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A globalização marca, nas últimas décadas, uma importante viragem no mundo contemporâneo, 

particularmente nos universos económicos, político, social e comunitário. O mundo social 

contemporâneo é hoje mais complexo e global; assim o são também as situações e 

problemáticas que colocam em causa a justiça, a dignidade dos seres humanos e a 

sustentabilidade do planeta.  

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

sobre e com o mundo, sobretudo quando enriquecida, na sua concetualização, interpretação e 

prática, por visões e abordagens diversificadas e multidisciplinares. À luz e a par do 

desenvolvimento e da ideia de transformação social, a educação tem vindo a assumir um papel 

e uma função cada vez mais plural e heterogénea, procurando responder aos vários desafios, 

tensões e paradoxos. A Educação para o Desenvolvimento (ED) é uma das propostas educativas 

que surgem neste contexto. 

Diagnosticada a necessidade de promoção da investigação na área de ED; da reflexão registada 

sobre as suas atividades e a importância de reforçar a colaboração institucional entre entidades 

de natureza distintas, o Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto (CEAUP) e a 

Fundação Gonçalo da Silveira (FGS) iniciaram, em 2013, o projeto "Sinergias ED: Conhecer para 

melhor Agir – promoção da investigação sobre a ação em ED em Portugal”, tendo desenvolvido 

um conjunto de atividades relevantes com vista a contribuir para responder a estes problemas, 

nomeadamente no que respeita à produção e divulgação de conhecimento em matéria de ED, 

à ligação entre investigação e ação nesta área e à ligação da formação de agentes de ED a bases 

conceptuais fortes.  

Neste seguimento, reforçada a vontade de aprofundar o trabalho iniciado e contando com o 

reforço do CIDAC como novo parceiro, surgiu, em 2016, o projeto "Sinergias ED: fortalecer a 

ligação entre investigação e ação na Educação para o Desenvolvimento em Portugal”, com o 

propósito de dar continuidade ao objetivo de contribuir para o dirimir destas dificuldades, 

sempre focado no sentido maior de promover a qualidade de intervenção da ED em Portugal.  

As duas primeiras edições do projeto, para além dos bons resultados alcançados, foram alvo de 

um reconhecimento nacional e internacional não esperado. No entanto, face aos desafios ainda 

a enfrentar, é certo que apenas foram dados pequenos passos neste caminho, pelo que os 

problemas centrais na altura identificados se mantêm atuais e a necessitar de uma continuidade 

na resposta. 

Neste âmbito, o CEAUP e a FGS voltam a assumir o desafio e surge o projeto “Sinergias ED: 

consolidar o diálogo entre investigação e ação na ED em Portugal", no sentido maior de reforçar 

a qualidade de intervenção em Educação para o Desenvolvimento em Portugal (Objetivo 

Geral) e no percurso exigente de consolidar o diálogo entre ação e investigação em Educação 

para o Desenvolvimento (Objetivo Específico), entre investigadores/as e agentes de 

intervenção no terreno, entre IES e OSC, a partir das várias ligações que já foram criadas e 

fortalecidas anteriormente.  

 

APRESENTAÇÃO DE PROJETO 

http://www.sinergiased.org/images/biblioteca/Rel.avaliacao.externa.pdf
http://www.sinergiased.org/images/biblioteca/Rel.avaliacao.externa.pdf
http://www.sinergiased.org/images/biblioteca/Avaliacao_externa_SED2_pdf.pdf
http://www.sinergiased.org/images/biblioteca/Avaliacao_externa_SED2_pdf.pdf
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Para que tal seja possível, o projeto propõe-se a: 

1) reforçar a comunidade de Educação para o Desenvolvimento, envolvendo atores das 

Instituições de Ensino Superior e das Organizações da Sociedade Civil, através da 

reflexão, capacitação e ação conjuntas e da criação de condições necessárias para que 

se possa aprofundar a comunidade colaborativa entre IES e OSC no âmbito da ED, já 

iniciada e consolidada nas duas edições anteriores do projeto "Sinergias ED”; 

2) refletir, construir e divulgar o conhecimento no âmbito da Educação para o 

Desenvolvimento através das diferentes ferramentas e plataformas de divulgação de 

conhecimento criadas no âmbito das várias edições do projeto; 

As suas atividades mais relevantes são: 

a) a dinamização de uma comunidade de ED envolvendo atores das IES e das OSC; 

b) a realização de uma Escola Sinergias ED destinada a representantes de IES e OSC, e que 

pretende ser um momento de referência no que toca ao aprofundamento e 

(re)construção de percursos concetuais, epistemológicos, metodológicas e da praxis no 

setor; 

c) a promoção de trabalhos colaborativos entre IES e OSC no âmbito da ED; 

d) o reforço das dinâmicas criadas em torno da revista científica Sinergias – diálogos 

educativos para a transformação social; 

e) a dinamização do website Sinergias ED; 

f) a elaboração de um estudo sobre os processos da comunidade de ED; 

g) a realização do III Encontro Internacional Sinergias ED. 

O projeto tem a duração de 2 anos (de agosto de 2018 a julho de 2020) e é promovido em 

conjunto pelo Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto (CEAUP) e pela Fundação 

Gonçalo da Silveira (FGS), sendo cofinanciado pelo Camões – Instituto da Cooperação e da 

Língua e com o apoio da Universidade do Porto.  

 

 

 

 

 

 

  

http://www.africanos.eu/index.php/en/
http://fgs.org.pt/
http://fgs.org.pt/
http://www.instituto-camoes.pt/
http://www.instituto-camoes.pt/
https://sigarra.up.pt/up/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=home

