europa. Este domínio de avaliação englobou três dimensões 
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específicas, a saber: B1 – Informação e recursos disponibilizados; B2 – Conhecimento 

publicado; B3 – Divulgação e debate sobre conhecimento produzido em ED. 

 

Domínio C – Aprendizagem e capacitação de agentes de ED 

A avaliação a desenvolver neste domínio incidiu sobre os processos e resultados 

do projeto entendido enquanto processo educativo. Consequentemente, foram 

particularmente considerados neste domínio os efeitos multiplicadores do projeto. Por 

um lado, foram aferidas as aprendizagens no campo da ED realizadas pelos 

participantes nas diversas atividades do projeto, suas condições facilitadoras, seus 

níveis de apropriação, sua relevância percebida e seu potencial de aplicabilidade. Por 

outro lado, foram identificados e avaliados os resultados do projeto na promoção de 

iniciativas, recursos e condições de capacitação de novos agentes de ED, com 

especial destaque para o Referencial de formação em ED produzido. Este domínio de 

avaliação englobou duas dimensões específicas, a saber: C1 – Aprendizagens em ED 

proporcionadas nos participantes do projeto; C2 – Capacitação de agentes de ED. 

 

Os três domínios de avaliação foram analisados de modo transversal segundo um 

conjunto de critérios definidos em conjunto com a equipa técnica e com alguns dos 

participantes do projeto1, constituindo-se estes como eixos orientadores da análise 

crítica do Sinergias ED partilhada entre todos os atores. Estes critérios são:  

- Relevância: análise do enquadramento e da capacidade de resposta do projeto e 

dos seus resultados a necessidades do contexto nacional e internacional das 

políticas públicas e das iniciativas da sociedade civil em ED; 

- Eficácia: análise do alcance dos objetivos e do grau de concretização dos 

resultados previstos do projeto; 

- Eficiência: análise dos processos de gestão do projeto e dos seus resultados em 

função dos recursos financeiros e humanos investidos; 

                                              

1 Representantes das entidades participantes presentes no 4º encontro de IES e OSC, 
realizado em Lisboa a 15 de outubro de 2015. 
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- Participação: análise do processo de envolvimento dos diferentes stakeholders 

no projeto, sua diversidade e representatividade, seus níveis de autonomia e de 

iniciativa, condições e obstáculos à participação; 

- Impacto: análise das mudanças, previstas e imprevistas, decorrentes do 

desenvolvimento do projeto nos níveis pessoal, institucional e setorial; 

- Sustentabilidade: análise das condições e processos promovidos pelo projeto 

para assegurar a manutenção, continuidade e disseminação das suas ações e 

produtos; 

- Qualidade: reflexão em torno da qualidade das ações desenvolvidas no projeto e 

da sua correspondência com padrões internacionais de qualidade em ED e na 

academia. 

 

3.4 A recolha e análise de dados 

A avaliação final do Sinergias ED assentou numa metodologia combinada, 

mobilizando métodos quantitativos e qualitativos de recolha de informação de modo 

complementar. Esta abordagem investigativa permitiu o desenvolvimento de 

mecanismos de triangulação de dados e de fontes de informação, envolvendo o maior 

número e diversidade de stakeholders possível, garantindo assim uma análise 

abrangente, multidimensional e fidedigna do projeto. 

Em coerência com a natureza educativa do Sinergias ED, foi valorizada a 

complementaridade entre dados objetivos e dados subjetivos, bem como entre dados 

relativos aos “processos” (interações, disposições, procedimentos, mecanismos de 

comunicação e de tomada de decisão, problemas e imprevistos) e dados relativos aos 

“produtos” do projeto (resultados obtidos). Neste quadro, foram utilizadas cinco 

técnicas de recolha e análise de dados:  

 

Entrevistas semi-estruturadas 

O envolvimento de variados atores no conjunto das ações do projeto justificou a 

realização de entrevistas semi-estruturadas a um conjunto diversificado de pessoas 

representativas de setores ou entidades chave do projeto e do seu contexto. 

Concretamente, foram realizadas 7 entrevistas a atores nacionais e internacionais 

externos ao projeto, bem como a membros da equipa técnica e representantes das 

organizações promotoras do projeto e à sua consultora externa (ver Anexo 3). A 
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análise de conteúdo destas entrevistas permitiu aferir, do ponto de vista dos sujeitos, 

tanto o alcance dos objetivos e impactos do Sinergias ED, quanto a satisfação dos 

intervenientes com o projeto.  

 

Observação 

A observação in loco da participação e desempenho dos diversos intervenientes 

em algumas atividades coletivas do projeto2 constitui-se como fonte de informação 

qualitativa relevante para a avaliação. Esta observação assumiu, por vezes, uma 

natureza participativa, sempre que se considerou pertinente a intervenção do avaliador 

para facilitar a emergência, clarificação ou aprofundamento das perspetivas dos 

atores.  

 

Grupo focais / reuniões 

Foram dinamizadas duas sessões de trabalho com a equipa técnica e outros 

membros das organizações promotoras3, fazendo recurso de técnicas interativas de 

participação, reflexão e debate, sobretudo orientadas para o relato e discussão de 

aspetos qualitativos do projeto, para a análise dos resultados preliminares da 

avaliação e para a aprendizagem em equipa. 

 

Questionário 

Foi elaborado um questionário de avaliação final, em formato digital e de resposta 

à distância, incluindo questões abertas e fechadas, aplicado à generalidade das 

entidades participantes do Sinergias ED na fase final do projeto4. Este teve como 

objetivo recolher e criar um registo sistemático e mensurável de informação que 

                                              

2 4º encontro de IES e OSC, Lisboa a 15 de outubro de 2015; duas reuniões online (via skype) 
de preparação do momento de apresentação do trabalho conjunto das IES e OSC no Encontro 
Internacional final, em dezembro de 2015 e janeiro de 2016; Encontro Internacional Sinergias 
para a Transformação Social – Diálogos sobre o Desenvolvimento, Lisboa, 12 e 13 de Janeiro 
de 2016; encontro internacional de revistas científicas de ED, Lisboa, 14 de janeiro de 2016. 

3 Reunião de avaliação final do projeto com equipa técnica e consultora externa, Lisboa, 28 de 
janeiro de 2016; reunião de apresentação e discussão dos resultados preliminares da avaliação 
com equipa técnica, consultora externa, presidente da Direção e restantes técnicos da FGS, 
Lisboa, 11 de fevereiro de 2016. 

4 Foi solicitado a cada entidade participante que o questionário fosse respondido pelo membro 
da organização que tinha tido um maior contacto com o projeto. 
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permitisse aferir o grau de consecução dos objetivos e as perceções dos participantes 

face à globalidade projeto. Este instrumento permitiu uma recolha de dados extensiva 

no universo de entidades participantes no projeto, incluindo elementos de 

caracterização institucional, elementos relativos aos três domínios de avaliação do 

Sinergias ED e ainda elementos de avaliação global da gestão, da relevância e do 

alcance do projeto. Foram obtidas respostas ao questionário por parte de 15 entidades 

(8 IES e 7 OSC) num universo de 22 entidades participantes (11 IES e 11 OSC). 

 

Análise documental 

Foi dada particular atenção à recolha e análise de documentos estruturantes do 

projeto (documentos de candidatura, relatórios intermédios), de registos de atividades 

(memórias dos encontros entre IES e OSC, documentos orientadores dos estudos de 

caso, propostas de estudos de caso de cada par de entidades, apresentações em 

sessões públicas, vídeos), bem como de produtos do projeto (website, revista 

SINERGIAS, Estudo sobre Perceções e Relevância da ED em Portugal, Referencial 

de formação em ED, textos e artigos científicos). Procurou-se ainda analisar, tanto 

quanto possível, a informação circulada entre equipa técnica e participantes. Todos 

estes documentos foram analisados no seu conteúdo e na sua forma, bem como nas 

modalidades de disponibilização, acesso e utilização dos mesmos, procurando assim 

aferir elementos que permitissem reconstruir e caraterizar o percurso e os resultados 

do projeto. 
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4. Caracterização e análise das atividades e resultados do 
Sinergias ED 
 
 

4.1 Domínio A – Produção de conhecimento científico em ED 

A1 – Cooperação institucional entre IES e OSC 

Na fase de candidatura do Sinergias ED foi previsto o envolvimento de 6 IES e de 

6 OSC no projeto, desenvolvendo colaborativamente 6 estudos de caso em pares 

constituídos por uma IES e uma OSC. Inicialmente foram convidadas a participar 12 

IES e 12 OSC, sendo que destas, 11 IES e 11 OSC mostraram interesse em aderir e 

colaborar com o projeto (ver Anexo 4). Por opção estratégica das organizações 

promotoras do Sinergias ED, os convites foram feitos maioritariamente a entidades 

pertencentes às suas redes de contactos institucionais e/ou pessoais, tendo por base 

os seguintes critérios: relevância e/ou interesse no trabalho em ED; possibilidade de 

dar continuidade ao trabalho nesta área; descentralização geográfica e diversidade no 

tipo de organização. Em função destes critérios o grupo de entidades constituído 

apresentou assim uma distribuição geográfica descentralizada (com predomínio para 

os distritos de Lisboa e do Porto, mas também com entidades de Castelo Branco e de 

Braga) e uma concentração temática na área da Educação, tanto entre as IES 

(maioritariamente instituições de formação de professores e educadores) como entre 

as OSC (maioritariamente ONGD com projetos de ED). 

A proximidade institucional e/ou pessoal com os promotores do projeto terá sido 

certamente determinante na adesão inicial destas entidades, no entanto esta não 

deixa de ser muito expressiva, em especial se for tida em conta a natureza inovadora 

do projeto no contexto nacional e a ausência de recursos financeiros para suportar o 

trabalho de investigação a desenvolver pelas entidades participantes.  

A partir do primeiro encontro presencial, realizado em fevereiro de 2014, foram 

constituídos 11 pares de entidades (uma IES e uma OSC) a partir dos interesses de 

pesquisa e das afinidades institucionais destas, tendo a equipa técnica assumido 

apenas um papel de moderação deste processo. Dos pares de investigação 

constituídos inicialmente, 7 realizaram efetivamente um trabalho colaborativo de 

pesquisa e/ou análise de uma prática ou projeto de ED, ou segundo uma perspetiva de 
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ED, sendo que à data de término do projeto, 3 destes ainda estavam em curso5. No 

que diz respeito aos 4 pares de entidades que não chegaram a realizar pesquisa, as 

razões para tal prenderam-se com constrangimentos institucionais (um par), com 

desencontro de perspetivas sobre o estudo (um par) e com indisponibilidade de tempo 

da parte da equipa da IES (dois pares). Dois destes pares, porém, manifestaram a 

intenção de retomar o trabalho colaborativo mesmo após o término do projeto. É ainda 

de salientar que algumas das entidades que não chegaram a realizar estudos se 

mantiveram, ainda assim, associadas ao projeto através da participação nos encontros 

entre IES e OSC e noutras iniciativas, bem como no circuito de comunicação criado 

entre todas as entidades. 

Todo o trabalho de pesquisa dos pares de entidades foi acompanhado pela equipa 

técnica do projeto, quer através da realização de 4 encontros presenciais de trabalho, 

quer à distância via comunicação regular por email. Estes trabalhos foram orientados 

por dois documentos comuns a todos os estudos: “Modelo de apresentação de 

proposta de estudo” e “Guião orientador do trabalho conjunto entre IES e OSC”, 

ambos construídos colaborativamente pelos participantes no 1º encontro presencial e 

validados no 2º encontro presencial. O primeiro destes documentos apresentava um 

conjunto de campos para apresentação da proposta de estudo de caso, cujo 

preenchimento deveria ser realizado por cada par de investigação, remetido à equipa 

técnica do projeto e validado por esta. No segundo documento estavam definidos os 

princípios orientadores do trabalho colaborativo a realizar, o enfoque temático genérico 

em ED a seguir, as etapas do processo a desenvolver, assim como as 

responsabilidades de cada entidade envolvida. A este respeito estipulava-se que, em 

cada estudo de caso, a IES e a OSC deveriam identificar conjuntamente a temática ou 

projeto a estudar, elaborar o estudo e avaliar o trabalho realizado, distinguindo-se 

apenas nas responsabilidades de definir o enquadramento concetual, as metodologias 

adequadas e os instrumentos de recolha de dados, destinadas à IES, e de 

disponibilizar dados e contactos, bem como do eventual acolhimento de estagiários, 

que caberiam à OSC.  

Não obstante as orientações comuns, os estudos desenvolvidos apresentaram 

uma elevada diversidade temática e metodológica, bem como de percursos de 

colaboração. As razões que levaram cada entidade a escolher os temas de estudo 

                                              

5 Dois destes pares obtiveram posteriormente, e a pedido da equipa técnica do projeto, um 
apoio financeiro da parte da Fundação Calouste Gulbenkian para aprofundar e publicar os seus 
trabalhos. 
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foram também diversas, podendo-se destacar, segundo a análise documental e as 

respostas ao questionário de avaliação, os interesses de avaliação de processos, 

resultados e impactos de projetos e parcerias na área da ED, bem como interesses 

partilhados em aprofundar o conhecimento e o trabalho em ED nas próprias 

instituições. 

A generalidade das entidades que respondeu ao questionário de avaliação final 

(N=14) considerou como pertinente (21,4%) ou muito pertinente (64,3%) a parceria 

estabelecida, tendo ficado satisfeitas (50%) ou muito satisfeitas (35,7%) com os 

resultados obtidos pelo trabalho colaborativo desenvolvido. Como facilitadores deste 

trabalho foram salientados fatores como a valorização da complementaridade, a 

motivação para o trabalho colaborativo e a confiança estabelecida entre as 

instituições. Em alguns casos foi também apontada a proximidade e colaboração 

prévias entre instituições e pessoas. Como fatores que dificultaram o trabalho 

colaborativo foram apontadas maioritariamente limitações de tempo e de conciliação 

de agendas e a distância geográfica. Pontualmente foram também referidas a falta de 

financiamento para o estudo, diferenças de linguagem e conceitos entre instituições e 

pouca abertura das IES para discutir o enquadramento concetual e metodológico do 

estudo (uma referência a cada um destes aspetos). 

Importa, por fim, salientar que a colaboração institucional entre as entidades 

participantes no Sinergias ED não se restringiu ao trabalho colaborativo entre os pares 

de pesquisa. Esta concretizou-se também na constituição de um grupo virtual de 

comunicação e partilha de informação via email e ainda em momentos de partilha e 

debate nos encontros presencias, que aliás, por manifestação de interesse dos 

participantes, foram realizados quatro vezes e não duas, tal como previsto em 

candidatura. A colaboração tomou ainda forma na realização conjunta e/ou na 

participação em iniciativas públicas promovidas pelas próprias entidades no âmbito do 

projeto, na sua maioria não previstas em candidatura, bem como em alguns casos de 

elaboração de candidaturas de projetos em parceria. Estas diversas manifestações de 

colaboração institucional, pela sua natureza espontânea e auto-dirigida, evidenciaram 

um elevado grau de associação ao projeto por parte das entidades participantes e uma 

significativa apropriação da sua lógica colaborativa de trabalho.  

 

A2 – Conhecimento produzido em ED 

O projeto Sinergias ED, através da proposta de trabalho colaborativo entre pares 

de OSC e IES, promoveu a realização de 7 estudos de caso sobre projetos e práticas 
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de ED, ou de projetos e práticas a partir de uma perspetiva de ED ou de Educação 

para a Cidadania Global (ECG). Destes estudos, 4 foram concluídos e 3 estão ainda 

em curso à data do final do projeto. Não obstante a partilha de orientações 

semelhantes, os diferentes estudos analisaram objetos e temas muito diversos e foram 

desenvolvidos com diferentes métodos, embora globalmente partilhando uma 

abordagem qualitativa de recolha e análise de dados. Por estas razões também os 

resultados destes estudos foram muito diversificados, sem sempre apresentando 

correspondência conceptual e analítica entre si. Na sequência destes trabalhos 

colaborativos de pesquisa, foram produzidos 6 artigos publicados no nº 3 da revista 

SINERGIAS, cada um deles correspondendo aos resultados finais ou preliminares de 

um estudo de caso realizado. Adicionalmente, os resultados preliminares de 2 dos 

estudos de caso em curso foram também apresentados em reuniões científicas 

internacionais. 71% das entidades que responderam ao questionário final de avaliação 

(N=14) afirmam que estes estudos tiveram uma transposição concreta para os seus 

contextos institucional e/ou atividades profissionais, destacando-se entre as IES a 

utilização do conhecimento produzido na formação ministrada nos seus cursos e, entre 

as OSC, o aprofundamento da reflexão conceptual sobre ED e a integração desta nos 

seus projetos, bem como a aquisição de competências de pesquisa e de trabalho 

colaborativo. 

Em paralelo com estes estudos, outras iniciativas do Sinergias ED promoveram 

também a produção de conhecimento específico em ED. De entre estas importa 

destacar a realização e publicação do “Estudo sobre perceções e relevância da 

Educação para o Desenvolvimento em Portugal”. Este estudo, concebido e realizado 

por uma equipa externa especializada contratada para o efeito, mas em constante 

articulação com a equipa técnica do projeto, procurou fazer um primeiro levantamento 

das perceções e da relevância atribuída à ED em Portugal, nomeadamente entre as 

Organizações Não Governamentais e as IES com trabalho na área da ED. Apesar de 

limitado na diversidade de tipologias de atores inquiridos, nas conclusões extraídas e 

na disseminação, o estudo, pioneiro em Portugal, permitiu assim compilar, identificar e 

divulgar (via website do projeto) um significativo conjunto de fontes primárias de 

informação sobre o modo como a ED é percebida e valorizada no país, passível de ser 

explorado e aprofundado por outros atores do setor. Com efeito, 25% das entidades 

respondentes ao questionário de avaliação final (N=12) consideram este estudo 

pertinente e 58% consideram-no muito pertinente no contexto nacional, genericamente 

ressaltando o seu caráter inovador e necessário para o trabalho a desenvolver pelos 

agentes de ED em Portugal. 
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No âmbito dos três números da revista científica SINERGIAS, foi também 

promovida produção de conhecimento original em ED, nomeadamente através dos 

editoriais (nº 2 e 3), das entrevistas e de diversos artigos por convite produzidos por 

autores nacionais e internacionais, muitos deles tornando-se desde logo textos de 

referência para agentes e formadores em ED em Portugal. Adicionalmente, a equipa 

do projeto produziu um artigo sobre o próprio processo de criação da revista 

SINERGIAS, sendo este publicado na revista académica espanhola Educación Global 

Research6. 

Por fim, no âmbito do Sinergias ED, foi também criada uma Linha de Investigação 

em Educação, Desenvolvimento e Cidadania Global no CEAUP, integrando 13 

investigadores já com trabalho de pesquisa nestes domínios, embora com particular 

predominância na área da Educação e Cooperação para o Desenvolvimento, e não 

especificamente da ED. Não obstante, no âmbito desta linha de investigação foram 

produzidos 10 artigos sobre temáticas de ED durante o período de vigência do projeto. 

Segundo a diretora do CEAUP, esta constituiu-se como a linha mais dinâmica e 

importante do Centro, com maior capacidade de atrair investigadores e parceiros 

internacionais, promover eventos académicos, bem como captar novos financiamentos 

e projetos. 

 

 

4.2 Domínio B – Disseminação de conhecimento e valorização da ED 

 

B1 – Informação e recursos disponibilizados 

O principal canal de disponibilização e disseminação de informação e de recursos 

promovido pelo Sinergias ED foi o website do projeto. Este foi desenvolvido pela 

equipa técnica do projeto com apoio técnico especializado na área da comunicação. 

Foi disponibilizado, com um atraso de cerca de 6 meses face ao previsto, no final do 

1º ano do projeto, em Dezembro de 2014. O website foi concebido com vista a 

responder às necessidades dos atores do setor ED, em particular àqueles que o 

próprio projeto procurou envolver, nomeadamente as OSC e as IES. Apresenta 

                                              

6 Cardoso, J.; Neves, T.; Coelho, L.S. & Cravo, C. (2015). “Sinergias. A criação de uma revista 
científica em Educação para ao Desenvolvimento a partir de uma experiência de trabalho 
colaborativo”. Educación Global Research, 7, pp. 108-127. 
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conteúdos em 4 categorias principais: revista SINERGIAS; trabalho colaborativo entre 

IES e OSC; biblioteca com indicação e ligações para recursos bibliográficos sobre ED; 

eventos relevantes ao nível da produção de conhecimento em ED, sejam estes 

associados ao projeto ou a outras iniciativas nacionais ou internacionais de ED. A 

generalidade dos conteúdos apresentados no website encontra-se em língua 

portuguesa, embora contenha também a apresentação do projeto e da revista 

SINERGIAS em inglês e em espanhol. 

Para além de apresentar e divulgar o Sinergias ED, as entidades envolvidas e as 

suas atividades, este website foi entendido desde logo como um recurso chave para o 

objetivo central do projeto em promover a ligação entre investigação e ação em ED em 

Portugal, procurando constituir-se como um canal privilegiado e pioneiro no contexto 

nacional para dar acesso e disponibilizar recursos de conhecimento académico sobre 

ED. Para este propósito destaca-se, no website, não apenas a secção dedicada à 

revista SINERGIAS, mas também a secção de “Biblioteca”. Nesta é apresentado um 

conjunto significativo, em amplitude e em qualidade, de referências bibliográficas (36 

obras e 9 artigos científicos; consultado a 29 de fevereiro de 2016) de relevância 

internacional em ED, publicados em editoras e revistas nacionais e internacionais. 

Para algumas das obras e para todos os artigos são fornecidas, quando existentes, as 

ligações para acesso aos mesmos. São ainda disponibilizadas fichas de leituras de 12 

das obras indicadas, tendo estas sido elaboradas pela equipa técnica do projeto ou 

por outros colaboradores da linha de investigação do CEAUP associada ao projeto. 

Adicionalmente, nesta secção são ainda apresentados documentos institucionais 

nacionais e internacionais de relevo no domínio da ED, bem com quatro outras 

revistas internacionais dedicadas à ED. Por fim, enquadra-se ainda nesta secção a 

apresentação e disponibilização do “Estudo sobre perceções e relevância da 

Educação para o Desenvolvimento em Portugal” promovido pelo projeto, outros textos 

produzidos pela equipa e por outros colaboradores do mesmo, e também todo o 

acervo de apresentações, por escrito ou em vídeo, realizadas pelos oradores 

convidados para o Encontro Internacional Sinergias para a transformação social – 

diálogos sobre Desenvolvimento, promovido pelo projeto em Lisboa a 12 e 13 de 

janeiro de 2016 (ver ponto 4.2 - B3). 

O impacto global do website foi bastante significativo desde logo, registando 1.000 

visitas nas duas primeiras semanas após o lançamento, e um total de 15.791 

visualizações de página entre janeiro de 2015 e janeiro de 2016, correspondendo a um 

total de 4.113 utilizadores, maioritariamente originários de Portugal (61,3%), mas 
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também da Rússia (11%), do Brasil (6%) e de Espanha (6%)7. No que se refere à 

revista SINERGIAS em particular, foram registados, até ao final de janeiro de 2016, 

pelo menos 850 downloads do número 18 e pelo menos 1.059 downloads do número 

29 e ainda um total de 2.889 downloads individuais, entre artigos, resumos, recensões, 

entrevistas dos números 1 e 2. 

As entidades participantes inquiridas no questionário de avaliação final destacam 

claramente a importância deste canal de disponibilização de recursos (N=13), 

considerando-o pertinente (38%) ou muito pertinente (54%) no contexto português, 

ressaltando a importância dos recursos disponibilizados, particularmente em língua 

portuguesa, constituindo-se um “portal de referência” para estudantes, investigadores 

e educadores. 53% das entidades afirmam ter utilizado o website 10 ou mais vezes e 

40% 4 a 9 vezes (N=15), sendo a consulta da revista SINERGIAS a principal finalidade 

com que o fizeram (92%), seguida da consulta de informação sobre o projeto (64%) e 

sobre os estudos desenvolvidos no âmbito do mesmo (64%) e ainda da consulta de 

fontes e recursos teóricos sobre ED (50%) (N=14). 57% das entidades considera o 

website funcional e acessível e 43% considera-o mesmo muito funcional e acessível 

(N=14), destacando o seu carácter intuitivo, completo e de fácil utilização. Alguns 

participantes apontam, no entanto, como aspetos a melhorar, uma reorganização da 

secção “Biblioteca” por temas, bem como a inclusão de referências e ligações a 

projetos, práticas e materiais de ED de referência a nível nacional e internacional.  

Por fim, o Sinergias ED procurou também disponibilizar recursos teóricos 

relevantes em ED em Portugal através da divulgação e da facilitação do acesso a dois 

dos Centros de Recursos com maior e mais relevante acervo bibliográfico em ED no 

país, nomeadamente o centro de recursos do CIDAC – Centro de Intervenção para o 

Desenvolvimento Amílcar Cabral e o centro de recursos do Gabinete de Estudos para 

                                              

7 Estes dados são estimados a partir do serviço Google Analytics, ressaltando-se no entanto 
que poderão não ser totalmente fidedignos, em especial no que se refere à origem geográfica 
dos utilizadores, devido à dificuldade em detetar com exatidão este critério na internet. 

8 Destes, 550 são estimados, dado que a ferramenta de contagem só iniciou duas semanas 
após o lançamento deste número. Acresce ainda que a ferramenta de contagem utilizada só 
permite detetar downloads realizados a partir do website do projeto e não a partir de um acesso 
direto à revista ou a cada artigo/texto, pelo que o número real será potencialmente superior. 

9 Destes, 400 são estimados, dado que a ferramenta de contagem só iniciou duas semanas 
após o lançamento deste número. Acresce ainda que a ferramenta de contagem utilizada só 
permite detetar downloads realizados a partir do website do projeto e não a partir de um acesso 
direto à revista ou a cada artigo/texto, pelo que o número real será potencialmente superior. 
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a Educação e Desenvolvimento (GEED) da Escola Superior de Educação de Viana do 

Castelo. Contudo, a existência destes acervos foi divulgada apenas às entidades 

participantes no projeto e na secção “Biblioteca” do website do projeto apenas foram 

assinaladas as obras que constavam no acervo do CIDAC. Consequentemente, esta 

foi uma das atividades previstas menos bem sucedidas no âmbito do Sinergias ED, 

aliás notória na ausência de referência à mesma por parte das entidades participantes 

e de outros atores entrevistados, bem como na ausência de dados sistematizados 

sobre as obras consultadas em consequência do projeto. Para tal parece ter 

contribuído a escassa divulgação destes acervos, bem como a não criação de 

mecanismos de facilitação de consulta e empréstimo das respetivas obras.  

 

B2 – Conhecimento publicado 

A par da disponibilização de recursos teóricos em ED, o projeto Sinergias ED 

assumiu também como estratégia central a publicação de conhecimento científico em 

ED em Portugal, aspeto este que se constituiu como uma das componentes mais 

marcantes de todo o projeto. Esta publicação concretizou-se, em especial, na edição 

de uma revista científica em formato digital intitulada SINERGIAS – Diálogos 

Educativos para a Transformação Social. Com periodicidade semestral, ao longo do 

projeto foram lançados 3 números desta publicação10. Sendo propriedade conjunta da 

FGS e do CEAUP, esta revista foi, desde a sua origem, concebida, organizada e 

editada em colaboração pelas duas entidades, assumindo a equipa técnica do projeto 

o papel de conselho editorial (com o apoio de outros colaboradores pontuais para cada 

número, incluindo académicos internacionais na área da ED). A sua legitimidade 

académica foi, no entanto, assegurada pela experiência do CEAUP enquanto unidade 

de investigação já responsável pela edição de outra publicação académica de 

reconhecida relevância no domínio dos Estudos Africanos em Portugal e nos 

contextos lusófonos. 

A qualidade académica desta revista foi também assegurada pela constituição de 

um conselho científico que incluiu 18 investigadores e educadores de referência 

nacional e internacional na ED e áreas afins, tais como os Estudos do 

Desenvolvimento, os Estudos Pós-coloniais e a Educação Internacional e Comparada, 

chamados a contribuir e rever cada número da revista publicado. Para garantir a 

correcção e qualidade científica das publicações foi também instituído um mecanismo 

                                              

 10 Nº 1 em dezembro de 2014; Nº 2 em setembro de 2015; Nº 3 em fevereiro de 2016. 
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de peer-review anónimo aplicado a todos os artigos publicados, para isso envolvendo 

um total de 16 avaliadores portugueses e estrangeiros com experiência académica 

especializada nas temáticas dos artigos a publicar. 

Em nenhum dos números publicados a revista abriu chamadas para artigos, tendo 

o conselho editorial optado por organizar números temáticos a partir de artigos de 

autores convidados11, assim contribuindo para a consistência temática e validação 

académica inicial da revista e, ao mesmo tempo, para o acesso do público português 

um conjunto central de textos de referência em ED12. Estes objetivos foram 

especialmente concretizados com os dois primeiros números da revista, tendo o 

terceiro sido dedicado à publicação dos resultados de alguns dos estudos realizados 

em colaboração entre IES e OSC no âmbito do projeto. No total foram publicados 17 

artigos, 2 editoriais convidados, 3 entrevistas, 3 apresentações de documentos chave 

e 3 recensões de obras relevantes em ED e ainda apresentadas 12 teses ou 

dissertações em ED. Contribuíram para estes três números da revista SINERGIAS um 

total de 34 autores e autoras, sendo 11 destes/as estrangeiros/as. No que se refere à 

língua de publicação, apesar da maioria dos textos estar redigida em português, todos 

incluem resumo em inglês e em espanhol. A este respeito há ainda a destacar a 

publicação, entre os três números, de 3 artigos em língua inglesa e 3 em língua 

espanhola, aos quais acresce a publicação de um editorial e de uma entrevista em 

cada uma destas línguas e da apresentação e recensão de duas obras em espanhol. 

Adicionalmente, foram apresentadas na revista 5 teses em português, 5 em inglês e 

2 em espanhol. 

Nas suas respostas ao questionário de avaliação final do Sinergias ED, as 

entidades participantes destacam com clareza a relevância da revista SINERGIAS, 

considerando-a pertinente (27%) ou muito pertinente (73%) no contexto português 

(N=15), salientando justamente o seu valioso contributo para reunir e disponibilizar 

conhecimento chave especializado em ED em português, favorecendo assim a 

reflexão, o estudo e a aprendizagem neste domínio, e salientando a mais-valia da sua 

dimensão internacional. Estas entidades avaliam positivamente a qualidade desta 

publicação, considerando-a maioritariamente alta (50%) ou elevada (36%) (N=14), 

salientando a garantia de qualidade dada pelo sistema de peer-review, a relevância 

                                              

11 Nº 1: Educação para o Desenvolvimento: conceitos e caminhos; Nº 2: Desenvolvimento e 
Cidadania Global: desafios em contextos de Educação Formal; Nº 3: Colaboração entre Ensino 
Superior e Sociedade Civil: uma visão transformadora. 
12 Neste sentido, alguns dos artigos publicados nos números 1 e 2 não são originais, mas sim 
republicações ou traduções para português de textos de referência internacional em ED. 
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dos autores internacionais e ainda o equilíbrio entre autores das IES e das OSC. Os 

inquiridos afirmam utilizar com frequência (47%) ou pontualmente (40%) a revista para 

fins profissionais (N=15), em particular utilizando os seus textos como fundamento 

teórico para opções metodológicas, para a redação de textos ou para a preparação de 

formação. 

A relevância da publicação da revista SINERGIAS foi também salientada pela 

generalidade dos atores externos entrevistados, realçando estes o seu caráter 

inovador em Portugal e na Europa e a sua relevância enquanto instrumento credível e 

acessível de disseminação de conhecimento científico em ED, sendo este vital para 

aprofundar a reflexão e o debate no setor, melhorar continuamente as práticas e 

reforçar, no caso português, a própria ENED. Alguns atores valorizaram também o 

espaço de colaboração entre o Ensino Superior e a Sociedade Civil aberto pela 

revista, contribuindo também para uma reflexão crítica sobre o modo de produzir 

conhecimento na academia e para a renovação do papel das IES nos processos de 

formação e de desenvolvimento social. A abertura internacional e a publicação de 

textos em diferentes línguas foram também aspetos assinalado como positivos por 

alguns atores, em linha com tendências atuais no setor da ED na Europa e na América 

Latina e, assim, e contribuindo para ligações e debates mais amplos, nas suas 

geografias e culturas, no domínio da ED e outras áreas afins.  

A este nível ficou apenas por concretizar a indexação da revista SINERGIAS a 

uma base de dados de relevância internacional, tendo esta sido prevista pela equipa 

técnica inicialmente, concretamente para a base de dados Latindex, mas sendo, no 

final do projeto, questionada quanto às suas efetivas (des)vantagens e à (in)coerência 

do sistema de indexação com os princípios da própria ED. 

O esforço de publicação de conhecimento do Sinergias ED foi ainda 

complementado pela própria edição e disponibilização do “Estudo sobre perceções e 

relevância da Educação para o Desenvolvimento em Portugal”, realizado no âmbito do 

projeto, e pela publicação do número 22 da revista Africana Studia, editada pelo 

CEAUP, no 1º semestre de 2014, dedicado à “Educação e cooperação para o 

desenvolvimento: perspetivas e desafios”, incluindo 5 artigos de investigadores 

pertencentes à linha de investigação em Educação, Desenvolvimento e Cidadania 

Global do CEAUP, associada ao projeto. 
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B3 – Divulgação e debate sobre conhecimento produzido em ED 

Enquanto estratégia de disseminação de conhecimento e valorização da ED em 

Portugal, o Sinergias ED previa inicialmente organizar um Encontro Internacional no 

segundo ano do projeto e ainda um concurso para os 3 melhores artigos em ED 

publicados em 2014 e 2015, cujos vencedores seriam divulgados no próprio Encontro 

Internacional. Devido a reajustes necessários na calendarização das atividades na 

segunda fase do projeto (após janeiro de 2015), o Encontro Internacional foi 

reagendado para o final do projeto (janeiro de 2016) e a iniciativa do concurso de 

artigos foi abandonada por se considerar que o mesmo seria ainda precoce no 

contexto nacional.  

O Encontro Internacional Sinergias para a transformação social – diálogos sobre 

Desenvolvimento, realizado em Lisboa a 12 e 13 de janeiro de 2016, consistiu no 

principal evento de divulgação e debate sobre ED promovido pelo projeto. Envolveu 8 

oradores e oradoras convidados/as (5 dos/as quais estrangeiros/as) de reconhecida 

importância internacional em ED e em áreas próximas, tais como a Cooperação para o 

Desenvolvimento, a Cidadania Global e a Educação Popular, que, nas duas manhãs 

do Encontro contribuíram para um debate amplo e aprofundado sobre 

Desenvolvimento e Mudança Sistémica (dia 1) e Educação para a Transformação 

Social (dia 2). No mesmo evento foi ainda possível, através de uma conversa guiada 

com representantes de algumas das entidades participantes no projeto, apresentar e 

refletir sobre as aprendizagens e os desafios encontrados nos trabalhos colaborativos 

entre IES e OSC promovidos pelo Sinergias ED. Foram também apresentadas 7 

revistas especializadas em ED e/ou ECG de diferentes pontos do mundo, entre as 

quais a SINERGIAS, e, também apresentar, discutir e recolher contributos para o 

“Referencial de Formação em Educação para o Desenvolvimento – uma proposta 

Sinergias ED para Instituições de Ensino Superior e Organizações da Sociedade Civil” 

(ver ponto 4.3 - C2).  

A qualidade da programação e das intervenções neste Encontro foi desde logo 

salientada por muitos dos participantes aquando do próprio evento, mas também 

realçada pelas entidades que responderam ao questionário de avaliação final do 

projeto e que estiveram presente no mesmo (N=12), avaliando-o positiva (42%) ou 

muito positivamente (58%) e destacando-o como uma oportunidade de reflexão 

teórica, de “diálogo verdadeiro” e de partilha e sistematização de experiências. De 

modo coincidente, a representante da Plataforma Portuguesa das ONGD na Comissão 

de Acompanhamento da ENED, quando da entrevista que lhe foi solicitada para 

efeitos de avaliação do Sinergias ED, destacou também a relevância deste encontro, 
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salientado o seu impacto para uma “renovação de compromissos” com a ED e as suas 

finalidades.  

Adicionalmente, no dia seguinte ao Encontro, realizou-se uma reunião entre os 

representantes das revistas científicas representadas com o intuito de aprofundar o 

conhecimento mútuo, refletir sobre desafios comuns e explorar possibilidades de 

colaboração. Esta reunião decorreu num ambiente de entusiasmo, partilha e abertura, 

tendo terminado com a identificação de passos concretos conducentes à realização de 

iniciativas conjuntas no futuro. Esta iniciativa foi muito bem avaliada por todos os 

presentes, que a consideraram um passo pioneiro e inovador, de extrema importância 

para o reforço da ED e da sua valorização e qualidade a nível internacional.  

Todo o Encontro, que contou com um total de 118 participantes, apresentou 

também uma organização logística muito cuidada e eficiente, acompanhada de um 

acolhimento caloroso da parte da equipa técnica e dos voluntários das organizações 

promotoras, favorecendo assim a criação de um ambiente de proximidade e de 

abertura entre oradores e participantes, propiciando novas e diversas ligações, 

partilhas e diálogos.  

No que se refere à divulgação e debate sobre conhecimento em ED, há ainda a 

destacar, no segundo ano do projeto, a promoção de um conjunto de iniciativas de 

apresentação pública do projeto e das suas atividades e produtos (com especial 

destaque para a revista SINERGIAS), sugeridas e promovidas por algumas das IES 

associadas. Entre março e junho de 2015 foram assim realizadas 7 iniciativas de 

públicas de apresentação da revista e de debate sobre ED em diversos pontos do 

país, particularmente em IES. A estas iniciativas acrescem ainda a participação de 

elementos da equipa técnica do projeto em 4 eventos internacionais relacionados com 

ED e/ou Cooperação para o Desenvolvimento entre setembro e novembro de 2015, 

incluindo a organização de uma mesa redonda temática num congresso internacional 

sobre estudos pós-coloniais na Universidade do Porto. Nenhuma destas iniciativas 

estava prevista inicialmente em sede de candidatura do projeto13. 

Em paralelo com as iniciativas presenciais, o Sinergias ED procurou também 

utilizar ativamente diversos canais de comunicação para divulgar os seus recursos e 

atividades, nomeadamente através do próprio website do projeto (ver ponto 4.2 - B1) e 

                                              

13 Por não existirem registos disponíveis destas iniciativas, não foi possível aferir os números 
de participantes nas mesmas.  
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dos websites das suas organizações promotoras14, bem como das respetivas páginas 

na rede social Facebook, atingindo estas uma significativa visibilidade e interação, em 

especial nas notícias sobre o Encontro Internacional15. Paralelamente, foi levado a 

cabo ao longo do projeto um esforço de divulgação das suas atividades junto de meios 

de comunicação social (rádio, imprensa e portais noticiosos online) através de 

comunicados de impressa, notas de agenda e notícias, bem como junto de diversos 

websites, portais online, newsletters, boletins e páginas de Facebook institucionais, 

nacionais e internacionais, tendo este esforço tido um impacto significativo no contexto 

dos projetos e iniciativas similares na área da ED em Portugal (ver Anexo 5). 

 

 

4.3 Domínio C - Aprendizagem e capacitação de agentes de ED 

 

C1 – Aprendizagens em ED proporcionadas nos participantes do projeto 

O projeto Sinergias ED foi, desde o início, encarado pelos seus atores como um 

processo de aprendizagem, em coerência com a própria ED. A sua lógica do trabalho 

colaborativo entre instituições e setores, transversal a todo o projeto, foi entendida 

como promotora de aprendizagens significativas em pessoas e organizações e isto 

mesmo se manifestou nos discursos tanto dos seus promotores e consultora externa, 

como dos seus participantes. 

Do ponto de vista da equipa técnica foram salientadas múltiplas aprendizagens a 

nível pessoal, tanto conceptuais, como operacionais, relacionais e éticas. A relação 

colaborativa entre as entidades parceiras e o trabalho em equipa, um conhecimento 

mais alargado do setor da ED nacional e internacional, uma melhor articulação entre 

teoria e prática na ED, o desenvolvimento de capacidades técnicas de revisão e 

edição de textos e de investigação científica, e ainda o desenvolvimento de 

posicionamentos éticos e teóricos mais reflexivos e fundamentados face à educação e 

ao desenvolvimento foram alguns dos aspetos identificados como aprendizagens 

pelos membros da equipa técnica. A nível organizacional foi salientada uma maior 

                                              

14 O destaque dado ao Sinergias ED no website institucional da FGS foi mais evidente e 
acessível do que aquele que foi dado no website institucional do CEAUP.  

15 Criou-se também uma conta twitter do projeto, com especial eficácia no lançamento do 2º 
número da revista SINERGIAS e do Encontro Internacional. 
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experiência das organizações promotoras na construção de relações de parceria e no 

trabalho académico, uma maior integração em processos internacionais de ED, bem 

como um reforço de “vontades” e uma clarificação de papéis de mediação neste setor. 

Por seu lado, entre os respondentes ao questionário de avaliação final, 93% 

afirmaram ter também desenvolvido novas aprendizagens a nível pessoal em 

consequência da participação no Sinergias ED (N=15), tanto de natureza concetual 

como metodológica e relacional, destacando-se em especial as aprendizagens 

relacionadas com a colaboração inter-institucional. No que diz respeito ao nível 

organizacional, 73% dos inquiridos reconheceu o desenvolvimento de novas 

aprendizagens no seio das suas entidades (N=15). Estas foram classificadas 

maioritariamente como aprendizagens de ordem conceptual (conceitos e teorias 

de/sobre ED e domínios associados) (73%), mas também de ordem ética (atitudes, 

posicionamento e valores associados à ED) (54%) e institucionais (práticas e relações 

de trabalho internas ou relações inter-institucionais) (54%), e, com menos expressão, 

de ordem metodológica (abordagens, métodos e instrumentos pedagógicos de ED) 

(45%). O realce dado pelas entidades participantes ao contributo conceptual que o 

projeto proporcionou foi aqui particularmente associado à revista SINERGIAS 

enquanto recurso chave para a reflexão e capacitação interna nas organizações e 

para a preparação de ações de formação ou novos projetos. Este destaque foi ainda 

reforçado pelos discursos dos participantes no 4º Encontro entre OSC e IES, realizado 

em outubro de 2015, aquando da partilha de perspetivas sobre a questão colocada 

pela equipa organizadora “O Sinergias ED permitiu-meY”. Aqui foi também realçada a 

importância dos contactos, conhecimento mútuo e articulações entre organizações, 

especialmente entre IES e OSC, bem como a compreensão das diferentes linguagens 

institucionais e da mediação entre estas. Por fim, foi também salientada a relevância 

da dimensão internacional do projeto, permitindo conhecer práticas de ED noutros 

países. 

De modo coerente com estas respostas, no questionário de avaliação final as 

entidades participantes apontaram como principais fatores promotores de 

aprendizagem no projeto a “articulação entre OSC e IES” (93%), seguida, já com 

menor expressão, do “enfoque do projeto na investigação científica” (40%), do “relevo 

dado à publicação de artigos científicos sobre ED” (40%) e das “relações interpessoais 

estabelecidas entre os/as participantes” (40%) (N=15).  
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C2 – Capacitação de agentes de ED 

Desenvolvido pela equipa técnica do Sinergias ED a partir do segundo ano do 

projeto, o “Referencial de Formação em Educação para o Desenvolvimento – uma 

proposta Sinergias ED para Instituições de Ensino Superior e Organizações da 

Sociedade Civil” visou sistematizar o conhecimento gerado pelo projeto e mobilizá-lo, 

de modo relevante e operacional, para a capacitação de atores de ED, assim 

contribuindo para uma maior qualidade das ações neste domínio. O Referencial foi 

elaborado num processo de equipa reflexivo e aberto, partindo do conhecimento 

produzido por fontes diversas no âmbito do projeto, nomeadamente com base no 

“Estudo sobre perceções e relevância da Educação para o Desenvolvimento em 

Portugal”, nos artigos publicados nos primeiros 2 números da revista SINERGIAS e 

ainda no acompanhamento das experiências colaborativas de pesquisa entre as OSC 

e as IES. Deste modo procurou-se criar um referencial de formação de base científica 

assente em práticas concretas, entendendo-se este como um documento aberto a 

novos contributos. Uma primeira versão deste referencial foi ainda apresentada e 

comentada por um especialista externo no Encontro Internacional, no âmbito do qual 

foi também discutida e recebeu contributos dos participantes em grupos de trabalhos 

temáticos dinamizados para o efeito.  

O Referencial criado foi destinado em particular a IES e OSC, pretendendo 

constituir-se como um recurso para a reflexão organizacional sobre os seus próprios 

objetivos e metodologias de aprendizagem em ED. Para tal procura apresentar 

objetivos de aprendizagem em ED comuns às duas tipologias de organizações, mas 

também objetivos de aprendizagem específicos para cada um destes tipos. 

Paralelamente, procura responder a diferentes perfis de conhecimento à partida sobre 

ED, estabelecendo três níveis de aprofundamento crescente da aprendizagem em ED. 

Por fim, organiza os objetivos de aprendizagem em três áreas de abordagem distintas, 

embora complementares, a saber, a área concetual, a área metodológica e a área 

institucional. Esta diversidade de elementos e de pontos de entrada no Referencial, 

apesar de poder ampliar os seus modos e contextos de utilização, acaba por resultar 

num documento aparentemente confuso, de difícil apropriação e operacionalização, 

aspeto aliás evidenciado nas discussões ocorridas nos grupos de trabalho do Encontro 

Internacional. Com efeito, nestes foram apontadas ambiguidades na definição dos 

destinatários do documento, na sua abordagem metodológica e no modo como se 

realiza o diagnóstico do perfil de partida dos potenciais formandos. Foi também 

salientado o caráter abstrato e potencialmente exigente de alguns dos objetivos de 

aprendizagem elencados e ainda um potencial centramento dos objetivos de 
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aprendizagem nas referências de ED do Norte Global e, em especial na ENED 

portuguesa, limitando assim a sua abrangência. Num destes grupos sugerindo-se a 

introdução de elementos mais associados à prática da ED e mais adaptáveis à 

diversidade e multidimensionalidade das instituições destinatárias. 

O Referencial teve uma primeira fase de teste no período final do projeto, através 

da realização de duas sessões de formação de um dia de duração com dois grupos 

diversos (um numa IES e outro numa OSC), tendo estas sessões contribuído para 

evidenciar pontos fortes, mas também aspetos a melhorar no documento proposto. 

Elas permitiram salientar a relevância dos objetivos de aprendizagem a que o 

Referencial se propõe, mas também os desafios de os traduzir em propostas 

metodológicas de formação eficazes e significativas do ponto de vista dos formandos. 

No final do Sinergias ED, este Referencial apresenta-se como um produto ainda em 

aberto e em construção, carente de mais experimentação e maturação e que 

eventualmente necessitará de uma simplificação formal e de uma maior clarificação e 

explicitação da sua intencionalidade, dos seus destinatários, das suas diretrizes éticas 

e metodológicas.  
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5. Avaliação global do Sinergias ED segundo 7 critérios críticos 
 

5.1 Relevância 

  
A análise das atividades e resultados do Sinergias ED, e em particular do 

significativo envolvimento e satisfação dos atores envolvidos, permite concluir que o 

projeto partiu de um bom conhecimento prévio da realidade na qual se propunha 

intervir16. Consequentemente, as suas propostas de ação permitiram dar respostas 

pertinentes a algumas das necessidades mais importantes do setor da ED em 

Portugal, aliás em linha com diversas medidas previstas no Plano de Ação da ENED 

portuguesa17. Esta relevância reforçou-se ainda pela manifesta complementaridade 

entre as atividades e produtos do Sinergias ED e outras iniciativas em curso na 

Europa e na América Latina que visavam também promover a investigação científica 

na/sobre a ED e o envolvimento do setor académico em iniciativas de ED18.  

Com efeito, a expressiva adesão e participação de IES e de OSC nacionais 

evidenciam desde logo a relevância do projeto, sendo esta reforçada pela elevada 

mobilização de instituições e personalidades de referência internacional para colaborar 

nas suas atividades, especialmente na revista SINERGIAS e no Encontro 

Internacional. Adicionalmente, e de acordo com as respostas das entidades 

participantes ao questionário de avaliação final, bem como das perspetivas da equipa 

técnica do projeto, da sua consultora externa e dos atores externos entrevistados, é 

possível sistematizar um conjunto de necessidades setoriais para as quais o Sinergias 

ED contribuiu com respostas significativas, constituindo-se estas como sucessos do 

projeto: 

• Reforço do envolvimento de IES e OSC na ED e incremento da ligação, 

colaboração e complementaridade entre estas na reflexão e na ação em ED; 

                                              

16 Este conhecimento aprofundado da realidade decorre do trabalho duradouro e significativo 
que ambas as entidades promotoras do Sinergias ED têm nos respetivos domínios de atuação, 
nomeadamente no setor da ED, no que se refere à FGS, e no domínio académico no que se 
refere ao CEAUP. 

17 Medidas 1.1; 1.2; 1.3; 1.4;1.5; 1.7; 2.1; 2.2; 2.3 e 2.5 do Plano de Ação da ENED. 

18 A este nível pode destacar-se o esforço de promoção e divulgação de investigação sobre ED 
promovido pelo projeto DEEEP4; a pesquisa e publicação sobre qualidade em Educação 
Global realizado pelo GENE; as reflexões e articulações promovidas entre Educação Popular, 
Ciências Sociais e Universidade promovidas pelo CEAAL. 



Relatório de Avaliação Final do projeto Sinergias ED 37

• Produção, sistematização e consolidação de conhecimento científico em ED; 

• Disponibilização e acessibilidade de conhecimento e de recursos concetuais de 

referência em ED; 

• Reflexão crítica, avaliação, sistematização e credibilização das práticas de ED 

das OSC; 

• Abertura das IES ao terreno e reforço do ensino em ED; 

• Criação de “massa crítica” no setor da ED em Portugal; 

• Internacionalização do setor; 

• Capacitação profissional dos agentes de ED; 

• Visibilidade e credibilização da ED junto do setor académico. 

 

 

5.2 Eficácia 

  
O projeto Sinergias ED é caracterizado por um elevado desempenho face aos 

resultados inicialmente previstos, cumprindo a generalidade dos indicadores de 

realização definidos em candidatura (ver Anexo 6). Em diversos casos os resultados 

alcançados superaram, inclusivamente, os valores esperados: 

• 11 sessões de apresentação pública dos resultados do primeiro ano do projeto 

(face a 4 previstas);  

• 11 IES e 11 OSC associadas ao projeto (face às 6 IES e 6 OSC previstas);  

• 7 estudos de caso realizados (face aos 6 previstos); 

• 4 encontros presenciais entre OSC e IES (face aos 2 previstos).  

• 13 investigadores associados à linha de investigação do CEAUP (face aos 10 

previstos)  

• 25 textos científicos publicados na revista SINERGIAS (face aos 24 

previstos)19. 

                                              

19 São aqui contabilizados não apenas os artigos científicos mas também outros textos 
académicos publicados na revista SINERGIAS, nomeadamente editoriais convidados, 
entrevistas e recensões de obras. 
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No que se refere a indicadores não alcançados há a apontar: 

• 11 artigos produzidos pela equipa do projeto (face aos 12 previstos); 

• 2 centros de recursos dinamizados, na sua vertente de ED, como suporte à 

investigação (estes centros de recursos foram associados ao projeto, mas a 

sua dinamização não foi conseguida). 

 

Face ao elevado grau de execução dos indicadores previstos, foi possível concluir, 

numa análise global elaborada em conjunto com a equipa técnica e com a consultora 

externa do projeto, que os resultados previstos para o Sinergias ED foram em grande 

medida alcançados e, consequentemente, também os seus objetivos específicos. 

Curiosamente, contrariando uma análise meramente quantitativa, o objetivo específico 

OE2 e os resultados R2 e R3 foram considerados pela equipa aqueles que 

apresentaram um menor grau de concretização, apesar de globalmente alto. Esta 

análise teve com fundamento elementos de natureza eminentemente qualitativa 

relacionados com o grau de aprofundamento teórico e metodológico e com o impacto 

transformador dos processos colaborativos desencadeados e dos produtos de 

capacitação promovidos, aspetos estes que mereceriam um desenvolvimento mais 

prolongado e uma análise mais aprofundada em eventuais iniciativas de seguimento 

do projeto.  

 
 

5.3 Eficiência 

 

A gestão de todo o projeto por parte da sua equipa técnica constitui um claro fator 

de sucesso do mesmo, sendo tal reconhecido pela generalidade dos atores inquiridos 

no âmbito da avaliação final. Esta foi considerada globalmente boa (33%) ou muito 

boa (67%) pelos respondentes ao questionário de avaliação final (N=15). Uma gestão 

que colocou o “foco no processo” (expressão utilizada por alguns dos membros da 

equipa técnica e também por uma respondente ao questionário de avaliação final) 

revelou-se, segundo a generalidade das perspetivas dos atores inquiridos, uma 

estratégia essencial para o desempenho positivo das diversas atividades do projeto. 

Neste sentido, foram destacadas como aspetos positivos fundamentais a 

disponibilidade, o interesse, o estímulo e a atenção demonstrados pela equipa junto 
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dos participantes e colaboradores do projeto; a organização cuidada e eficiente das 

diversas atividades; a boa disposição e afetividade imprimidas em cada atividade; a 

comunicação clara e cordial estabelecida, nos diversos canais utilizados, entre a 

equipa técnica e os diversos intervenientes no projeto20; e finalmente o espaço de 

abertura, partilha e debate que definiu todo o projeto, sendo este último um dos ponto 

mais positivos do projeto na perspetiva das entidades participantes. 

A parceria entre as entidades promotoras do projeto constituiu-se também como 

um dos fatores de sucesso do projeto, apontado tanto pela equipa técnica, como pela 

consultora externa e por diversos atores entrevistados. Tratando-se justamente de 

uma colaboração entre uma IES e uma OSC, a complementaridade entre ambas 

evidenciou-se de modo coerente com a estratégia do próprio projeto. Esta 

complementaridade permitiu rentabilizar as especificidades de cada parceiro e, deste 

modo, contribuiu, segundo a perspetiva da própria equipa técnica, para uma execução 

mais reflexiva, mais motivante e mais rica das diversas atividades do projeto.  

Apesar de se ter definido entre ambas uma distribuição de responsabilidades em 

função dos perfis e experiências de cada organização, foi opção da equipa técnica que 

as principais atividades do projeto fossem concebidas e, em grande medida, executas 

em colaboração. Apesar de, por vezes, esta opção dificultar a rápida execução de 

algumas tarefas, é opinião da equipa que ela se traduziu em maiores ganhos do que 

perdas para o projeto e para os seus atores. Consequentemente, os seus membros 

apontam o trabalho em parceria como um dos aspetos mais positivos do Sinergias ED, 

resultando em aprendizagens pessoais e organizacionais significativas e numa maior 

qualidade na concretização das atividades do projeto. O elevado desempenho na 

concretização dos resultados e a expressiva satisfação dos participantes com as 

atividades confirmam, efetivamente, esta perspetiva e não permitem inferir baixos 

níveis de eficiência na gestão do projeto.  

Importa, no entanto, constatar que a esta gestão bem sucedida do projeto 

correspondeu um esforço significativo por parte das organizações promotoras e, em 

especial, da sua equipa técnica, para uma utilização eficiente dos recursos 

disponíveis. Uma análise global do orçamento do projeto permite concluir com 

                                              

20 Interessa aqui ressaltar a relevância dos procedimentos de registo sistemático 
implementados pela equipa técnica do projeto, nomeadamente no que se refere às memórias 
descritivas e aos resultados das avaliações dos encontros realizados entre IES e OSC, bem 
como de outras atividades, os quais foram sempre partilhados com todos os envolvidos, 
tornando-se assim importantes para orientar, concertar e recuperar os percursos de trabalho 
cooperativo promovidos no decurso do projeto. 
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facilidade que este se revelou insuficiente face ao número e dimensão das atividades 

a realizar. Se os custos com materiais e serviços associados à concretização das 

atividades se mostrou bem estimado e permitiu a sua plena realização, por vezes até 

ultrapassando os níveis de execução previstos inicialmente, já as verbas estimadas 

para despesas com recursos humanos revelaram-se claramente insuficientes face ao 

trabalho a realizar pela equipa técnica. Em consequência desta limitação, aos três 

recursos humanos a tempo parcial previstos em candidatura para a equipa técnica do 

projeto (um técnico em cada instituição proponente mais um técnico de comunicação 

parcialmente afeto ao projeto)21, acabaram por se somar outros dois, também a tempo 

parcial e também um em cada instituição promotora, para isso tendo que recorrer a 

verbas das respetivas instituições não previstas no orçamento do Sinergias ED e/ou 

ao trabalho não pago de alguns colaboradores. Este aspeto gerou, inevitavelmente, 

alguma instabilidade na equipa técnica em diferentes momentos, manifestando-se esta 

na execução mais limitada de algumas atividades, nomeadamente num 

acompanhamento menos regular dos estudos de caso de IES e OSC em curso no 

segundo ano do projeto, num relativo atraso no lançamento do website do projeto e da 

revista SINERGIAS, na limitada disseminação e exploração das conclusões do Estudo 

sobre Perceções e Relevância de ED em Portugal e, por fim, na reduzida dinamização 

dos dois Centros de Recursos em ED associados ao projeto.  

Não obstante estas limitações – ou talvez por causa delas – o retorno sobre o 

investimento no Sinergias ED foi claramente positivo, já que, com um orçamento 

relativamente reduzido22, se conseguiu realizar com sucesso a generalidade das 

atividades planeadas e ainda outras não planeadas, bem como atingir a globalidade 

dos resultados previstos, incluindo diversos produtos de disseminação massiva de 

conhecimento em ED. Deste modo foi possível alcançar um conjunto de impactos 

significativos junto de um amplo universo de pessoas e instituições de relevância não 

apenas no setor da ED português, mas também a nível internacional (ver ponto 5.5). 

Este saldo positivo não deve, porém, invisibilizar o esforço e o trabalho que o tornaram 

possível, muitas vezes em condições difíceis e precárias. Pelo contrário, deve 

contribuir para uma reflexão crítica e fundamentada sobre o valor atribuído ao trabalho 

educativo no setor da ED e da sociedade civil em geral, bem como nas políticas e 

medidas públicas que as apoiam.  
                                              

21 As despesas com recursos humanos previstas e orçamentadas em candidatura 
corresponderam a cerca de 50% do orçamento global do projeto.  

22 O orçamento global do Sinergias ED estimado em candidatura na primeira fase do projeto foi 
de 108.588,48€. 
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5.4 Participação 

  
O sucesso do Sinergias ED dependia em exclusivo da adesão de um conjunto 

diversificado de atores às suas propostas e da participação efetiva e comprometida 

destes nas suas atividades. Atores estes que em muitos casos não se conheciam e 

não tinham hábitos de trabalho colaborativo com organizações de natureza tão 

distinta. A análise dos resultados e atividades do projeto, bem como das perspetivas 

dos diferentes atores inquiridos na avaliação final permitiu, no entanto, concluir que 

esta adesão e participação foi plenamente atingida e que, efetivamente, contribuiu em 

grande medida para o sucesso do projeto. 

Desde logo se destaca a expressiva adesão das IES e OSC convidadas ao 

projeto, superando largamente o estimado inicialmente. Apesar de em muitos caso 

existir uma proximidade prévia entre as organizações promotora e as entidades 

participantes, esta adesão a uma proposta de trabalho nova, exigente e prolongada no 

tempo, e sem qualquer suporte financeiro associado, não pode deixar de ser 

assinalada como significativa. Assim como foi significativa a contínua participação 

destas entidades nas diversas tarefas e atividades associadas ao projeto ao longo da 

sua duração, incluindo até a proposta e realização, por parte de muitas delas, de 

atividades não previstas inicialmente. Embora não tenha sido o propósito inicial do 

projeto, esta participação, impulsionada inclusivamente pela constituição de um grupo 

de email entre todas as entidades envolvidas, ganhou os contornos de uma “rede” ou 

“comunidade” de atores de ED, segundo as perceção de algumas entidades e de 

alguns membros da equipa técnica do projeto.  

Com efeito, a globalidade das entidades participantes que respondeu ao 

questionário de avaliação final considera que o projeto proporcionou boas (67%) ou 

muito boas (33%) condições para tornar possível a sua participação (N=15), 

ressaltando aqui a capacidade de adaptação do projeto aos ritmos e características 

dos participantes, a abertura à diversidade e a procura de envolvimento que 

caracterizaram as suas atividades, a disponibilização de informação clara, a aposta 

nos encontros presenciais e nas relações de proximidade, a possibilidade de serem 

negociados objetivos, tarefas e prazos, bem como a oportunidade de fazerem 

sugestões e propostas para os estudos, para a revista SINERGIAS e para o Encontro 

Internacional.  

Embora tal não seja referido nas respostas recolhidas, importa salientar que as 

despesas associadas à participação das entidades de fora de Lisboa nos encontros 

presenciais foram sempre suportadas pelo projeto, o que certamente terá contribuído 
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para possibilitar a participação de muitas entidades. No entanto, é justamente a 

centralização das principais atividades do projeto em Lisboa o único aspeto que é 

referido como limitador da participação de algumas entidades. 

 Por fim, importa ainda destacar, para além da participação das IES e OSC que 

se associaram ao projeto, a participação também expressiva de outras pessoas e 

instituições, nacionais e internacionais, que colaboraram diretamente com o projeto de 

diferentes formas. Neste contexto, é de ressaltar, desde logo, a quantidade e a 

diversidade de investigadores/as e educadores/as, portugueses/as e estrangeiros/as, 

que colaboraram voluntariamente com a revista SINERGIAS, seja enquanto membros 

do conselho científico, seja enquanto autores/as de artigos, editoriais, apresentações 

ou recensões de obras, seja como avaliadores/as de artigos ou ainda como 

entrevistados/as. Paralelamente, destaca-se também, no Encontro Internacional, a 

participação de diversos e importantes oradores/as, bem como das 7 revistas 

científicas internacionais representadas e ainda dos próprios participantes do público. 

Por fim, há a registar a participação de diversos investigadores na linha de 

investigação em Educação, Desenvolvimento e Cidadania Global do CEAUP e a 

associação dos centros de Recursos do CIDAC e do GEED da Escola Superior de 

Educação de Viana do Castelo ao projeto. Todos estes contributos e colaborações 

determinaram definitivamente o sucesso do Sinergias ED e contribuíram para ampliar 

os seus impactos. 

 

 

5.5 Impacto 

 

A aferição dos impactos de um projeto aquando da sua avaliação final é sempre 

difícil e será, naturalmente, aproximativa. Procurou-se, no entanto, recolher, entre os 

diversos atores, sinais e indicadores de mudanças ocorridas, permitindo assim estimar 

os potenciais impactos do Sinergias ED. Os dados recolhidos no questionário de 

avaliação final do projeto tornam possível identificar desde já alguns impactos 

relevantes:  

• 10 inquiridos (71%, N=14) afirmaram que os resultados dos estudos de caso 

realizados tiveram transposição direta para os seus contextos institucionais 

(ver ponto 4.1 – A2); 
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• 10 inquiridos (71%, N=14) afirmaram ter desenvolvido iniciativas não previstas 

com outras entidades participantes no projeto (com destaque para iniciativas 

públicas de debate sobre ED, produção de artigos em ED, criação de novos 

projetos de ED e aprofundamento do trabalho em ED na organização); 

• 15 inquiridos (100%, N=15) declararam que outros colaboradores das suas 

entidades tiveram contacto com produtos e/ou participaram em atividades do 

Sinergias ED (com especial destaque para a consulta do website e da revista 

SINERGIAS e para a participação no Encontro Internacional); 

• 14 inquiridos (93%, N=15) afirmaram ter desenvolvido novas aprendizagens 

pessoais e 11 (73%, N=15) consideram que tal também ocorreu nas suas 

organizações em consequência da participação no projeto (ver ponto 4.3 – C1); 

• Segundo a perceção dos inquiridos, o Sinergias ED produziu mudanças mais 

significativas nas relações inter-institucionais (com destaque para as parcerias 

entre IES e OSC), no setor ED em Portugal (reforçando o seu reconhecimento 

e projeção através da revista SINERGIAS e da sua internacionalização) e ao 

nível do desenvolvimento individual; 

• Em consequência da sua participação no projeto, 8 entidades (53%, N=15) 

declararam que promoveram novos projetos de ED; 5 entidades (33%) 

participaram em novas atividades de ED; 4 entidades (27%) integraram-se em 

parcerias de projetos de ED; 4 entidades (27%) promoveram eventos públicos 

de sensibilização e/ou reflexão em ED; 4 entidades (27%) promoveram 

formação/ensino em ED; 3 entidades (20%) realizaram novos 

estudos/investigação em ED e 3 entidades (30%) divulgaram conteúdos, 

produtos e/ou iniciativas de ED. 

Estes dados sugerem que a participação no Sinergias ED se traduziu e/ou 

traduzirá em mudanças significativas nas entidades que a ele se associaram, 

ampliando o seu conhecimento sobre a ED e o seu envolvimento no setor. Contudo, 

não foi possível, no âmbito desta avaliação, aferir a profundidade e sustentabilidade 

dessas mudanças, nomeadamente quanto à abrangência do envolvimento institucional 

e da apropriação da ED pelas diversas estruturas e processos nas organizações, bem 

como quanto à efetiva transformação de conceções e de práticas institucionais no que 

se refere à construção de conhecimento, à reflexão e à ação em ED. A aferição de tais 

mudanças mereceria um estudo de maior alcance temporal e metodológico que, a ser 

realizado, traria inegáveis contributos para a promoção e qualificação da ED a nível 

internacional. 
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Por fim, o impacto do Sinergias ED pode também ser confirmado pelo unânime 

reconhecimento e valorização do projeto junto dos atores externos entrevistados, 

nacionais e internacionais, bem como pelo número significativo de referências ao 

projeto feito por entidades externas de relevância setorial, concretamente em boletins, 

websites e plataformas de referência em ED e áreas afins a nível nacional e 

internacional. Aqui destacam-se, entre outras, a referência ao projeto no website e 

newsletters da Plataforma Portuguesa das ONGD, no website do Camões – Instituto 

da Cooperação e da Língua, I.P., no portal do Ano Europeu do Desenvolvimento, no 

portal académico lusófono Plataforma9 da Fundação Calouste Gulbenkian, no website 

do Fórum Mundial de Educação, no boletim Development Education Digest do DERC 

(Londres); no boletim DE Times do projeto DEEEP4 (DARE Forum do CONCORD) e 

no boletim do Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL) 

(ver Anexo 5). Nesta mesma linha destaca-se ainda a apresentação da revista 

SINERGIAS e a publicação de um artigo sobre a sua criação, da autoria da equipa 

técnica do projeto, na revista científica Educación Global Research, de Madrid, em 

setembro de 2015, tendo sido acompanhada da participação de um membro da equipa 

técnica do projeto no lançamento desta publicação. 

Tomados em conjunto, todos estes dados permitem evidenciar o expressivo 

impacto nacional e internacional do Sinergias ED, o qual se torna ainda mais 

significativo em face dos relativamente escassos recursos de que o projeto dispôs. 

 
 

5.6 Sustentabilidade 

 

A garantia da sustentabilidade de um projeto é uma das medidas centrais do seu 

sucesso. No Sinergias ED a sustentabilidade dos processos postos em marcha 

mereceu uma atenção particular na conceção e gestão do projeto e traduziu-se na 

tentativa de implementar processos e atividades que permitissem o mais possível a 

transferibilidade e a escalabilidade da informação, dos recursos e das competências 

desenvolvidas e/ou mobilizados. A este nível foi possível identificar, no Sinergias ED, 

alguns processos e resultados que previsivelmente contribuirão para a sua 

sustentabilidade: 

• O desenvolvimento de um website especializado e de um modelo da revista 

digital já consolidados e que se reforçam mutuamente, que comportam baixos 

custos de edição e para a gestão dos quais diversos colaboradores das duas 
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organizações promotoras foram desenvolvendo competências e procedimentos 

chave;   

• A criação e consolidação de uma linha de investigação em Educação, 

Desenvolvimento e Cidadania Global no CEAUP que apresenta dinamismo e 

capacidade de atrair novos projetos, investigadores e financiamento, tendo 

esta, no final do projeto, disponibilidade e capacidade para integrar a edição da 

revista SINERGIAS nas suas atividades; 

• A conquista de reconhecimento do projeto e das suas entidades promotoras 

junto de instituições relevantes no contexto nacional, a qual se traduziu em 

apoios financeiros diversos para o cofinanciamento do projeto (nomeadamente 

junto da Fundação Calouste Gulbenkian, da Reitoria da Universidade do Porto 

e da Fundação para a Ciência e Tecnologia) e que poderá originar relações 

institucionais sólidas e duradouras; 

• O desenvolvimento de uma rede de contactos e de partilha de informações e 

recursos entre diversas IES e OSC portuguesas, bem como a criação de 

hábitos de trabalho em conjunto e de estabelecimento de parcerias entre estas;  

• A ampliação e reforço dos contactos internacionais no setor da ED português, 

não da parte das entidades promotoras, mas também de outras entidades 

participantes no projeto. Para além dos contactos pessoais, este reforço 

sustentar-se-á concretamente através do conselho científico da revista 

SINERGIAS e das relações criadas entre as diferentes revistas científicas 

presentes no Encontro Internacional; 

• O reforço da presença da ED na investigação realizada e na oferta formativa 

nas IES portuguesas, particularmente entre aquelas que atuam na área da 

formação de professores e de educadores em geral. 

Paralelamente, a sustentabilidade foi também uma preocupação das IES e OSC 

participantes no Sinergias ED, tendo esta sido apontada pelas próprias, no quarto 

encontro presencial, como critério essencial de avaliação do projeto e como expetativa 

de continuidade do trabalho desenvolvido. Neste encontro as entidades presentes 

tiveram, aliás, oportunidade de apresentar expetativas e sugestões concretas para a 

continuidade do projeto. Estas incidiram em âmbitos diversos, tais como: reforço, 

avaliação e ampliação dos trabalhos colaborativos desenvolvidos, incluindo entidades 

de novos setores tais como empresas, instituições públicas ou escolas; continuação 

da revista SINERGIAS; manutenção e ampliação do website do projeto, integrando 

novos conteúdos relativos a projetos de ED e novos recursos de outros contextos 
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geográficos (africanos e asiáticos); continuidade da construção colaborativa do 

referencial de capacitação de agentes de ED; e desenvolvimento de uma avaliação de 

impacto do projeto após 6 anos. Infelizmente estas sugestões foram apenas elencadas 

e não puderem ser analisadas nem discutidas com as entidades, desta forma limitando 

o eventual envolvimento destas em processos que pudessem dar continuidade ao 

projeto e reforçar a sua sustentabilidade.  

 

5.7 Qualidade 

  
Enquanto projeto de ED, a avaliação da qualidade do Sinergias ED deve 

corresponder a critérios específicos do próprio domínio da Educação e, em especial de 

uma educação que se queira transformadora. No entanto, não existem ainda critérios 

consensualizados, nem em Portugal, nem internacionalmente, para aferir e validar de 

forma objetiva a qualidade dos projetos e iniciativas de ED. Em parte porque estes 

mesmos projetos e iniciativas apresentam uma enorme diversidade de âmbitos, 

métodos, contextos e públicos, pelo que se afigura difícil a estandardização de 

critérios de qualidade. Em parte também por que essa eventual estandardização 

poderá limitar a capacidade criativa dos projetos e a sua adaptabilidade à mudança e 

à diversidade, sendo estes, justamente, aspetos centrais para o sucesso dos 

processos educativos. 

Este pressuposto torna assim necessária uma constante reflexão sobre o que 

significa, em cada projeto, em cada contexto e para cada ator envolvido, a qualidade. 

Esta não deverá ser, obviamente, uma reflexão afastada de referenciais externos e 

fechada sobre si mesma, mas, apesar de os reconhecer e poder integrar, não os 

deverá colocar em primeiro lugar face às representações, às expetativas e às 

exigências de qualidade daqueles a quem o projeto visa apoiar e desenvolver. Na 

verdade, esta reflexão seria ela própria um indicador de qualidade de qualquer projeto. 

Esta seria uma reflexão essencial também no Sinergias ED, que contudo não foi 

realizada de forma sistemática e explícita no decurso do projeto. Consequentemente, 

na ausência de um referencial interno de qualidade, foi utilizado, para efeitos de 

avaliação final, um conjunto de critérios adaptados do referencial de qualidade da 
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ACODEV – Fédération des ONG de Coopération au Développement
23. Destes 

destacam-se em seguida aqueles aos quais o Sinergias ED correspondeu: 

• Abrangência social e complementaridade multissetorial dos atores envolvidos; 

• Adaptação de conteúdos e métodos às especificidades e necessidades dos 

participantes; 

• Utilização de metodologia participativa e inclusiva nas atividades e na própria 

gestão do projeto; 

• Desenho e implementação de uma estratégia clara, coerente e consistente 

face aos resultados pretendidos; 

• Utilização de métodos e recursos coerentes com os resultados visados; 

• Orientação para a transformação social na base de todas as atividades; 

• Condução do projeto em coerência com princípios e valores de ED (justiça, 

igualdade, solidariedade, cooperação, participação). 

Tendo por base a elevada correspondência da gestão, da execução e dos 

resultados do Sinergias ED com estes critérios, é possível concluir que o projeto, 

enquanto processo de ED, apresentou uma qualidade significativa. Esta foi ainda 

reforçada pelo acompanhamento contínuo do Sinergias ED por parte de uma 

consultora externa, perita nacional em ED, que apoiou de modo fundamentado e 

crítico a reflexão da equipa técnica em momentos chave de decisão estratégica ao 

longo de todo o projeto. 

Salientam-se, no entanto, e seguindo o mesmo referencial, dois aspetos que 

poderiam ser melhor explorados no Sinergias ED do ponto de vista da qualidade: 

• Promover um maior envolvimento das entidades diretamente associadas ao 

projeto na sua definição, construção, avaliação e continuidade, nas suas 

diferentes dimensões, atividades e produtos, assim reforçando ainda mais o 

trabalho colaborativo e em rede; 

• Conceber e implementar um processo sistemático de avaliação contínua e 

formativa do projeto que, em constante articulação com a sua equipa técnica e 

participantes, fosse capaz de o monitorizar e analisar criticamente e assim 

contribuir para os processos de tomada de decisão estratégica no seu decurso. 

                                              

23 ACODEV (2013). Guide pour un processus de qualité en éducation au development. 
Bruxelas: Etienne Van Parys.  http://www.acodev.be/node/25169 
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Numa dimensão complementar, a questão da qualidade esteve também muito 

presente no Sinergias ED – e expressa aliás no seu objetivo global – através da sua 

componente académica. Entendeu-se como pressuposto basilar do Sinergias ED que 

a investigação científica e a reflexão académica sobre a ED e sobre as suas práticas 

contribuiriam de modo determinante para valorizar e qualificar a intervenção em ED. 

Esta articulação entre investigação e ação, entre teoria e prática – aliás materializada 

pela articulação entre IES e OSC no centro de todo o projeto – foi aliás um dos pontos 

positivos mais realçados pelas entidades participantes no projeto, bem como pela sua 

equipa técnica, pela sua consultora externa e pela generalidade dos atores externos 

entrevistados. A associação do domínio tradicionalmente “prático” da ED ao domínio 

tradicionalmente “teórico” do Ensino Superior traria assim ao primeiro uma nova 

qualificação, reclamada já por diversos atores institucionais a nível internacional e pela 

própria ENED portuguesa. 

Porém, segundo esta ordem de ideias, para que a ED se qualificasse, importava 

também assegurar a qualidade da própria investigação científica realizada sobre ED. 

Consequentemente, no Sinergias ED esta também foi uma preocupação importante, 

procurando-se garantir a qualidade da investigação científica realizada e publicada 

através da implementação de um conjunto de dispositivos decorrentes do universo 

académico. No que se refere à pesquisa, esta passou concretamente pela 

estruturação dos estudos de caso a desenvolver segundo o modelo interpretativo de 

pesquisa e análise de dados convencional nas ciências sociais, assente no papel da 

teoria publicada enquanto guião de leitura privilegiado da realidade e no papel do 

investigador enquanto agente da construção de conhecimento através da recolha e 

análise sistemática de dados quantitativos e qualitativos. 

No que toda à publicação de conhecimento em ED foram também adotados 

procedimentos académicos convencionais de garantia de qualidade, tais como a 

constituição de um conselho científico para a revista SINERGIAS composto por um 

conjunto alargado e diversificado de investigadores de reconhecido mérito científico 

nos domínios tratados na revista e ainda pela instituição de um processo de peer 

review anónimo dos artigos a publicar, muitos destes realizados também por autores 

de reconhecida qualidade académica a nível internacional.  

A implementação de todos estes mecanismos de qualidade oriundos do contexto 

académico garantiu assim um padrão de qualidade científica notável ao trabalho de 

pesquisa e de publicação desenvolvido no Sinergias ED, especialmente se se tiver em 

conta o curto horizonte temporal, os escassos recursos e o caráter inovador do projeto 

no contexto português. 
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6. Aprendizagens e recomendações 
 

Aprendizagens 

Na reunião final de avaliação do Sinergias ED, um dos elementos da equipa 

técnica concluiu que o projeto “foi um boa ideia”. Esta afirmação foi desde logo 

corroborada pelos restantes membros da equipa e foi-o também pela generalidade 

dos atores inquiridos na avaliação final do projeto. Os fatores que fundamentam 

esta conclusão são justamente aqueles que se constituem como as principais 

aprendizagens decorrentes deste projeto. Neste sentido, e com base na 

experiência do Sinergias ED, pode afirmar-se que os projetos de ED são uma “boa 

ideia” quandoY 

• Y assentam o seu sucesso nos participantes, na adesão e no envolvimento 

destes, e não apenas na iniciativa dos promotores. Tal adesão e envolvimento 

alcança-se desde logo quando o projeto assenta num bom conhecimento da 

realidade e, consequentemente, quando consegue responder às necessidades 

dos atores que se deseja (des)envolver. No caso do Sinergias ED, estas 

necessidades estavam relacionadas com o acesso a conhecimento 

especializado e ao aprofundamento teórico em ED, com a sistematização de 

aprendizagens e com a inovação na pesquisa e na formação, realçando assim 

a centralidade destas dimensões para a qualificação do setor da ED em 

Portugal; 

• Y fortalecem uma cultura de trabalho colaborativo entre instituições diferentes, 

superando desconfianças e resistências mútuas e aprendendo a conciliar 

tempos, linguagens, instrumentos, culturas e objetivos diversos; 

• Y concentram a atuação em públicos ou domínios específicos, rentabilizando 

as especificidades e mais-valias das entidades envolvidas e permitindo um 

tempo alargado para a construção e consolidação de novos processos que, 

consequentemente, terão impactos mais integrados e duradouros; 

• Y diversificam os seus canais de comunicação e formas de trabalho, mas 

privilegiam sempre processos conduzidos de modo coerente com os valores da 

ED, assentes na inclusão, na participação e na valorização de todos os 

envolvidos, em relações interpessoais abertas, afetivas e solidárias e na 

construção de redes e de “comunidades” de interesses e de recursos 

partilhados; 
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• Y arriscam ampliar o seu âmbito de inserção e de influência para além das 

contextos já conhecidos e confortáveis, reforçando laços com atores de outras 

tipologias, geografias ou culturas, assim enriquecendo os referenciais de 

pensamento e de ação do projeto; 

• Y promovem uma leitura eticamente comprometida e analiticamente crítica da 

realidade, bem como dos conceitos e discursos que a (re)produzem, 

questionando modelos normativos e hierarquizados de produção e validação 

de conhecimento e promovendo a representatividade de diferentes perspetivas 

e experiências e os dissensos e consensos entre elas; 

• Y entendem todo o percurso realizado como um processo educativo, de co-

construção de relações e de aprendizagens, que merece ser registado, 

sistematizado, avaliado e partilhado. 

 

Recomendações 

 A diversidade e a complexidade dos processos promovidos e postos em 

marcha pelo Sinergias ED permitem que emirjam deles múltiplos pontos de partida 

para novas reflexões e para novas ações, potenciando o trabalho feito e construindo 

sobre ele novas propostas. É neste ponto que a avaliação final se torna 

verdadeiramente útil, orientando-se para o futuro e completando, através das suas 

recomendações, um ciclo de aprendizagem que se espera que recomece. Neste fecho 

de ciclo do Sinergias ED, torna-se então possível formular um conjunto de 

recomendações orientadas para a sustentação, para o aprofundamento e para a 

maximização dos processos e produtos que dele resultaram:  

• Assegurar a manutenção do website do Sinergias ED enquanto portal de 

referência nacional para a divulgação de conhecimento em ED, atualizando e 

reforçando continuamente os seus conteúdos e melhorando a sua organização 

e dinamização, inclusivamente reforçando a sua articulação com Centros de 

Recursos bibliográficos em ED a nível nacional; 

• Assegurar a manutenção e continuidade da revista SINERGIAS segundo o 

modelo editorial atual, mas aprofundando a reflexão sobre os seus públicos e 

sobre o seu modelo de validação académica (inclusivamente no que se refere 

à questão da indexação em bases de dados internacionais), reforçando 

processos de colaboração e de aprendizagem intersetorial associados à 

construção de conhecimento e à escrita de artigos; 
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• Sistematizar as aprendizagens decorrentes dos processos de colaboração 

entre IES e OSC promovidos pelos Sinergias ED, aferindo também os seus 

fatores potenciadores e limitadores, bem como seus impactos institucionais e 

as necessidades organizacionais que subsistem; 

• Dar continuidade e ampliar o trabalho em rede iniciado com o grupo de 

entidades associadas ao Sinergias ED, integrando novas entidades do setor da 

ED e de outros setores, e reforçando a partilha de recursos e as lógicas 

colaborativas de reflexão e de ação em ED; 

• Dar continuidade ao investimento em sistematizar e refletir sobre as práticas de 

ED em Portugal, nomeadamente através da maximização das confluências já 

existentes entre OSC e IES, quer sob a forma de parcerias e colaborações, 

quer sob a forma de profissionais que atuam nos dois setores e que facilitam 

dinâmicas de tradução mútua e de cruzamento dos respetivos âmbitos de 

atuação (com especial destaque para a extensão no ensino superior, para a 

formação pós-graduada e/ou contínua de profissionais e para o acolhimento de 

estudantes nas OSC); 

• Reforçar o papel da colaboração entre OSC e IES na conceção, 

desenvolvimento e avaliação de produtos e de modalidades de formação de 

agentes em ED em Portugal; 

• Reforçar as ligações e colaborações de âmbito internacional no setor da ED 

em Portugal, inclusivamente ao nível do financiamento, deste modo 

contribuindo para uma reflexão sustentada e multiperspetivada sobre a 

“qualificação” da ED e sobre os mecanismos mais adequados para a aferir e 

para a alcançar; 

• Pugnar por uma nova cultura de projetos na sociedade civil, na academia e nas 

instituições públicas que regulam e apoiam ambos os setores, que seja mais 

coerente com a própria ED, nomeadamente no que se refere a uma maior 

valorização e sustentação do trabalho educativo e investigativo, a um horizonte 

temporal mais alargado e a uma maior estabilidade financeira nos projetos e, 

finalmente, uma maior abertura (conceptual e procedimental) a uma condução 

verdadeiramente horizontal e democrática dos processos de mudança. 
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Anexos 
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Anexo 1 

Quadro Lógico inicial do projeto Sinergias ED 

Lógica da Intervenção
Indicadores Objetivamente Verificáveis e 

Mensuráveis
Meios de Verificação Pressupostos Importantes

Objetivo Global
Promover a valorização da ED em Portugal 

e a qualidade da sua intervenção

Referências internacionais à qualidade das 
intervenções em ED, em Portugal; grau de 
participação das instituições envolvidas; 

contribuição para  cumprimento dos 
objetivos da ENED; número de 

publicaçãoes de temática central de ED 
publicadas em Portugal.

- Dados estatísticos recolhidos e relatórios 
anuais globais como: Relatório da ENED; 

Avaliação intercalar e final da ENED; 
Relatórios de acompanhamento anuais da 

ENED; Relatório DE Watch; Relatório 
DEAR da Comissão Europeia; Base de 

dados da Biblioteca Nacional

Objetivo 
Específico

OE1. Criar oportunidades e condições para 
a ligação investigação/ação na produção de 

conhecimento em ED                       

 Contribuição para a cobertura do OE 1 do 
Plano da acção da ENED (especialmente  
nas medidas 1.1; 1.2; 1.3; 1.4;1.5 e 1.7); 

Cobertura OE2 na medida 2.5 do Plano de 
Acção da ENED;  teses de mestrado com 

temática central em ED  produzidas

OE2. Sistematizar e aprofundar o 
conhecimento relevante para a capacitação 

dos atores de ED

Contribuição para a cobertura do OE 1 do 
Plano da Acção da ENED (especialmente  
nas medidas 1.1; 1.2; 1.3; 1.4;1.5 e 1.7) 
contribuição para a cobertura do OE2 na  
medida  2.2 do Plano de Acção da ENED, 

na sua vertente de Ensino Superior 

R1. Trabalhos de investigação sobre ED 
com participação internacional elaborados e 

promovidos

- 1 linha de investigação em ED criada;                                      
- Pelo menos 10 investigadores associados 

à nova linha de investigação;
- 1 inquérito nacional sobre a ED criado, 

validado e realizado;
- 12 artigos produzidos pela equipa de 

projeto 
- 3 números de revistas editadas on-line e 

pelo menos 24 artigos científicos 
publicados;

- 1 Conferência Internacional realizada        
-1 prémio atribuído por um júri 

independente concretizado                                     
- 1 número da revista "Africana Studia" 

dedicado à ED

R2.  Dinâmicas de diálogo e de cooperação 
institucional entre OSC e as IES na 

produção de conhecimento em ED criadas

- 6 OSC e 6 Instituições de Ensino Superior 
identificadas e associadas ao projeto;

- 2 encontros entre OSC e Instituições do 
Ensino Superior;

- 6 estudos de caso produzidos sobre 
projetos de ED de OSC em parceria com 

Instituições de Ensino Superior;
- website dinamizado                                                          

- 2 centro de recursos dinamizados, na sua 
vertente ED, como suporte à investigação

R3. Criados, construídos e validados 
referenciais para capacitação dos atores de 
ED, com base na ligação entre a ação e a 

investigação em ED 

- 1 referencial de ED para as Instituições 
de Ensino Superior

- 1 referencial de ED para as OSC              
- 1 encontro final realizado 

A1.1 Criação e consolidação de uma linha 
de Investigação em ED no CEAUP

A1.2 Realização de um inquérito nacional 
sobre perceções e práticas de ED junto de 

atores relevantes   

A1.3 Produção de artigos e ensaios de 
reflexão sobre conceitos, temáticas e 

metodologias em ED

A1.4 Criação e edição de uma revista 
cientifica digital sobre ED  com peer-review 

A1.5 Conferência Internacional sobre ED

A1.6 Prémio "Melhores Artigos em ED"

A2.1 Identificação e associação  ao projeto 
de OSC de Instituições de Ensino Superior

A2.2 Encontros com as OSC e as 
Instituições de Ensino Superior associadas 

ao projeto

A2.3 Produção de Estudos de Caso de 
projetos de ED feitos em parceria pelas 
OSC e Instituições de Ensino Superior

A2.4 Divulgação da bibliografia de ED 
existente nos Centros de Recursos 

especializados do país

A2.5 Lançamento e dinamização de um 
website com informação, comunicações e 

discussão sobre ED

A3.1 Construção de materiais e referenciais 
de formação para a capacitação das OSC e 

das Instituições de Ensino Superior

A3.2 Experimentação dos referenciais de 
ED criados

A3.3 Encontro final para a apresentação 
dos referenciais construídos e validados

Resultados 
Esperados

Atividades

Fontes: avaliação intercalar e avaliação final 
do projeto, revista digital, website; 

fotografias

 Meios: nº de investigadores associados à 
linha de investigação; registo de presenças 

nos encontros; estatísticas do projeto; 
revistas editadas e artigos publicados; 

inquérito; Relatório da ENED; nº de visitas 
ao website e nº de artigos descarregados 

da revista digital; nº de protocolos de 
associação ao projeto assinados por OSC e 

IES. 

Custos - ver orçamento 

- MEIOS: Recursos humanos: 2 técnicos 
do projeto (a 50% cada); 1 técnico 

administrativo (a 25%); técnicos 
especializados para trabalhos específicos 
(site; revista; inquérito nacional);equipa 

consultiva de especialistas em ED. 
Recursos materiais: ferramentas e 

material informático; consumíveis

- O cenário macroeconómico em Portugal é 
instável e pode dificultar o acesso a 

financiamento na área de ED. 
- O mesmo cenário pode por em risco a 
produção de alguns meios de verificação 

que arrolamos para o OG e OE.

- Interesse de investigadores e agentes de 
ED para fazer parte de uma linha de 

investigação no CEAUP e marcar presença 
nos encontros e conferências;

- Disponibilidade das OSC e respetivos 
agentes para responder ao inquérito (A1.2);
- O interesse da população em geral para 

aceder ao website, consultar livros, produzir 
artigos e ensaios sobre ED; 

- Disponibilidade das OSC e das IES para 
trabalharem em conjunto e elaborarem 
Estudos de Caso, bem como para o 
fornecimento de dados pelas OSC;

- Autorização, por parte dos organismos 
que gerem os Centros de Recursos, para a 

divulgação e consulta das obras;
- Autorização e colaboração, por parte das 

organizações, para experimentação dos 
referenciais.

- interesse e disponibilidade das OSC e das 
Instituições de Ensino Superior para 

colaborarem com o projeto.                             
- interesse e disponibilidade dos atores ED 
para colaborarem nas atividades propostas 

pelo projeto                              

Relatório de acompanhamento anual da 
ENED - Avaliação final da ENED; Base de 

dados da Biblioteca Nacional e das 
bibliotecas das principais universidades



Anexo 2 

Grelha de avaliação final do projeto Sinergias ED 

 

Domínios Dimensões Campos de Análise Critérios Indicadores 
Fontes de 
Informação 

Técnicas de recolha 
de dados 

1. Produção de 
conhecimento 

científico em ED a 
partir de 
cooperação 

institucional entre 
IES e OSC 

Cooperação 
institucional 
entre IES e 
OSC 

- Projetos de 
investigação entre 
IES e OSC 

- Momentos de 
encontro e trabalho 
conjunto 

- Comunicação entre 
entidades  

- Projetos e produtos 
das pessoas / 
entidades 
participantes 

Enquadramento 

Pertinência 

Envolvimento e 
participação 

Funcionalidade 

Impacto  

Inovação 

Sustentabilidade 

 

- Entidades envolvidas 

- Motivações p/ participar 

- Encontros realizados 

- Pares de investigação formalizados 

- Continuidade e intensidade dos 
trabalhos  

- Satisfação com resultados  

- Apropriação dos resultados pelas 
entidades 

- Motivação manifesta para novas 
iniciativas 

- Novos contactos / redes 

- Novas iniciativas /projetos realizados 

- Novas áreas de 
investigação/intervenção 

- Participantes 

- Memórias dos 
encontros de trabalho 

- Equipa do projeto 

- Documentos 
produzidos pelos 
pares IES-OSC 

- Relatórios do projeto 

- Comunicações 
online 

- Website e Facebook 
das entidades 
promotoras 

- Websites das 
entidades 
participantes 

- Estudo Perceções 
de ED 

- Revista SINERGIAS 

 

- Inquérito por 
questionário a todos os 
participantes 

- Entrevistas (à equipa 
do projeto e a atores 
nacionais e 
internacionais de ED) 

- Análise documental 

- Grupos focais / 
reuniões (com equipa 
técnica) 

- Observação 
participante 

Conhecimento 
produzido 

- Projetos de 
investigação (estudos 
de caso) entre IES e 
OSC 

- Documentos 
resultantes dos 
estudos de caso 

- Estudo Perceções 
de ED em Portugal  

- Linha de 
investigação em ED 

Abrangência 

Relevância 

Diversidade 

Qualidade 

Impacto 

Sustentabilidade 

- Estudos iniciados e concluídos 

- Resultados apresentados / publicados 

- Aplicabilidade dos resultados 

- Linha de ED criada, nº de 
investigadores, projetos de investigação, 
publicações 

- Textos e documentos elaborados no 
âmbito do projeto 
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2. Disseminação 
de conhecimento e 
valorização da ED 

Informação e 
recursos 
disponibilizados 

- Website 
SinergiasED 

- Centros de 
Recursos associados 

- Comunicação entre 
entidades 

- Revista SINERGIAS 

 

Pertinência 

Qualidade 

Diversidade (de 
canais, de 
recursos, de 
temas, de 
origens e de 
autores) 

Impacto 

Reconhecimento 
e apropriação 
externa 

Participação 

Sustentabilidade 

 

- Canais utilizados 

- Conteúdos do website 

- Visualizações do website (número e 
origem) 

- Recursos disponibilizados/partilhados 

- Recursos requisitados 

- Downloads do website (por conteúdos, 
numero e origem geográfica)  

- Visualizações da revista SINERGIAS 
(número e origem) 

- Downloads da revista SINERGIAS (por 
conteúdos e origem) 

- Referências e citações externas 

- Equipa do projeto 

- Participantes 

- Website e Facebook 
das entidades 
promotoras 

- Back Office de 
website e revista 

- Relatórios do projeto 

- Memórias / registos 
dos eventos de 
apresentação e 
debate 

- Comunicações 
online 

- Websites das 
entidades 
participantes 

- Revista SINERGIAS 

- Inquérito por 
questionário a todos os 
participantes do projeto 

- Entrevistas (à equipa 
do projeto e a atores 
nacionais e 
internacionais de ED) 

- Análise documental 

- Observação 
participante 

- Grupos focais / 
reuniões (com equipa 
técnica) 

Conhecimento 
publicado 

- Revista SINERGIAS 

- Revista Africana 
Studia 

- Estudo Perceções 
de ED em Portugal 

- Outras publicações 

- Números de revistas publicados 
(SINERGIAS e Aficana Studia) 

- Artigos e estudos publicados 

- Composição do concelho científico e 
revisores 

- Autores (número, origem geográfica e 
institucional) 

- Referências e citações externas 

- Indexação em bases de dados 

Divulgação e 
debate sobre 
conhecimento 
produzido em 
ED 

- Eventos de 
apresentação e 
debate 

- Debates e 
referências noutros 
contextos (físicos e 
virtuais) 

 

 

- Eventos realizados (número, 
localização, promotores) 

- Participantes nos eventos 

- Temas abordados 

- Avaliação participantes 
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3. Aprendizagem e 
capacitação de 
agentes de ED 

Aprendizagens 
em ED 
proporcionadas 
nos 
participantes do 
projeto 

- Momentos de 
encontro e trabalho 
conjunto 

- Comunicação entre 
entidades e 
participantes 

- Documentos 
resultantes dos 
projetos de 
investigação 

- Projetos e produtos 
das pessoas / 
entidades 
participantes 

Coerência 

Consolidação 

Diversidade 

Envolvimento e 
participação 

Pertinência 

Apropriação 

Aplicabilidade 

Sustentabilidade 

 

 

- Aprendizagens percebidas (teóricas e 
metodológicas) 

- Congruência das aprendizagens entre 
participantes 

- Nível de detalhe das aprendizagens 

- Articulação com outras áreas de 
investigação e/ou ação 

- Aplicação das aprendizagens a novos 
contextos 

- Participantes no 
projeto 

- Memórias dos 
encontros de trabalho 

- Referencial de 
formação 

- Participantes nas 
sessões de teste 

- Registos de 
avaliação das 
sessões de tese 

- Equipa do projeto 

- Comunicações 
online 

- Inquérito por 
questionário a todos os 
participantes do projeto  

- Inquérito a 
participantes nas 
sessões de teste do 
referencial 

- Entrevistas (à equipa 
do projeto e a atores 
nacionais e 
internacionais de ED) 

- Análise documental 

- Observação 
participante 

- Grupos focais / 
reuniões (com equipa 
técnica) 

Capacitação de 
agentes de ED 

- Momentos de 
encontro e trabalho 
conjunto 

- Referenciais de 
formação 

- Sessões de teste 
dos referenciais 

- Sessão de 
apresentação dos 
referenciais 

 

Coerência 

Pertinência 

Envolvimento e 
participação 

Apropriação 

Aplicabilidade 

Sustentabilidade 

- Referenciais elaborados e validados 

- Aprendizagens percebidas pelos 
participantes (teóricas e metodológicas) 

- Congruência das aprendizagens entre 
participantes 

- Potencial de articulação com outras 
áreas de investigação e/ou ação 

- Potencial de aplicação das 
aprendizagens nos contextos 
organizacionais 

 

 

 

 

 

 



Anexo 3 

Lista de pessoas entrevistadas para a avaliação final 

 

 

Alexandra Boni   Universidade de Valência 

António Torres Divisão de Apoio à Sociedade Civil da Camões – Instituto da 

Cooperação e da Língua, I. P.  

Fátima Rodrigues Diretora do CEAUP 

Jorge Cardoso  Responsável da equipa técnica do projeto na FGS 

Júlio Santos  Coordenador do Centro de Recursos para a Cooperação e 

Desenvolvimento da Universidade do Minho 

La Salete Coelho  Responsável da equipa técnica do projeto no CEAUP 

Liam Wegimont   Consultor da Global Education Network Europe (GENE) 

Luciana Almeida  Ex-colaborador no projeto DEEEP4 do DARE Fórum do CONCORD 

Luísa Teotónio Pereira  Consultora externa do projeto, representante do CIDAC na Comissão 

de Acompanhamento da ENED 

Maria José Neves  Direção Geral de Educação 

Susana Damasceno  AIDGlobal, representante da Plataforma Portuguesa das ONGD na 

Comissão de Acompanhamento da ENED 
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Anexo 4 

Entidades participantes e pares de investigação 

 

IES OSC TRABALHO CONJUNTO 

CEsA-ISEG 
Assoc. PAR- Respostas 

Sociais 
Relevância das temáticas da Educação Global na 
esfera das Juventudes Partidárias Portuguesas 

CEA - Univ.Porto TESE 
Projeto “ORIENTA.TE SDR E5G” – determinar a 

influência do voluntariado na aprendizagem para a 
Cidadania Global 

ESE-IP C.Branco EcoGerminar 
Projeto “Há Festa no Campo” – analisar as 

diferentes propostas de intervenção enquanto 
promotoras de uma cidadania participativa 

ESECS-IP Leiria IMVF 
Projeto “Museu Mundial” – análise da parceria do 

projeto 

ESE-IP Lisboa CIDAC 

O processo de co-construção de um plano de 
formação no domínio da Educação para o 

Desenvolvimento numa escola de formação nas 
áreas da Educação Formal e Não-Formal 

ESE-IP Porto Rosto Solidário 

Projeto “É de Género?” – compreender a 
apropriação pelos/as participantes das temáticas 

centrais do projeto: igualdade de género; 
cidadania global; diversidade 

FCSH - Univ.NovaLx FEC Produzir reflexão sobre os novos paradigmas e 
modelos do Desenvolvimento 

FPCE - Univ.Porto AidGlobal 
Projeto “Educar para Cooperar” – impacto do 

projeto na formação dos alunos e dos professores 

FPCE - Univ.Porto ISU-Porto 
Projeto “Nô Djunta Mon” – caracterizar a relação 
entre ED e Cooperação para o Desenvolvimento 

IE - Univ.Lisboa VIDA 
Projeto “Planeta VIDA” – avaliação das atividades 

a decorrer em 3 turmas de 3 escolas 

IE - Univ.Minho FGS & CIDAC 
Avaliar o processo de co-construção da Rede de 

Educação para a Cidadania Global 
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Anexo 5 

Relatório de comunicação 

 

CLIPPING 

Comunicados de Imprensa e Notas de Agenda enviados ao longo do projeto: 6 

 

 

Notícias geradas ao longo do projeto: 26 

… Em meios de comunicação social: 10  

- Rádio: RDP África (2 referências, pelo menos 30 minutos no ar) 

- Imprensa: Impulso Positivo, Focus Social 

- Online: Portal VER, Agência Ecclesia 
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Ligações disponíveis: 

http://www.ver.pt/investigacao-e-accao-em-sinergia-2/ 

http://www.agencia.ecclesia.pt/noticias/nacional/publicacoes-sinergias-uma-revista-especializada-em-
educacao-para-o-desenvolvimento/  

http://www.ver.pt/educacao-para-o-desenvolvimento-e-tema-de-revista-cientifica/ 

http://www.zoom.org.pt/news/view/id/498  

http://www.ver.pt/evento/sinergias-para-a-transformacao-social-dialogos-sobre-desenvolvimento/    

http://www.ver.pt/as-grandes-ameacas-mundiais-surgiram-em-nome-do-desenvolvimento/  

+ de 3671 visualizações de página no Portal VER 

 

 

 

… Noutros meios: 16  

- Sites e Portais: 

http://www.plataformaongd.pt/noticias/noticia.aspx?id=761 

http://www.plataformaongd.pt/noticias/noticia.aspx?id=851  

http://www.plataformaongd.pt/noticias/noticia.aspx?id=993 

http://www.plataformaongd.pt/noticias/noticia.aspx?id=1058  

http://www.plataformaongd.pt/noticias/noticia.aspx?id=1092  

http://www.plataformaongd.pt/agenda/evento.aspx?id=1115 

http://www.plataformaongd.pt/agenda/evento.aspx?id=1586  

http://www.jesuitas.pt/In%C3%ADcio-204.aspx?M=News&PID=252&NewsID=1380  

https://europa.eu/eyd2015/pt-pt/portugal/events/socialtransformation  
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http://www.instituto-camoes.pt/cooperacao/encontro-sinergias-para-a-transformacao-social  

http://almanaquefme.org/?p=4223  

http://www.igfse.pt/news.asp?startAt=1&categoryID=281&newsID=5125   

http://plataforma9.com/congresso/encontro-internacional-sinergias-para-a-transformacao-social/  

http://macroscopio.blogspot.pt/2016/01/encontro-internacional-sinergias-para.html  

http://pascal.iseg.ulisboa.pt/~cesa/  

 

- Newsletters e Boletins: 

Plataforma Portuguesa das ONGD (várias referências) 

DE Times (DEEEP) – 30 janeiro 2015 

Boletim CEAAL – 30 janeiro 2015 

Boletim Informativo da Associação de Cooperação com a Guiné-Bissau – janeiro 2015 

Development Education Digest (DERC) - janeiro 2015 

E-magazine Report #EYD2015 nr.º2 – julho 2015 

Newsletter CESA nr.º 33 – julho 2015  e nr.º 37 – fevereiro 2016 

 

- Outras referências: 

Revista Científica Educación Global Research (revista convidada e artigo convidado - pp. 144 a 211) – setembro 

2015 

 

- Redes Sociais - Facebook: 

Página de Plataforma Portuguesa das ONGD 

Página de Ano Europeu para o Desenvolvimento 2015 

Página de Jesuítas em Portugal 

Página de Educação para a Mudança 

Página de Fórum Nacional de Redes da Sociedade Civil 

Página de Centro de Recursos para a Cooperação e Desenvolvimento 

Página de Rede Inducar 

Página de Focus Social 
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Página de Megaklique  

Página de GASNova 

Página de Programa Lusofonias 

Página de Leigos para o Desenvolvimento  

Página de É de Género 

     

Interação conseguida com os principais posts – Facebook FGS 
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Totais de interações – posts relativos ao Encontro Internacional: 462 registos (entre reações, comentários e 

partilhas) 

 

Interação conseguida com os principais posts – Facebook CEAUP 

 

 

 

ALGUNS NÚMEROS DE IMPACTO 

Site WWW.SINERGIASED.ORG 

- 1.000 visitas nas duas primeiras semanas de lançamento 

- 14.147 visitas entre janeiro de 2015 e janeiro de 2016 
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Revista SINERGIAS 

- Pelo menos 850 downloads do número 1 da revista  (dos quais 550 são estimados, dado que a ferramenta de 
contagem só iniciou duas semanas após o lançamento deste número ); 

- Pelo menos 1059 downloads do número 2 da revista (dos quais 400 são estimados, dado que a ferramenta de 
contagem só iniciou uma semana após o lançamento deste número); 

- 2889 downloads individuais (entre artigos, resumos, recensões, entrevistas, do 1º e do 2º nº). 

 
Site WWW.FGS.ORG.PT 
 
Noticias criadas ao longo do projeto: 12 
 
3ª página mais visitada de todo o site entre 1 dez 2015 e 31 jan 2016 c/ um total de 410 visualizações de página 
é relacionada com o projeto e está disponível no link http://fgs.org.pt/save-the-date-encontro-internacional-

sinergias-para-a-transformacao-social/  
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Anexo 6 

Síntese de resultados estimados e alcançados 

 

  

 Resultados estimados Resultados alcançados 

R1. Trabalhos 
de 
investigação 
sobre ED com 
participação 
internacional 
elaborados e 
promovidos 

1 Linha de investigação em ED 
criada 

1 Linha de investigação em 
Educação, Desenvolvimento e 

Cidadania Global criada no 
CEAUP 

Pelo menos 10 investigadores 
associados à nova linha de 

investigação 

13 Investigadores associados à 
nova linha de investigação do 

CEAUP 

1 Inquérito nacional sobre a ED 
criado, validado e realizado 

1 Inquérito nacional sobre 
perceções de ED em Portugal 

criado, validado e realizado 

12 Artigos produzidos pela 
equipa de projeto 

11 artigos produzidos pela equipa 
de projeto 

3 Números de revistas editadas 
online e pelo menos 24 artigos 

científicos publicados 

3 Números da revista SINERGIAS 
editados online com 25 textos 

científicos publicados (17 artigos, 2 
editoriais convidados, 3 

entrevistas, 3 recensões) 

1 Conferência Internacional 
realizada 

1 Encontro Internacional realizado 
(8 oradores convidados, 7 revistas 
científicas em ED representadas, 

118 participantes) 

1 Prémio atribuído por um júri 
independente concretizado 

Não realizado. 

1 Número da revista Africana 
Studia dedicado à ED 

1 Número da revista Africana 
Studia dedicado a Educação e 

Cooperação para o 
Desenvolvimento (nº 22, 1º 

semestre de 2014) 

4 sessões de apresentação dos 
resultados do 1ºano do projeto e 
discussão temática realizadas 

11 sessões de apresentação dos 
resultados do 1ºano do projeto e 
discussão temática realizadas 

R2. 
Dinâmicas de 
diálogo e de 
cooperação 
institucional 

6 OSC e 6 Instituições de Ensino 
Superior identificadas e 
associadas ao projeto 

11 OSC e 11 Instituições de 
Ensino Superior identificadas e 

associadas ao projeto 

2 Encontros entre OSC e 4 Encontros entre OSC e 
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entre OSC e 
as IES na 
produção de 
conhecimento 
em ED 
criadas 

Instituições do Ensino Superior Instituições do Ensino Superior 

6 Estudos de caso produzidos 
sobre projetos de ED de OSC 

em parceria com Instituições de 
Ensino Superior 

7 Estudos de caso produzidos 
sobre projetos de ED de OSC em 

parceria com Instituições de 
Ensino Superior 

Website dinamizado Website dinamizado 

2 Centros de Recursos 
dinamizados na sua vertente 

ED, como suporte à investigação 

2 Centros de Recursos associados 
ao projeto mas não dinamizados 

na sua vertente ED, como suporte 
à investigação 

R3. Criados, 
construídos e 
validados 
referenciais 
para 
capacitação 
dos atores de 
ED, com base 
na ligação 
entre a ação e 
a 
investigação 
em ED 

1 Referencial de ED para as 
Instituições de Ensino Superior 

1 Referencial de ED para as 
Instituições de Ensino Superior 

1 Referencial de ED para as 
OSC 

1 Referencial de ED para as OSC 

Momento público de 
apresentação dos referenciais 

realizado 

Apresentação e discussão pública 
dos referenciais realizada no 

Encontro Internacional 

 


