
APRESENTAÇÃO DO PROJETO

Numa sociedade cada vez mais complexa e global, a educação aparece enquanto alicerce
transversal para a compreensão e a interação com o mundo. À luz do desenvolvimento, ela
assume, cada vez mais, um papel heterogéneo e plural, respondendo às suas controvérsias e
paradoxos, desafios e tensões. Cientes da importância da Educação para o Desenvolvimento
(ED), várias instituições, em 2008, iniciaram a elaboração da Estratégia Nacional de Educação
para o Desenvolvimento (ENED) que foi promulgada em Diário da República em 2009. Desde
2010 que as conclusões retiradas dos Relatórios de Acompanhamento da ENED dão conta de
que entre as Medidas com menor cobertura se encontram as que dizem respeito à promoção da
investigação na área de ED e à reflexão registada sobre as suas atividades. Conscientes desta
situação, o 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, um primeiro passo neste caminho
e que tem merecido o reconhecimento dos pares.

Fruto da vontade das duas organizações em aprofundar o trabalho iniciado e contando agora com
o reforço do CIDAC – Centro de Intervenção para o Desenvolvimento Amílcar Cabral enquanto
novo parceiro, surge o projeto Sinergias ED: fortalecer a ligação entre investigação e ação na
Educação para o Desenvolvimento em Portugal, que pretende dar continuidade ao objetivo de
contribuir para a melhoria da qualidade do trabalho colaborativo entre a academia e as
organizações da sociedade civil, nesta área de ED, promovendo a qualidade de intervenção da
ED em Portugal e, mais especificamente, fortalecendo e ampliando o trabalho já desenvolvido na
ligação entre investigação e ação no campo da ED.

Para que tal seja possível, o projeto propõe-se:
1) alargar e reforçar os processos de colaboração entre Instituições de Ensino Superior

(IES) e Organizações da Sociedade Civil (OSC), em quantidade (através do alargamento
das instituições envolvidas e do número de ações colaborativas) e em qualidade (através da
sistematização e estudo da experiência colaborativa passada, bem como do aprofundamento
do trabalho já iniciado), procurando criar as condições necessárias para que possa surgir uma
comunidade colaborativa entre IES e OSC no âmbito da ED, em Portugal;

2) produzir e divulgar estudos e trabalhos de investigação no âmbito da ED, a nível
nacional e internacional, aprofundando-se o trabalho em rede com outras instituições para a
produção deste conhecimento, sempre com o sentido de promover uma reflexão mais clara e
próxima da prática, capaz simultaneamente de a integrar e de a alimentar;

3) promover e reforçar a capacitação em ED de atores das IES e OSC, a partir do
Referencial Sinergias ED, incluindo o envolvimento ativo e colaborativo das IES e OSC
associadas ao projeto, numa abordagem metodológica coerente com o restante projeto.
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As suas atividades mais relevantes são:
a) a realização de uma meta reflexão e de um estudo sobre os processos colaborativos entre

IES e OSC ocorridos no âmbito da 1ª edição do projeto Sinergias ED;
b) a produção de estudos e a promoção de atividades no âmbito da ED realizadas

colaborativamente pelas IES e OSC associadas do projeto;
c) o fortalecimento da linha de investigação em ED do CEAUP, nomeadamente através da

atualização do estudo sobre perceções e relevância da ED em Portugal e da redação de um
documento de posicionamento;

d) a dinamização do website Sinergias ED;
e) a edição de 4 números da revista científica Sinergias – diálogos educativos para a

transformação social;
f) a realização do II Encontro Internacional Sinergias ED;
g) a realização de ações de formação dirigidas a IES e a OSC com base no Referencial

Sinergias ED, seguido de um trabalho de reelaboração coletiva e de validação entre pares do
Referencial.

O projeto tem duração prevista de 2 anos (junho 2016 a maio 2018) e é promovido em conjunto
pelo Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto (CEAUP), CIDAC – Centro de
Intervenção para o Desenvolvimento Amílcar Cabral e Fundação Gonçalo da Silveira (FGS),
sendo cofinanciado pelo Camões – Instituto da Cooperação e da Língua e com o apoio da
Universidade do Porto.
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