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Sinergias ED identificado como um projeto de caráter inovador  

“Todos - equipa promotora, investigadores nacionais e internacionais e representantes da entidade 

cofinanciadora do projeto - identificaram o caráter inovador do Sinergias ED, seja no contexto da ED 

[Educação para o Desenvolvimento], seja no domínio das relações estabelecidas entre interlocutores 

portugueses e estrangeiros”.  

Assim começa o último capítulo da avaliação externa feita à 2.ª edição do projeto Sinergias ED que 

decorreu entre 2016 e 2018 e que se propôs continuar o trabalho já iniciado na 1.ª edição, num sentido 

de promover a qualidade da intervenção na área da ED a partir do fortalecimento de ligações entre 

investigação e ação, entre Instituições de Ensino Superior (IES) e Organizações da Sociedade Civil 

(OSC). Foram também processos integrantes desta 2.ª edição a capacitação de agentes (ações de 

formação e reelaboração e validação do Referencial para capacitação em Educação para o 

Desenvolvimento – uma proposta Sinergias ED) e a produção e divulgação de conhecimento nesta 

área. 

A avaliação, assente em várias dimensões (quantitativa, geográfica, produção e divulgação de 

conhecimento, internacionalidade, capacitação de atores), apoiou-se em três critérios essenciais: 

eficácia, qualidade dos processos de trabalho e impactes. Em termos práticos, assume-se uma 

evolução positiva em todos os planos: 

 O número de participantes alargou-se; 

 O projeto abrangeu mais regiões (nacionais e internacionais); 

 A relação com revistas internacionais congéneres, a divulgação de pesquisas internacionais na 

área da ED, bem como do trabalho desenvolvido em Portugal, a nível internacional, foram 

atividades bem-sucedidas ao longo desta edição; 

 Foram criados novos produtos de sistematização e disseminação de conhecimento, com 

qualidade e diversidade; 

 Organizaram-se momentos e reforçaram-se formatos de disseminação do conhecimento 

produzido - o II Encontro Internacional Sinergias ED e  3 edições da Revista Sinergias; 

 Reforçou-se a linha de investigação do CEAUP que construiu e atualizou o Documento de 

posicionamento do CEAUP sobre O Papel da Educação para o Desenvolvimento; 

 Os indicadores de alcance do website Sinergias ED multiplicaram relativamente aos da 1.ª 

edição, verificando-se um aumento significativo de acessos de pessoas de outros países que 

não Portugal, com destaque para Espanha e Brasil; 

 Testou-se e implementou-se o Referencial para capacitação em ED, criado na 1.ª edição, de 

forma a ser revisto e melhorado; 

 Foram reforçadas as ligações entre IES e OSC a vários níveis.  

A melhorada capacidade de diálogo entre IES e OSC é um dos resultados mais elogiados entre os 

vários intervenientes do projeto: “levou orientação para as questões dos direitos humanos e da 

transformação social para o mundo académico e [trouxe] validação e rigor académico para o 

universo das ONGD”. 

Relevância e pertinência são as palavras mais usadas na avaliação do Sinergias ED, descrevendo um 

projeto inovador, audaz e com resultados extremamente positivos. O projeto está preparado para uma 

terceira edição, com todas as condições reunidas para ser criada a comunidade imaginada desde 2013, 

podendo "aspirar a passar de uma fase embrionária de incubação de processos colaborativos e 

metodologias de trabalho, para uma fase de consolidação de laços, redes e parcerias 

colaborativas". 

Aceda aqui ao relatório na íntegra da Avaliação Externa da 2.ª edição do projeto Sinergias ED. 

COMUNICAÇÃO DE RESULTADOS 
 DA AVALIAÇÃO EXTERNA DA 2ª EDIÇÃO DO PROJETO SINERGIAS ED  

 

http://www.sinergiased.org/index.php/biblioteca/encontro-internacional
http://www.sinergiased.org/index.php/revista
http://www.sinergiased.org/images/biblioteca/CEAUP.doc_posicionamento.pdf
http://www.sinergiased.org/images/biblioteca/CEAUP.doc_posicionamento.pdf
http://www.sinergiased.org/images/biblioteca/referencial.ed.pdf
http://www.sinergiased.org/index.php/ies-osc/trabalhos-colaborativos-2-edicao
http://www.sinergiased.org/images/biblioteca/Avaliacao_externa_SED2_pdf.pdf

