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SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

O Sinergias ED: fortalecer a ligação entre investigação e ação na Educação para o 

Desenvolvimento em Portugal, foi promovido entre 2016 e 2018, por uma parceria colaborativa 

entre o CEAUP, a FGS e o CIDAC, e foi financiado pelo Camões ICL, com o apoio da FCG, da 

Reitoria da UP e da FCT. A presente edição do projeto deu continuidade ao trabalho iniciado em 

2013, quando teve início uma primeira edição do Sinergias ED (2013 a 2016). Com algumas 

alterações da primeira para a segunda edição, que representam uma incorporação de 

aprendizagens e uma depuração de estratégias de intervenção, o Sinergias ED tem por finalidade 

última contribuir para o fortalecimento da ligação entre investigação e ação em ED em Portugal, 

através da promoção de pontes entre IES e OSC, da produção e divulgação de conhecimento 

em ED a nível nacional e internacional e da capacitação de agentes. 

A avaliação externa assumiu como foco a avaliação final, com especial incidência nos resultados 

e nos critérios de eficácia e impactes, bem como na qualidade dos processos de trabalho 

colaborativos entre IES e OSC. Recorreu a uma metodologia composta por diversos métodos e 

técnicas: análise documental; observação direta; entrevistas com interlocutores privilegiados; 

inquéritos por questionário. 

Desde a sua primeira edição, o Sinergias ED apresentou características de elevada pertinência ao 

dar respostas inexistentes ou escassas a desafios da ENED (2010-2015), tais como a promoção de 

dinâmicas e mecanismos de diálogo e de cooperação institucional entre IES e OSC, ou a 

consolidação da ED no setor da educação formal e no ensino superior. Adicionalmente, a 

singularidade e audácia da proposta do projeto radica no questionamento sobre a produção e 

legitimação do conhecimento, a hegemonia do conhecimento científico enquanto “verdade” e 

a academia enquanto protagonista única e legítima da sua produção. Mais do que produzir e 

disseminar conhecimento científico pelas vias convencionais da academia, o Sinergias ED propõe 

um processo de trabalho onde IES e OSC são protagonistas, incorporando os princípios da 

ED/ECG. Propõe experimentar o desafio estrutural de produzir conhecimento através de uma 

prática efetiva de princípios consensualizados em ED, mas raramente implementados, entre 

‘atores da teoria e da prática’. 

O primeiro Sinergias ED lançou as bases institucionais para a produção e divulgação de 

conhecimento em ED, reforçando ligações entre investigação e ação em Portugal ao constituir 

uma linha de investigação em ED reconhecida pela FCT, produzindo estudos, divulgando 

conhecimento e experiências em ED nacionais e internacionais, animando um website, editando 

uma revista própria. Criou também um referencial de capacitação de agentes de ED nas OSC e 

IES, embora este produto e processo estivesse ainda aberto a melhorias. Criou ainda, de forma 

inovadora e audaciosa, um espaço de incubação do diálogo, de colaboração e de produção 

de conhecimento entre IES e OSC. Dar continuidade às bases de trabalho iniciadas, alargar e 

reforçar os processos colaborativos entre IES e OSC e ampliar a sua dimensão internacional, foram 

os principais focos da segunda edição do Sinergias ED. 

Globalmente os resultados alcançados na segunda edição são muito positivos. Ao nível do 

alargamento e reforço dos processos colaborativos o projeto implementou na plenitude todas as 
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atividades previstas tendo alcançado a maioria dos resultados e produtos previstos em 

candidatura.  

As experiências de participação nos grupos colaborativos e nas atividades de Sistematização de 

Experiências foram fonte de diversos resultados: inspiração e gratificação; aquisição de 

competências e conhecimentos ao nível individual (pessoal e profissional) e institucional; 

enriquecimento metodológico; vontade de continuidade dos processos colaborativos; 

incorporação dos princípios de ED nas práticas profissionais quotidianas; reconhecimento da 

relevância de interagir com ‘outros diferentes’ em práticas de investigação e de intervenção. 

Foram também experiências que questionaram barreiras e limitações ao desenvolvimento destes 

processos de trabalho, tais como: limitações de tempo, orçamento e distância geográfica; 

ausência de apoio institucional; dificuldades de transpor experiência e aprendizagens para os 

contextos de trabalho, particularmente no caso de representantes das IES. 

As ligações entre IES e OSC saíram reforçadas dos dois últimos anos de trabalho. Reforçadas do 

ponto de vista da sua fundamentação teórico-metodológica, do ponto de vista das estratégias 

de abordagem à animação dos grupos colaborativos e do ponto de vista relacional. Diversos 

testemunhos apontam para uma relevante reflexividade em torno das questões da construção de 

relações, de conhecimento do outro, de estabelecimento de entendimentos e confiança. 

Indicadores da análise de redes indiciam o reforço destas relações da primeira para a segunda 

edição, bem como a permanência de níveis relevantes de relacionamento e parceria no 

momento do término do projeto e perspetivadas para o futuro. Ao nível dos impactes prospetivos 

para as instituições identificam-se vários indicadores de replicabilidade de metodologias, de 

práticas e de outras aprendizagens, bem como testemunhos de transformações pessoais e 

profissionais dos e das participantes individuais. 

No plano quantitativo verifica-se um alargamento modesto mas relevante. Na primeira edição do 

programa estiveram envolvidas 11 IES e 11 OSC (24 pessoas), na segunda foram 16 IIES e 10 OSC, 

representando cerca de 30 pessoas ativamente implicadas. Neste sentido, parece haver uma 

adesão das IES, e ESE em particular, mas uma menor adesão das OSC. Para lá das pessoas 

ativamente envolvidas nos processos colaborativos, importa destacar que o projeto foi capaz de 

manter um conjunto significativo de interessados que acompanharam e permanecem vinculados 

(cerca de 20 pessoas). No plano geográfico, os indicadores dão conta de que a presente edição 

do Sinergias ED permitiu alguns passos relevantes no alargamento a novas regiões. O alargamento 

das relações do projeto a nível internacional é igualmente relevante. 

Ao nível do objetivo de produção e divulgação de conhecimento a generalidade destas 

atividades previstas foram realizadas. A segunda edição do Sinergias ED deu origem a vários 

produtos que traduzem a sistematização de conhecimento. Para além de produtos intermédios 

do projeto divulgados através do website e comunicações (por exemplo o Referencial de 

capacitação, os produtos intermédios da Sistematização de Experiências, o Documento de 

Posicionamento do CEAUP, entre outros), destaque para 17 artigos e 6 memórias publicados nos 

números 4 a 7 da Revista, e para 5 artigos publicados e/ou apresentados em congressos. A 

quantidade, diversidade e qualidade dos produtos e dos meios de comunicação do projeto 

permitem antecipar impactes prospetivos relevantes para a consolidação da produção e 

afirmação de conhecimento em ED em Portugal. 

No plano da divulgação de conhecimento, esta edição do Sinergias ED reforçou, interna e 

externamente, a linha de investigação do CEAUP e reforçou a Revista Sinergias, enquanto veículo 
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privilegiado de comunicação  estratégica, ideológica e identitária do projeto. No que se refere a 

indicadores quantitativos importa sublinhar que o website obteve mais de 23.700 visitas, 80% acima 

do esperado, e que se verificaram mais de 550 downloads integrais da revista e de mais de 7.500 

artigos dos números 4 a 6 da Revista Sinergias. Importa também sublinhar o sucesso significativo do 

II Encontro Internacional Sinergias ED, indiciando um potencial muito elevado de continuidade 

desta atividade. 

A dimensão internacional do projeto surge claramente reforçada nesta segunda edição do 

Sinergias ED. Diversos são ao indicadores que permitem evidenciar esta afirmação tais como os 

relativos à Revista Sinergias: 15 dos 32 autores de artigos publicados nos últimos quatro números 

pertencerem a organizações estrangeiras (47%); 6 dos 17 dos artigos são escritos noutro idioma 

que não português (inglês e espanhol) (35%); cerca de metade das teses divulgadas na revista 

são de autoria de investigadores/as estrangeiros/as; as publicações apresentam o resumo em 

português, inglês, espanhol e por vezes em francês. Destaque particular para o crescimento em 

termos absolutos e relativos dos utilizadores do website, sobretudo em língua inglesa, em 

português do brasil e em espanhol. Destaque ainda para a continuidade do envolvimento ativo 

da Revista Sinergias nos encontros internacionais de revistas de ED, dos quais se espera um 

aprofundamento da dimensão internacional do projeto e um contributo para a definição 

identitária e estratégica do caminho de produção de conhecimento em curso. O Sinergias ED é 

ponto focal da ANGEL “Academic Network of Global Education and Learning” em Portugal e 

responsável pela tradução do respetivo website em língua portuguesa. 

No que se refere ao reforço da capacitação de atores em ED, o Referencial de capacitação 

produzido na primeira edição foi implementado e testado, iniciando-se um processo de 

revisão/upgrade, o qual está atualmente em curso. Apesar de os resultados finais não serem 

ainda conhecidos, à semelhança do que se verifica em todos os outros processos de trabalho no 

Sinergias ED, a expectativa é sem dúvida a de que este processo constituiu um caminho de 

aprendizagens e que estas serão vertidas para este instrumento de capacitação. Para além das 

71 pessoas envolvidas nas ações de formação, para as quais são expectáveis resultados positivos 

de capacitação, o próprio processo de preparação, organização, implementação, avaliação e 

validação, será certamente também portador de valor acrescentado. De sublinhar são também o 

potencial, nesta segunda edição apenas explorado, de efetivamente desenvolver um instrumento 

passível de replicação na formação de professores e outros públicos académicos e não 

académicos, e a adesão das Escolas Superiores de Educação, bem como da sua Associação 

(ARIPESE).  

No final da segunda edição, o Sinergias ED apresenta avanços muito significativos face ao 

cenário verificado no final da primeira edição, mas também alguns indicadores que podem 

configurar fatores críticos aos quais o projeto deve estar atento. 

No que se refere aos avanços destaque para o alargamento e o reforço das ligações entre as IES 

e as OSC. Este resultado permite colocar, como o faz o Sinergias ED na proposta para a sua 

terceira edição, o objetivo de criar uma comunidade. Ou seja, permite ao Sinergias ED aspirar a 

passar de uma fase embrionária de incubação de processo colaborativos e metodologias de 

trabalho, para uma fase de consolidação de laços, redes e parcerias colaborativas. Comunidade 

que, a longo prazo, consubstancia a transformação das práticas de investigação e de ação, bem 

como de produção e validação de conhecimento em ED, a que o projeto aspira. 
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No que se refere aos fatores críticos, importa referir alguns indicadores relativos a diferentes 

vertentes do projeto. Ao nível dos processos colaborativos destaque para os seguintes aspectos: 

- A permanência de limitações de natureza tangível aos processos de trabalho dos grupos 

colaborativos, tais como as limitações de tempo, o caráter voluntário do trabalho colaborativo 

(sem qualquer tipo de remuneração) ou a distância geográfica. 

- A tendência de progressiva diminuição do número de participantes nos encontros dos grupos 

colaborativos e o indício de menor capacidade de atração e retenção de OSC, quando 

comparado com as IES. 

Ao nível da produção e afirmação de conhecimento em ED, destaque para indicadores 

reveladores de barreiras que o projeto enfrenta ao questionar o sistema académico convencional 

de produção e validação do conhecimento científico: 

- Uma menor propensão dos grupos colaborativos para a componente de desenvolvimento de 

estudos, comparativamente com a componente de promoção conjunta de ações de ED. 

Associada a esta questão há outro indicador que reforça esta menor propensão dos grupos 

colaborativos para a produção de conhecimento: no Estudo sobre os processos colaborativos da 

primeira edição do Sinergias ED a construção colaborativa de conhecimento foi a categoria 

menos referida pelos participantes. 

- A dificuldade de captar e reter investigadoras e investigadores para a linha de investigação do 

CEAUP. A linha de investigação é recente e, não obstante o seu reconhecimento pela FCT, o seu 

lugar no contexto dos centros de investigação é pouco interessante (‘competitivo’) para atrair os 

convencionais canais de financiamento da investigação em Portugal. 

- A decisão de não indexação da Revista Sinergias em plataformas consagradas de divulgação 

de revistas científicas, implicando uma reflexão aprofundada sobre o lugar e as estratégias a 

seguir a nível nacional como internacional na afirmação do conhecimento produzido pelo 

projeto. 

Ao nível da divulgação do conhecimento refira-se a diminuição progressiva do número de 

downloads integrais da revista, apesar da manutenção do elevado número de downloads de 

artigos. Colocam-se também desafios pragmáticos, pois a exigência da gestão e coordenação 

de uma revista com o atual nível de investimento na pesquisa de investigações e investigadores 

relevantes e de tradução multilinguística, implica elevados recursos. 

Por último sublinhe-se que a elevada relevância do Sinergias ED no panorama nacional mantem-

se na atualidade, tanto pela permanência da singularidade do projeto na resposta a lacunas, 

quanto pelos desafios estruturais a que se este se propõe, bem como pelo facto de que, a cada 

ciclo de 2 anos de atividade, o projeto ter alcançado novos patamares de estruturação e 

consolidação. 
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INTRODUÇÃO 

Este é o relatório final de avaliação externa do projeto Sinergias ED: fortalecer a ligação 

entre investigação e ação na Educação para o Desenvolvimento em Portugal (Sinergias 

ED), promovido por uma parceria colaborativa entre três Organizações Não 

Governamentais para o Desenvolvimento, o Centro de Estudos Africanos da Universidade 

do Porto (CEAUP), a Fundação Gonçalo da Silveira (FGS) e o Centro de Intervenção Para 

O Desenvolvimento Amílcar Cabral (CIDAC). 

Decorrido entre 2016 e 2018 foi financiado pelo Camões Instituto da Cooperação e da 

Língua, I. P. (Camões ICL), com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian (FCG), da 

Reitoria da UP e da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT). 

A presente edição do projeto que agora se avalia deu continuidade ao trabalho 

iniciado em 2013, quando teve início uma primeira edição do Sinergias ED (2013 e 2016), 

a qual assumiu como título “Conhecer para melhor agir. Promoção da investigação 

sobre a ação em ED em Portugal”. 

Com algumas alterações da primeira para a segunda edição, que representam uma 

incorporação de aprendizagens e uma depuração de estratégias de intervenção, o 

Sinergias ED tem por finalidade última contribuir para o fortalecimento da ligação entre 

investigação e ação em Educação para o Desenvolvimento (ED) em Portugal, através 

da promoção de pontes entre Instituições de Ensino Superior (IES) e Organizações da 

Sociedade Civil (OSC), da produção e divulgação de conhecimento em ED a nível 

nacional e internacional e da capacitação de agentes. 

A presente avaliação externa teve lugar entre fevereiro e setembro de 2018, e assumiu 

como foco a avaliação final, com especial incidência nos resultados e nos critérios de 

eficácia e impactes. Foca ainda de forma privilegiada, a aferição sobre as perceções 

da qualidade dos processos colaborativos, os quais assumem um papel central na 

fundamentação, estruturação, estratégia e finalidade do desenho da segunda edição. 

Ser capaz de alargar e reforçar os processos colaborativos entre estes dois tipos de atores 

está no âmago da transformação nas práticas de produção de conhecimento imbuídas 

nos princípios da ED, que o projeto ambiciona desenvolver e aprofundar na edição 

agora em avaliação. O projeto visa criar condições para a emergência de outros 

protagonismos e vias de construção de novas formas de pensar, investigar, agir e 

conhecer, ou seja, de transformação social.  

Com base numa metodologia composta por diversos métodos e técnicas de recolha e 

tratamento de informação, a equipa de avaliação externa organizou a análise em três 

partes. A primeira dedicada à apresentação da avaliação externa e do percurso do 

Sinergias ED da primeira para a segunda edição. A segunda dando conta das 

execuções, resultados e impactes ao nível de cada um dos objetivos específicos, bem 

como respondendo às questões de avaliação relativas à eficácia, e perceção sobre a 

qualidade dos processos colaborativos. E a terceira fazendo um balanço sobre o 

caminho percorrido e o ponto de chegada do Sinergias ED no final da segunda edição, 
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revisitando a relevância atual do projeto, bem como identificando desafios estratégicos 

atuais.    
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1. A AVALIAÇÃO EXTERNA 

 

1.1. Contexto e desafios 

A presente avaliação externa teve lugar entre fevereiro, quando é aprovada a proposta 

da A3S aos termos de referência, e setembro de 2018. A equipa da A3S acompanhou, 

portanto, o último semestre de implementação do projeto. 

À semelhança de outros processos de avaliação, os primeiros contactos com o projeto 

foram de análise do seu enquadramento e contexto, articulação com a equipa de 

coordenação, exploração da informação e documentação de reporte já produzidas 

pelo projeto, aferição de expectativas e de caminhos metodológicos a seguir pela 

avaliação externa. 

As questões que se colocaram desde logo à avaliação foram desafiantes em diversos 

sentidos. No sentido de compreender em maior profundidade a singularidade e o 

carácter inovador da proposta Sinergias ED e experienciá-la nas práticas de trabalho do 

projeto. No sentido de confrontar e debater as expectativas sobre o papel e a 

metodologia de avaliação externa, na sua articulação com outras fontes de informação 

e condições de acesso à auscultação de stakeholders. No desafio de trazer valor 

acrescentado a um projeto fortemente documentado, rico num conjunto extenso, 

diversificado e qualificado de registos e reflexões; e a uma equipa promotora imbuída de 

um forte espírito reflexivo. Um projeto que integra ele próprio uma abordagem crítica às 

práticas de avaliação mais convencionais e se propôs implementar práticas, ainda 

pouco disseminadas, de sistematização de experiências. 

Outro fator relevante no contexto da avaliação foi o facto de o projeto ver aprovada a 

sua terceira edição, ainda antes do término da segunda, constituindo-se este como um 

indicador de reforço do sucesso alcançado, da sua relevância e da sua 

sustentabilidade. 

Perante este contexto geral, a equipa de avaliação externa assumiu não só o papel 

convencionado de ator externo e independente que valida e corrobora (ou não) a 

prestação de contas dos promotores face a outros atores externos ao projeto, tais como 

financiadores, parceiros e outros stakeholders, mas também papéis mais desafiantes. 

Designadamente o papel de procurar dar uma leitura compreensiva e interpretativa do 

progresso das ideias e das práticas subjacentes ao Sinergias ED. Uma leitura a partir dos 

resultados da primeira edição, passando pela avaliação do caminho percorrido na 

segunda edição e pelos resultados alcançados, bem como identificando questões 

críticas e encruzilhadas que o projeto enfrenta nesta transição entre o segundo e o 

terceiro Sinergias ED. Uma leitura a partir de uma perspetiva de quem chegou ao projeto 

no seu último semestre e de quem observou e analisou, mais do que participou 

ativamente, nas atividades decorridas no seu último semestre. 
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1.2. Objetivos e critérios de avaliação  

Após uma progressiva apropriação do projeto pela equipa de avaliação, e do debate 

sobre os caminhos metodológicos com a equipa de coordenação, a avaliação externa 

assumiu três objetivos gerais: 

- Identificar e caracterizar os resultados alcançados, avaliando o alcance dos objetivos 

iniciais propostos (eficácia); 

- Aferir as perceções sobre a qualidade dos processos de trabalho desenvolvidos pelo 

projeto, com especial foco na coerência interna, designadamente para com os 

princípios participativos e do trabalho colaborativo; 

- Refletir sobre os impactes prospetivos e os seus desafios críticos para o futuro. 

 

Quadro 1 - Critérios e questões de avaliação 

Critérios de 

avaliação 
Questões de avaliação 

Eficácia 

Que resultados são identificados pela documentação disponível e pela consulta dos 

stakeholders? 

Em que medida esses resultados evidenciam o alcance dos objetivos e indicadores de 

resultado definidos em candidatura? 

Qualidade dos 

processos de 

trabalho 

Quais as perceções e avaliações dos stakeholders sobre os processos de trabalho 

colaborativo? 

Em que medida os processos de trabalho utilizados pelo projeto favoreceram a 

participação e resultaram no envolvimento efetivo dos diferentes stakeholders nas 

atividades do projeto? 

Em que medida as atividades realizadas respeitaram os princípios do trabalho 

colaborativo? 

Impactes 

Que consequências, nomeadamente nos beneficiários, são identificáveis e decorrentes 

direta ou indiretamente do projeto? 

Quais as probabilidades de os resultados do projeto influenciarem processos de 

mudança? 

Quais os desafios críticos atuais do projeto? 

Fonte: própria 

 

 

1.3. Metodologia 

No contexto de um projeto com uma elevada produção e organização de registos e de 

realização de atividades de reflexão e avaliação, a estratégia metodológica adotada 

pela equipa de avaliação externa foi a de uma combinatória de diversas técnicas e 

métodos, como mostra a figura 1: a análise documental da informação produzida pelo 

projeto; a observação direta, participação nas atividades presenciais do regular 
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funcionamento do programa de trabalhos; as entrevistas com interlocutores privilegiados; 

os inquéritos por questionário de avaliação final da segunda edição do projeto e de 

redes de colaboração.  

 

 

Figura 1 - Intervenientes auscultados e técnicas utilizadas no processo de avaliação 

externa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: própria 

 

 

 

Análise documental 

Dado o elevado volume de informação de execução e de avaliação produzido pelo 

próprio projeto, a análise documental assumiu um papel central e transversal à 

globalidade do processo de avaliação. Foi consultada toda a informação produzida 

pelo projeto ao longo dos dois anos, produtos finais, memorandos das atividades 

estruturantes, documentos de candidatura, monitorização e reporte, conteúdos do 
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website, e alguma informação relativa à primeira edição do Sinergias ED, 

designadamente a sua avaliação externa, entre outras (anexo 1). 

 

Observação direta 

No que se refere à observação direta esta ocorreu no IV e último encontro dos grupos de 

trabalho colaborativo entre IES e OSC, em fevereiro de 2018, na sessão de Sistematização 

de Experiências decorrida em maio e no II Encontro Internacional do Sinergias ED, em 

junho. A equipa de avaliação externa esteve também presente na lista de emails 

trocados entre o plenário dos participantes nos processos colaborativos da segunda 

edição, onde testemunhou a dinâmica de comunicação interna entre a equipa do 

projeto e os e as participantes. 

 

Entrevistas 

Foram realizadas 10 entrevistas, através das quais foram auscultados 13 intervenientes 

com papéis e experiências diversificadas na segunda edição do Sinergias ED. As 

entrevistas dirigiram-se a quatro tipos distintos de interlocutores (anexo 2): 

- à parceria promotora do projeto, tendo em vista uma compreensão aprofundada do 

mesmo e das perceções específicas de cada parceiro; 

- ao principal financiador, o Camões ICL, tendo em vista compreender as suas 

perspetivas sobre a relevância do Sinergias ED, as suas perceções, avaliações e 

expectativas face aos seus resultados; 

- a três interlocutores nacionais que tendo estado envolvidos ativamente na primeira 

edição do Sinergias ED, acompanharam de forma menos regular a segunda edição, 

permanecendo porém interlocutores chave na reflexão sobre o caminho percorrido; 

- a dois investigadores estrangeiros que participaram sobretudo na atividade de edição 

regular da revista e de disseminação do projeto por comunidades científicas e de 

práticas em ED de outros países. 

 

Questionários e análise de redes 

Reconhecendo o papel nuclear que os processos colaborativos entre IES e OSC 

assumem no desenho de projeto e no potencial de transformação social a que este 

aspira, a avaliação externa dedicou uma especial atenção à auscultação dos e das 

participantes nestes processos, sobre os próprios processos colaborativos, e sobre a 

segunda edição do projeto de uma forma geral. Ponderadas diversas técnicas de 

auscultação e respetivas condicionantes, a opção foi a de realizar dois questionários. 

O primeiro dirigiu-se ao universo de participantes ativamente envolvidos nos grupos de 

trabalho colaborativo, composto por 30 participantes. Assumindo a forma de entrevista 

estruturada, o questionário (anexo 3) privilegiou uma abordagem preponderantemente 

de questões abertas, de captação de perceções e representações e de avaliação de 
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resultados. Por motivos logísticos a recolha de informação realizou-se em formato papel, 

durante o II Encontro Internacional o Sinergias ED em junho de 2018, e por questionário 

online, alargando a base de auscultação aos e às participantes que não estiveram 

presentes no encontro. Foram obtidas 18 respostas, das quais 14 respondentes 

representam IES e 4 OSC, correspondendo a 60% do universo.  

O segundo questionário foi assumido pela equipa de avaliação externa como uma 

experiência. Foi entendido como um exercício básico e preliminar de análise de redes, 

procurando reforçar indicadores de resultado e impacte sobre as relações efetivamente 

estabelecidas (ou não). Foi aplicado exatamente ao mesmo universo e com o mesmo 

método de aplicação do questionário referido anteriormente, o tema foi, no entanto, 

distinto. Assumiu um carácter não anónimo, pela natureza da informação que o 

exercício se propôs. Tratou-se de indagar sobre o estabelecimento de conexões e 

relações de rede e parceria entre organizações participantes dos processos 

colaborativos, acrescentando uma metodologia de tratamento e análise de dados não 

utilizada até ao momento pelo Sinergias ED. Perante um público-alvo que acabou de 

experimentar o envolvimento de dois ou mais anos em processos colaborativos e de 

reflexão e avaliação conjunta, a abordagem da análise de redes surgiu com potencial 

para eventualmente trazer novas pistas e perspetivas ao projeto. O desafio foi o de saber 

se efetivamente o exercício traria alguma nova pista ou se apenas reforçaria informação 

já evidente sobre as redes estabelecidas e as suas centralidades. Foi possível aferir alguns 

indicadores relevantes que serão apresentados na análise de resultados.  

 

1.4. Ética e qualidade 

A presente avaliação respeitou os critérios éticos, deontológicos e de qualidade 

convencionados para os processos de avaliação. As opções de abordagens analítica e 

metodológica foram ponderadas e consensualizadas com a equipa do Sinergias ED. As 

perspetivas e contributos dos diferentes stakeholders foram integrados na análise final, 

sendo preservados o anonimato e a confidencialidade de informadores individuais, com 

exceção da análise de redes, que identifica as instituições participantes, com a 

autorização dos inquiridos que foram informados com clareza sobre o não anonimato da 

técnica aquando das suas respostas ao questionário. 
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2. DO ‘CONHECER PARA AGIR’ AO ‘FORTALECIMENTO DA LIGAÇÃO ENTRE 

INVESTIGAÇÃO E AÇÃO EM ED EM PORTUGAL’ 

 

2.1. Singularidade e audácia da primeira edição  

 

 “…o  projeto ‘foi uma 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”1. 

 

O Sinergias ED nasceu com o objetivo geral de valorizar a ED em Portugal e promover a 

qualidade da sua intervenção. Mais concretamente, focou-se no campo da produção 

de conhecimento científico sobre ED, através da investigação e da ação, bem como da 

promoção de pontes entre as IES e as OSC, ou seja, entre o campo da produção de 

teoria e o campo das práticas. Neste quadro, na sua primeira edição (2013-2016) o 

Sinergias ED assumiu o fio condutor de ‘conhecer para melhor agir’.  

O projeto propôs-se prosseguir esta finalidade através de dois objetivos específicos: 1) 

criar oportunidades e condições para a ligação entre investigação e ação na produção 

de conhecimento em ED; 2) sistematizar e aprofundar o conhecimento relevante para a 

capacitação de atores de ED. 

Uma parte da elevada relevância deste projeto radicou, e radica ainda hoje, nas 

necessidades identificadas neste domínio em Portugal e nas respetivas aspirações da 

ENED (2010-2015), designadamente: na capacitação das IES e OSC para a ED; na 

promoção de dinâmicas e mecanismos de diálogo e de cooperação institucional entre 

ambos os tipos de organizações; na consolidação da ED no setor da educação formal, 

com especial foco no ensino superior, e, no inverso, no reforço da ED na educação não 

formal, contemplando a participação de grupos diversos da sociedade portuguesa. 

Adicionalmente, a singularidade e audácia da proposta inicial do Sinergias ED radicou 

nos desafios profundos e estruturais que o projeto coloca, questionando um dos pilares 

da ordem social, económica, cultural dominante – o da supremacia da legitimidade do 

conhecimento científico sobre outras formas de conhecimento. Este questionamento não 

é novo, é novo fazê-lo no campo da ED em Portugal, e sobretudo, fazê-lo através de 

uma proposta de processo de trabalho onde IES e OSC são protagonistas, incorporando 

os princípios da ED/ECG. Dito de outra forma, mais do que produzir e disseminar 

conhecimento científico pelas vias convencionais da academia, é experimentar fazê-lo 

através de uma prática efetiva de princípios consensualizados em ED, mas raramente 

implementados entre ‘atores da teoria e da prática’. Para melhor compreender a 

                                                 
1 Martins, F. (2016). Relatório Final de Avaliação Externa. “Sinergias ED: Conhecer para melhor Agir – 

promoção da investigação sobre a ação na ED em Portugal” (p. 49). 
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proposta, importa explicitar a estratégia operacional para a concretização destes 

objetivos.  

Um dos pilares chave do projeto assentou em estratégias comuns no campo da 

produção e divulgação de conhecimento científico, embora deficitárias na área da ED 

em Portugal, tais como a criação de uma linha de investigação específica no domínio 

da ED, reforçando o CEAUP enquanto estrutura institucional de investigação; a 

agregação nesta linha de investigadores/as e investigações que, de forma dispersa no 

país, produzem conhecimento em ED/ECG; a produção de artigos e estudos e a sua 

divulgação em congressos relevantes para a orientação estratégica da linha e do 

projeto; a construção e animação de um website enquanto interface de comunicação 

e divulgação regular de informação; a criação de uma revista com critérios de rigor e 

qualidade científica, embora aspirando a uma experimentação e um formato aberto, 

congruente com a reflexividade constante que o próprio projeto se propunha praticar.  

Outro pilar residiu no desenvolvimento de um Referencial para a capacitação de atores 

das IES e das OSC para a promoção da ED nos seus respetivos contextos institucionais. 

Um referencial, ou seja, um documento que estabelece um enquadramento geral para 

itinerários de aprendizagem na área da ED a ser utilizado pelos referidos atores, e que 

refletisse ele próprio as aprendizagens desenvolvidas ao longo do projeto, num processo 

aberto de co construção entre a equipa do projeto e os seus diferentes stakeholders. “A 

construção desta proposta de Referencial de formação em ED para IES e OSC vem dar 

corpo à necessidade diagnosticada de reforçar a capacitação dos atores ED, 

incorporando os resultados do processo de produção de conhecimento a que este 

projeto se propôs”2. 

O terceiro pilar, mais inovador e experimental, foi o do caminho escolhido para 

desenvolver os objetivos e as atividades propostas, ou seja, a resposta à questão do 

processo, do como se propuseram fazer. O principal eixo orientador da resposta a esta 

questão assenta num princípio de busca contínua de coerência entre os princípios da 

própria ED e os princípios na base da conceção, do planeamento, da implementação e 

da avaliação do projeto. Princípios tais como o envolvimento, participação e valorização 

dos conhecimentos de todas as pessoas e organizações, o foco na desigualdade da 

distribuição do poder e da desigualdade entre países e regiões, a promoção do 

pensamento crítico e da ação para a transformação social em prol de maior justiça, 

equidade e solidariedade. A ambição do Sinergias, focalizada na área da ED, tem por 

pano de fundo um desafio estrutural mais abrangente, de questionamento da produção 

e legitimação do conhecimento, da hegemonia do conhecimento científico enquanto 

“verdade” e da academia enquanto protagonista única e legítima da sua produção. 

Neste alinhamento, uma das atividades mais experimentais deste projeto foi a proposta 

de criação de pares para a construção de pontes entre 6 OSC e 6 IES, visando a 

produção conjunta de conhecimento em ED (6 estudos de caso). A ambição era a de 

proporcionar espaços e contextos de diálogo e de cooperação institucional procurando 

                                                 
2 Referencial para capacitação em Educação para o Desenvolvimento uma proposta Sinergias ED, fevereiro 

2016. 
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a construção conjunta de conhecimentos na partilha entre atores da “teoria” e os da 

“prática”. 

De acordo com a avaliação externa da primeira edição, o projeto alcançou resultados 

globalmente muito positivos: “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 […] Em diversos casos os resultados 

alcançados superaram, inclusivamente, os valores esperados” 3. 

Efetivamente pode afirmar-se que a primeira edição do Sinergias ED resultou na criação 

de uma infraestrutura institucional de produção de conhecimento científico em ED em 

Portugal. Resultados manifestos através de evidências tangíveis, tais como: 

- A criação de uma linha de investigação dentro do CEAUP em Educação, 

Desenvolvimento e Cidadania Global, integrando cerca de 13 investigadores e 

investigadoras, número superior 30% ao inicialmente esperado, e alcançando 

reconhecimento enquanto linha de uma Unidade de Investigação & Desenvolvimento 

financiada pela FCT, em 2016. 

- A criação de uma revista como principal canal de partilha das reflexões e 

conhecimento, divulgando o conhecimento produzido no âmbito do projeto e 

divulgando trabalhos de investigação e de ação desenvolvidos a nível nacional e 

internacional. Uma revista regida por parâmetros de qualidade do campo da produção 

de conhecimento científico, integrando sistemas de validação e revisão entre pares. 

Dados quantitativos recolhidos antes da publicação do último número da revista (o nº3) 

apontam para “850 downloads do número 1 e pelo menos 1.059 downloads do número 2 e 

ainda um total de 2.889 downloads individuais, entre artigos, resumos, recensões, entrevistas dos 

números 1 e 2”4. Adicionalmente, como resultado não previsto do projeto, destaque para 

a realização de um encontro internacional entre revistas científicas na área da 

Educação para a Transformação Social, que reuniu representantes de oito revistas de 

diferentes países europeus e da América Latina. Este encontro visou “promover e fortalecer 

sinergias a nível internacional entre as revistas científicas presentes e desenvolver futuras 

parcerias”5 e representou a abertura de um novo conjunto de possibilidades de ligação 

do Sinergias ED no plano internacional.  

- Um estudo extensivo (com base em inquérito por questionário) sobre as perceções dos 

atores das IES e das OSC sobre a ED. 

- A organização com sucesso do Encontro Internacional Sinergias para a Transformação 

Social – Diálogos sobre Desenvolvimento. 

- A animação do website do projeto, um interface de comunicação externa, repositório 

de memórias e produtos, meio de atualização e partilha para interessados. Dados 

quantitativos recolhidos pela avaliação externa da primeira edição apontam para um 

“total de 15.791 visualizações de página entre janeiro de 2015 e janeiro de 2016, correspondendo 

                                                 
3 Martins, F. (2016). Relatório Final de Avaliação Externa. “Sinergias ED: Conhecer para melhor Agir – 

promoção da investigação sobre a ação na ED em Portugal” (p. 37). 
4 Idem, p.26. 
5 Revista Sinergias nº 4, p. 41. 



 

20 

 

a um total de 4.113 utilizadores, maioritariamente originários de Portugal (61,3%), mas também da 

Rússia (11%), do Brasil (6%) e de Espanha (6%)”6. 

No que se refere ao objetivo de elaboração do Referencial de capacitação, os 

resultados foram também positivos, no sentido em que o mesmo foi construído com uma 

extensa base de auscultação e debate entre IES, OSC e diversos investigadores e 

especialistas da área da ED. No entanto, “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 metodológicas7 . 

Os resultados mais inesperados surgiram da atividade de dinamização de diálogo entre 

IES e OSC onde o trabalho desenvolvido com e pelos pares, bem como em grupo 

plenário, superou as expectativas previstas. Superou tanto em termos de adesão de 

número de pessoas e instituições (11 IES e 11 OSC face às 6 inicialmente previstas para 

cada tipo de organização), como de número de estudos realizados (7 face aos 6 

previstos), como em termos de valorização da experiência pelos/as participantes. De 

acordo com as organizações promotoras e com o relatório de avaliação externa, a 

primeira edição do projeto permitiu uma base significativa de aproximação entre IES e 

OSC. A articulação entre investigação e ação e a reflexão em torno do carácter 

interventivo e potencial transformador dos valores da ED foram considerados os pontos 

mais positivos pelos diferentes tipos de participantes. Esta superação permitiu comprovar 

a existência de pessoas e instituições efetivamente interessadas em construir pontes entre 

teoria e prática/investigação e ação/academia e sociedade civil. Comprovou que a 

existência de espaços para a reflexão sobre a produção de conhecimento e a 

articulação entre os dois tipos de instituições, representa claramente uma resposta às 

inquietações dos e das participantes e o despoletar de hipóteses de exploração de 

novos caminhos de trabalho colaborativo. 

Adicionalmente, as atividades envolvendo estes stakeholders não se limitaram ao 

desenvolvimento dos estudos pelos pares, mas à participação e acompanhamento ao 

longo de todo o ciclo do projeto nas suas diferentes vertentes. Foram pares de debate e 

validação do Referencial Sinergias ED, foram consultados e envolvidos nas decisões 

sobre a revista, do website e do encontro final. 

Em congruência com o que acima se afirmou, a parceria procurou impregnar as suas 

práticas nos princípios da ED, desde a reflexão diagnóstica, estratégica e metodológica, 

à operacionalização prática das atividades do projeto. Experimentar e praticar os 

princípios de ED, frequentemente professados mas raramente praticados de forma 

multidimensional e sistemática. 

É neste contexto, que as principais aprendizagens da primeira edição se centram no 

reforço da ideia fundacional do projeto, de co construção do conhecimento entre 

                                                 
6 Martins, F. (2016). Relatório Final de Avaliação Externa. “Sinergias ED: Conhecer para melhor Agir – 

promoção da investigação sobre a ação na ED em Portugal” (p. 26-26). 
7 Idem, p. 35. 
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atores com diferentes perspetivas e experiências, e da sua identidade, em torno da 

coerência entre os princípios da ED e a sua prática efetiva. Aprendizagens tais como a 

relevância de8: 

- um bom conhecimento da realidade em que se pretende intervir e a participação dos 

interessados como condição necessária, incontornável; 

- a assunção de uma cultura de trabalho colaborativo entre instituições, linguagens e 

agendas distintas, a qual implica o exercício dos valores inclusivos, de respeito, confiança 

e, sobretudo, reconhecendo a necessidade de tempo e de aceitar que as mudanças 

propostas são de longo prazo; 

- a diversificação de canais de comunicação e formas de trabalho, e de dar uma 

grande enfase à valorização dos processos de trabalho per si, ou aos percursos coletivos 

enquanto experimentação e aprendizagem;  

- a assunção de riscos ao aceitar desafios que implicam uma perspetiva crítica face à 

legitimação do conhecimento e a experimentação de novos caminhos de colaboração 

entre culturas institucionais distintas para a construção de conhecimento, e cujo 

desfecho se desconhece. 

Resumidamente podemos assim afirmar: que o primeiro Sinergias ED lançou as bases 

institucionais para a produção e divulgação de conhecimento em ED pelo CEAUP e pela 

parceria, reforçando ligações entre investigação e ação em Portugal; que criou 

referenciais de capacitação de agentes de ED nas OSC e IES, embora este produto e 

processo estivesse ainda aberto a melhorias; que, de forma inovadora e audaciosa, criou 

um espaço e oportunidades de incubação do diálogo, colaboração e produção de 

conhecimento entre IES e OSC. 

Por último, foi também um projeto que alcançou um elevado reconhecimento externo. 

Para além do apoio do Camões ICL e da Universidade do Porto, importa relembrar o 

reconhecimento da linha de investigação pela FCT e o apoio da FCG. 

 

2.2. A segunda edição do Sinergias ED: mais experimentação e incubação 

 

“Na primeira edição criamos uma «semente» de rede/comunidade de colaboração entre IES e 

OSC” (E9). 

 “O objetivo da primeira edição não era criar uma comunidade. Era ver o que ia dar e superou as 

expectativas. No segundo queríamos alargar e envolver mais pessoas e diferentes” (E8). 

 

Com base na experiência e avaliação da primeira edição, o Sinergias ED 2016-2018 

assumiu fundamentalmente um desígnio de continuidade e aprofundamento dos 

resultados alcançados, destacando-se uma reorientação estratégica clara. Animada 

pelo sucesso da atividade de colaboração entre pares de IES e OSC, a parceria 

                                                 
8 Idem, p.49-50. 
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promotora elege como fio orientador para a segunda edição do Sinergias ED, o 

‘fortalecimento da ligação entre investigação e ação em ED em Portugal’. Fortalecer 

esta ligação designadamente pelo alargamento e reforço das relações entre estes dois 

tipos de atores. 

O que foi uma atividade exploratória e estratégica para o objetivo explicitado na 

primeira edição - de produção de conhecimento pela colaboração de pares de IES e 

OSC -, transformou-se num objetivo autónomo e experimental de continuidade de 

criação de contextos e condições de colaboração e de incubação de uma 

comunidade de interessados neste domínio em Portugal. 

Neste contexto, a segunda edição do projeto contou com um novo membro na sua 

parceria promotora, o CIDAC, uma OSC ativamente implicada na primeira edição e 

com uma longa experiência em processos participativos e de intervenção comunitária e 

em grupos. Este parceiro trouxe também uma prática formativa designada de 

Sistematização de Experiências, a qual foi introduzida no desenho da segunda edição do 

projeto como uma atividade estruturante do reforço da produção de conhecimento de 

forma colaborativa e da criação de dinâmicas de reflexão e avaliação conjunta. 

O primeiro objetivo específico desta edição foi assim o de alargar e reforçar os processos 

de colaboração entre IES e OSC, dando novamente suporte a atividades colaborativas, 

introduzindo uma nova atividade de meta reflexão com base nas práticas de 

Sistematização de Experiências, e realizando um estudo sobre os processos colaborativos 

da primeira edição. 

O maior número de participantes previstos a participar nos grupos de trabalho 

colaborativo e os desafios de incorporar as aprendizagens realizadas com a experiência 

da primeira edição do projeto, levaram a uma proposta de organização distinta desta 

atividade na segunda edição. Por um lado, promovendo a continuidade e 

aprofundamento dos estudos anteriores e integrando novos estudos, e por outro lado 

abrindo o campo dos processos colaborativos não apenas à realização de estudos 

(investigação), mas também à organização de práticas conjuntas (ação). 

A segunda edição do Sinergias ED aspira a promover a constituição de uma plataforma 

nacional e internacional de encontro de teorias, metodologias e práticas de ED, 

entendida enquanto ferramenta de transformação social. Uma plataforma que intervém 

através da elaboração e disseminação de conhecimentos, e que elege a revista 

Sinergias: diálogos educativos para a transformação social, como principal meio de 

comunicação do projeto e do seu posicionamento crítico e de heterogeneidade de 

perspetivas no campo da ED. 

Em continuidade com o trabalho desenvolvido na primeira edição, o segundo objetivo 

centrou-se na produção e divulgação de estudos e trabalhos de investigação no âmbito 

da ED, a nível nacional e internacional. Em termos operacionais, tratou-se sobretudo de 

consolidar a parceria como suporte institucional do projeto, a sua comunicação externa 

através nomeadamente da animação do website e da organização do II Encontro 

Internacional Sinergias ED, bem como a sua revista como porta-voz principal do 

conhecimento produzido. 
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Importante sublinhar como novidade desta segunda edição a maior ênfase dada à 

dimensão internacional. A primeira edição contemplava já articulações internacionais 

ao nível da partilha do conhecimento com outras comunidades científicas, tanto pelas 

comunicações em congressos e publicação de artigos em revistas internacionais, como, 

sobretudo, pelas características da Revista Sinergias – diálogos educativos para a 

transformação social. Características tais como a integração de investigadores de 

diferentes origens geográficas no Conselho Científico, a publicação de conteúdos em 

três línguas (português, inglês e castelhano) ou a divulgação de experiências e 

investigações internacionais. Impulsionada pelos resultados do encontro internacional de 

revistas realizado no final da primeira edição do projeto, a parceria da segunda edição 

assume de forma mais intencional o objetivo de reforço das ligações internacionais. 

O terceiro objetivo foi também de continuidade, definindo uma nova fase para o 

Referencial de Capacitação produzido na primeira edição. A proposta foi a de colocar 

em prática, avaliar e atualizar, com base num teste piloto e num debate mais alargado, 

novos stakeholders. 

O quadro que a seguir se reproduz é a matriz lógica apresentada em candidatura, 

sistematizando a proposta global do Sinergias ED. 

 

Quadro 2 – Matriz Lógica 

Objetivos 
Indicadores de realização das atividades (a confrontar 

com as metas definidas na matriz lógica do projeto) 

Indicadores de 

resultados 

específicos 

Indicadores 

globais de 

resultado 

1)Alargar e 

reforçar os 

processos de 

colaboração 

entre IES e 

OSC  

A1.1 - Realização de uma meta reflexão sobre o 

processo de diálogo e cooperação entre IES e OSC 

ocorrido no âmbito da primeira edição do projeto 

Sinergias ED 

A1.2 - Elaboração de um estudo sobre os processos 

colaborativos entre IES e OSC no âmbito da ED 

A1.3 - Produção de estudos colaborativos entre IES e 

OSC no âmbito da ED 

A1.4 - Promoção de ações de ED organizadas 

colaborativamente por IES e OSC 

RE1. Processos de 

colaboração 

entre Instituições 

de Ensino Superior 

(IES) e 

Organizações da 

Sociedade Civil 

(OSC) no âmbito 

da ED alargados 

e reforçados 

Contributos 

para o 

fortalecimento 

da ligação 

entre 

investigação 

e Acão em ED 

em Portugal  

2)Produzir e 

divulgar 

estudos e 

trabalhos de 

investigação 

no âmbito 

da ED, a 

nível 

nacional e 

internacional 

A2.1 - Fortalecimento da linha de investigação em ED 

do CEAUP 

A2.2 - Dinamização do website Sinergias ED  

A2.3 - Edição de 4 números da revista científica 

Sinergias – diálogos educativos para a transformação 

social 

A2.4 - Participação e apresentação do projeto e da 

revista científica em encontros nacionais e 

internacionais 

A2.5 - Atualização do estudo sobre perceções e 

relevância da ED em Portugal 

A2.6 - II Encontro Internacional Sinergias ED 

RE2. Estudos e 

trabalhos de 

investigação no 

âmbito da ED, a 

nível nacional e 

internacional, 

produzidos e 

divulgados 

3)Promover e 

reforçar a 

A3.1 - Realização de ações de formação dirigidas a IES 

e OSC com base no Referencial Sinergias ED 

RE3. Capacitação 

em ED de atores 
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capacitação 

em ED de 

atores das 

IES e OSC 

A3.2 - Reelaboração coletiva do Referencial Sinergias 

ED, com validação entre pares 

das Instituições de 

Ensino Superior 

(IES) e das 

Organizações da 

Sociedade Civil 

(OSC) promovida 

e reforçada 

 

 

Indicadores de impacte: a qualidade da produção de conhecimento e da intervenção em ED em Portugal 

Contributos para os objetivos da ENED (2012 e 2013): 

- Preencher o vazio na área da investigação e da produção sistemática de conhecimento em ED, 

contribuindo para a promoção e credibilização da ED nacional e internacionalmente, e cobrindo as 

medidas 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7 e 2.5 da ENED. 

- Melhorar as competências dos atores de ED, contribuindo para a melhoria da qualidade da intervenção 

em ED, cobrindo as medidas 2.2. (na sua vertente de Ensino Superior), 3.2., 3.3. e 3.5. da ENED. 

Contributos para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): 

- ODS 17 “Parcerias e meios de implementação”, em particular nas metas 17.16 e 17.17.  

- ODS 4 “Educação de Qualidade” (meta 4.7). 

- Qualidade da produção de conhecimento e da intervenção em ED em Portugal 

- Multiplicação de um número de artigos, estudos e produções científicas na área 

- Criação de redes de colaboração com e entre outras linhas de investigação em ED a nível nacional e 

internacional e outros centros de investigação 

- Novos projetos e de novas iniciativas na área 

Os documentos e artigos produzidos no âmbito da meta reflexão e do estudo subsequente sobre o processo 

de diálogo e cooperação entre IES e OSC ocorrido no âmbito da primeira edição do projeto Sinergias ED 

(A1.1. e A1.2.) sejam documentos de referência sobre o tema, alimentando novos estudos e reflexões, e 

servindo como orientadores para outros processos de diálogo e cooperação institucional; 

Esta e a restante produção científica realizada no âmbito do projeto tenham como resultados concretos 

alguns produtos suscetíveis de serem divulgados durante e após o término do projeto noutras plataformas 

científicas nacionais e internacionais, considerando a criação de redes de cooperação científica; 

As dinâmicas de diálogo e cooperação institucional entre as OSC e as IES associadas ao projeto (A1.3. e 

A1.4.) se mantenham para além dele, criando as condições necessárias para que possa surgir uma 

comunidade colaborativa entre IES e OSC no âmbito da ED; 

A atividade do projeto possa ser geradora da criação de parcerias entre a linha de investigação em ED no 

CEAUP (A2.1.) com outros centros de investigação, mantendo-se a primeira ativa e reforçada na sua 

qualidade e em quantidade após o projeto, com vista à ideia de constituição de um futuro Observatório 

Nacional de ED; 

O website (A2.2.), bem como a revista científica “Sinergias” (A2.3.) continuem a existir para além do projeto, 

ganhando uma dinâmica própria independente e sustentável; 

A atualização do Estudo sobre perceções e relevância da ED em Portugal (A2.5.), para além de poder servir 

de base e/ou apoio para estudos mais aprofundados nesta área, possa ser o ensaio para uma iniciativa 

maior, como seja a construção de um barómetro nacional de ED; 

O Encontro Internacional assuma progressivamente autonomia científica e financeira do projeto, tornando-se 

num evento bianual de referência nesta área em Portugal, com a participação de atores nacionais e 
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internacionais; 

O Referencial Sinergias ED, após a sua aplicação, reelaboração e validação entre pares (A3.1. e A3.2.), se 

constitua como referência a nível nacional, originando oportunidades para a sua aplicação em contextos 

formativos vários após o projeto; igualmente, a experimentação dum modelo de validação entre pares 

poderá ser um primeiro passo para uma futura “constituição de sistemas de reconhecimento pelos pares de 

módulos de capacitação em ED.” 

Fonte: Candidatura Sinergias ED 

 

Do ponto de vista da coordenação e gestão global do projeto, os princípios base 

transversais e sistemáticos foram os da partilha, debate e co decisão entre os membros 

da parceria promotora. Não obstante os parceiros assumiram diferentes 

responsabilidades. Ao CEAUP coube a elaboração e a coordenação dos Estudos 

previstos (um sobre processos colaborativos e outro sobre perceções e relevância de ED 

em Portugal), a manutenção e dinamização do website do projeto, a gestão das 

atividades afetas à revista e consequente divulgação nacional e internacional. A FGS 

ficou responsável pelo acompanhamento dos estudos e ações colaborativas entre OSC 

e IES, a organização do II Encontro Internacional Sinergias ED, a preparação e realização 

de ações de formação e a revisão e validação do Referencial Sinergias ED. Esta última 

responsabilidade compartilhada com o CIDAC. O CIDAC foi responsável pelo processo 

de Sistematização de Experiências a partir de trabalho colaborativo.  

Para os promotores, esta segunda edição apresentou-se com significativos desafios. 

Desde logo, a gestão das expectativas foi considerada um fator crítico fundamental na 

passagem para a segunda edição: “quando tens uma coisa que corre muito bem e que 

ultrapassa todas as expectativas à primeira” (E9); espera-se que algo semelhante volte a 

acontecer e as dúvidas surgem na mente dos promotores “como continuamos fazendo aquilo 

que o Sinergias faz? Propondo coisas novas? A passagem de um para outro é um desafio. Não 

replicando” (E8).  

Outros desafios são também destacados. Ao nível interno da gestão da parceria, quer 

pela integração de um novo membro e de reajustamentos nas dinâmicas internas de 

colaboração, quer pelo ajustamento da quantidade de atividades do projeto à 

dinâmica das próprias organizações e ao orçamento disponível. “Desafio a nível interno: já 

superado porque foi sobretudo no 1º semestre, a integração de um novo parceiro, que estava 

ligado ao projeto na primeira edição mas que gera sempre uma nova dinâmica interna da 

parceria. Foi um desafio muito grande. Foi uma mais-valia também. Mas obrigou-nos a um 

ajustamento” (E8). Ao nível de duas atividades estruturantes nomeadamente com a 

Revista Sinergias e com o Referencial Sinergias ED, respondendo às limitações 

identificadas no final da primeira edição do Sinergias ED. “É menos visível mas é importante 

isto da formação, consubstanciado num Referencial. O processo de validação de pares tem sido 

de aprendizagem e não é tão usual. Nós próprios estamos a experimentá-lo” (E8). Ao nível da 

manutenção do envolvimento e motivação dos participantes das IES e OSC que têm 

“uma livre participação nos trabalhos colaborativos, é voluntário o acumular de mais trabalho” 

(E7).  
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Em síntese, na continuidade com a primeira edição, o Sinergias ED integra uma dimensão 

crítica sobre quem produz o conhecimento, quem o legitima e de como este processo 

gera ‘epistemicídios’9; uma dimensão pragmática de criar as pontes entre os atores da 

teoria e da prática constituindo-se como plataforma de encontro entre teorias, 

metodologias e práticas de ED; uma dimensão operativa de incorporação da 

reflexividade enquanto princípio de ação, ou seja, de as próprias IES e OSC se 

constituírem simultaneamente como sujeitos e objetos de análise. Neste sentido o 

Sinergias ED pode ser também entendido como laboratório de experimentação sobre 

que conhecimento se pode construir em colaboração e de como este se pode afirmar e 

legitimar. “Reformular novas dúvidas e novas problemáticas, uma espécie de laboratório” (E7); 

“Dimensão de relação, de trabalho colaborativo alicerçada na força de projetar ações e 

projetos” (E8). 

Em acréscimo à relevância já reconhecida à primeira edição do Sinergias ED, a segunda 

edição enfatiza o seu caráter experimental e audacioso ao atribuir um papel à criação 

de um lugar ou espaço central e próprio para os processos colaborativos entre IES e OSC. 

Processos que necessariamente são a base da identidade, do protagonismo e do 

caráter distintivo que esta linha de investigação e esta parceria se propõem construir. 

“Havia uma falta de reflexão aprofundada das duas partes e consequente produção de conhecimento” 

(E9). 

Assumir o valor dos processos e da experimentação per si, mais do que o alcance de 

resultados pré definidos, constitui uma singularidade assinalável, particularmente num 

contexto de financiamento de projetos de intervenção, onde preponderantemente se 

valorizam resultados e produtos. Neste sentido é também assinalável que um projeto 

desta natureza seja acolhido pelo financiamento público. Dar ênfase ao processo é 

permitir resultados em aberto, sem, no entanto, descurar a aspiração a que esta 

plataforma ou laboratório sejam fecundos em práticas sistemáticas de construção de 

conhecimento e em práticas colaborativas que conduzam à transformação social.  

A singularidade do Sinergias ED assenta sobretudo na sua base colaborativa, no seu 

carácter reflexivo e na sua ênfase nos processos mais do que nos resultados. 

 

 

 

 

                                                 
9 Coelho, L.S. (2018). “Uma experiência-piloto de construção colaborativa de conhecimento”. Sinergias – 

diálogos educativos para a transformação social. Trabalho Colaborativo e Construção de Conhecimento, 

nº7, p.9. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta parte apresenta uma análise descritiva dos indicadores de execução e dos 

resultados e impactes por objetivo específico do projeto e respetivas atividades de 

concretização. Assim em cada um dos capítulos desta parte são respondidas as 

questões de saber que resultados são identificados pela documentação disponível e 

pela consulta dos stakeholders e em que medida esses indicadores evidenciam o 

alcance dos objetivos e respetivos resultados definidos em candidatura? 

No capítulo 3, dedicado à análise do objetivo de alargamento e reforço dos processos 

colaborativos entre IES e OSC, inclui adicionalmente a dimensão de análise relativa à 

avaliação da qualidade dos processos colaborativos. Trata-se de responder às seguintes 

questões:  

Quais as perceções e avaliações dos stakeholders sobre os processos de trabalho 

colaborativo? 

Em que medida os processos de trabalho utilizados pelo projeto favoreceram a 

participação e resultaram no envolvimento efetivo dos diferentes stakeholders nas 

atividades do projeto? 

Em que medida as atividades realizadas respeitaram os princípios do trabalho 

colaborativo? 
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3. O ALARGAMENTO E REFORÇO DOS PROCESSOS DE COLABORAÇÃO ENTRE IES E OSC 

 

De acordo com o exposto no capítulo anterior, os processos colaborativos entre IES e 

OSC assumiram, nesta segunda edição do Sinergias ED, um lugar nevrálgico na 

estruturação da ideia e nas ambições do projeto. O sucesso da adesão e da valorização 

dos processos colaborativos da primeira edição permitiu aspirar a um novo patamar na 

ideia de agregar pessoas e instituições com interesses comuns na experimentação de 

novas formas de diálogo e cooperação para a produção de conhecimento em ED. A 

segunda edição comporta assim a ambição de que as propostas do Sinergias ED, ainda 

significativamente lideradas pelos parceiros promotores, cedam lugar a um 

protagonismo cada vez mais partilhado e coletivo entre outras pessoas e instituições 

interessadas. Uma ambição latente e de longo prazo, como revela um dos indicadores 

de impacte explicitados em candidatura, de construção de uma comunidade 

colaborativa de atores da investigação e da ação em ED. 

Conscientes da complexidade da ambição e do tempo necessário à construção destes 

novos caminhos, o objetivo específico definido para esta segunda edição do projeto 

acrescentou um novo passo ao percurso da experiência anterior. Visou alargar e reforçar 

os processos colaborativos entre IES e OSC, dando continuidade ao potencial de filiação 

ao projeto dos e das participantes da primeira edição, ao potencial de produção de 

conhecimento sobre a experiência passada e iniciando um novo ciclo de 

experimentação abrangendo novas pessoas e instituições. 

Um novo passo que juntamente com os outros dois objetivos desta edição (produção e 

divulgação de conhecimento e capacitação de atores), permite aspirar a um resultado 

global de fortalecimento das ligações entre investigação e ação em ED em Portugal.  

Para alcançar o alargamento e reforço dos processos colaborativos, o Sinergias ED 

planeou e desenvolveu as seguintes atividades: uma meta reflexão sobre o processo de 

diálogo e cooperação entre IES e OSC (A1.1), a elaboração de um estudo sobre os 

processos colaborativos entre IES e OSC no âmbito da ED (A1.2), um novo ciclo de 

promoção de estudos (A1.3) e outras ações colaborativas de ED (A1.4). 

Seguindo um percurso de experimentação do diálogo e cooperação entre IES e OSC e 

de construção de conhecimento, a estratégia de abordagem neste domínio foi a de 

capitalizar as aprendizagens sobre os processos colaborativos da primeira edição; ou 

seja, a de produzir colaborativamente conhecimento sobre esta mesma experiência 

colaborativa. Partir da reflexão sobre o vivido, para preparar e desenvolver o novo ciclo 

de trabalhos e para traduzir o conhecimento gerado no quadro de um estudo teórico-

metodologicamente fundamentado, uma abordagem (ou linguagem) científica, em 

diálogo com outras experiências similares de outros países. 
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3.1. Meta reflexão a partir da Sistematização de Experiências  

Uma das primeiras atividades estruturantes a ter início foi a meta reflexão sobre o 

processo de diálogo e cooperação entre IES e OSC. Teve início com um conjunto de 3 

oficinas com a duração de um dia cada uma, realizadas entre setembro e novembro de 

2016, envolvendo os e as participantes dos pares colaborativos da primeira edição. Esta 

atividade assumiu como fio condutor uma prática participativa e formativa designada 

por Sistematização de Experiências. 

A Sistematização de Experiências é uma abordagem com origem na América Latina, na 

década de 1980, integrando diferentes perspetivas e práticas de emancipação social. 

Trata-se de uma proposta de construção conjunta de conhecimento através de 

exercícios de reflexão e sistematização conduzidos pelos grupos que vivenciam 

experiências específicas. As pessoas que participam nos grupos refletem sobre as suas 

próprias experiências, os fatores condicionantes, as aprendizagens. “A coincidência entre 

sujeito e objeto do conhecimento, para além de evidenciar um posicionamento epistemológico 

crítico (em relação à epistemologia científica dominante), coloca a SE enquanto prática de 

autoformação e de fortalecimento de grupos sociais”. Com caraterísticas comuns com a 

avaliação e a investigação, a “SE aparece como uma contraproposta de alguns grupos 

sociais (alguns dos “grupos-alvo” ou “públicos” de projetos sociais) às exigências de uma 

racionalidade imposta por estes distintos organismos no quadro da avaliação de projetos”10. 

Um dos processos da Sistematização de Experiências foi um exercício em torno da linha 

do tempo. A criação de uma linha de tempo foi considerada pelos/as participantes nas 

oficinas, e de acordo com os relatórios II e III sobre as mesmas, uma prática relevante 

para a identificação de marcos importantes sobre a experiência dos processos 

colaborativos. As duplas de participantes (em alguns casos apenas uma parte das 

mesmas) construíram linhas do tempo heterógenas em termos de formato e 

exaustividade. A partir do debate das experiências em grande grupo, foram criadas 

categorias de análise e questões orientadoras. Deste processo resultaram aprendizagens 

e recomendações para o segundo ciclo de processos colaborativos promovidos pelo 

Sinergias ED. Um dos resultados foi a assunção do eixo orientador temático para a 

Sistematização de Experiências da segunda edição do Sinergias: “influência das 

caraterísticas institucionais e da natureza das relações interpessoais sobre os processos 

colaborativos”.  

Após este primeiro exercício de Sistematização de Experiências, esta atividade teve 

continuidade ao longo dos dois anos desta segunda edição, fazendo parte integrante 

da agenda dos encontros entre os novos grupos colaborativos, e com a realização de 

um encontro final especificamente dedicado à reflexão sobre a experiência da segunda 

edição. Como referido anteriormente, a sistematização de experiências esteve sempre 

presente nos 4 encontros realizados entre os grupos dos processos colaborativos, tendo 

                                                 
10 Fonseca, C. (2018). “ Sobre a aplicação de abordagens da Educação Popular a processos colaborativos 

num projeto de Educação para o Desenvolvimento”. Sinergias – diálogos educativos para a transformação 

social. Trabalho Colaborativo e Construção de Conhecimento, nº7, p.112 
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sido primeiramente apresentado o seu enquadramento e objetivos e debatidas, pelo 

novo grupo de participantes, as aprendizagens e recomendações. Seguidamente, foram 

aprofundadas as explicações sobre as questões metodológicas e foram partilhados 

instrumentos de monitorização e reporte a utilizar pelos grupos de trabalho, de forma a 

promover o registo das suas experiências. No último encontro sobre os processos 

colaborativos, a parte dedicada à sistematização de experiências focou-se no debate 

sobre o eixo de análise da “influência das caraterísticas institucionais e da natureza das 

relações interpessoais sobre os processos colaborativos”. 

Por fim, teve lugar uma última oficina dedicada à reflexão coletiva a partir das várias 

experiências colaborativas desta segunda edição do projeto, realizada em maio de 

2018. Inicialmente planeada para dois dias esta atividade acabou por ter a duração de 

um dia, por dificuldades de agenda dos e das participantes. Foi um dia dedicado a 

refletir sobre processos colaborativos, extrair aprendizagens a partir do eixo de análise - a 

influência das caraterísticas institucionais e da natureza das relações interpessoais sobre 

os processos coletivos - e a preparar a comunicação coletiva sobre esta reflexão para o 

encontro final do projeto. Nesta oficina foram debatidas as seguintes questões: O que 

motiva/ou a colaboração? O que mudou na perceção do(s) outro(s)? O que alterou nas 

práticas individuais? O que ficou da colaboração? O que é que não foi possível 

ultrapassar? 

A execução do plano de ação da atividade de meta reflexão foi globalmente 

cumprido, tendo inclusivamente sido realizada uma oficina adicional ao previsto no 

primeiro exercício de Sistematização de Experiências. 

As práticas de Sistematização de Experiências realizadas estão profusamente 

documentadas, enquadradas do ponto de vista teórico-metodológico e descritas do 

ponto de vista do percurso e das aprendizagens. Existem documentos de registo e de 

divulgação externa desta atividade do projeto. O relatório final da primeira 

Sistematização de Experiências está disponível no website do projeto e foi disseminado 

junto da Plataforma Portuguesa das ONGD. Destaque também para o artigo final 

publicado por Cecília Fonseca, na Revista Sinergias nº 7: “Sobre a aplicação de 

abordagens da educação popular a processos colaborativos num projeto de educação 

para o desenvolvimento”. Este artigo dá conta de todo o processo, desde o primeiro 

exercício, em 2016, até ao final do projeto em 2018. 

No plano das realizações, destaque para um conjunto relevante de indicadores relativos 

à adesão e participação nas oficinas. No exercício inicial, as 3 oficinas presenciais 

realizadas contaram com uma participação média de 13 participantes11 e o 

envolvimento médio de 5 IES e 5 OSC, reunindo um conjunto muito relevante de pessoas 

que estiveram ativamente envolvidas na primeira edição do Sinergias ED. Estes 

indicadores confirmam a adesão e o envolvimento de uma importante ‘massa critica’ e 

a capacidade de atração do Sinergias ED, superando parte dos desafios iniciais 

identificados pelos promotores na passagem da primeira para a segunda edição. Na 

                                                 
11 Segundo os memorandos dos respetivos eventos: 17 participantes na I oficina, 7 IES e 8 OSC; 11 

participantes na II oficina, 5 IES e 5 OSC; 10 participantes na III oficina, 5 IES e 5 OSC. 
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última oficina realizada em maio de 2018 estiveram presentes 15 participantes, 6 de IES e 

5 de OSC. 

No plano dos resultados e impactes, destaque para os dados da avaliação realizada 

pelos/as participantes no âmbito das próprias oficinas de Sistematização de Experiências 

e momentos dedicados a esta atividade no âmbito dos encontros sobre processos 

colaborativos entre IES e OSC, a qual é globalmente muito positiva. No mesmo sentido 

vai também a avaliação que as organizações promotoras fazem desta atividade, 

considerando a Sistematização de Experiências enquanto um processo pertinente na 

reflexão coletiva e participada sobre os trabalhos colaborativos e sobre a própria 

prática, consideram que este trabalho funcionou e teve grande utilidade (E9, E8 e E7). A 

opinião de um dos stakeholders entrevistados revela, porém, algumas reservas face ao 

alcance desta atividade: “Não sei até que ponto a sistematização de experiências foi uma 

proposta conseguida. Acho que foi uma proposta muito exigente em termos de tempo e de 

preparação para os participantes que fazem isto quase que voluntariamente” (E4). 

No que se refere à produção de conhecimento, os produtos finais da Sistematização de 

Experiências formalizam as aprendizagens coletivas sobre os processos colaborativos, 

sobretudo as aprendizagens que derivam da primeira edição do projeto. Trata-se de 

aprendizagens relativas a fatores de sucesso, fatores condicionantes (facilitadores ou 

limitadores) destes processos e recomendações para futuros processos colaborativos. 

Procurando dar conta de resultados associados à experiência do segundo ciclo de 

processos colaborativos e das respetivas atividades de Sistematização de Experiências, 

importa explorar os memorandos dos relatórios dos 4 encontros entre IES e OSC e o artigo 

final publicado em agosto de 2018 na Revista Sinergias nº 7. Da leitura destes registos e 

da observação direta, a equipa de avaliação externa identificou, sem pretensão de 

exaustividade, alguns indicadores de resultado e impacte a sublinhar. De forma dispersa 

nestes registos, são vários os testemunhos que revelam: 

- Aprendizagens sobre a própria prática da Sistematização de Experiências, as suas 

propostas e fundamentos, as suas diferenças e semelhanças face às metodologias de 

avaliação mais comuns ou à face às práticas de ED mais conhecidas entre os e as 

participantes.  

- A aquisição de novos conhecimentos e instrumentos metodológicos no domínio da 

educação não formal, e da ED em geral, tendo em conta que a Sistematização de 

Experiências, enquanto prática formativa e participativa, mobiliza diversas metodologias 

de ED. 

- O reconhecimento da transferibilidade para o contexto de trabalho da própria 

Sistematização de Experiências enquanto prática, das metodologias, bem como de 

outras aprendizagens, sendo este um indicador de impacte prospetivo a assinalar. 

- De forma menos tangível, mas não menos importante para a avaliação de resultados, 

destaque para testemunhos que indicam a valorização da Sistematização de 

Experiências enquanto oportunidade de experimentação. Uma oportunidade 

circunstancial, pelo encontro pouco frequente entre IES e OSC, e uma oportunidade de 
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dedicar tempo, por um lado, para a reflexão e, por outro, para a reflexividade. 

Experimentar ter tempo de refletir: parar para pensar, parar para conhecer o outro, parar 

para refletir sobre as relações institucionais, para conhecer mutuamente as diferenças 

culturais das IES e OSC, para procurar criar pontes, relações, confiança e desenvolver a 

ED. Experimentar ter tempo para reflexividade, ou seja, o desafio de pensar 

coletivamente sobre a própria prática, transformar o sujeito em próprio objeto de análise: 

Que processo fizemos, o que aprendemos, que fatores pessoais e institucionais 

condicionaram? Como se produz conhecimento? Que conhecimento estamos a produzir 

e como o transmitimos, formalizamos e evidenciamos? Até que ponto o conhecimento é 

científico?  

O resultado final do exercício final de reflexão coletiva, e conforme o expresso no artigo 

final publicado no nº 7 da Revista Sinergias foi sobretudo um processo de 

questionamento mais do que um processo conclusivo: “Embora intenso, o encontro foi, 

segundo os/as participantes, profícuo em termos de aprofundamento, envolvimento e motivação, 

sentindo-se livres e predispostos para a partilha. Alguns ressalvaram, no entanto, que não foi muito 

conclusivo. Acrescentamos que os resultados surgidos deste exercício poderão ser menos incisivos 

e claros do que os saídos da SE, mas apontam questionamentos profundos que nos parece 

fundamental serem (mais) discutidos” 12. 

 

3.2. Estudo sobre os processos colaborativos entre IES e OSC no âmbito da ED 

O estudo sobre os processos colaborativos entre IES e OSC no âmbito da ED, da autoria 

de La Salete Coelho, foi iniciado no primeiro ano do projeto e concluído na sua fase final. 

Como previsto em candidatura o estudo foi elaborado, apresentado e debatido em 

fóruns nacionais e internacionais, designadamente com a realização de três 

comunicações em congressos internacionais (Londres, Noruega e Porto, no Encontro 

Internacional Sinergias ED) e a publicação de um artigo - “Uma experiência-piloto de 

construção colaborativa de conhecimento”, na revista nº7 do Sinergias ED. Uma versão 

deste estudo em língua inglesa foi submetida a uma revista internacional. 

O estudo recorre à metodologia de análise de conteúdo de um conjunto relevante de 

registos e reportes produzidos pela primeira edição do Sinergias ED. Visa fortalecer a 

abordagem prática e a experiência vivida nos processos colaborativos. Assumindo uma 

abordagem teórico metodológica criada no âmbito da área da Cooperação para o 

Desenvolvimento, a “Engaged Excellence in Research”, o estudo enquadra os processos 

colaborativos desenvolvidos num modelo de análise que propõe o comprometimento 

para com a construção de conhecimento de excelência de forma colaborativa, e testa 

a aplicação das suas dimensões de análise aos resultados da experiência: a elevada 

qualidade da investigação realizada, a construção colaborativa de conhecimento, a 

mobilização das aprendizagens para os impactos (mudanças) e a criação de parcerias 

duradouras. 

                                                 
12 Fonseca, C. (2018). “ Sobre a aplicação de abordagens da Educação Popular a processos colaborativos 

num projeto de Educação para o Desenvolvimento”. Sinergias – diálogos educativos para a transformação 

social. Trabalho Colaborativo e Construção de Conhecimento, nº7, p.119. 
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Os principais resultados do estudo são os seguintes: 

- Ao nível da qualidade dos processos constata-se o envolvimento ativo dos 

participantes, superando as expetativas iniciais dos promotores.  

- Os resultados mais evidentes destes processos colaborativos foram ao nível da 

capacitação pessoal e profissional dos participantes. São reconhecidos tanto ganhos em 

conhecimentos teóricos, quanto em competências metodológicas e relacionais. Os 

participantes reconhecem o papel da sua participação para uma maior clarificação de 

conceitos e práticas de ED. 

- São também identificados impactes prospetivos ou efetivos no sentido em que os e as 

participantes reconhecem a possibilidade de replicação das aprendizagens nos seus 

contextos de trabalho. 

- O estabelecimento de parcerias baseados na reflexão e confiança constitui a 

dimensão mais preponderante para os participantes dos processos colaborativos. 

- A construção colaborativa de conhecimento é a categoria menos referida pelos 

participantes, no entanto verifica-se que foi materializada na criação de grupos de pares 

entre IES e OSC, com percursos pessoais e profissionais diferentes.  

Os resultados dos processos colaborativos depurados pela análise teoricamente 

fundamentada e metodologicamente sustentada deste estudo constituem em si próprios 

um testemunho, uma partilha e um estímulo adicional ao objetivo de reforçar as ligações 

entre IES e OSC. Um estímulo não só para gerar conhecimento que permita refletir e agir 

em prol de uma melhoria da criação de condições e contextos de colaboração, mas 

também para partilhar a experiência do projeto com a comunidade científica, e para 

produzir conhecimento na área da investigação sobre a ação em ED, finalidade última 

do projeto. Efetivamente fará todo o sentido que seja dada continuidade à investigação 

sobre a experiência dos processos colaborativos da segunda edição, que se consolidem 

os conhecimentos e que estes sejam afirmados em comunidades científicas e práticas 

mais amplas. 

Neste sentido, um indicador de impacte no reforço da qualidade e reconhecimento 

científico do Sinergias ED, radica na decisão da autora do estudo em transformar este 

percurso de investigação no âmbito de um projeto de doutoramento. 

 

3.3. Estudos e outras ações colaborativas de ED entre IES e OSC 

Os estudos e outras ações colaborativas de ED entre IES e OSC tiveram início após o 

primeiro exercício de Sistematização de Experiências. Incorporando as aprendizagens 

coletivamente partilhadas e construídas, a sua organização foi, como anteriormente 

referido, a de estímulo à criação de grupos colaborativos entre os dois tipos de 

organizações em grupos de duas ou mais organizações, e o da escolha de um estudo ou 

uma intervenção como objeto do processo colaborativo. 

Na preparação desta atividade foram identificadas e convidadas 21 IES e 17 OSC, 

segundo é referido no relatório de atividades da primeira fase da segunda edição do 
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projeto. A maior parte das organizações convidadas não tinha participado na primeira 

edição do Sinergias ED: 52% das IES e 59% das OSC aderiram pela primeira vez ao projeto.  

Ao todo foram realizados quatro encontros entre IES e OSC (3 em Lisboa e 1 no Porto). No 

primeiro encontro participaram 43 pessoas, em representação de 16 IES e 12 OSC. Foi 

lançado o desafio de formação dos grupos começando por esclarecer motivações e 

expectativas para se iniciar a constituição dos mesmos.  

A estrutura de organização e dinamização dos encontros subsequentes é relativamente 

estável: todos os encontros começaram com a contextualização e ponto de situação do 

projeto, momentos de reflexão e debate sobre as atividades dos grupos colaborativos, 

dinâmicas de conhecimento pessoal e institucional focada nas motivações e 

expectativas e também momentos específicos dedicados à Sistematização de 

Experiências. A avaliação de cada encontro foi realizada através de um questionário 

online (E10). 

O acompanhamento do trabalho dos grupos colaborativos foi realizado pela equipa 

promotora através de reuniões pontuais, dos quatro encontros presenciais e de uma 

ferramenta online de conversação (E8, E7 E9). O grupo online (Googlegroups) foi criado 

para facilitar a comunicação entre IES e OSC que colaboram no projeto bem como 

partilhar e divulgar eventos, projetos e outras propostas de trabalho. O grupo online tem 

68 membros (70, com as duas pessoas da A3S associadas mais recentemente) tendo as 

principais adesões acontecido no início da 1º edição do projeto, em 2014, (38,2% dos 

membros) e no início da 2º edição, em 2017, (55,9% dos membros). 

Em média, estiveram envolvidas 11 IES e 8 OSC nos encontros. É de assinalar uma gradual 

diminuição do número de participantes. Os quatro encontros contaram com uma média 

de 27 participantes, tendo o número inicial de participantes (43 pessoas) diminuído no 

segundo e terceiro encontros para cerca de metade (23 e 25 pessoas respetivamente). 

Verificou-se uma redução acentuada no quarto e último encontro, o qual contou com 

16 pessoas, o que corresponde a menos 63% da participação inicial.  

Das 15 propostas de trabalho colaborativo identificadas no primeiro encontro, 8 

concretizaram-se e destas, 7 elaboraram produtos de partilha publicados na Revista 

Sinergias nº7: dois artigos e cinco registos de memória. Integram estes grupos 

colaborativos 17 IES e 11 OSC.  

As realizações e os resultados alcançados com esta atividade cumprem em grande 

medida o previsto com ligeiros desvios, mais e menos positivos, que importa assinalar. 

Em termos de número de encontros realizados não se verificou qualquer desvio, tendo 

sido realizados 4. Conforme o registado nos memorandos dos encontros, a avaliação dos 

mesmos é avaliada por IES e OSC de forma bastante positiva: os objetivos, estrutura, 

metodologia e dinâmicas utilizadas nos quatro encontros são avaliadas como “bom” ou 

“muito bom” pela maioria dos e das participantes. Os encontros correspondem às 

expectativas pela possibilidade de conhecimento do projeto Sinergias ED, de reflexão 

em grupo e alargamento dos contactos institucionais. É transversal a motivação pelo 

envolvimento no projeto, por razões associadas à temática per si, pelo papel das 
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parcerias/trabalho colaborativo, pelos valores do projeto, designadamente os de 

decisão e de trabalho coletivo. 

Do ponto de vista do número de instituições envolvidas, verificou-se um maior número de 

IES (16) do que o previsto (12). No sentido contrário, participaram menos OSC (10) do que 

o previsto (12). Efetivamente os dados indiciam uma tendência de maior adesão e 

retenção de IES comparativamente com as OSC, indícios corroborados também em 

entrevista com a parceria promotora (E10). Das 21 IES e 17 OSC identificadas e 

convidadas para participar no Sinergias ED, 16 IES e 12 OSC compareceram ao primeiro 

encontro e 16 IES e 10 OSC realizaram o processo colaborativo até ao seu final. 

No que se refere à natureza dos processos colaborativos o número de ações de ED 

organizadas colaborativamente correspondeu ao programado (6) e os estudos foram 

significativamente menos (2) do que os previstos (9). 

Das ações colaborativas concretizadas destaque para um grupo que ficou responsável 

pela implementação, através da realização de 4 ações de formação, e validação do 

Referencial de Capacitação de Atores em ED. Este facto representa um sinal significativo 

da proatividade de alguns e algumas participantes face a este tema, bem como o 

reconhecimento da sua relevância. As restantes ações assumiram sobretudo os formatos 

de encontros sobre as temáticas ED / ECG. Duas das sessões, envolvendo professores, 

educadores de infância, animadores socioculturais e técnicos de OSC, foram dedicadas 

a análises reflexivas sobre questões como: a aproximação dos percursos formativos das 

ESE à ED/ECG, constrangimentos e desafios; a relação destes conceitos / práticas com a 

educação não formal. Um outro encontro foi vocacionado para uma retrospetiva sobre 

os Objetivos do Desenvolvimento do Milénio e incidiu em reflexões sobre a Cooperação e 

a Ajuda Humanitária. Outra das ações foi dedicada a consolidar as bases de um projeto 

sobre a formação de jovens universitários para uma cultura de não-violência, num 

processo de partilha de perspetivas e consolidação entre membros do respetivo grupo 

colaborativo. Aconteceu também uma ação materializada sob a forma de um estágio 

colaborativo, entre uma OSC e uma IES, de uma aluna de animação sociocultural, que 

se dedicou à promoção de atividades pedagógicas sobre comércio justo, produção 

local e consumo consciente. 

 

3.4. Processos colaborativos: sentidos, qualidade e resultados  

Dada a centralidade dos processos colaborativos na fundamentação e visão do projeto 

Sinergias ED, a avaliação externa propôs-se analisar em maior detalhe os processos 

colaborativos e a sua qualidade, procurando identificar indicadores de resultado e 

impacte, complementares aos já recolhidos pelo projeto. Para este efeito importa 

examinar os resultados da consulta dos stakeholders através de entrevistas, bem como 

dos questionários desenvolvidos pela equipa de avaliação externa junto dos 

participantes dos processos colaborativos, ambos incluindo os próprios promotores do 

projeto. 
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Efetivamente, uma das características importantes e entendidas como distintivas pelos 

promotores é o facto de os próprios se posicionarem como participantes em igualdade 

de circunstâncias e estatuto no âmbito dos processos colaborativos. Como afirmam dois 

dos promotores “Colaboramos nos grupos colaborativos. Isso tem sido diferenciador. 

Acreditamos também na ideia que não queremos ficar de fora (E8) ou “Porque estamos nos 

grupos colaborativos sabemos que há reflexões” (E7). 

Acreditam inclusivamente que este é um dos fatores que confere sucesso e 

reconhecimento externo a este projeto.  

 “…esta ideia de capacitação institucional, de ligação entre OSC e IES. É um ponto muito forte. 

Isto tem sido tratado por outras organizações, a Plataforma das ONGD tentou isso há um tempo 

atrás, a própria FCG e os resultados foram sempre fracos ou inexistentes e o Sinergias obteve 

sempre resultados. Por, se calhar, estar mais focado. Apostamos muito na ideia de processos, de 

relação, de interação. Não vemos os trabalhos colaborativos como instrumentais mas como um 

fim em si mesmo. Tira uma pressão grande sobre os resultados e faz aproximar pessoas que 

também acreditam nesta ideia de aproximação, de relação de pessoas, a trabalhar, a 

experimentar trabalhar em conjunto” (E8). 

De uma forma geral os processos colaborativos são assim vistos como estando a seguir 

um curso muito satisfatório, sendo inclusivamente já identificado um indicador de 

impacte relevante, como o surgimento de novos projetos que surgem do trabalho 

desenvolvido neste âmbito no Sinergias: “É dos principais outputs deste projeto […] um 

caminho interessante” (E7). “Estamos contentes com os resultados. O facto de colocarmos 

organizações diferentes a trabalhar juntas faz com que surjam resultados não previstos como 

atividades que estas organizações começam a desenvolver em conjunto. Há novos projetos que 

saem para a linha do Camões e que saem destas pessoas que estão a trabalhar em conjunto por 

causa do Sinergias” (E9).  

A motivação e continuidade de participação das IES e OSC, muitas já desde a primeira 

edição do Sinergias ED, são um indicador importante da continuidade do sucesso do 

projeto nesta segunda edição. “A participação das organizações é bastante heterógena. As 

motivações das pessoas e das organizações são diferentes mas manteve-se conforme esperado. 

As IES vêm com esta motivação de conhecer mais sobre ED. Alguns grupos colaborativos foram 

desaparecendo, mas ainda não fizemos uma reflexão. (…) Quem estava motivado no início, 

muitos continuam até agora e isso vai-se vendo na participação dos encontros que é quase o 

mesmo número até agora. Há uma livre participação nos trabalhos colaborativos, é voluntário o 

acumular de mais trabalho. Não há financiamento, benefícios. Não há ‘cenouras’ atrativas. 

Parece-me um excelente indicador de motivação” (E7). 

Os stakeholders nacionais, externos à equipa promotora, tiveram diferentes graus de 

proximidade com os processos colaborativos da segunda edição do Sinergias ED. Os seus 

testemunhos variam entre comentários mais generalistas sobre a relevância dos 

processos colaborativos per si, enquanto proposta base do projeto, e comentários mais 

incisivos acerca das suas perceções sobre o que foi o funcionamento dos mesmos. 

No primeiro caso, destaque para a grande importância que é dada aos grupos 

colaborativos, enquanto fase de um processo que se entende de longo prazo - “Não os 

vejo como um fim, pelo menos nesta fase, mas mais como um processo” (E4) -, e enquanto 
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mecanismo de cooperação e diálogo interinstitucional que experimenta métodos e 

práticas de construção de conhecimento alternativas ao método científico e respetivo 

reconhecimento académico. Processos de trabalho que, colocando os princípios do 

trabalho colaborativo em prática, recusam a simples divisão de tarefas e justaposição de 

diferentes partes do todo, e procuram uma co construção efetivamente coletiva. “É uma 

tentativa de quebrar fronteiras e alterar as perceções relativamente ao raio de ação da 

academia e das organizações do terceiro setor, que se misturam e não são estanques” (E6). 

No segundo caso, estes interlocutores levantam algumas reservas quanto ao 

funcionamento e alcance dos processos colaborativos. Reservas na perceção do 

sucesso que os mesmos possam ter atingido: “O caso do processo colaborativo que referi não 

correu bem pelas razões já enumeradas. Não conheço os outros processos colaborativos que 

foram mais sólidos. Acredito que as experiências foram variadas” (E4). O facto de colaborar em 

algo é positivo, mas os objetivos propostos devem ser mais ambiciosos para existir uma 

real cooperação e de forma a não correr o risco da colaboração se extinguir em si 

mesma. “Foram criadas bastantes expectativas em torno dos processos colaborativos […] mas 

depois passada a ideia de intenção dos processos colaborativos para o trabalho em si, eu penso 

que isso foi difícil. Eventualmente não se terá conseguido atingir essas expectativas” (E4); “E às 

vezes há a tentação de colaborar, só por colaborar. Foi isso que senti na iniciativa que 

organizamos embora tenha sido útil”(E6).  

Reservas também relativas à necessidade de abertura dos processos colaborativos a 

novos atores: “Senti um bocadinho de repetição na parte do Encontro e das pessoas. Sei que 

houve novas pessoas e novas entidades na segunda edição mas reencontrei muita gente que já 

vinha da primeira e que já encontro noutros fóruns. Senti que o universo/público não diversificou 

assim tanto” (E6). E relativamente às condições e sustentabilidade do próprio 

funcionamento “Senti que a proposta dos processos colaborativos para os participantes pode 

ser exigente porque não é uma proposta financiada propondo-se a participação nestes eventos e 

num processo colaborativo sem nenhum tipo de financiamento (E6)”. 

Relativamente aos resultados sobre a reflexão do eixo da influência das caraterísticas 

institucionais e da natureza das relações interpessoais sobre os processos colaborativos, é 

expressa a ideia de que os processos colaborativos “Focaram muito a dimensão relacional, 

quase afetiva entre as pessoas. Houve muita dinâmica de encontro e de algum trabalho 

colaborativo. O que ficou por consolidar foram as relações institucionais” (E4). 

 

Adicionalmente às entrevistas com stakeholders chave, para a compreensão dos 

processos colaborativos e para aprofundar o conhecimento sobre os resultados, a 

equipa de avaliação externa desenhou e aplicou dois curtos inquéritos às pessoas que 

participaram ativamente nos grupos colaborativos: um questionário final de avaliação e 

um questionário sobre a evolução das ligações entre as instituições participantes nos 

grupos colaborativos, tendo em vista um ensaio através da metodologia de análise de 

redes.  

O questionário final de avaliação foi uma técnica escolhida pela sua natureza extensiva, 

na perspetiva de trazer dados quantitativos a um contexto extraordinariamente rico em 

informação qualitativa e procurando, portanto, enriquecer as perspetivas de leitura. 
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Tratou-se de combinar o objetivo de quantificação, sem, no entanto, desenhar um 

questionário fechado, mantendo em aberto a expressão qualitativa sobre os tópicos em 

análise: avaliação da experiência específica dos grupos colaborativos e do projeto no 

seu todo. 

No final do projeto, em junho de 2018, o questionário foi endereçado às 30 pessoas do 

projeto que participaram mais ativamente no decorrer dos processos colaborativos e na 

concretização de produtos. Foram obtidas 17 respostas correspondendo a cerca de 60% 

do universo. De referir que este questionário foi parcialmente aplicado ao mesmo tempo 

que o questionário final de avaliação do II Encontro Internacional do Sinergias ED. 

Em congruência com o universo das organizações e participantes convidados, a maioria 

dos inquiridos (55,6%) não participou na primeira edição do projeto Sinergias ED. Este 

indicador revela também persistência de um número relevante de organizações da 

primeira edição do projeto que participaram na segunda edição (44,4%). Já no que se 

refere à filiação institucional, 77,8% das pessoas participou enquanto representante de 

uma IES. 

O primeiro dado que importa sublinhar é o de que a opinião geral dos participantes em 

relação à qualidade do projeto no seu todo é bastante positiva, com 100% das respostas 

a considerarem o projeto bom ou muito bom. Cada participante elencou o aspeto mais 

positivo da segunda edição do Sinergias ED. A maioria das respostas remetem para 

conceitos de “partilha”, “colaboração” e “reflexão conjunta” (77,8%). De entre os 

participantes que responderam ao desafio de descrever a segunda edição do Sinergias 

ED numa palavra (n=14), também aqui a palavra que se evidencia é “cooperação” que 

foi escolhida por 57,1% dos participantes.  

 

 

 

Figura 2 | Nuvem de palavras que melhor representam para os inquiridos a segunda 

edição do Projeto Sinergias ED 

 

 

 

 

 

 

Nota: as palavras que aparecem maiores foram as que 

foram usadas mais vezes pelos inquiridos. 
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O mesmo desafio colocado em relação aos processos colaborativos per si (os processos 

colaborativos numa palavra) revelou palavras muito similares, a palavra “cooperação” é 

aquela que melhor representa a experiência nos grupos colaborativos (50%). Destaque 

ainda para a referência à palavra “sintonia” (18,75%) que reforça a ideia de ligação entre 

grupos e “desafio” (12,5%) que aponta para a experiência dos grupos colaborativos. A 

avaliação global destes processos é também muito positiva com 72% dos inquiridos 

considerarem a qualidade dos processos colaborativos como boa ou muito boa. De 

realçar ainda que ninguém avaliou negativamente, isto é, como mau ou muito mau, a 

qualidade da participação nos grupos. 

 

Figura 3 | Nuvem de palavras que melhor representam para os inquiridos a experiência 

nos grupos colaborativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: as palavras que aparecem maiores foram as que foram 

usadas mais vezes pelos inquiridos. 

 

 

Apenas um inquirido considera que participar nos processos colaborativos não contribuiu 

para adquirir aprendizagens individuais relevantes. Todos os outros (94,4%) indicaram 

quais as suas aprendizagens adquiridas. Ainda que se constate uma grande variedade 

de respostas, destaque para o reconhecimento de aquisição de novos conhecimentos 

ao nível da aprendizagem de métodos e técnicas (48,1%) ”Metodologias não formais e 

dinâmicas de construção colaborativa do conhecimento” (Inquirido 10); do estabelecimento 

de parcerias/trabalho em equipa (25,9%) ”Contactar com diferentes estilos de 

trabalho/organização, e aprender a conjugá-los com formas pessoais de trabalho” (Inquirido 17); 

e o contacto com novas experiências (14,8%) ”Perceção de realidades e experiências fora 

da minha área profissional” (Inquirido 9). 
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Gráfico 1 – Aprendizagens individuais promovidas pela participação na segunda edição 

do Projeto Sinergias ED (%) 
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No que se refere à contribuição dos processos colaborativos para a aquisição de 

aprendizagens institucionais relevantes, a maioria (72,2%) considera que sim. Para estes 

inquiridos, as aprendizagens mais relevantes foram as ligações entre a educação formal 

e informal (35,7%) “Ligação entre educação formal e informal” (Inquirido 3), “A valorização de 

diferentes conhecimentos e diferentes formas de conhecer” (Inquirido 13) e “Novas abordagens 

aos conceitos e às metodologias, enriquecimento metodológico e praxiológico” (Inquirido 15), 

bem como o conhecimento de metodologias ligadas à importância do trabalho em 

rede (28,6%) “Implicar as pessoas dentro das IES em formas colaborativas menos formais” 

(Inquirido 6) e “Sobre a metodologia do trabalho em rede” (Inquirido 8). É transversal a 

importância que o trabalho em rede entre IES e OSC pode ter ao descobrir novas formas 

de produzir conhecimento de forma mais horizontal e de acordo com os princípios da ED.  

 

Gráfico 2 – Aprendizagens institucionais promovidas pela participação na segunda 

edição do Projeto Sinergias ED (%) 
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Como aspetos relativos aos processos colaborativos que ficaram aquém das expetativas, 

os e as participantes salientam diversos fatores limitadores, tais como ser considerada 

uma experiência exigente em termos de tempo (45,5%) “a conciliação dos tempos dos 

participantes“ (Inquirido 3) e “O tempo e a disponibilidade é sempre um constrangimento” 

(Inquirido 3) e recursos (22,7%) “A falta de alocação de recursos (materiais e humanos) de apoio 

às iniciativas dos grupos de trabalho” (Inquirido 7), pois não existe qualquer financiamento e a 

participação parte sobretudo dos indivíduos e não das instituições que priorizam outras 

atividades na sua agenda. Esta participação frágil, e em alguns casos errática, dificulta 

os contributos positivos da colaboração e em última instância do projeto Sinergias ED. 

Destaque ainda para a questão relativa à distância geográfica entre instituições (9,1%) 

“Distância entre instituições” (Inquirido 8), demonstrando a dificuldade de continuidade na 

participação ativa nos processos colaborativos.  

 

Gráfico 3 – Aspetos menos positivos da segunda edição do Projeto Sinergias ED (%) 

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

9,1

22,7

45,5

0 10 20 30 40 50

Redundância/ hesitação na
proposta de temas em ED

Demasiadas atividades para os
rec.humanos existentes

Fraco aprofundamento conceptual

Qualidade dos trabalhos

Intermitência de participação nas
reuniões

Distância entre instituições

Escassez de recursos/ mobilidade

Escassez de disponibilidade

 

 

Quando desafiados a completar a frase “O que eu não quero mais é…” 25% reconhece 

ausência de suporte institucional “um envolvimento num projeto sem suporte institucional 

adequado” (Inquirido 2); 16,7% afirma não querer mais ser incapaz de participar 

ativamente nos processos colaborativos “A sensação de estar sempre em falta para com o 

processo e as outras pessoas envolvidas“ (Inquirido 12); 16,7% não quer mais resistir à 

diversidade de perspetivas “sentir dificuldades no reconhecimento dos diferentes pontos de 

vista entre os parceiros que se envolvem nas parcerias” (Inquirido 14) e 16,7% não quer parar de 

aplicar os conhecimentos adquiridos “Não aplicar a ideia de trabalho colaborativo nas minhas 

aulas“ (Inquirido 8).  
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Gráfico 4 – Resposta dos inquiridos à frase “O que eu não quero mais é…” (%) 

 

 

Desafiadas pela frase Daqui para a frente… Mais de metade dos participantes afirma 

querer aprofundar os temas do projeto/desenvolver processos colaborativos (60%), 

“Continuo envolvido neste campo, mas com uma rede de parceiros e contactos reforçada” (I2); 

“Vou continuar a acreditar que é possível trabalhar colaborativamente e dar o meu contributo 

para integrar outros” (I7); 20% manifesta vontade de continuidade do projeto, “Vamos 

continuar a "reinventar" o Sinergias ED de forma a reforçar a tal continuidade de aprofundamento 

da ED em Portugal” (Inquirido 11). 

 

Gráfico 5 – Respostas dos inquiridos à frase “Daqui para a frente” (%) 
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Também desafiados a completar a frase “Depois do Sinergias, para mim a ED…” 35,3% 

das respostas indica sentidos associados à ação educativa “É um quadro de princípios 

obrigatório para pensar a minha ação educativa” (Inquirido 3) e “Implica metodologias ativas de 

educação não formal positivas e motivadas” (Inquirido 9); e 17,6% refere a incorporação dos 

princípios inerentes ao projeto como uma forma de viver e de estar “É mais do que uma 

definição, do que um entendimento que se pretende comum, é (ou deverá ser) uma constante 

da vida” (Inquirido 7). 

 

Gráfico 6 – Respostas dos inquiridos à frase “Depois do Sinergias para mim a ED” (%) 
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A abordagem exploratória de análise de redes comprova e complementa os dados já 

anteriormente apresentados em termos de alargamento e reforço das relações entre IES 

e OSC. Neste ponto salientamos as conclusões centrais deste exercício preliminar. 

Uma primeira conclusão que os dados permitem afirmar, para além da expectável 

centralidade das ligações de rede às entidades promotoras, é a de um aumento da 

densidade da rede dos processos colaborativos da primeira para a segunda edição do 

projeto, passando de 54 para 65 relações entre entidades participantes. Os próximos 

sociogramas refletem estes resultados. Na análise destas figuras devemos ter em linha de 

consideração que as setas indicam a direção da manifestação das relações. 
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Figura 4 |Relações anteriores à segunda edição do Sinergias ED (2016-2018) 
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Figura 5 | Novas relações na segunda edição do Sinergias ED 
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A segunda conclusão é a de que este exercício permitiu também demonstrar a 

existência no presente, em junho de 2018, da permanência de uma densidade de rede 

significativa, relativa a projetos em curso. Apesar de esta densidade ser menor, como 

seria de esperar estando no momento final da segunda edição do Sinergias ED, o valor é 

ainda assim expressivo com 40 relações identificadas. No mesmo sentido, quando 

perspetivando os projetos ou iniciativas em colaboração prováveis para o futuro são 

identificadas 37 conexões. Uma IES (Instituto Politécnico de Leiria) e uma OSC (Instituto 

Marquês de Valle Flôr) reconhecerem que a sua organização não estabeleceu novas 

dinâmicas relacionais com organizações e o inverso, por essa razão encontram-se 

isoladas na figura 5. 

 

 

 

Figura 6 |Projetos ou iniciativas em curso no final da segunda edição (junho 2018) 
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Figura 4 |Instituições com as quais pensam ser provável vir a ter projetos ou iniciativas 
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Os indicadores da análise de redes revelam assim indícios relevantes de resultados e 

impactes no estabelecimento de relações e de parcerias, que reforçam alguns dos 

testemunhos e indicadores recolhidos por outras fontes.  
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3.5. Processos colaborativos: eficácia e impactes 

Até ao momento, a análise apresentada neste capítulo respondeu às questões de saber 

quais os resultados do projeto no que se refere aos processos colaborativos e em que 

medida os mesmos respondem aos indicadores planeados em candidatura? 

Respondendo resumidamente a esta questão, podemos afirmar que o projeto 

implementou na plenitude todas as atividades previstas para o alargamento e reforço 

dos processos colaborativos tendo alcançado a maioria dos resultados e produtos 

previstos em candidatura. 

As experiências de participação nos grupos colaborativos e na Sistematização de 

Experiências foram fonte de inspiração e gratificação, de aquisição de competências e 

conhecimentos ao nível individual (pessoal e profissional) e institucional, de 

enriquecimento metodológico, de vontade de continuidade dos processos colaborativos 

e a incorporação dos princípios de ED nas práticas profissionais quotidianas, da 

relevância de interagir com ‘outros diferentes’, em práticas de investigação e de 

intervenção. Foram também experiências que questionaram barreiras e limitações ao 

desenvolvimento destes processos de trabalho, tais como questões práticas de limitações 

de tempo, orçamento e distância geográfica, mas também a ausência de apoio 

institucional e as dificuldades de transpor experiência e aprendizagens para os contextos 

de trabalho, particularmente no caso de representantes das IES. 

A introdução da Sistematização de Experiências reforçou a reflexividade dos processos 

de trabalho e reforçou estruturalmente a dimensão de produção de conhecimento. 

Efetivamente, o maior desvio a assinalar é uma menor propensão dos grupos 

colaborativos para a componente de estudos. Os resultados do estudo dos processos 

colaborativos da primeira edição identificam a categoria de análise de produção de 

conhecimento como uma das menos referidas pelos e pelas participantes. Já no que se 

refere ao segundo ciclo de processos colaborativos, verificou-se uma excelente adesão 

às ações colaborativas de intervenção e uma reduzida adesão a ações colaborativas 

de estudo. Dos 9 estudos colaborativos previstos apenas 2 foram realizados, 

representando também um menor alcance do projeto em termos de número global de 

processos colaborativos (incluindo as ações de intervenção).  

Procurando responder diretamente às questões de avaliação da eficácia importa agora 

deter a atenção sobre a questão de saber até que ponto se alargaram e reforçaram as 

ligações entre IES e OSC. Dividimos a resposta em duas partes. 

 

Até que ponto se alargaram as ligações entre IES e OSC? 

No plano quantitativo podemos afirmar que existe um alargamento modesto mas 

relevante. Na primeira edição do programa estiveram envolvidas 11 IES e 11 OSC (24 

pessoas) na segunda foram 16 IIES e 10 OSC representando cerca de três dezenas de 

pessoas ativamente implicadas. Neste sentido, parece haver uma adesão das IES e ESE 

em particular, mas uma menor adesão das OSC. Verifica-se também um reforço claro da 

participação de organizações que já haviam participado na primeira edição. 
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Para lá das pessoas ativamente envolvidas nos processo colaborativos importa destacar 

que o projeto foi capaz de manter um conjunto significativo de interessados que 

acompanharam e permanecem vinculados ao projeto, pessoas que compõem o 

conselho científico da revista, investigadores nacionais e internacionais, ou seja um 

conjunto diversificado de stakeholders com diferentes naturezas e graus de participação 

(cerca de 20 pessoas).  

No plano geográfico, os indicadores dão conta de que a presente edição do Sinergias 

permitiu alguns passos relevantes no alargamento a novas regiões. Indicadores tais 

como: a participação de um maior número de ESE (como por exemplo Bragança, Viana 

do Castelo, Guarda); a dinamização de atividades locais e regionais promovidas pelos 

diversos grupos colaborativos; a  organização do II Encontro de  grupos colaborativos no 

Porto (exceção à regularidade de realização dos mesmos em Lisboa); a organização do 

II Encontro Internacional no Porto, na conclusão do projeto. 

O plano das relações do projeto a nível internacional é igualmente relevante, numa 

escala mais ampla, para considerar os resultados do alargamento das relações entre IES 

e OSC, entre a investigação científica e as práticas em ED. Como se verá no próximo 

capítulo, os indicadores de resultado a este nível são também positivos. 

 

Até que ponto se reforçaram as ligações entre IES e OSC? 

O reforço das ligações entre IES e OSC, teoria e prática, podem ser avaliados através de 

vários indicadores, todos eles positivos. 

Ao nível teórico e de reconhecimento científico importa destacar o estudo sobre os 

processos colaborativos da primeira edição do Sinergias ED. O estudo vem reforçar e 

introduzir o debate científico no plano nacional e internacional sobre o projeto piloto de 

investigação sobre a ação do Sinergias ED, colocando esta experiência colaborativa no 

plano do debate sobre a produção de conhecimento e/ou conhecimento científico. 

Ao nível da estratégia de ação a introdução da Sistematização de Experiências foi um 

reforço estruturante. É uma prática participativa e formativa tendente à produção de 

reflexões e aprendizagens e de estímulo e fundamento para a elaboração de produtos 

de conhecimento. Permitiu a auto reflexão sobre os próprios processos colaborativos 

pelos e pelas participantes. Contribuiu significativamente para o sentido de comunidade 

de reflexão e de práticas, para uma identidade coletiva Sinergias ED em construção. 

Ao nível prático os processos colaborativos da segunda edição revelaram capacidade 

de concretização de ações em conjunto e de elaboração de produtos finais publicados 

sob a forma de memória ou artigos.  

Ao nível das relações entre participantes, diversos testemunhos apontam para uma 

relevante reflexividade em torno das questões da construção de relações, de 

conhecimento do outro, de estabelecimento de entendimentos e confiança. 

Indicadores da análise de redes indiciam o reforço destas relações da primeira para a 
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segunda edição, bem como a permanência de níveis relevantes de relacionamento e 

parceria no momento do término do projeto e perspetivadas para o futuro. 

Ao nível dos impactes prospetivos para as instituições identificam-se vários indicadores de 

replicabilidade de metodologias, de práticas e de outras aprendizagens, bem como 

testemunhos de transformações pessoais e profissionais dos e das participantes 

individuais. 

 

Quais as perceções e avaliações dos stakeholders sobre os processos de trabalho 

colaborativo? 

Os dados apresentados ao longo de todo este capítulo são claros em relação à elevada 

avaliação que os e as participantes fazem dos processos colaborativos e sobre uma 

pluralidade de dimensões de significado e valor destes mesmos processos. São processos 

com dimensões emocionais e cognitivas, gratificantes, de confrontação de desafios e 

diversidade, de aprendizagem, de experimentação e reflexão. São processos que abrem 

novas perspetivas, é fazer parte de um percurso de investigação e de ação exploratório, 

cujos resultados se esperam profícuos a médio e longo prazo. 

 

Em que medida os processos de trabalho utilizados pelo projeto favoreceram a 

participação e resultaram no envolvimento efetivo dos diferentes stakeholders nas 

atividades do projeto? 

Neste ponto os indicadores são também claros, nomeadamente na confrontação entre 

o anunciado princípio de coerências entre os princípios da ED e as práticas de 

organização e facilitação do programa de atividades do projeto, profusamente 

descritas, avaliadas e refletidas nos respetivos memorandos e outros registos. 

Os processos de trabalho do Sinergias ED, tanto ao nível da sua gestão interna como ao 

nível do envolvimento dos e das participantes nos processos colaborativos, revelou um 

esforço acrescido face ao verificado na primeira edição, de continuidade e 

aprofundamento de uma lógica cada vez mais partilhada e apropriada em rede e 

parceria. Um indicador expressivo neste domínio foi a proatividade de um dos grupos 

colaborativos na assunção da atividade de teste e revalidação do Referencial de 

Capacitação de Atores em ED, co assumindo a responsabilidade sobre um dos objetivos 

específicos do projeto. Os níveis de participação e envolvimento refletidos nos 

indicadores quantitativos acima referidos permitem também sustentar em grande 

medida estas conclusões. No entanto a progressiva diminuição da participação nos 

encontros merece uma especial atenção, bem como o indício de menor capacidade 

de atração e retenção de OSC, quando comparado com as IES. 

A questão estrutural do questionamento dos grupos de trabalho colaborativo - a 

influência das caraterísticas institucionais e da natureza das relações interpessoais sobre 

os processos colaborativos - permanece naturalmente em contínuo debate, dado o seu 

carácter estrutural. Há questões de carácter pragmático (disponibilidade de tempo, 
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recursos, distância geográfica), mas também institucional e cultural (fragilidade do tema 

da ED nas agendas das IES e OSC; agenda das instituições envolvidas distantes da ED 

e/ou dos debates do Sinergias).  

 

Em que medida as atividades realizadas respeitaram os princípios do trabalho 

colaborativo? 

A resposta a esta questão, bebendo igualmente dos indicadores já referidos, encontra 

uma substantiva resposta positiva nas memórias finais dos grupos colaborativos 

publicadas na revista nº 7. Os processos de trabalho constituíram parte da aprendizagem 

e da produção de conhecimento experienciada pelos e pelas participantes. Os 

processos constituíram para muitos um valor em si próprio. Foram parte de um processo 

que se visualiza a um prazo mais longo, e esta como uma segunda fase de teste (esta 

segunda edição). 

Há testemunhos de algumas experiências de trabalho colaborativo que não alcançaram 

as expectativas de alguns participantes. Foram experiências que testaram a tentativa de 

superação do trabalho de parceria por justaposição de tarefas divididas entre diferentes 

parceiros, nas quais esta justaposição se sobrepôs aos objetivos mais ambiciosos de co 

construir de forma mais coletiva. Noutras experiências, porém, os relatos são inversos e 

esta co construção foi efetivamente testada. 
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4. A PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE CONHECIMENTO EM EDUCAÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO A NÍVEL NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

O primeiro Sinergias ED desenvolveu um conjunto de atividades estruturais que criaram 

bases infraestruturais para a produção e divulgação de conhecimento, tais como a 

criação de uma linha de investigação, uma revista, um website, um estudo sobre as 

representações de ED nas IES e OSC, entre outras. A segunda edição visou, em grande 

medida, a continuidade deste trabalho, com ênfase na dimensão internacional. No 

âmbito da produção e divulgação de conhecimento, o projeto assumiu seis atividades 

das quais se dá conta seguidamente. 

 

4.1. O fortalecimento da linha de investigação em ED do CEAUP   

No que se refere ao fortalecimento da linha de investigação em ED do CEAUP a principal 

atividade prevista, e implementada na plenitude, foi a de produção de um documento 

de posicionamento no domínio da ED, no domínio da linha de investigação do CEAUP. O 

documento “O Papel da Educação para o Desenvolvimento” descreve o 

posicionamento do CEAUP no âmbito da educação, do desenvolvimento sustentável e 

da cidadania global e foi elaborado e divulgado em português e inglês. Esta divulgação 

excedeu o previsto, pois foi traduzido e difundido em diferentes canais de comunicação 

do projeto além do website e em encontros nacionais e internacionais. Este trabalho foi 

considerado uma aprendizagem muito importante para o CEAUP. Contribuiu para a 

reflexão interna do conjunto dos investigadores que integram a instituição, para além da 

referida linha de investigação, muitos dos quais a residir em África, tendo constituído uma 

oportunidade de fortalecimento da ED. Contribuiu também para a visibilidade nacional e 

internacional destes contributos num debate aberto a reformulações e à validação de 

pares (E9; E10). A versão final atualizada deste documento data de 31 de julho de 2018 e 

conta com os contributos e pareceres de uma comunidade alargada de investigadores 

e profissionais da área da ED. 

Outro indicador importante para o fortalecimento da linha de investigação é o número 

de investigadores. No primeiro ano do presente Sinergias ED a equipa de investigadores 

foi alargada em 5 pessoas, menos 3 que as previstas. É de registar igualmente que no 

presente a linha conta com 13 investigadores associados, o que representa um valor 

igual ao verificado no final da primeira edição. Efetivamente, a atração e retenção de 

investigadores tem-se verificado aquém do planeado (E10). As principais dificuldades 

prendem-se com o facto de, no que se refere às redes e rankings de investigação e 

financiamento, ser mais vantajoso para investigadores a sua associação a outros centros 

de investigação com maior dimensão e reconhecimento académico. 
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4.2. Participação e apresentação do projeto e da revista científica, em encontros 

nacionais e internacionais 

No que diz respeito à participação e apresentação do projeto e da revista científica, em 

encontros nacionais e internacionais, o número de ações superou o estimado em 

candidatura (17 participações em 14 estimadas). Das 17 participações em congressos 

(ver lista em anexo 4), 9 foram encontros científicos de âmbito internacional, em Londres, 

Bruxelas, Noruega, Paris, Bragança, Lisboa e Colômbia. Foram comunicações que 

apresentaram o projeto, partilharam resultados do trabalho desenvolvido durante a 

primeira edição do Sinergias ED, de apresentação da revista e do estudo sobre os 

processos colaborativos. Foram publicadas e/ou apresentados 5 artigos, 4 enquadram-se 

em congressos e/ou revistas internacionais. Verificaram-se ainda submissões de artigos a 

revistas internacionais. 

 

4.3. Estudo sobre as “Perceções, Práticas e Relevância da Educação para o 

Desenvolvimento em Portugal 

A atualização do estudo sobre as “Perceções, Práticas e Relevância da Educação para 

o Desenvolvimento em Portugal” foi uma atividade realizada conforme o previsto nos 

últimos meses do projeto. O estudo, com base numa metodologia de inquéritos por 

questionário individuais e online destinados a profissionais com funções em instituições 

que trabalhem em ED, combina entrevistas a atores chave em ED. Visa a atualização de 

um estudo idêntico realizado na primeira edição, comparando os resultados alcançados 

em 2016 e os alcançados em 2018. O número de respostas aos questionários foi 

significativamente inferior (62) ao rececionado no estudo da primeira edição (100). No 

momento da realização da presente avaliação o produto final desta atividade é um 

relatório final em versão provisória, não disseminada. Neste momento a versão final deste 

estudo encontra-se em revisão, a qual será fechada até ao final do mês de setembro. A 

sua disseminação decorrerá durante o mês de outubro. 

  

4.4. A dinamização do website 

A dinamização do website Sinergias ED decorreu como previsto. Este instrumento de 

comunicação e disseminação é de acesso fácil e intuitivo com um grafismo simples. 

Identifica de forma clara o enquadramento, parceiros do projeto e entidade 

financiadora. Confere destaque para a revista científica. No separador “Biblioteca” é 

divulgado um conjunto alargado de documentos de referência do projeto e produtos 

decorrentes do mesmo, há um espaço que convida ao contacto entre IES e OSC e à 

divulgação de eventos. A informação de contextualização do projeto está disponível em 

inglês e espanhol, no entanto à exceção dessa dimensão toda a informação é 

transmitida em português. Esta comunicação aposta em ferramentas diversificadas com 

o intuito de disseminar conhecimento e informação, afirmar e legitimar os propósitos do 

projeto em particular e da Educação para o Desenvolvimento em geral. 
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Nesta segunda edição o website contou, de acordo com o serviço Google Analytics, 

com 27.315 visualizações de página entre 1 de junho 2016 a 31 de julho de 2018. Este 

valor aponta para mais 80% de visitas do que as previstas em candidatura (15.000). Estes 

valores apresentam um aumento significativo relativamente às visitas ao website 

verificadas pela avaliação externa da primeira edição, com 15.791 visualizações de 

página registadas entre janeiro de 2015 e janeiro de 2016. As páginas mais visitadas do 

website são as associadas à Revista e aos seus artigos. 

Em termos de número de utilizadores, entre 1 de junho 2016 e 31 de julho de 2018, 

contabilizam-se 8.368 utilizadores, maioritariamente utilizadores de língua portuguesa de 

Portugal (33,5%), seguidos da língua inglesa (18,4%), de português do Brasil (15%) e de 

espanhol (10%), entre outros diversos. Em termos numéricos estes indicadores apresentam 

valores muito relevantes sobre a capacidade de divulgação e atratividade do Sinergias 

ED. Representam mais do dobro dos utilizadores verificados na primeira edição (4.113) e 

um significativo aumento de utilizadores em localizações fora de Portugal (cerca de 65%). 

Do ponto de vista da localização destaque para Brasil, Espanha, Estados Unidos da 

América, Reino Unido, Colômbia, México, Argentina, Moçambique e Irlanda. 

 

4.5. A Revista Sinergias  

A edição de 4 números da Revista Sinergias – diálogos educativos para a transformação 

social, decorreu de acordo com o previsto, acrescendo aos três primeiros números 

editados na primeira edição.  

A revista é entendida como produto central para os objetivos de sistematização e 

disseminação de conceitos e práticas de ED, através dos quais se expressam os princípios 

e valores do Sinergias ED e da ED/ECG. “O projeto tem coisas que outros projetos não têm 

como a Revista Científica. É um dos grandes pilares do projeto que dá notoriedade nacional e 

internacional” (E9). “A revista é o bloco de unidade, o mais visível, é o produto do projeto” (E6). 

Aos níveis organizativo e estratégico, o corpo editorial da revista é composto por 

colaboradores de IES e OSC (onde se incluem membros da equipa do Sinergias) e um 

convidado especial por número da revista. O conselho científico é composto por 

investigadores nacionais e internacionais e a revista conta com um sistema de revisão 

por pares de forma a assegurar a qualidade dos conteúdos. 

O seu registo multilinguístico permite a abertura a contributos de outros países, potencia 

a troca de contactos e experiências, fomentando possíveis colaborações internacionais. 

Os conteúdos são maioritariamente escritos em português, existindo alguns em espanhol, 

inglês e, nos últimos dois anos, também em francês. Destaca-se o resumo de todos os 

artigos nas 3 línguas que não a língua original do artigo. 

As temáticas abordadas enquadram-se todas na área da ED/ECG, sempre com uma 

forte reflexividade crítica associada. Ao longo da segunda edição do Sinergias ED, foram 

notórias mudanças nas orientações editoriais, formatos e conteúdos abordados na 

revista, com a inclusão de um dossiê temático, uma secção de Outros Diálogos e uma 

secção de Debate. É patente o esforço de questionamento acerca da intervenção e 
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transformação social. Através dos dossiês temáticos, verifica-se uma abordagem à 

construção conjunta do conhecimento e a aproximação do mundo académico às 

comunidades de práticas. A construção de conhecimento colaborativo com base em 

experiência de trabalho entre diferentes atores é uma temática frequente na revista. São 

divulgadas reflexões teóricas e relatadas experiências e estudos de caso, importantes 

para a sistematização de saberes da ED. Destaque para o número 4 da revista onde é 

publicada uma memória relativa ao encontro internacional de Revistas de ED, encontro 

decorrido ainda na primeira edição do Projeto, e para o número 7, onde as memórias de 

processos de trabalho realizados durante a segunda edição são partilhadas com 

abundância, evidenciando experiências e aprendizagens. 

Durante a segunda edição do Sinergias ED teve também lugar o segundo encontro 

internacional de revistas científicas de ED, em Londres, dando continuidade à semente 

resultante da primeira edição do Sinergias e ao trabalho de promover sinergias e futuras 

parcerias a nível internacional. Refira-se que o Sinergias ED é o ponto focal e responsável 

pela tradução para português do website da ANGEL “Academic Network of Global 

Education and Learning”, uma rede que visa juntar uma comunidade europeia de 

investigadores/as no domínio da ECG. O terceiro encontro internacional está já marcado 

para maio de 2019 (E10).  

Nos 4 números da revista publicados durante a segunda edição do Sinergias foram 

publicados 17 artigos, envolvendo 32 autores na sua produção, 8 entrevistas, 6 memórias, 

3 divulgações de documentos chave e 6 divulgações de outras revistas na área da ED, 5 

recensões críticas, 13 divulgações de publicações recentes e 13 resumos de teses (em 

português e noutros idiomas). Do ponto de vista operacional importa reportar a “maior 

morosidade, face ao previsto, na divulgação dos números da Revista Sinergias” (E9), os debates 

aprofundados ao nível da coordenação científica e editorial, bem como as questões 

relativas às traduções, que constituíram fatores condicionantes dos atrasos verificados. 

“Processo de edição da revista lento, talvez devido ao aumento do sentido crítico (mais discussão 

sobre cada artigo) e a inclusão de uma nova organização nos processos de decisão decidir a três 

é diferente de decidir a dois” (E7). 

Em termos de divulgação, os indicadores globais apontam para 557 downloads integrais 

da revista no website e 7.576 download de artigos. É de assinalar uma redução 

progressiva do número downloads de artigos ao longo dos vários números da revista: nº4 

- 4.033, nº5 - 2.515 e nº6 - 1.028.  

A consulta de stakeholders através de entrevistas permitiu identificar alguns dos principais 

debates e desafios da Revista, bem como sugestões práticas de melhoria.  

A Revista é considerada uma novidade na medida em que permitiu afirmar e divulgar 

conteúdos, conceitos e práticas fundamentais para a consolidação da ED. Ao longo dos 

seus números procurou abordar as grandes questões da ED e da Cidadania Global, 

reunindo artigos de reflexão crítica de diferentes autores. 

 “Tenho opinião muito positiva da Revista. É uma revista que lança temas muito interessantes, 

recorre a ideias, reflexões, temáticas, tentando trazer uma perspetiva mais ampla, incorporando 

pessoas diferentes” (E5);   
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“Procurar sempre contributos de pessoas novas (…) como chegar a novos públicos (…) trabalhar 

em vários idiomas (…) para chegar a diferentes públicos” (E2).  

Nesta segunda edição do projeto é visível o esforço em pensar a ED à escala mundial, 

atendendo às especificidades de cada região. Utilizam-se metodologias diversas na 

produção do conhecimento que visam promover a mudança, a partir de uma 

perspetiva mais ampla. “Os artigos nesta segunda edição eram mais interventivos, ideológicos, 

ao passo que na primeira focavam mais o estado da arte”(E7); “[A revista] vai buscar conceitos 

do sul global, da América Latina, de África para refletir a ED e Desenvolvimento noutras 

geografias” (E4). Todavia, também é entendido que estas colaborações têm sido “muito 

centradas na realidade europeia” (E8). Neste sentido este é um aspeto a melhorar, é possível 

aumentar a abrangência dos contributos “Reforçaria uma análise africana de ED que acho 

que a revista não trouxe muito” (E4).   

Outra sugestão de melhoria, é no plano da divulgação, “É necessário pensar como utilizar 

ou partilhar a revista, de forma a maximizar o recurso e chegar a mais pessoas (…) Sugiro um 

índice global de todos os artigos da revista para divulgação, facilitando o acesso à informação 

seja por datas ou temas” (E2). 

No final desta segunda edição do Sinergias ED, os principais debates estratégicos em 

torno da revista passam por várias questões que estão fortemente relacionadas. O 

debate em torno do reequacionar sistema de revisão de pares, o debate da sua 

indexação em plataformas consagradas de divulgação de revistas científicas ou o da 

renovação do conselho científico da revista. 

- Até que ponto a Revista Sinergias  – diálogos educativos para a transformação social, 

quer ser uma revista com sistemas de validação e legitimação convencionais de 

conhecimento por pares de comunidades científicas? 

- Poderá uma revista em ED ser ‘científica’ nesse sentido? Se o Sinergias ED está a 

construir um caminho de co construção de conhecimento, não deveria a sua validação 

ser também co construída?  

Em congruência com o questionamento crítico do projeto e do caminho experimental 

de co construção de conhecimento que tem marcado o Sinergias ED, as alterações 

previstas ao sistema de pares desafiam a ortodoxia académica. A decisão é a de o 

sistema de pares da revista passar a incluir no grupo de pares, pessoas académicas e 

não académicas ou da prática de ED, bem como, por práticas de diálogo com os 

autores. 

- Até que ponto uma revista que está a procurar uma nova via de construção de 

conhecimento, que recusa os processos convencionados da academia, pode e deve 

seguir o caminho por exemplo da indexação da revista em plataformas consagradas de 

divulgação de revistas científicas?  

“A questão da indexação não avançou porque se mantém em aberto a discussão/reflexão 

dentro da equipa sobre se a indexação da revista não é em si mesmo um ato incoerente e de 

sinal contrário ao que procuramos promover com o projeto” (E8).  
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“Acho que a Revista neste momento está num limbo em não se querer tornar excessivamente 

académica. Não se quer indexar. Mas ao mesmo tempo quer ter essa componente de rigor e 

qualidade. Não sei se se perde na identidade” (E4). 

- Não sendo o caminho da indexação o caminho selecionado, por onde então construir 

sistemas de verificação, validação, legitimação, reconhecimento? Como garantir a 

qualidade? Esta exploração de caminhos é pioneira. O que se pode aprender com as 

revistas internacionais congéneres que experimentam questões similares? 

“Acho que conselho científico é grande e interessante e é pouco rentabilizado. Percebo que é 

difícil porque são muitas pessoas de contextos diferentes. Dificilmente se sentam a uma mesa. Mas 

o conselho científico tem potencial.” (E4). 

Em síntese, estes debates têm permitido portanto aprofundar e tomar decisões que 

começam a trilhar um caminho efetivamente de produção de conhecimento alternativo 

ao que convencionalmente se chama ‘académico’ ou ‘científico’, alcançando os 

objetivos a que o Sinergias ED se propõe. 

- Como se produz conhecimento? Quem o produz? 

- Como é que o conhecimento que se produz no âmbito do Sinergias ED e dos seus 

processos colaborativos em particular, muito do qual publicado em formatado de 

memórias, se constitui em conhecimento reconhecido? 

- Como este conhecimento é validado e legitimado? O que distingue este 

conhecimento do conhecimento científico? Porque é importante a adjetivação de 

“científico”?  

 

4.6. O II Encontro Internacional Sinergias ED 

O II Encontro Internacional Sinergias ED ocorreu, como previsto, no final do projeto nos 

dias 5 e 6 de Junho de 2018, no Porto, com o intuito de descentralizar o local de 

realização dos encontros, maioritariamente realizados em Lisboa (E1). Participaram cerca 

de 60 pessoas, sendo que no primeiro encontro internacional estiveram presentes 118 

pessoas. O programa envolveu aproximadamente 11 interlocutores com experiência na 

temática da Educação para o Desenvolvimento, 7 com ligação ao Ensino Superior e 3 

integram Organizações da Sociedade Civil.  

O evento foi extensamente divulgado com práticas de comunicação externa assentes 

no recurso a diferentes canais de divulgação (website projeto oficial do Projeto Sinergias 

ED, e-mail, Facebook, website do CEAUP e FGS, twitter do projeto)13. Adicionalmente foi 

divulgado um vídeo de promoção do encontro com cerca de 220 visualizações.  

                                                 
13 A análise à página de Facebook do CEAUP e da FGS concluiu que o evento online criado teve a 

demostração de interesse de cerca de 224 pessoas e as publicações relacionadas com o encontro tiveram 

cerca de 100 gostos e 30 partilhas. No twitter contabilizando-se 8 publicações sobre divulgação do encontro. 

Constata-se ainda divulgação da iniciativa em 10 canais de comunicação institucional, 3 deles de 

divulgação académica, 3 de organização da área da Cooperação e Desenvolvimento e 1 canal político / 

ideológico (Esquerda. Net) e 1 de promoção de eventos e outro de um portal online de disponibilização de 

conteúdos éticos e de responsabilidade social. Neste portal foi publicado um artigo de enquadramento do 
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A estrutura de organização do II Encontro Internacional assentou em momentos de 

reflexão e discussão participada, na devolução de aprendizagens e reflexão teórica e 

prática do projeto e de outros especialistas na área. Foi dado espaço ao debate da 

Revista, à discussão do Documento de Posicionamento do CEAUP, ao estudo sobre os 

grupos colaborativos e ao Referencial Sinergias ED. O segundo dia contou com uma 

mesa redonda dedicada à temática da Colaboração, Conhecimento e Transformação 

com oradores de IES e OSC e um último momento de reflexões construídas a partir do 

encontro com interlocução de uma das organizações promotoras do projeto, uma das 

OSC participante nos grupos colaborativos e do Camões ICL.  

Os resultados de avaliação do evento pelos participantes, através de um inquérito por 

questionário online promovido pela equipa de coordenação do Sinergias ED, permitiu 

recolher os seguintes indicadores: 

- Globalmente, os participantes avaliaram o II Encontro Internacional de forma muito 

positiva. Pelo menos 89% dos respondestes (19 inquiridos) ao inquérito de avaliação do 

encontro considerou bom ou muito bom a estrutura e operacionalização do programa 

do encontro (objetivos, estrutura, conteúdos e metodologias). Foi atribuída igual 

avaliação a aspetos logísticos como a organização do espaço e a pausa justa. A 

duração do evento e o tempo disponível para networking foram os parâmetros avaliados 

menos positivamente pelos respondentes, ainda que 68% tenham considerado “bons ou 

muito bons”.   

- O encontro correspondeu às expectativas de 78% dos respondentes quer pelos 

momentos de partilha e reflexão de conhecimentos teóricos e práticos, quer pela 

participação numa metodologia inovadora como as Instalações Pedagógicas. 

- No que diz respeito às aprendizagens decorrentes da participação no encontro, 

destaque a aprendizagem de estratégias metodológicas para a reflexão e construção 

de conhecimento (42%), em particular, a dinâmica das Instalações Pedagógicas, mas 

também o Teatro do Oprimido. Igualmente significativo são as aprendizagens teóricas e 

conceptuais (31%) sobre o processo reflexivo de construção de conhecimento(s). 

Algumas respostas salientam as aprendizagens centradas na experiência e princípios dos 

processos colaborativos (15%) e também no papel da partilha de experiências pessoais 

(12%).  

- As sugestões e comentários são maioritariamente relativas à estrutura e organização do 

programa do encontro (70%), ressalvando-se as recomendações de gestão do tempo, 

corroborando os indicadores anteriores. Referem ainda a importância de replicar o 

evento noutras regiões (20%) e ponderar a inclusão de stakeholders do setor empresarial 

(10%). 

O sucesso do Encontro evidenciado pela sua avaliação final é indicador de um caminho 

de afirmação de um percurso de continuidade deste evento em novas edições no 

futuro. 

                                                                                                                                                                  
projeto e promoção do encontro final e, posteriormente, um artigo de sistematização do encontro com 

testemunhos de intervenientes chave do projeto.   
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4.7. Produzir, divulgar e internacionalizar conhecimento em ED: eficácia e impactes 

Até este momento, a análise deste capítulo deu conta das execuções, resultados e 

impactes já evidenciados pelo projeto ao longo dos últimos dois anos, respondendo às 

questões de avaliação sobre que resultados são identificados pela documentação 

disponível e pela consulta dos stakeholders? E em que medida esses resultados 

alcançaram os indicadores previstos em candidatura? 

Respondendo resumidamente a esta questão, podemos afirmar que, na sua 

generalidade estas atividades foram realizadas como o previsto, com ligeiros desvios. 

Como aspetos mais positivos destaque para a dinâmica e o alcance em número e 

diversidade de nacionalidades de utilizadores do website. Destaque também para a 

continuidade e progresso editorial da revista, para a sua dimensão internacional, bem 

como para o debate profundo que permite continuar a traçar caminhos de 

experimentação na construção e afirmação de conhecimentos. Positivo foi também a 

apresentação de comunicações, que assume uma forte dimensão internacional; os bons 

resultados relativos ao posicionamento do CEAUP nas suas repercussões de consolidação 

interna da linha de investigação e na sua extensa partilha nacional e internacional; os 

bons resultados do II Encontro Internacional dando continuidade e visibilidade ao 

Sinergias ED e aos seus interessados atuais e potenciais.  

Como aspeto menos alcançado refira-se o estudo das perceções ainda por concluir em 

formato de divulgação pública. O que merece uma especial atenção, tendo em conta 

a continuidade do projeto, são os indicadores de dificuldade de atração e retenção de 

investigadores na linha e a redução sucessiva do número de downloads da revista. Para 

pensar esta questão há uma reflexão de uma das entrevistas que importa reter: “Não sei 

se se perde na identidade. Não sei até que ponto está a conseguir continuar interessante. Sei que 

eles tem feito muito esforço de encontrar autores. É tudo muito na base de convite. Há um 

trabalho editorial que não é de seleção de propostas. É de procurar propostas. Isto significa que a 

revista pode não estar suficientemente… a sua identidade clara para se tornar atrativa para um 

determinado público. Não sendo académica dificilmente mais vai ter académicos que não sejam 

convidados a enviar artigos, pelo menos de qualidade. E não sendo só da prática, não tem 

artigos de projetos. Acho que existe ali um rumo identitário a clarificar” (E4). 

Do ponto de vista dos impactes, os indicadores mais relevantes são os da abrangência 

do número de utilizadores do website (o qual duplicou face à primeira edição) e de 

outras pessoas e instituições que o projeto alcançou com esta segunda edição.  

Respondida a primeira questão de avaliação, importa agora deter a atenção sobre a 

segunda questão, a de saber em que medida esses resultados evidenciam o alcance 

dos objetivos e indicadores de resultado definidos em candidatura?  

 

Até que ponto se produziu conhecimento em ED? 

A segunda edição do Sinergias ED deu origem a vários produtos que traduzem a 

sistematização de conhecimento. Para além de produtos intermédios do projeto 
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divulgados através do website e comunicações (por exemplo o Referencial de 

capacitação, os produtos intermédios da Sistematização de Experiências, o Documento 

de Posicionamento do CEAUP, entre outros), destaque para 17 artigos e 6 memórias 

publicados nos números 4 a 7 da Revista, e para 5 artigos publicados e/ou apresentados 

em congressos.  

Alguns destes produtos foram publicados sob a forma mais clássica de artigos, 

comunicações e estudos, assumindo um formato reconhecido pelos standards 

científicos. Outros produtos assumiram um objetivo de formalização de conhecimento, 

frequentemente sob uma forma de memória ou partilha de experiências, as quais se 

apresentam com conteúdos e formas distintos dos padrões convencionais de 

elaboração e redação de conhecimento científico. Formatos que se estão a 

experimentar enquanto efetivo exercício dos princípios da ED num processo de 

articulação entre a investigação e a ação em torno dos processos colaborativos. 

Formatos que contribuem para questionar qual o perfil a assumir pela Revista Sinergias e 

até que ponto o caminho da legitimação pelo sistema convencional de validação e 

legitimação de conhecimento científico é um caminho congruente com as questões de 

fundo que o projeto se coloca. 

Os produtos elaborados nesta edição, publicados na Revista Sinergias e em alguns casos 

em Atas de Congressos e revistas estrangeiras, são apenas a formalização escrita de um 

percurso experimental do projeto, cujos potenciais impactes ainda estarão por se 

evidenciar tendo em conta a elevada satisfação manifesta pelos participantes. 

Efetivamente, o que na globalidade dos produtos do projeto fica evidenciado são 

processos de um conjunto alargado de atores (aproximadamente 30 pessoas de IES e 

OSC) que, de forma ativa, estiveram implicados em processos colaborativos, que 

incorporaram significativamente os princípios da ED nos processos de trabalho e que 

debateram em torno das questões que o Sinergias ED se coloca. Processos de 

aprendizagem e, simultaneamente, de reflexão sobre as suas próprias aprendizagens, 

favorecendo a criação de conhecimento coletivo. 

Também a edição da revista, a organização do II Encontro Internacional Sinergias ED, a 

animação do website e o debate do Documento de Posicionamento do CEAUP na ED, 

foram oportunidades para estes mesmos atores, bem como para os investigadores 

associados ao CEAUP e ao projeto, explorarem novos conhecimentos e estudos 

nacionais e internacionais. Também neste sentido o Sinergias ED foi gerador de 

conhecimento para os e as participantes. 

A quantidade, diversidade e qualidade dos produtos e dos meios de comunicação do 

projeto permitem antecipar impactes prospetivos relevantes para a consolidação da 

produção e afirmação de conhecimento em ED em Portugal. 

 

Até que ponto se divulgou conhecimento de ED? 

Reforçando as condições presentes e futuras da produção mas também da divulgação 

de conhecimento em ED em Portugal, importa destacar o fortalecimento da linha de 

investigação do CEAUP. O fortalecimento deste centro de investigação é uma base 
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institucional para alimentar as aspirações mais amplas do projeto. Alimentar enquanto 

motor de investigação, fonte de divulgação de conhecimento, promotor de redes de 

investigadores e profissionais, centralidade de uma rede ou comunidade de interessados 

em investigação e na ação em ED em Portugal. 

A análise das execuções e dos resultados das atividades desenvolvidas especificamente 

para este objetivo, permitem afirmar com clareza que esta edição do Sinergias ED 

permitiu efetivamente o fortalecimento através da sua linha de investigação em ED. Foi 

elaborado, debatido e validado com diversos stakeholders a nível nacional e 

internacional um documento de posicionamento do CEAUP face à ED, o projeto e os 

seus produtos foram apresentados em diversos fóruns científicos nacionais e 

internacionais. Houve uma comunicação externa e uma atualização de informação 

regular pelo projeto, com recurso a vários canais e instrumentos digitais de comunicação. 

A divulgação de conhecimento, no sentido mais estratégico, ideológico, identitário 

assume como veículo privilegiado a Revista Sinergias, sendo também de assinalar as 

comunicações em congressos e eventos científicos. A Revista é não apenas um meio de 

divulgação do percurso e produtos do projeto, como é também uma busca de 

conhecimentos, experiências inspiradoras, metodologias e instrumentos de trabalho 

dentro das perspetivas de ED perfilhadas pelo projeto. Constata-se a divulgação de 

trabalhos científicos académicos que enfocam representações de ED, práticas e 

experiências de ED/ECG e formação de agentes educativos. Os processos de trabalho 

colaborativo em contexto escolar e em ONGD são também problemáticas destes 

estudos. A revista é ainda um meio de sistematização de teses de mestrado e 

doutoramento e outros trabalhos académicos nacionais e internacionais atuais. O seu 

papel na divulgação de conhecimento é assim evidente.  

No que se refere a indicadores quantitativos valerá a pena relembrar que o website 

obteve cerca de mais de 23.700 visitas, 80% acima do esperado, que se verificaram mais 

de 550 downloads integrais da revista e de mais de 7.500 artigos dos números 4 a 6 da 

revista. 

Importa também sublinhar o sucesso significativo do II Encontro Internacional Sinergias ED, 

indiciando um potencial muito elevado de continuidade desta atividade. 

 

Até que ponto se alcançou uma dimensão internacional?  

A dimensão internacional do projeto surge claramente reforçada nesta segunda edição 

do Sinergias ED, revelando o alcance deste objetivo do projeto. Os principais indicadores 

que permitem evidenciar esta afirmação são diversos. Destaque fundamentalmente 

para o crescimento em termos absolutos e relativos dos utilizadores do website, sobretudo 

em língua inglesa, em português do brasil e em espanhol. 

Destaque também para indicadores associados à Revista: 15 dos 32 autores de artigos 

publicados nos últimos quatro números pertencerem a organizações estrangeiras (47%), e 

6 dos 17 dos artigos são escritos noutro idioma que não português (inglês e espanhol) 

(35%). Cerca de metade das teses divulgadas na revista são de autoria de 
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investigadores/as estrangeiros/as. As publicações apresentam o resumo em português, 

inglês, espanhol e por vezes em francês. A introdução do francês foi uma novidade 

prevista para esta edição do Sinergias. Foram publicados, 1 entrevista em francês, 1 

recensão crítica, 2 publicações sobre recursos educativos e 9 resumos de artigos em 

francês. Na Revista são disseminados documentos chave na área de ED, a maioria dos 

quais produzidos fora de Portugal (91%).  

Destaque ainda para a continuidade do envolvimento ativo da Revista Sinergias nos 

encontros internacionais de revistas de ED, dos quais se espera um aprofundamento da 

dimensão internacional do projeto e um contributo para a definição identitária e 

estratégica do caminho de produção de conhecimento que está a ser traçada. 

Outro indicador relevante é o de que 9 das 11 comunicações efetuadas em eventos 

científicos terem sido ao nível internacional.  
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5. A CAPACITAÇÃO DE ATORES EM EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 

 

Na primeira edição do Sinergias ED foi construído e testado um Referencial de 

capacitação destes atores de ED, com os objetivos de criar oportunidades e condições 

para a ligação entre a investigação e a ação e de sistematizar e aprofundar o 

conhecimento relevante para esta capacitação. Um Referencial que pretendeu integrar 

e sistematizar o conhecimento gerado pelo projeto transpondo-o de forma operacional 

para a práticas destes atores nos domínios das IES e das OSC. O debate com diversos 

stakeholders do projeto e o teste deste instrumento, no final da primeira edição, levantou 

um conjunto de virtualidades e limitações, deixando em aberto o debate sobre a 

melhoria do mesmo. 

Em termos práticos, o Referencial é composto por uma grelha diagnóstica sobre o  grau 

de conhecimento dos formandos acerca da ED, estruturada em 3 níveis, a saber: 

“Desconhece a ED”, “Teve/tem contacto com a ED, mas não regularmente” e “Tem 

contacto com a ED e trabalha regularmente em/com a ED”. Estes objetivos de 

aprendizagem encontram-se organizados por área: conceptual, metodológica ou 

institucional. Tendo em conta o nível de conhecimento são apresentados os objetivos de 

aprendizagem que poderão ser transversais a pessoas que trabalhem tanto em IES e 

OSC.  

O Referencial apresenta ainda exemplos de planos de sessão para a capacitação em 

ED, uma para docentes de uma IES e outra para técnicos de uma OSC. No plano de 

sessão, além de mencionar a duração, o perfil de entrada dos participantes (nível de 

conhecimento de ED) e os respetivos objetivos de sessão, explicita-se o tipo de atividades 

desenvolvida e a sua descrição. 

Dando continuidade a este trabalho, na segunda edição o objetivo de promover e 

reforçar a capacitação em ED de atores das IES e OSC teve como atividades 

estruturantes a realização de ações de formação dirigidas a IES e a OSC com base no 

Referencial Sinergias ED criado na primeira edição do projeto (A3.1) e a reelaboração 

coletiva do Referencial Sinergias ED, com validação entre pares (A3.2). 

 

5.1. Ações de formação dirigidas a IES e a OSC com base no Referencial Sinergias 

ED 

De acordo com o exposto, implementar e validar este Referencial constituiu a proposta 

do Sinergias ED para a sua segunda edição. Prevista inicialmente como uma atividade a 

promover pela parceria sob a responsabilidade da FGS, esta atividade foi assumida por 

um dos grupos colaborativos criados. Este grupo integrou três ESE (dos Institutos 

Politécnicos de Beja, Portalegre e Santarém) duas Faculdades, uma da Universidade do 

Porto e outra de Lisboa, bem como uma OSC, a FGS. Contou ainda com a participação 

do CIDAC na reflexão sobre o que poderia ser um processo de validação entre pares.  



 

64 

 

No primeiro encontro de promoção dos processos colaborativos este grupo identificou 

como um interesse comum, o desenvolvimento destas ações de formação e a avaliação 

da implementação prática do Referencial. Neste sentido, este é um indicador que 

reforça também a relevância e utilidade do Referencial criado para as IES e OSC. De 

acordo com o testemunho de uma das entidades promotoras: “tínhamos construído um 

Referencial de capacitação que tinha ficado feito da primeira edição mas não se sabia muito 

bem o que iria a acontecer na segunda edição, sabíamos que o queríamos por em prática mas 

sem saber muito bem como. E isto foi pegado por um grupo colaborativo, ou seja, uma atividade 

do projeto fez com que esta atividade fosse levada a cabo. Realizou várias ações de formação, 

preparou e acompanhou isto e houve uma reescrita do Referencial. Achávamos que íamos ter 

que pedir a alguém para testar mas isto quase teve pernas para andar sozinho” (E9). 

O grupo iniciou a sua atividade centrado nos objetivos de preparar, dinamizar e validar 

colaborativamente ações de formação baseadas no Referencial, reforçar a dimensão 

colaborativa interinstitucional e intrainstitucional e responder às necessidades e 

motivações específicas identificadas por cada entidade14. 

Ao longo desta segunda edição do Sinergias ED foram realizadas 4 ações de formação, 

conforme o previsto em candidatura, 2 dirigidas a públicos de IES e 2 a públicos de OSC. 

Na globalidade participaram 71 pessoas nestas formações. Diagnosticou-se que as 

quatro turmas tinham um conhecimento incipiente sobre ED. A dinamização destas 

sessões ficou a cargo de uma dupla colaborativa IES e OSC. Esteve presente na maioria 

das sessões um observador/amigo crítico com o propósito de participar na reflexão 

posterior à dinamização das ações.   

Um dos resultados destas atividades identificados pelos promotores é o facto de estes 

processos de trabalho terem permitido envolver um maior número de instituições e, de 

forma mais incisiva, as Escolas Superiores de Educação: “Temos procurado chegar a outras 

IES e OSC que não estão de forma tão óbvia ligas à ED, que não sejam ONGD, trabalham na área 

da transformação social e a partir da qual estamos a chegar através da implementação do 

Referencial ED a partir das ações de formação. As Escolas Superior de Educação são as EIS com 

as quais temos trabalhado mais nos trabalhos colaborativos e tem sido um processo de 

descoberta também para nós, importantes na formação de professores e educadores (…) Esta 

edição permitiu levar formação através do Referencial de capacitação às ESE que até já 

ganharam outros projetos e vão assumir outro protagonismo em Portugal” (E9). Ainda que em 

fase de teste a organização de 4 ações de formação demonstrou já potencial para a 

replicação da promoção da ED na formação de professores. “ [Com o Referencial] a ED 

entrou de maneira mais consolidada nas ESE e na sua Federação [ARIPESE]” (E8). 

Adicionalmente, “As próprias formações - apesar do seu fim ser a validação do Referencial, as 

avaliações demonstram que tiveram valor por si mesmas. A ação de formação do Instituto 

Politécnico de Beja que produziu resultados interessantes como criação de um grupo informal de 

professores que tem reunido sobre as temáticas da ED” (E8). 

 

                                                 
14 Raposo, A., Coelho, D., Salema H., Marques, H., Cardoso, J., Uva, M. (2018). “Contributo para a validação 

do Referencial para capacitação em Educação para o Desenvolvimento – uma proposta Sinergias ED”. 

Sinergias – diálogos educativos para a transformação social. Trabalho Colaborativo e Construção de 

Conhecimento, nº7, p.60. 
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5.2. Reelaboração coletiva do Referencial Sinergias ED com validação entre pares 

Especificamente para o processo de validação, foi construído um o documento de 

enquadramento com recurso à avaliação dor pares com o objetivo de orientar os grupos 

na construção de critérios de verificação do documento. A validação entre pares foi 

realizada por um dos grupos dos processos colaborativos sobre orientação do CIDAC 

através de comunicação à distância por correio eletrónico e por reuniões em presença e 

via skype. Posteriormente, foi debatido no II Encontro Internacional Sinergias ED (junho de 

2018). 

Como explicitado na memória final desta atividade “Contributo para a validação do 

Referencial para capacitação em Educação para o Desenvolvimento – uma proposta 

Sinergias ED”, publicada na Revista Sinergias nº7: “Na discussão entre os pares sobre a 

validação do Referencial de capacitação Sinergias ED, (…) o grupo chegou à conclusão que 

seria importante consultar todos/as os/as participantes do atual projeto Sinergias, envolvidos/as 

nas atividades do projeto, dentro e fora da parceria. Para tal, o grupo elaborou um pequeno 

inquérito com o objetivo de perceber o grau de conhecimento relativo ao Referencial, e de 

conhecer opiniões acerca da utilização e adequação do mesmo. (…) Da análise conjunta destes 

elementos, da releitura crítica do documento, e dos dados apurados no questionário, iniciou-se 

um processo de revisão do Referencial que se espera terminar até ao final do projeto Sinergias 

ED.” 

Comentando os resultados deste objetivo, os promotores afirmam: “Face aos resultados na 

atividade 3 do Referencial não me parece que haja um desvio mas o processo tem demorado 

mais tempo do que o previsto porque propusemo-nos a fazer isso encaixado noutra realidade e 

porque é experimental, não temos uma matriz. (…) É menos visível mas é importante isto da 

formação, consubstanciado num Referencial. O processo de validação de pares tem sido de 

aprendizagem e não é tão usual. Nós próprios estamos a experimentá-lo” (E8). 

 

5.3. Eficácia e impactes: reforçar a capacitação em ED de atores das IES e OSC 

Em síntese, a capacitação de atores em ED foi experimentada com base no Referencial 

produzido na primeira edição, o qual foi validado pelos vários intervenientes no processo, 

iniciando-se um processo de revisão/upgrade, o qual está atualmente em curso (prevê-

se que a revisão termine no final do mês de setembro). 

Apesar de os resultados finais não serem ainda conhecidos, à semelhança do que se 

verifica em todos os outros processos de trabalho no Sinergias, a expectativa é sem 

dúvida a de que este processo constituiu um caminho de aprendizagens e que estas 

serão vertidas para este instrumento de capacitação. Para além das 71 pessoas 

envolvidas nas ações de formação, para as quais são expectáveis resultados positivos de 

capacitação, o próprio processo de preparação, organização, implementação, 

avaliação e validação, será certamente também portador de valor acrescentado. De 

sublinhar são também o potencial, nesta segunda edição apenas explorado, de 

efetivamente desenvolver um instrumento passível de replicação na formação de 

professores e outros públicos académicos e não académicos, e adesão das Escolas 

Superiores de Educação, bem como da sua Associação (ARIPESE).  
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INTRODUÇÃO 

 

Nesta última parte do relatório de avaliação, a análise versa sobre o caminho percorrido 

pelo Sinergias ED e sobre os seus desafios no final da segunda edição. O capítulo 6 é 

dedicado à análise do progresso realizado entre o final da primeira edição do Sinergias 

ED e o final da segunda, fazendo um retrato de síntese dos resultados e configuração 

atual do projeto. No capítulo final, a equipa de avaliação reitera a relevância 

reconhecida ao projeto no início deste relatório (capítulo 2), acompanhando os 

testemunhos dos principais stakeholders entrevistados sobre este assunto. 

 

6. O SINERGIAS ED NO FINAL DA SEGUNDA EDIÇÃO 

 

De acordo com o descrito no capítulo 2 deste relatório, no final da primeira edição do 

Sinergias ED o projeto alcançou resultados importantes do ponto de vista da criação de 

uma infraestrutura de produção de conhecimento em Portugal, criou um Referencial de 

capacitação em ED de atores de IES e OSC, embora com melhorias relevantes ainda a 

introduzir, e gerou condições de incubação de processos de colaboração entre IES e 

OSC em torno dos objetivos e propostas do projeto. Um conjunto significativo de pessoas 

e instituições fortemente motivadas e mobilizadas para continuar a desenvolver o 

trabalho iniciado de colaboração e diálogo interinstitucional. De forma inesperada deu 

ainda origem a um processo de aproximação entre revistas internacionais a trilhar 

caminhos simultaneamente com a Revista do projeto, através da realização de 

encontros regulares.  

 

No final da segunda edição, o Sinergias ED apresenta avanços muito significativos face a 

este cenário, mas também alguns indicadores que podem configurar fatores críticos aos 

quais o projeto deve estar atento. 

Começando pelo pilar do projeto a que neste relatório temos designado de 

infraestrutural, registe-se que a parceria Sinergias ED se apresenta coesa e comprometida 

para com o caminho de forte colaboração e de exercício permanente dos princípios de 

ED e do trabalho colaborativo, não obstante a assunção da coordenação de diferentes 

atividades por parte de cada organização. Foi um exercício constante de colaboração 

entre os três parceiros, mas também com as IES, OSC e outros stakeholders envolvidos no 

projeto. Podemos afirmar com base em evidências qualitativas, que se verificou um 

aumento geral da participação das IES e OSC nas atividades do projeto na sua 

globalidade, ou seja, para além da atividade de estudos e ações colaborativas, embora 

ainda aquém do desejado pela parceria. As condicionantes para este aumento são de 

diversas ordens: as limitações de tempo, o caráter voluntário do trabalho colaborativo 

(sem qualquer tipo de remuneração), a distância geográfica, entre outras de carácter 

tangível; limitações que advêm de um percurso de construção coletiva que implica 
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necessariamente tempo de apropriação; limitações que derivam do próprio 

questionamento mais amplo que o projeto está a fazer. Todavia, há um sinal muito claro 

do sentido que a parceria aspira que venha a acontecer com maior frequência e 

abrangência entre o conjunto dos participantes nos processos colaborativos, que é o 

facto de o Referencial de capacitação ter sido assumido por um dos grupos 

colaborativos. 

No que se refere ao website, os indicadores de um alcance multiplicado face à primeira 

edição são inequívocos, constituindo um caminho de grande relevância face ao 

desenvolvimento do conhecimento sobre a ED e no reforço da parceria Sinergias ED 

como ”voz”, a nível nacional, mas também internacional. Os indicadores de um 

alargamento do alcance do Sinergias ED a utilizadores em língua inglesa, de português 

do Brasil e de espanhol são de destacar enquanto evidências de um relevante aumento 

da internacionalização do projeto. 

Também a revista ficou reforçada nesta edição. A continuidade das edições, a 

atratividade da revista entre os visitantes do website, o aprofundamento dos debates no 

conselho científico e as reorientações editoriais ou o efetivo papel de agregação e 

visibilidade dada à investigação nacional e internacional nos temas do Sinergias ED, são 

indicadores inequívocos neste sentido. Há no entanto, um indicador que merece reflexão 

pelo projeto que é a diminuição progressiva do número de downloads integrais da 

revista, apesar da manutenção do elevado número de downloads de artigos. Uma das 

sugestões identificadas pelos auscultados foi a de porventura disponibilizar no website um 

índice dos artigos dos diversos números da revista para facilitar aos utilizadores o acesso 

aos temas do seu maior interesse. 

Os debates em torno da revista levantam diversas questões e são debates de grande 

profundidade e complexidade para os propósitos finais do Sinergias ED. O caminho que 

se configura como provável será o de dar continuidade ao trabalho colaborativo 

desafiando as regras convencionadas para as revistas científicas. A hipótese de 

caminhar no sentido da indexação da revista aos sistemas de acreditação parece ter 

sido abandonada. Prevê-se a prossecução das seguintes orientações: a introdução de 

um novo modelo de revisão de pares que inclua pessoas das OSC e não apenas da 

academia; a renovação do conselho científico potenciando uma maior disseminação 

de conteúdos e alargamento da comunidade internacional de investigadores 

envolvidos; a continuidade da revista enquanto porta-voz dos processos colaborativos e 

do questionamento sobre a produção de conhecimento, sobre o que é, ou não, 

científico, sobre formas de validação do mesmo; a continuidade dos debates, das 

aprendizagens e de potenciais sinergias que se espera poderem surgir das ligações às 

revistas congéneres internacionais. Colocam-se também desafios pragmáticos, pois a 

exigência da gestão e coordenação de uma revista com o atual nível de investimento 

na pesquisa de investigações e investigadores relevantes e de tradução multilinguística, 

implica elevados recursos. 

No que se refere aos Encontros Internacionais, a segunda edição deu sequência ao 

sucesso também reconhecido na primeira edição. É de sublinhar a avaliação muito 
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positiva do formato e metodologias utilizadas, correspondendo a um perfil de evento 

com grande atratividade e potencial de consolidação e crescimento ao público mais 

abrangente. 

Pelo descrito através dos indicadores apresentados relativamente à dimensão 

internacional do projeto, a segunda edição foi bem sucedida na continuidade verificada 

na relação com as revistas congéneres, na continuidade da busca e divulgação de 

investigações internacionais na área da ED, na divulgação fora do território nacional do 

trabalho desenvolvido em Portugal. Este é um resultado de grande relevância que traz 

novas oportunidades e novos desafios, bem como uma pertinência acrescida ao projeto 

nas suas próximas fases. Sublinhe-se o papel do Sinergias ED como ponto focal da ANGEL 

“Academic Network of Global Education and Learning” em Portugal e responsável pela 

tradução do respetivo website em língua portuguesa. 

No plano da linha de investigação do CEAUP, toda a atividade reportada do Sinergias 

ED reforça o património de produção e divulgação de conhecimento da linha. 

Adicionalmente, nesta segunda edição, o trabalho em torno do Documento de 

Posicionamento do CEAUP foi um contributo reconhecido para o reforço institucional 

interno à equipa de investigadores, dando um passo de consolidação decisivo em 

termos de reforço institucional. Todavia, nesta dimensão há fatores críticos que importa 

ter em consideração. Em primeiro lugar, a dificuldade identificada de captar e reter 

investigadores. Em segundo lugar, o facto de este indicador ser revelador de uma das 

barreiras claras que o projeto enfrenta ao questionar o sistema académico convencional 

de validação do conhecimento científico. Por um lado, a linha de investigação é 

recente e, não obstante o seu reconhecimento pela FCT, o seu lugar no contexto dos 

centros de investigação é pouco interessante (‘competitivo’) para atrair os 

convencionais canais de financiamento da investigação em Portugal. Acresce o facto 

de a decisão de não indexação da revista reforçar estes constrangimentos. Neste 

contexto, pensamos que importará a parceria considerar sobre o lugar e as estratégias a 

seguir tendo em vista a agregação de redes ou comunidades de investigadores não só a 

nível nacional como internacional. 

No que se refere à produção de conhecimento, a segunda edição do Sinergias ED 

representou um aumento significativo, não apenas em termos quantitativos de número 

de estudos, artigos, comunicações, mas também em dimensões qualitativas de grande 

relevância. Em primeiro lugar, produziu conhecimento sobre os processos colaborativos, 

quer um conhecimento coletivo veiculado pela Sistematização de Experiências, quer um 

conhecimento baseado em parâmetros científicos convencionais. São duas vias de 

entrar em diálogo quer com comunidades de investigadores e praticantes de ED, quer 

perante as comunidades científicas em geral. A prevista sequência, sob forma de 

doutoramento, do estudo sobre os processos colaborativos perspetiva um caminho de 

credibilização e reforço da proposta global do Sinergias ED no domínio académico 

convencional. 

O Referencial de capacitação, absorvido enquanto processo colaborativo, sai 

necessariamente reforçado da experimentação de que foi alvo, não obstante os 
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resultados da revisão final do Referencial não estarem ainda alcançados. O Referencial 

sai reforçado no sentido em que a sua experimentação permitiu o alargamento e 

alcance dum importante stakeholder do Sinergias ED - as ESE; reforçado porque permitiu 

percecionar na prática o potencial de alcance deste instrumento para a intervenção 

em ED, particularmente no Ensino Superior; reforçado porque o próprio processo de 

experimentação, validação e revisão é um processo importante de produção de 

conhecimento colaborativo protagonizado por um grupo de IES e OSC. 

Por último, mas porventura o mais importante de todos os aspetos, verificou-se um 

alargamento e um reforço das ligações entre as IES e as OSC. Este resultado permite 

colocar, como o faz o Sinergias ED na proposta para a sua terceira edição, o objetivo de 

criar uma comunidade. Ou seja, permite ao Sinergias ED aspirar a passar de uma fase 

embrionária de incubação de processo colaborativos e metodologias de trabalho, para 

uma fase de consolidação de laços, redes e parcerias colaborativas. Comunidade que, 

a longo prazo, consubstancia a transformação das práticas de investigação e de ação, 

bem como de produção e validação de conhecimento em ED. 

 

 

7. A RENOVADA RELEVÂNCIA DO SINERGIAS ED  

 

Os argumentos que sustentam, não só a elevada relevância, como também a audácia 

(ou caráter inovador) do Sinergias ED, apresentados no capítulo 2 deste relatório, 

permanecem e ficam reforçados em grande medida no final da segunda edição. 

Esta mesma visão é acompanhada pelos stakeholders entrevistados nesta avaliação. 

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

entidade cofinanciadora do projeto - identificaram o carácter inovador do Sinergias ED, 

seja no contexto da ED, seja no domínio das relações estabelecidas entre interlocutores 

portugueses e estrangeiros. No contexto da ED em Portugal, “O maior contributo é um 

conhecimento maior de cada lado da Sociedade Civil e da Academia. Acho que não existe 

ainda um conhecimento aprofundado sobre isso. Acho que este projeto pegou nesta 

colaboração e há ainda muito trabalho para fazer: onde pode entrar o desenvolvimento, a 

cooperação” (E6); “Em Portugal, temos poucas experiências desta natureza, esse ponto inovador 

é a capacidade de colocar ao mesmo nível conhecimento científico da academia e outras 

formas de conhecimento, percebendo as vantagens deste nivelamento” (E3); “é um projeto 

inovador, que corre riscos (…) o projeto responde a prioridades fundamentais da ENED que não 

estão a ter paralelo” (E1). 

É dado um forte enfoque ao intercâmbio de conhecimentos e experiências entre IES e 

OSC: “levou orientação para as questões dos direitos humanos e da transformação social para o 

mundo académico e trazendo validação e rigor académico para o universo das ONGD” (E4).A 

existência de diálogo entre instituições é por si um valor acrescentado atribuído ao 

projeto e a possibilidade de trabalharem em conjunto, apesar das suas visões distintas 

sobre o que é o saber e como se constrói o conhecimento. “O projeto tenta ir para lá das 

relações individuais e procura o verdadeiro diálogo institucional” (E1). 
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Em particular, na área educativa é valorizada a capacidade do Sinergias para potenciar 

a aplicação de uma metodologia de investigação e de ação que, consequentemente, 

promove o “conhecimento maior de cada lado da Sociedade Civil e da Academia” (E6). 

Acresce o facto de esta sistematização não ficar fechada e limitada às organizações 

que integram este processo e estar disponível através do website. 

No que se refere à dimensão internacional, o Sinergias ED “Aproxima também atores e 

investigadores nacionais e internacionais para uma realidade portuguesa que estava pouco 

sistematizada daquilo que era a teoria e as experiências de terreno” (E9); “o projeto salta 

fronteiras e linguagens, incita às parcerias, fez ligações com uma revista espanhola. Os seus 

métodos de trabalho e a sua revista revelam uma visão de mudança de paradigma. Afirma o 

pensamento que se faz no mundo” (E1). 

Esta dimensão internacional não estava tão presente na primeira edição “Sendo o projeto 

de âmbito nacional e com orçamento nacional, ganha uma projeção internacional […] 

investimento que vai sendo incorporado ao longo da primeira edição e gradualmente assumido 

na segunda. “Manter alguma dinâmica internacional: possibilidades de participar em encontros 

regulares com membros de revistas internacionais” (E8). 

Considerada uma novidade, a Revista Sinergias permitiu dar relevo a textos fundamentais 

nesta área e disseminá-los em outros contextos uma vez que apresenta textos originais 

em idiomas que não o português e/ou resumos em inglês, espanhol e, por vezes, em 

francês. Ao longo dos seus números procurou abordar as grandes questões para a ED e 

para a Cidadania Global, englobando artigos críticos sobre temáticas atuais numa 

tentativa constante de diversificar tanto os produtos apresentados - “Procurar sempre 

contributos de pessoas novas” (E8)  - como chegar a novos públicos “Trabalhar em vários 

idiomas (…) para chegar a diferentes públicos” (E8). Com visualizações de destaque em 

territórios da Europa (Espanha, Reino Unido e Irlanda), da América Latina (Argentina, 

Colômbia, Brasil e México), nos Estados Unidos da América e em Moçambique, a Revista 

manifesta uma visibilidade ascendente e comprovada igualmente através dos convites 

aos seus editores para participações em eventos e publicação em 4 revistas 

internacionais. É o reconhecimento do trabalho pioneiro em curso para se pensar a ED 

na Europa. 

O seu diálogo com outras revistas, contextos e pessoas nesta área, tal como a promoção 

da ligação entre IES e OSC, enriquecem os temas abordados, com uma perspetiva 

transformadora, “O diálogo com outros contextos, com outras revistas, com outros pensadores e ativistas 

desta área” (E4) e “Estabelecimento de diálogo entre as revistas que trabalhavam estas áreas do Sinergias 

com revistas internacionais. Deste diálogo entre revistas consegui ir percebendo que o diálogo entre 

conhecimentos, isto é, o conhecimento científico e os conhecimentos da prática, do trabalho com as 

comunidades raramente existia.” (E3). Outro ponto relevante é a construção de um conceito de 

Cidadania Global a partir da visão fornecida pela ED: “Os temas abordados têm uma 

perspetiva de transformação; o conceito de cidadania global através da educação para o 

desenvolvimento, traduzindo-se numa visão mais ampla e mais rica na construção deste tipo de 

cidadania” (E2). 

Em síntese e como conclui um dos stakeholders entrevistados “O projeto tem tudo para uma 

avaliação de excelente” (E1). 
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Anexo 1 - Lista de documentação consultada 

Dimensão de Análise Fontes  

Primeira Edição 

Sinergias ED 
Relatório de Avaliação Final (2016) 

Segunda Edição 

Sinergias ED  

Candidatura 

Candidatura à 2ª edição do projeto Sinergias – 1ª Fase do 

Projeto 

Candidatura à 2ª edição do projeto Sinergias – 2ª Fase do 

Projeto 

Anexo I – Despesas detalhadas Ano 1 

Anexo III – Calendário de Atividades 1ª e 2ª fase 

Anexo IV – Quadro lógico 

Relatórios de Atividades Relatório de Atividades 1ª Fase 

Atividades do 

projeto 

Meta Reflexão: 

Sistematização de 

Experiências 

Relatório Final do Processo de Sistematização de Experiências 

(2016) 

Documento Resumo Sistematização das Experiências (2016) 

Relatório I Oficina de Sistematização de Experiências (2016) 

Relatório II Oficina de Sistematização de Experiências (2016) 

Relatório III Oficina de Sistematização de Experiências (2016) 

Memória de Reflexão Coletiva sobre Sistematização de 

Experiências (2018)  

Estudo sobre os 

processos colaborativos 

entre IES e OSC 

Artigo “Sinergias ED - Uma experiência-piloto de construção 

colaborativa de conhecimento” – Revista Sinergias nº 7 (2018) 

Produção de estudos e 

ações colaborativas 

entre IES e OSC 

Memória do I Encontro IES e OSC (2017) 

Memória do II Encontro IES e OSC (2017) 

Memória do III Encontro IES e OSC (2017) 

Memória do IV Encontro IES e OSC 

Documento de ponto de situação de trabalhos colaborativos 

entre IES e OSC (01.2018) 

Artigo “O caminho e o destino: Reflexões a partir de um 

trabalho colaborativo na área da Educação para o 

Desenvolvimento” Revista Sinergias nº 7 (2018) 

Memória “A Educação para o Desenvolvimento numa 

colabor(ação) entre Escolas Superiores de Educação e uma 

Organização da Sociedade Civil” Revista Sinergias nº 7 (2018) 
Memória “Educação para o Desenvolvimento e para a 

Cidadania Global: propostas e desafios em diferentes 

contextos educativos” Revista Sinergias nº 7 (2018) 

Memória “À volta do UBICOOL - uma experiência colaborativa 

em construção e construtiva” Revista Sinergias nº 7 (2018) 

Memória “Justo para quem? - Animação socioeducativa e 

comércio justo. Memória de práticas e aprendizagens em 

sinergia CIDAC e ESEC” Revista Sinergias nº 7 (2018) 

Linha de Investigação 

em ED  

Documento de posicionamento “O Papel da Educação para 

o Desenvolvimento” (2017) 

Website Sinergias ED 
Análise documental ao website: www.sinergiased.org/ 

Dados facultados do Google Analytic (07.2018) 

Revista científica 

Sinergias – diálogos 

educativos para a 

transformação social  

Revista Sinergias nº 4 

Revista Sinergias nº 5 

Revista Sinergias nº 6 

Revista Sinergias nº 7 

Participação e 

apresentação do 

projeto e da revista 

científica  

Sinergias quadro-resumo Prémio I&D 2016 

Estudo perceções sobre 

ED 

Relatório “Estudo sobre perceções, práticas e relevância da 

ED em Portugal” – versão provisória (2018) 

II Encontro Internacional 
Programa Encontro Internacional “Sinergias para a 

Transformação Social – Colaboração e Conhecimento” 
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Carta Convite aos participantes  

Documento Excel com dados do inquérito de avaliação do 

encontro 

Realização de ações de 

formação e 

Reelaboração do 

Referencial Sinergias ED 

Referencial para a Capacitação em ED. Uma proposta 

Sinergias ED (2016) 

Plano Sessão CLIP (2018) 

Documento de enquadramento do processo de validação 

entre pares (2018) 

  

Memória “Contributo para a validação do Referencial para 

capacitação em Educação para o Desenvolvimento – uma 

proposta Sinergias ED” Revista Sinergias nº 7 (2018) 

Avaliação Avaliação Intercalar Interna (2016) 

Comunicação 

Interna do 

Projeto 

Google Groups Sinergias ED 

Comunicação 

Externa do 

projeto 

Facebook 

Facebook CEAUP 

Facebook FGS 

Outros 

documentos 

relevantes 

Documento ppt “ Sinergias Edição 2” 
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Anexo 2 - Lista de entrevistados 

Entrevistados Organização Papel no projeto Meio Data 

Hugo Marques 

Jorge Cardoso  

Fundação 

Gonçalo da 

Silveira 

Elementos da 

equipa promotora 

do projeto 

Coletiva, 

Skype 

17/04/2018 

La Salete 

Coelho  

Tânia Neves  

Centro de 

Estudos Africanos 

da Universidade 

do Porto 

Elementos da 

equipa promotora 

do projeto 

Coletiva, 

Skype 

17/04/2018 

Cecília Fonseca 

Stéphane 

Laurent 

Centro de 

Intervenção para 

o 

Desenvolvimento 

Amílcar Cabral 

Elementos da 

equipa promotora 

do projeto 

Coletiva, 

Skype 

18/04/2018 

Júlio Santos Universidade do 

Minho 

Amigo Crítico / 

Informante 

privilegiado 

Individual, 

Skype 

20/06/2018 

Alejandra Boni Universidade 

Politécnica de 

Valência 

Participante nas 

atividades da 

Revista Sinergias  

Individual, 

Skype 

28/06/2018 

Filipe Martins Universidade 

Católica 

Portuguesa 

Participante nas 

atividades dos 

processos 

colaborativos 

Individual, 

Skype 

28/06/2018 

Miguel Silva Universidade 

Nova de Lisboa 

Amigo Crítico / 

Informante 

privilegiado 

Individual, 

Skype 

29/06/2018 

Oscar Jara Consejo de 

Educación 

Popular de 

América Latina y 

el Caribe 

Participante nas 

atividades da 

Revista Sinergias  

Individual, 

Skype 

04/07/2018 

 Sérgio 

Guimarães 

António Torres 

 

Camões ICL Chefe de divisão 

da Sociedade Civil 

do Camões ICL 

Técnico 

responsável pelo 

acompanhamento 

do projeto  

Coletiva, 

Skype 

13/07/2018 

Jorge Cardoso, 

Cecília Fonseca 

e La Salete 

Coelho 

Fundação 

Gonçalo da 

Silveira 

Centro de 

Estudos Africanos 

da Universidade 

do Porto 

Centro de 

Intervenção para 

o 

Desenvolvimento 

Amílcar Cabral 

Elementos da 

equipa promotora 

do projeto 

Coletiva 

Presencial 

22/08/2018 
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Anexo 3 – Questionário de avaliação Final da segunda Edição do Projeto Sinergias ED 
 

Este questionário é anónimo e confidencial, dirige-se a todos os participantes nos processos 

colaborativos entre IES e OSC no âmbito do Sinergias ED. Visa apreender a perspetiva dos seus 

intervenientes no final do projeto sobre os processos colaborativos e sobre o Projeto como um 

todo.  

I. ENQUADRAMENTO 

1. Participou na 1ª edição do Projeto Sinergias ED?             Sim     Não 

2. Na 2ª edição do Sinergias participou como IES (Instituição de Ensino Superior) ou OSC 

(Organização da Sociedade Civil)? _______________________________________________ 

II. SOBRE OS PROCESSOS COLABORATIVOS 

 

3. Qual a palavra que melhor representa para si a experiência de participação nos grupos de 

trabalho dedicados ao desenvolvimento de estudos e/ou ações colaborativas na área da ED?  

____________________________________________________ 

4. Como avalia a qualidade em geral do(s) processo(s) colaborativo(s) em que participou, sendo 

1 ”Muito Má” e  5 “ Muito Boa”?  

 

 

 

5. O que ficou aquém das expetativas no(s) processo(s) colaborativo(s) em que participou? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6. Considera que a participação nos processos colaborativos contribuiu para a sua aquisição de 

aprendizagens individuais relevantes?    Sim           Não 

6.1. Se sim, que aprendizagens individuais? 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7. Considera que a participação nos processos colaborativos contribuiu para a aquisição de 

aprendizagens institucionais relevantes por parte da instituição que representa? 

Sim   Não 
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7.1. Se sim, que aprendizagens institucionais? 

_____________________________________________________________________________ 

III. SOBRE O SINERGIAS ED (2ª EDIÇÃO) NA SUA GLOBALIDADE 

 

 

8.  Qual o aspeto mais positivo Sinergias ED? 

__________________________________________________________________________________ 

9.  Qual aspeto menos positivo do Sinergias ED? 

__________________________________________________________________________________ 

10. Como avalia globalmente o Sinergias ED, sendo 1 ”Muito Mau” e  5 “ Muito Bom”?  

 

 

 

 

 

11. Qual a palavra que melhor representa para si, na sua globalidade, a 2ª edição do Projeto 

Sinergias ED? ______________________________________________________________ 

 

12. Por favor complete as seguintes frases: 

 

12.1. Depois do Sinergias, para a mim a ED… 

 

12.2. O que eu não quero mais é… 

 

12.3. Daqui para a frente … 

 

13. Todos os comentários adicionais sobre a sua avaliação do Sinergias ED são bem vindos: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Obrigada pela sua participação. 
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QUESTIONÁRIO SOBRE REDES DE COLABORAÇÃO 

Este questionário não é anonimo. Pretende dar uma representação gráfica às relações 

estabelecidas entre organizações e pessoas que participaram nos grupos de trabalho 

colaborativos do Projeto Sinergias ED, com o intuito de aprofundar o conhecimento sobre 

os processos colaborativos entre IES e OSC. 

 

1. Nome: 

_____________________________________________________________________________ 

2. Nome da organização que representa: 

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Participou na 1ª edição do Projeto Sinergias ED: 

Sim   Não 

 

4. Quais as relações novas que estabeleceu com pessoas e instituições na 2ª edição 

do Sinergias ED? 

 

 

5. Quais as relações que já vinham de trás? 

 

 

6. Com quais já tem projetos ou iniciativas em curso neste momento? 

 

 

7. Com as quais considera que será provável vir a ter? 
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Anexo 4 - Lista de participações em congressos 

 

 

1. III COOPEDU – Cidadania Global, ISCTE, Lisboa, 27 e 29 de junho de 2016: 2 

comunicações sobre o projeto Sinergias ED e 4 comunicações resultantes dos 

estudos colaborativos elaborados no âmbito da primeira edição do projeto. 

2. Simpósio Internacional sobre Educação e Pedagogia: Paz e Cidadania Global, 

Universidade Aberta, Lisboa, 15 de setembro de 2016: comunicação sobre a 

revista Sinergias. 

3.  “Global Education: towards a World of Solidarity”, Paris, 28 de novembro de 2016: 

apresentação do projeto. 

4. GENE 36th Roundtable, Bruxelas, 29 de abril de 2017: apresentação do processo de 

SE do projeto.  

5.  Evidence based research for policy development in Global Education, DERC, 

Londres, 10 de maio de 2017: apresentação da revista Sinergias. 

6. Evidence based research for policy development in Global Education, DERC, 

Londres, 10 de maio de 2017: apresentação da comunicação "Development 

Education Synergies: a pilot experience of knowledge co-creation”.  

7. III Congresso Internacional OBSERVARE Beyond Borders - people, spaces, ideas, 

UAL, Lisboa, 17 de maio 2017: comunicação sobre o projeto. 

8. 5th Action Research Network of the Americas (ARNA) 2017 Annual Conference 

“Participación y Democratización del Conocimiento: Nuevas Convergencias para 

la Reconciliación”, Cartagena de Indias, Colômbia, 15 de junho 2017: 

apresentação do projeto.  

9. EADI (European Association of Development Research and Training Institutes) 

Nordic Conference - “Globalisation at the crossroads. Rethinking inequalities and 

boundaries” Bergen - Noruega, agosto 2017: comunicação “Development 

Education (DE) Synergies. A pilot experience of knowledge co-creation”. 

10. O exercício da Cidadania Global: diferentes atores, diferentes ações, Universidade 

de Évora 24 janeiro 2018. 

11. DEAR MultiStakeholder Group, Bruxelas, 26 de abril de 2018: participação como 

representação da Academia, a convite da Comissão Europeia. Foi partilhada 

informação sobre a Revista 

12. III INCTE - International Conference on Teachers Education: Instituto Politécnico de 

Bragança, 4 e 5 de Maio de 2018: comunicação "Contributos da Colaboração 

Ensino Superior e Sociedade Civil em Educação para o Desenvolvimento". 

 

 



 

ANEXO 5 – Quadro de Indicadores de realização, resultado e impacte 

Objetivo específico Atividade Indicadores de realização previstos Indicadores de realização executados 
Indicadores de 

resultado e impacte 

1) Alargar e 

reforçar os 

processos de 

colaboração entre 

IES e OSC 

A.1.1. Realização 

de uma meta 

reflexão sobre o 

processo de 

diálogo e 

cooperação entre 

IES e OSC ocorrido 

no âmbito da 

primeira edição do 

projeto Sinergias ED 

- 1 exercício de Sistematização de 

Experiências realizado e atualizado no 

final do projetoi 

- 4 oficinasii presenciais de Sistematização de 

Experiências com duração total de 26h30 

- 13 participantes em média envolvidos nas oficinas de 

Sistematização de Experiências e na Reflexão Coletiva, 

com participação média de 5 IES e 5 OSCiii. 

- Avaliação positiva dos participantes nas oficinas de 

Sistematização de Experiências iv 

 Reconheciment

o da 

transferibilidade 

para o contexto 

de trabalho da 

própria 

Sistematização 

de Experiências 

enquanto 

prática, das 

metodologias, 

bem como de 

outras 

aprendizagens. 

 Algumas  

organizações, 

como a FGS, 

estão a replicar 

a metodologia 

de SE  a outros 

projetos que 

integram.v 

 

 Estudo sobre 

processos 

colaborativos 

entre IES e OSC 

- 2 documentosvii com 

recomendações e conclusões 

dirigidas às IES e OSC envolvidas em 

processos colaborativos e à equipa do 

projeto realizados 

- Produção de relatório final sobre a Sistematização de 

Experiênciasviii 

- Produção de um documento síntese sobre a 

Sistematização de Experiênciasix 

- Divulgação no website e junto da PPONGD do projeto 

do relatório final sobre a Sistematização de Experiênciasx 

- Divulgação no website e junto da PPONGD do projeto 

um documento síntese sobre a Sistematização de 

Experiênciasxi 

- Atualização do exercício de SE através de uma 

Reflexão Coletiva - final do 2º anoxii 

- Artigo “Sobre a aplicação de abordagens da 

educação popular a processos colaborativos num 

projeto de educação para o desenvolvimento”xiii 

A1.2. Elaboração 

de um estudo sobre 

os processos 

colaborativos entre 

IES e OSC no 

âmbito da ED 

- 1 estudo sobre processos 

colaborativos entre IES e OSC 

realizado, com 1 artigo publicado 

numa revista internacional 

- Publicado o estudo sobre processos colaborativos 

entre IES e OSC na revista nº7  “Uma experiência-piloto 

de construção colaborativa de conhecimento” da 

autoria de La Salete Coelhoxiv 

- Comunicação em conferência internacional 

organizado pelo  DERC- University College London sob o 

título“ Development Education (DE) Synergies: Learnings 
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and challenges of collaborative processes” 

(comunicação aceite através de um processo de 

revisão pelos pares)xv 

- Comunicação em conferência internacional 

organizado pela EADI (European Association of 

Development Research and Training Institutes) - Nordic 

Conference - “Globalisation at the crossroads. 

Rethinking inequalities and boundaries”: comunicação 

“Development Education (DE) Synergies. A pilot 

experience of knowledge co-creation”(comunicação 

aceite através de um processo de revisão pelos pares – 

a comunicação em formato paper foi distribuída entre 

os participantes no congresso). 

- Submissão do paper, em língua inglesa, a revistas 

internacionais. Aguarda-se aprovação. 

transformado 

num percurso de 

investigação no 

âmbito de um  

projeto de 

doutoramentovi. 

A1.3. Produção de 

estudos 

colaborativos entre 

IES e OSC no 

âmbito da ED e 

A1.4. Promoção de 

ações de ED 

organizadas 

colaborativamente 

por IES e OSC  

12 OSC e 12 IES identificadas e 

associadas ao projeto 

- 17 OSC e 21 IES identificadas e convidadas 

- 11 OSC e 17 IES envolvidas nos processos 

colaborativosxvi 

 Novos projetos 

financiados 

cofinanciament

o do Camões, 

ICL e que 

resultam dos 

processos de 

colaboração 

entre IES e 

OSCxvii. 

 

- As IES e OSC 

mais ativas nos 

processos 

colaborativos 

identificam 40 

relações atuais 

orientadas para 

9 estudos colaborativos entre IES e 

OSC no âmbito da ED realizados 

- 2 estudos colaborativos realizadosxix: 

“O caminho e o destino: Reflexões a partir de um 

trabalho colaborativo na área da Educação para o 

Desenvolvimento” 

“ Avaliação por Pares ou Amigos Críticos? O Caso do 

Projeto Coordenadas para a Cidadania Global” 

6 ações de ED organizadas 

colaborativamente por IES e OSC 

realizadas 

- 6 ações realizadasxx 

“O caminho e o destino: Reflexões a partir de um 

trabalho colaborativo na área da Educação para o 

Desenvolvimento” 

“Contributo para a validação do Referencial para 

capacitação em Educação para o Desenvolvimento – 

uma proposta Sinergias ED” 

“ A Educação para o Desenvolvimento numa 

colabor(ação) entre Escolas Superiores de Educação e 

uma Organização da 
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Sociedade Civil” 

“Educação para o Desenvolvimento e para a 

Cidadania Global: propostas e desafios em diferentes 

contextos educativos” 

“ À volta do UBICOOL - uma experiência colaborativa 

em construção e construtiva” 

“Justo para quem? - Animação socioeducativa e  

comércio justo. Memória de práticas e aprendizagens 

em sinergia CIDAC e ESEC” 

a 

implementação 

de projetos e 

iniciativasxviii. 

 

7 encontros entre OSC e IES realizados 

- 4 encontros entre OSC e IES realizados no âmbito do 

processo de SE e de Reflexão Coletiva  

- 4 encontros entre OSC e IES realizados no âmbito do 

processo de realização de estudos e ações 

colaborativasxxi 

- Grupo online (Googlegroups) de partilha de 

informação com 68 membros (70 com as duas pessoas 

da A3S)xxii 

- 27 participantes em média envolvidos no encontrosxxiii 

- 11 IES e 8 OSC em média envolvidas nos encontros.xxiv  

Grau de satisfação dos/as 

participantes nos encontros entre OSC 

e IES 

- Avaliação bastante positiva dos 4 encontros 

realizadosxxv: 

- A maioria avalia como “bom” ou “muito bom” os 

objetivos, estrutura, metodologia e dinâmicas 

utilizadas nos quatro  

- Os encontros correspondem às expectativas dos 

participantes. 

2)Produzir e 

divulgar estudos e 

trabalhos de 

investigação no 

âmbito da ED, a 

nível nacional e 

internacional 

A.2.1. 

Fortalecimento da 

linha de 

investigação em ED 

do CEAUP 

8 investigadores associados ao 

subgrupo de investigação do CEAUP 

dedicado à ED/ECGxxvi 

- 5 investigadores associados  ao subgrupo de 

investigação do CEAUP dedicado à ED/ECGxxvii 

Duplicação e maior 

internacionalização 

de utilizadores do 

website. 

1 documento de posicionamento 

sobre a ED e a dinâmica de ligação 

entre a investigação e a ação 

elaborado e atualizado no final do 

projeto 

- 1 encontro entre os investigadores da linha de 

Educação, Desenvolvimento e Cidadania Global do 

CEAUP realizado para reflexão conjunta com vista à 

elaboração de um Documento de Posicionamento  

- Redação e aprovação do Documento de 

Posicionamento (primeira versão) pelos/as 
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investigadores/as da referida linha de investigação 

- Divulgação em português e inglês do Documento de 

Posicionamento intitulado “O Papel da Educação para 

o Desenvolvimento”.xxviii 

- Apresentação do Documento de Posicionamento na 

Conferência “Evidence based research for policy 

development in Global Education”, no DERC, em 

Londres. 

- Discussão do Documento de Posicionamento no IV 

encontro entre IES/OSC de forma a ser comentado 

pelos membros do grupo Sinergias ED. 

- Apresentação e discussão sobre o Documento de 

Posicionamento do II Encontro Internacional Sinergias 

ED.  

- Versão revista e atualizada do documento a 31 de 

julho de 2018, passível de voltar a ser refletido junto de 

paresxxix.  

A.2.2. Dinamização 

do website 

Sinergias ED 

 

Website do projeto em português com 

versões acessíveis em inglês, espanhol 

e francêsxxx 

- Website do projeto com toda a informação em 

português e enquadramento objetivos e atividades do 

projeto em espanhol e inglêsxxxi. 

15.000 visitas ao website do projetoxxxii 

- 27.315 visualizações (01.06.2016 - 31.07.2018)xxxiii 

- 8.368 utilizadores (01.06.2016 - 31.07.2018)xxxiv 

- 33,5% dos utilizadores do website falam português-

Portugal,  18,4% inglês, 15% português-Brasil e 10% 

espanholxxxv 

A.2.3. Edição de 4 

números da revista 

científica Sinergias 

– diálogos 

educativos para a 

transformação 

social 

4 números da revista científica 

Sinergias editados online e 20 artigos 

científicos publicadosxxxvi 

- 4 revistas  Sinergias – diálogos educativos para a 

transformação social editadas comxxxvii: 

- 17 artigos científicos publicados  

- 32 autores envolvidos na produção dos artigos 

científicos, dos quais 15 são investigadores 

internacionais 

- 8 entrevistas 

- 5 memórias 

A quantidade, 

diversidade e 

qualidade dos 

produtos e dos 

meios de 

comunicação do 

projeto permitem 

antecipar impactes 
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-  3 divulgações de documentos chave 

- 6 divulgações revistas chave 

- 5 recensões críticas 

- 13 divulgações de publicações recentes  

- 13 resumos de teses em português e noutros 

idiomas. 

prospetivos 

relevantes para a 

consolidação da 

produção e 

afirmação de 

conhecimento em 

ED em Portugal. 

 

A dimensão 

internacional do 

projeto surge 

claramente 

reforçada. 

800 downloads da revista científica 

Sinergias e dos artigos nela 

publicadosxxxviii 

- 557 downloads integrais da revista (01.06.2016 - 

31.07.2018)xxxix 

- 7.576 download de artigos (01.06.2016 - 31.07.2018)xl: 

- 4.033 downloads de artigos da Revista nº 4  

- 2.515 downloads  de artigos da Revista nº5  

- 1.028 downloads de artigos da Revista nº 6  

A.2.4. Participação 

e apresentação do 

projeto e da revista 

científica em 

encontros 

nacionais e 

internacionais 

14 participações e apresentações do 

projeto e/ou da revista em encontros 

nacionais e internacionaisxli 

- 17 participações em encontros nacionais e 

internacionais de divulgação do projeto e da revistaxlii 

-  5 comunicações aceites para publicação em revistas 

externas ao projeto, 4 enquadram-se em congressos 

e/ou revistas internacionaisxliii. 

A.2.5. Atualização 

do estudo sobre 

perceções e 

relevância da ED 

em Portugal 

Estudo sobre perceções e relevância 

da ED em Portugal atualizadoxliv 

- Atualização do estudo sobre as “Perceções, Práticas e 

Relevância da Educação para o Desenvolvimento em 

Portugal”xlv 

 

A.2.6. II Encontro 

Internacional 

Sinergias ED 

 

1 encontro final do projeto realizadoxlvi 

- Realização do encontro final do projeto no II Encontro 

Internacional (2 dias de trabalho)xlvii 

-11 interlocutores com experiência na temática da 

Educação para o Desenvolvimentoxlviii 

- 7 com ligação ao Ensino Superior  

- 3 integram Organizações da Sociedade Civil. 

O sucesso 

significativo do II 

Encontro 

Internacional 

Sinergias ED, indicia 

um potencial muito 

elevado de 

continuidade desta 

atividade. 

70 participantes no encontro final do 

projeto 

- Cerca de 60 participantes no encontro final do projeto 

- 220 visualizações de um vídeo promocional sobre o 

encontroxlix 
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Grau de satisfação dos/as 

participantes no encontro final do 

projeto 

- 19 respondentes ao inquérito online de avaliaçãol  

- Avaliação muito satisfatória do encontroli: 

- 89% dos respondestes classifica como bom ou 

muito bom a estrutura e operacionalização do 

programa do encontro e  aspetos logísticos como a 

organização do espaço e a pausa justa 

- 68% tenham considerou bons ou muito bons a 

duração do evento e o tempo disponível para 

networking  

- 78% afirma que o encontro correspondeu às suas 

expectativas iniciais  

3) Promover e 

reforçar a 

capacitação em 

ED de atores das 

IES e OSC 

A3.1. Realização de 

ações de 

formação dirigidas 

a IES e a OSC com 

base no Referencial 

Sinergias ED e A3.2. 

Reelaboração 

coletiva do 

Referencial 

Sinergias ED, com 

validação entre 

pares 

 

4 ações de capacitação sobre ED 

com base no Referencial Sinergias ED 

realizadas 

- 4 ações de capacitaçãolii na  REDE Santarém, IP Beja, 

CLIP e ESE Santarém. 

 Criação de um 

grupo informal 

de professores 

de reflexão 

sobre temáticas 

de EDliii. 

 Potencial do 

Referencial 

enquanto 

instrumento 

passível de 

replicação na 

formação de 

professores e 

outros públicos 

académicos e 

não 

académicos, e 

adesão das 

Escolas 

Superiores de 

Educação, bem 

40 colaboradores de 10 instituições 

participantes nas ações de 

capacitação sobre ED com base no 

Referencial Sinergias ED 

- 71 participantes (de 10 instituições) nas 4 das ações de 

validação do Referencialliv   

Grau de satisfação dos/as 

participantes nas ações de 

capacitação sobre ED com base no 

Referencial Sinergias ED 

A maioria das respostas classifica os aspetos relativos à 

sessão como “Bom” ou “Muito Bom” (numa escala de 

“Insuficiente”, “Suficiente”, “Bom”, “Muito Bom” e “N/R”) 

 

Artigo memória revista nº7 

1 dispositivo de registo e monitorização 

das ações de capacitação sobre ED 

com base no Referencial Sinergias ED 

elaborado e aplicado 

- Edição da Memória “Contributo para a validação do 

Referencial para capacitação em Educação para o 

Desenvolvimento – uma proposta Sinergias ED”.lv 

Referencial Sinergias ED reelaborado 

colaborativamente e validado entre 

pares 

- Produção de um documento de enquadramento do 

processo de validação entre pareslvi 

- Referencial validado entre pareslvii 

- Referencial em fase final de revisão 
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