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INTRODUÇÃO
As II Jornadas de Educação para o Desenvolvimento (ED), sob o tema
"Educação para o Desenvolvimento e os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável", tiveram lugar no dia 17 de outubro de 2020, através de
uma sessão síncrona online e congregaram 187 participantes em
representação de entidades do Estado e da sociedade civil, incluindo a
maior parte das Entidades Subscritoras do Plano de Ação (ESPA) da
Estratégia Nacional de Educação para o Desenvolvimento (ENED) e
vários outros atores da ED em Portugal.
Este documento pretende compilar os materiais resultantes das II
Jornadas de ED realizadas no âmbito da ENED 2018-2022.
O relatório abre com o enquadramento da iniciativa, segue-se o
programa e, por ordem cronológica, as várias intervenções, os
resultados das nove oficinas temáticas e, posteriormente, a sessão de
encerramento das II Jornadas de ED. Apresenta-se depois a síntese das
avaliações recolhidas. Como anexos, seguem o convite, o formulário de
inscrição, o formulário de avaliação e algumas notícias publicadas.
Aproveitamos a ocasião para agradecer a todas as pessoas e entidades
que participaram ativamente nas Jornadas, oferecendo o seu
contributo e abrindo-se ao acolhimento dos contributos de outros/as,
assim enriquecendo e desafiando as suas próprias perspetivas. Um
agradecimento ao convidado internacional, aos/às moderadores/as e
aos/às facilitadores/as que dinamizaram as oficinas temáticas.
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ENQUADRAMENTO
O Plano de Ação da Estratégia Nacional de Educação para o
Desenvolvimento 2018-2022 inclui as Jornadas de Educação para o
Desenvolvimento (Jornadas de ED) como parte integrante das Medidas
Transversais, assumindo-as como iniciativas colaborativas que visam
contribuir para o conjunto dos objetivos da Estratégia Nacional de
Educação para o Desenvolvimento (ENED 2018-2022) e das medidas e
metas do respetivo Plano de Ação. De acordo com o mesmo Plano, as
"Jornadas de ED têm uma natureza temática, constituindo um espaço
para troca de experiências, para aprofundar conceitos e metodologias,
bem como para discutir coletivamente práticas desenvolvidas e
adotadas por entidades públicas e da sociedade civil de diferentes
setores e natureza diversa" (p.1).
As Jornadas ED constituem-se ainda como um momento privilegiado
para mostrar e partilhar materiais e recursos educativos sobre ED,
incluindo
a
participação
de
convidados/as
nacionais
e/ou
internacionais,
no
sentido
de
enriquecer
os
processos
de
coaprendizagem e coprodução de conhecimento desenvolvidos.
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TEMA
As II Jornadas de Educação para o Desenvolvimento, no quadro da
ENED 2018-2022, foram subordinadas ao tema "A Educação para o
Desenvolvimento e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável".

COMISSÃO ORGANIZADORA
Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P. (Camões, I.P.);
Direção-Geral da Educação (DGE);
Plataforma Portuguesa das ONGD (PPONGD);
Centro de Intervenção para o Desenvolvimento Amílcar Cabral
(CIDAC);
Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local (ANIMAR);
Associação de Professores para a Educação Intercultural (APEDI);
Rede Intermunicipal de Cooperação para o Desenvolvimento
(RICD).
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PROGRAMA
10H30

ABERTURA OFICIAL E ENQUADRAMENTO
Direção-Geral da Educação e Camões - Instituto da
Cooperação e da Língua, I.P.

10H45

INTERVENÇÃO DE UM CONVIDADO
Miguel de Barros da ONG Tiniguena, Esta Terra é Nossa!

11H15

OFICINAS TEMÁTICAS
1. O Bairro das Desigualdades
2. Municípios em Ação para o Desenvolvimento Sustentável -

Rumo a 2030
3. Caderno Geração ODS – Do papel à ação!
4. Cidades e comunidades sustentáveis
5. Reflexão e ação para uma Escola Transformadora
6. Educação de Qualidade (ODS 4) e Língua de Ensino
7. Coerência das Políticas do Desenvolvimento
8. Jovens na Política – Participar para a Cidadania Global
9. Igualdade entre Mulheres e Homens como condição

do Desenvolvimento Sustentável

12H15

PLENÁRIO FINAL E ENCERRAMENTO
Centro de Intervenção para o Desenvolvimento Amílcar
Cabral (CIDAC)

12H30

FIM DAS II JORNADAS DE ED
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ABERTURA OFICIAL
E ENQUADRAMENTO

Clique na imagem para aceder ao vídeo.

6

INTERVENÇÃO DE
MIGUEL DE BARROS

Clique na imagem para aceder ao vídeo.
vídeo

7

OFICINAS
TEMÁTICAS

O Bairro das
Desigualdades

Igualdade entre
Mulheres e
Homens como
condição do
Desenvolvimento
Sustentável

Jovens na Política
– Participar para a
Cidadania Global

Municípios em
Ação para o
Desenvolvimento
Sustentável :
Rumo a 2030

Caderno Geração
ODS:
Do papel à ação!

OFICINAS TEMÁTICAS:
EDUCAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO
E OS OBJETIVOS DE
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

Coerência das
Políticas para o
Desenvolvimento

Educação de
Qualidade (ODS 4)
e Língua de Ensino

Cidades e
comunidades
sustentáveis

Reflexão e ação
para uma Escola
Transformadora
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Oficina temática 1

O BAIRRO DAS
DESIGUALDADES
1. Breve descrição da sessão
Inicialmente foi feito um breve enquadramento do projeto Get
Up and Goals e dos recursos a utilizar. Passou-se a apresentar o
site Dollar Street no qual se baseavam as atividades a
desenvolver.
De seguida, a partir das informações relativas à família Shaw,
discutiram-se desigualdades de acesso à saúde.
Posteriormente as participantes foram distribuídas em 2
grupos e a cada um foi atribuído um cartão com a descrição
de um caso de uma família atingida por um evento climático
extremo, que teriam de ler, discutir e identificar formas de
ultrapassar a situação. De volta ao plenário cada grupo
apresentou o seu caso e foi feita uma breve discussão sobre a
relação entre questões ambientais e desigualdades.
Embora o tempo fosse muito curto, e consequentemente as
discussões tivessem que ser "aceleradas", a oficina decorreu
como planificado. No entanto como o número de presenças foi
bastante inferior ao previsto, na 2.ª atividade em vez das 4
salas paralelas previstas apenas foram organizadas 2.
No final foi solicitado às participantes que preenchessem um
breve questionário de avaliação sobre a sessão.
2. Quais foram os pontos fortes, conclusões, reflexões,
questionamentos, recomendações, que emergiram?
A divulgação de recursos disponíveis on-line e das
potencialidades do site Dollar Street para abordar a temática
das desigualdades, assim como as reflexões/discussões
efetuadas.
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Oficina temática 1

O BAIRRO DAS
DESIGUALDADES
3. De que modo a oficina contribuiu para enriquecer a
reflexão sobre a relação entre a ED e os ODS?
A oficina permitiu refletir sobre o ODS 10, redução das
desigualdades, utilizando um olhar de ED nas atividades
propostas,
nomeadamente,
permitindo
a
tomada
de
consciência face a situações de desigualdade, questionando
estereótipos através de um conhecimento mais aprofundado
de algumas realidades e desenvolvendo o espírito crítico.
Foi ainda feita a ligação aos ODS relacionados com a Saúde
(ODS 3) e com as Alterações Climáticas (ODS 13), uma vez que
as atividades propostas permitiam essa reflexão - por exemplo,
as consequências das desigualdades na falta de acesso a
cuidados de saúde (ODS 3) e nas situações diferenciadas
perante as alterações climáticas. Neste contexto foi ainda
introduzido o conceito de "refugiados do clima".

4. Há recursos relacionados com a oficina, disponíveis
on-line, que queira partilhar?
O recurso Get up! Desigualdades Mundiais, que pode ser
encontrado na página nacional do projeto Get up and Goals!
ou através da seguinte ligação:
https://www.getupandgoals.eu/component/k2/gugdesigualdades-mundiais

5. Número de participantes: 6 participantes do sexo feminino.

ENTIDADE PROMOTORA:
ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO
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O BAIRRO DAS
DESIGUALDADES
Apresentação utilizada na oficina:
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Oficina temática 2

MUNICÍPIOS EM AÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL: RUMO A 2030
1. Breve descrição da oficina
A oficina constou de uma conversa sobre o trabalho
desenvolvido pela Rede Intermunicipal de Cooperação para o
Desenvolvimento (RICD) no âmbito da implementação dos
ODS. Foi dinamizada através da colaboração do Professor
Doutor Fernando Jorge Cardoso, coordenador da área de
Estudos Estratégicos do IMVF, que foi colocando questões
sobre o tema ao Presidente da RICD, Dr. Francisco Rocha
Gonçalves.
No seguimento da conversa foi apresentado um vídeo
“Municípios Rumo a 2030” com a projeção de algum do
trabalho desenvolvido pelos Municípios da RICD, de norte a sul
do País, que se constitui como um importante contributo para
alinhar a ação municipal com os ODS e disseminar informação,
promovendo boas praticas na comunidade.
Depois da visualização do filme abriu-se a sessão de perguntas
e respostas, que permitiu aos/às participantes, através da
função Bate-Papo, colocarem questões ao entrevistado. O
moderador e dinamizado do debate fazia a gestão das
perguntas para evitar que, sendo colocadas por diversos/as
participantes, resultassem em repetições procurando gerir o
melhor possível o tempo. Foi uma oficina muito participada
pois contou com a participação de 43 pessoas, apesar de
inicialmente se ter confirmado a participação de 75 pessoas
que depois não apareceram.
Pelo que a oficina decorreu como planificada, com exceção ao
tempo útil disponível para o debate, devido à desfasamento do
tempo identificado no relógio, que aparecia no monitor, face
ao tempo real da oficina. O que nos obrigou a terminar
repentinamente deixando algumas questões por responder.
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MUNICÍPIOS EM AÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL: RUMO A 2030
De qualquer modo foram disponibilizados via Bate-Papo os
links de acesso ao site da RICD, link de calendário dos ODS e
link de acesso ao filme que foi apresentado.
2. Quais foram os pontos fortes, conclusões, reflexões,
questionamentos, recomendações, que emergiram?
Os pontos fortes da oficina foram a possibilidade de contar com
a participação de um grande número de pessoas de diversas
instituições de todo o País, o que nos permitiu divulgar a
importância dos ODS para os Municípios, para Portugal e para o
Mundo, bem como as estratégias que a RICD e os Municípios
estão adotar para contribuírem para a implementação desses
objetivos globais na procura do cumprimento da Agenda 2030.
Nesta oficia foram abordados os seguintes aspetos:
A importância dos ODS para a população portuguesa e para
a população mundial;
A ED no contexto da Cooperação para o Desenvolvimento e
neste âmbito a importância dos Municípios, enquanto
comunidade alargada, assumirem a implementação dos ODS
como desígnio e desafio conjunto que implica não deixar
ninguém para trás;
A importância da população tomar consciência das suas
responsabilidades individuais para o cumprimento dos ODS;
Os objetivos e a metodologia de trabalho da RICD com os/as
seus/suas associados/associadas e instituições parceiras,
dando especial enfoque à questão dos ODS;
O desenvolvimento de relações de cooperação entre a RICD
e as ONGs e a eficácia das ações realizadas em parceria;
O estabelecimento estratégico de relações multi-atores no
âmbito dos desígnios da RICD e da execução da Agenda
2030 para o Desenvolvimento,
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MUNICÍPIOS EM AÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL: RUMO A 2030
3. De que modo a oficina contribuiu para enriquecer a
reflexão sobre a relação entre a ED e os ODS?
A oficina permitiu abordar o trabalho desenvolvido pela RICD
através dos seus Municípios junto da comunidade municipal ao
nível da sensibilização para o papel de cada um e das diversas
instituições enquanto agentes de mudança, para um mundo
mais solidário, onde seja possível através da ação de todos/as
implementar os ODS e nessa medida possibilitar às gerações
futuras, de todos os Países e lugares, o acesso a uma vida
digna, com oportunidades onde cada um/uma possa ter futuro
que almejar.
O facto de ter sido uma oficina muito participada e
interventiva foi também possível partilhar o trabalho de
Educação para o Desenvolvimento realizado com as diversas
instituições locais, em cada município, nomeadamente no que
diz respeito à implementação dos ODS de forma transversal
em termos de objetivos, instituições e espaços. Tratando-se de
uma ação muito abrangente que ficou bem demonstrada tanto
na conversa como no filme apresentado e nos links
disponibilizados aos/às participantes.
A formação de técnicos municipais no âmbito da Educação
para o Desenvolvimento e Cidadania Global, bem como a
disponibilização à comunidade de exposições sobre os ODS
foram estratégias abordadas na oficina, que ajudaram também
a enquadrar a relação entre ED e os ODS.
4. Há recursos relacionados com a oficina, disponíveis
on-line, que queira partilhar?
Filme "Municípios Rumo a 2030" | Site da RICD | Site Rumo a 2030

5. Número de participantes: 43 participantes.

ENTIDADE PROMOTORA:
REDE INTERMUNICIPAL DE COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO - RICD
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Oficina temática 3

CADERNO GERAÇÃO ODS:
DO PAPEL À AÇÃO!

1. Breve descrição da oficina
A oficina decorreu de forma tranquila e foi possível seguir o
plano inicialmente traçado que previa apresentar os recursos
pensados e discuti-los um pouco. Porém, o tempo foi um
pouco curto e o lapso na plataforma (indicando 70 minutos em
vez de 60) causou alguma confusão e levou a que a equipa
tivesse de dar menos tempo para discussão final. Da avaliação
que conseguimos reunir com alguns dos/das participantes,
este foi também o ponto ressalvado em termos da logística.

2. Quais foram os pontos fortes, conclusões, reflexões,
questionamentos, recomendações, que emergiram?
O ponto alto da formação foi a partilha e pequena discussão
sobre a metáfora da "Jornada do Herói" (Heroes’ Journey) de
Joseph Campbell, explorada no projeto Geração ODS. Embora
durante a oficina tenhamos tentado passar em revista
diferentes ferramentas criativas que podem ser colocadas ao
serviço da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e
os ODS, deixámos um pouco mais de tempo para explorar a
Jornada do Herói e, especificamente, como o storytelling pode
ser uma ferramenta com muito potencial para iniciar
discussões, comunicar temas do desenvolvimento mas
também refletir criticamente sobre as nossas visões do mundo
(muitas vezes espelhadas nas histórias que contamos e
partilhamos).
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CADERNO GERAÇÃO ODS:
DO PAPEL À AÇÃO!
3. De que modo a oficina contribuiu para enriquecer a
reflexão sobre a relação entre a ED e os ODS?
Do nosso ponto de vista, ao partilharmos e termos a
oportunidade de discutir, mesmo que brevemente, recursos
pedagógicos como o Cadernos Geração ODS, explorando
diferentes ferramentas criativas de comunicação e educação
para a transformação, estamos a potenciar uma possível
multiplicação das reflexões e ações. Consideramos que ao
dotar os/as participantes com (possíveis) novas ferramentas e
modos de fazer e experimentar, estamos a oferecer o nosso
contributo para que os ODS continuem a ser trabalhados de
forma crítica e criativa com diferentes públicos.

4. Há recursos relacionados com a oficina, disponíveis
on-line, que queira partilhar?
Partilhamos, para além da apresentação utilizada na oficina, os
recursos do projeto Geração ODS demonstrados:
Vídeo sobre Heroes’ Journey;
Caderno Geração ODS;
#ODS - Participação Cidadã.

5. Número de participantes: 12 participantes (10 do sexo
feminino e 2 do sexo masculino).

ENTIDADES PROMOTORAS:
ASSOCIAÇÃO PAR – RESPOSTAS SOCIAIS & INSTITUTO MARQUÊS DE VALLE FLÔR

25

Oficina temática 3

CADERNO GERAÇÃO ODS:
DO PAPEL À AÇÃO!
Apresentação utilizada na oficina:
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CADERNO GERAÇÃO ODS:
DO PAPEL À AÇÃO!
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Oficina temática 4

CIDADES E COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS
1. Breve descrição da oficina
A oficina iniciou com um breve momento de apresentação em
que pedimos aos/às participantes para se apresentarem “ao
vivo”.
Seguiu-se um debate em torno das histórias de vida e reflexões
presentes acerca de metodologias efectivamente participativas
e de uma construção cultural plural e transformadora do
desenvolvimento sustentável em cidades e comunidades.
Sem conclusão e sistematização final (tempo restante de
alguns segundos percepcionado a meio da intervenção do
último participante).
Ocorreram da nossa parte algumas dificuldades com a rede.
Preferimos, claro, debates presenciais assim que tal seja
possível.
2. Quais foram os pontos fortes, conclusões, reflexões,
questionamentos, recomendações, que emergiram?
Os ODS são uma proposta global de desenvolvimento
sustentável (para todos os lugares do mundo, cidades e
comunidades e os objetivos estão inter-relacionados). A ação
não deve ser periférica e demasiado sectorial, mas sim
coerente e transversal a todas as políticas, chegando ao
quotidiano das pessoas.
Devemos estar atentos às exclusões culturais, à voragem de
vidas permanentemente destituídas de direitos, à voragem
ambiental, à forma como continuamos a reproduzir processos
educativos que não são efetivamente participativos.
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CIDADES E COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS
É importante:
Encontrar um espaço público educativo de construção de
aprendizagens ao longo da vida que contrarie a passividade;
Envolver escolas em experiências que questionem hábitos
de consumo e a degradação ambiental (o papel das ONGD,
exemplo da AMI);
Reconhecer a relevância das visões inovadoras e do
conhecimento dos/das jovens (exemplo das Assembleias de
jovens na Câmara Municipal de Ourém);
Acreditar e agir na possibilidade de mudança em qualquer
idade e combater o ceticismo;
Questionar a burocracia e a coerência dos procedimentos
instituídos que promovem exclusões de outras formas mais
sustentáveis (Município Ourém).
3. De que modo a oficina contribuiu para enriquecer a
reflexão sobre a relação entre a ED e os ODS?
Os ODS são um compromisso global que, para chegar ao
quotidiano das pessoas, precisa de participação crítica e
criativa e de uma transformação cultural profunda. Quem
conhece a Educação para o Desenvolvimento e os ODS?
Também é importante a distribuição equitativa do poder e a garantia e
reconhecimento efetivo desse poder a todos (participação), sem
esquecer os que permanentemente são excluídos dos processos de
decisão (e que têm a capacidade de identificar os problemas
persistentes, as questões não abordadas, como o racismo, e as soluções).
A oficina contribuiu também para reforçar a importância da
participação, emancipação e empoderamento.
A transformação pode passar por vivências de proximidade e empatia
(as consequências da nossa ação nem sempre são visíveis na nossa
comunidade próxima).
A transformação passa por uma mudança cultural de “um por todos”
para “todos por um”.
39
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CIDADES E COMUNIDADES
SUSTENTÁVEIS
4. Há recursos relacionados com a oficina, disponíveis
on-line, que queira partilhar?

https://unric.org/pt/objetivos-de-desenvolvimentosustentavel/
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000248106_por
https://lge.ces.uc.pt/pdf/LGE_Kit_ferramentas_digital.pdf
https://meocloud.pt/link/8bf6c4cf-dd3a-4558-82a5https://meocloud.pt/link/8bf6c4cf-dd3a-4558-82a59f1ed0b643f2/dos%20ODM%20para%20os%20ODS.pdf/

5. Número de participantes: 13 participantes.

ENTIDADE PROMOTORA:
UCCLA, UNIÃO DAS CIDADES CAPITAIS DE LÍNGUA PORTUGUESA
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Oficina temática 5

REFLEXÃO E AÇÃO PARA
UMA ESCOLA
TRANSFORMADORA
1. Breve descrição da oficina
A oficina não decorreu de acordo com o previsto, uma vez que
a questão logística não funcionou como desejado. A oficina
implicou a criação de salas simultâneas em função do número
de participantes que efetivamente estivessem presentes e o
facto de não termos tido possibilidade de criar e de gerir as
participantes das salas acabou por não correr da melhor forma.
A sessão ficou limitada a cerca de 20 minutos e implicou, da
parte da equipa, uma necessidade de adaptação no momento
que, apesar de ter ocorrido, não conseguiu transpor para 20
minutos, o que estava previsto para 60.
No
entanto,
sublinhamos
o
interesse
e
participação
manifestadas pelas pessoas participantes durante toda a
sessão e durante o tempo de discussão.

2. Quais foram os pontos fortes, conclusões, reflexões,
questionamentos, recomendações, que emergiram?
A partir de 5 questões-chave e do diálogo conjunto entre as
pessoas participantes, foram reunidas um conjunto de ideias
sobre uma visão de Escola Transformadora, que partilhamos
abaixo de forma sumária:
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REFLEXÃO E AÇÃO PARA
UMA ESCOLA
TRANSFORMADORA
1.Porquê uma Escola Transformadora?
Porque é necessário nivelar desigualdades e adequar à
contemporaneidade.
Porque a escola transforma sempre alguém.
Como pode uma escola não ser transformadora?
2.Para quê uma Escola Transformadora?
Porque é necessário que a escola seja um espaço de
influência das políticas públicas e não apenas como espaço
recetor de políticas públicas.
Para capacitar.
3.Qual o/os, papel/papéis de uma Escola Transformadora na
sociedade?
Libertadora; desafiadora.
Formar cidadãos/cidadãs mais críticos/as (mas em que
direção)?
4.Quais as práticas de uma Escola Transformadora?
Orientar, partindo dos alunos.
Aprender vivenciando.
5.Quais as expetativas de aprendizagens realizadas numa
Escola Transformadora?
Formação de cidadãos e cidadãs para a participação nas
políticas públicas.
Ter em atenção que o processo de aprendizagem para a
participação não deverá ser para o futuro. O futuro não
existe! Deverá ser para o presente.
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3. De que modo a oficina contribuiu para enriquecer a
reflexão sobre a relação entre a ED e os ODS?
A oficina permitiu, em particular, olhar o ODS 4.7 e refletir de
que modo pode a educação dar um contributo na
transformação da sociedade, adaptada a cada contexto e com
vista a uma sociedade mais democrática, mais justa e
equitativa, sustentável e solidária.
4. Há recursos relacionados com a oficina, disponíveis
on-line, que queira partilhar?
Nesta oficina foram partilhados os recursos criados a partir do
Projeto Escolas Transformadoras e que podem ser uma mais
valia e ter um potencial multiplicador/inspirador para quem
possa e os queira explorar:
https://sites.google.com/fgs.org.pt/escolastransformadoras/integra%C3%A7%C3%A3o

5. Número de participantes: 6 participantes do sexo feminino.

ENTIDADES PROMOTORAS:
IP BEJA, ESE BRAGANÇA, ESE SANTARÉM; ESE VIANA DO CASTELO E FGS
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EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
(ODS 4) E LÍNGUA DE ENSINO
1. Breve descrição da oficina
O atraso no início, a antecipação do final anunciado e a
demora na distribuição do trabalho autónomo (alguns
participantes não conseguiram aceder facilmente aos
documentos para análise enviados antecipadamente) não
permitiram a implementação de toda a atividade: ficaram por
discutir
dois
dos
quatro
documentos
analisados
autonomamente e não foram apresentadas conclusões nem
bibliografia de aprofundamento.
2. Quais foram os pontos fortes, conclusões, reflexões,
questionamentos, recomendações, que emergiram?
O ponto forte foi o debate espontâneo entre profissionais de
contextos diversificados, suscitado pelo tema (alfabetização na
língua materna) e pela perspetiva (a política portuguesa é
contrária à manutenção das línguas maternas) propostos.
3. De que modo a oficina contribuiu para enriquecer a
reflexão sobre a relação entre a ED e os ODS?
O cerne do debate foi a relação entre o ODS 4 e uma educação
linguística promotora do desenvolvimento humano das
comunidades. Durante a discussão foi realçada a relação
intrínseca entre o tema da oficina e vários tópicos da
conferência de abertura, por Miguel de Barros.
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EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
(ODS 4) E LÍNGUA DE ENSINO
4. Há recursos relacionados com a oficina, disponíveis
on-line, que queira partilhar?
A apresentação utilizada na sessão
The Use of Vernacular Languages in Education
The State Of The World’s Children
Declaração Universal dos Direitos Linguísticos
A Língua Materna na Educação Básica: competências
nucleares e níveis de desempenho
5. Número de participantes: 8 participantes (5 do sexo
feminino e 3 do sexo masculino).

ENTIDADE PROMOTORA:
APEDI - ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO INTERCULTURAL
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EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
(ODS 4) E LÍNGUA DE ENSINO
Apresentação utilizada na oficina:

46

Oficina temática 6

EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
(ODS 4) E LÍNGUA DE ENSINO

47

Oficina temática 6

EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
(ODS 4) E LÍNGUA DE ENSINO

48

Oficina temática 6

EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
(ODS 4) E LÍNGUA DE ENSINO

49

Oficina temática 6

EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
(ODS 4) E LÍNGUA DE ENSINO

50

Oficina temática 7

COERÊNCIA DAS POLÍTICAS
DO DESENVOLVIMENTO
1. Breve descrição da oficina
Através
da
oficina
"Coerência
das
Políticas
para
o
Desenvolvimento" promovida no decorrer das II Jornadas de
ED, inspirámos os cerca de 32 participantes a saberem mais
sobre este tema, e sobretudo a mobilizarem-se, para que
juntos/as possamos de facto contribuir para a justiça social e
ambiental
global.
Foi
adotada
uma
metodologia
de
apresentação de informações em formato digital (vídeos,
definições,
metodologias
participativas
online ,
etc).
A
facilitação dividida entre a Fundação Fé e Cooperação (FEC) e
o Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF) decorreu como
previsto, tendo os/as participantes elogiado a partilha das
metodologias participativas disponibilizadas. De salientar que
não conseguimos terminar a apresentação preparada, uma vez,
que apesar de sabermos que teríamos uma hora para a oficina,
o relógio com os timings disponibilizado na sala de trabalho
induziu-nos em erro. De todo o modo, informámos todos/as
os/as participantes de que a apresentação utilizada na sessão
estaria disponível na página do projeto e disponibilizámo-nos a
fazer uma nova formação a todos/as os/as interessados/as.
2. Quais foram os pontos fortes, conclusões, reflexões,
questionamentos, recomendações, que emergiram?
O envolvimento dos/as participantes foi um ponto positivo,
mostrando um interesse na temática e a vontade de continuar
a trabalhar estes temas, nos contextos em que trabalham.
Acreditamos que conseguimos descomplexificar o tema,
sublinhando de forma clara qual o foco do Coerência das
Políticas para o Desenvolvimento, mas só conseguimos ter
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evidência mais clara após a análise da ficha de avaliação
dos/das participantes.
Os/as participantes evidenciaram
também
a
mais-valia
das
metodologias
participativas
disponibilizadas. Como organizadores, recomenda-se que, no
futuro, exista mais tempo alocado às oficinas, de forma a que
seja possível responder a todas as questões levantadas pelos/as
participantes assim como poder criar sinergias para futuros
passos. As recomendações dos/as participantes deverão ser
extraídas da análise das ficha de avaliação.
3. De que modo a oficina contribuiu para enriquecer a
reflexão sobre a relação entre a ED e os ODS?
A Educação para o Desenvolvimento e Cidadania Global
(EDCG), articulando com os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável, tema das II Jornadas de Educação para o
Desenvolvimento, são uma poderosa ferramenta para a
sensibilização – reflexão – mobilização em prol da erradicação
da pobreza e construção de um mundo mais justo, mais digno,
mais inclusivo e sustentável.
Como "processo de aprendizagem e transformação através da
ação individual e/ou colaborativa orientada para a justiça
social e o bem comum" (in ficha temática de EDCG), a ED
desconstrói estereótipos e, combate e previne todas as formas
de discriminação em razão do sexo, da origem racial e étnica,
da nacionalidade, da idade, da deficiência, da religião, da
orientação sexual, identidade e expressão de género, e
características sexuais, entre outros. Contribui, assim, para
reforçar princípios e compromissos que contrariem o
alastramento do medo e da xenofobia, bem como para
reconhecer e combater dinâmicas estruturais de exclusão, de
normalização da violência e das desigualdades e de
52

Oficina temática 7

COERÊNCIA DAS POLÍTICAS
DO DESENVOLVIMENTO
degradação ambiental, criando condições para um mundo
mais inclusivo, pacífico, justo e sustentável (in ENED).
É esta ligação intrínseca entre a EDCG e o processo de
desenvolvimento que nos permite afirmar que a promoção e
aplicação da EDCG contribui de forma assertiva para a
promoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
Esta ligação foi referida logo no início da oficina, precisamente
para deixar claro o porquê de realizarmos esta oficina.

4. Há recursos relacionados com a oficina, disponíveis
on-line, que queira partilhar?
Apresentação utilizada na oficina
https://www.fecongd.org/2020/10/20/coerencia-daspoliticas-para-o-desenvolvimento-apresentada-nas-iijornadas-de-ed/

5. Número de participantes: 32 participantes.

ENTIDADE PROMOTORA:
FEC | FUNDAÇÃO FÉ E COOPERAÇÃO & IMVF-INSTITUTO MARQUÊS DE VALLE FLÔR
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Apresentação utilizada na oficina:
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JOVENS NA POLÍTICA:
PARTICIPAR PARA A
CIDADANIA GLOBAL
1. Breve descrição da oficina
O evento teve início às 10h30 com uma sessão plenária de
introdução, e, posteriormente, houve um redireccionamento
automático dentro da própria sessão zoom para salas
enumeradas por grupos de 1 a 8, onde seriam realizadas as
respetivas oficinas. Uma vez terminado o tempo estipulado
para a promoção das oficinas, efetuou-se novamente um
redireccionamento automático para a sessão plenária, desta
vez de encerramento das Jornadas.
Contudo, todas essas
etapas do evento se deram em atraso, o que implicou na
impossibilidade de executar a apresentação da oficina na sua
integralidade, conforme havia sido planejado, tendo esta sido
feita somente pela metade.
Além disso, o cronómetro
existente nas salas das oficinas induzia ao erro, mostrando o
tempo restante para o final do evento em si e não para o
término das oficinas, contrariamente ao que se fazia supor.
Apesar dos imprevistos técnicos e do impedimento de finalizar
a oficina, o que foi possível de ser feito certamente impactou
positivamente e foi fonte de aprendizado aos que estavam
presentes. Assim como, os discursos proferidos em ambas as
sessões plenárias, que também foram de grande pertinência
relativamente ao tema da Educação para o Desenvolvimento.
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JOVENS NA POLÍTICA:
PARTICIPAR PARA A
CIDADANIA GLOBAL
2. Quais foram os pontos fortes, conclusões, reflexões,
questionamentos, recomendações, que emergiram?
Os/As participantes mostraram-se bastante interessados/as e
foram muito participativos/as aquando do exercício de
brainstorming. Infelizmente, a sessão foi cortada logo após
essa atividade e os contributos fornecidos por estes/as
participantes não puderam ser tão numerosos.
3. De que modo a oficina contribuiu para enriquecer a
reflexão sobre a relação entre a ED e os ODS?
Os objetivos desta oficina centraram-se em refletir e delinear
propostas de intervenção acerca do tema “Jovens, política, ODS
e
ED:
como
criar
interligações
entre
estas
quatro
componentes?” Através da exposição de dados estatísticos
retirados de um estudo da Federação Nacional das Associações
Juvenis (FNAJ) e da realização de exercícios práticos - um
brainstorming e um role-play – que pretenderam estimular
nos/nas participantes o desenvolvimento de uma maior
sensibilização e conscientização sobre a importância da
cidadania ativa.
4. Há recursos relacionados com a oficina, disponíveis
on-line, que queira partilhar?
Apresentação utilizada na sessão
5. Número de participantes: 9 participantes (6 do sexo
feminino e 3 do sexo masculino.

ENTIDADE PROMOTORA:
AIDGLOBAL – AÇÃO E INTEGRAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO GLOBAL
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CIDADANIA GLOBAL
Apresentação utilizada na oficina:
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IGUALDADE ENTRE MULHERES
E HOMENS COMO CONDIÇÃO
DO DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
1. Breve descrição da oficina
A oficina decorreu como planificada, tendo sido possível
garantir a participação do conjunto de participantes.
A planificação da oficina foi preparada com antecedência em
reuniões online com as representantes da Comissão para a
Cidadania e a Igualdade de Género (CIG) e da Plataforma
Portuguesa para os Direitos das Mulheres (PpDM) e com a
convidada, Patrícia Santos Pedrosa. O plano estava estruturado
por
forma
a
garantir
uma
intervenção
inicial
de
enquadramento da temática (cuja apresentação encontra-se
em anexo) seguida de debate com base nas experiências
profissionais e pessoais das e dos participantes. No fim,
apontaram-se algumas recomendações.
O número de participantes previsto não coincidiu com o
número efetivo de participantes, o que permitiu uma melhor
participação de quem estava presente.
2. Quais foram os pontos fortes, conclusões, reflexões,
questionamentos, recomendações, que emergiram?
Partimos das experiências profissionais e pessoais das e dos
participantes na utilização dos espaços públicos como as casas
de banho no local de trabalho (maioritariamente escolas).
Concluiu-se que, independentemente do país ou do local onde
nos encontramos, a satisfação de necessidades básicas como a
utilização de uma casa de banho pode limitar a cidadania e ser
meio para o exercício da violência em particular contra as
raparigas e as mulheres.
Recomendações:
na cooperação para o desenvolvimento, e nos projetos
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financiados
pelo
Estado
português,
é
evidente
a
necessidade de reforçar a integração sistemática da
dimensão da igualdade entre mulheres e homens no
desenho das candidaturas, mesmo quando se trata de
projetos sobre infraestruturas;
reforçar a participação do público destinatário das
iniciativas e ações: quem vai ser utilizador/a dos espaços, o
que é que precisa? Garantir a participação do público
destinatário é meio caminho andado para o sucesso da
intervenção;
na ajuda humanitária, é de extrema relevância atender às
diferenças entre mulheres e homens, em particular na
satisfação das necessidades básicas;
as escolas devem ser espaços de aprendizagens coletivas de
tolerância e respeito, aprendizagens essas que passam por
ter presente as diferenças que existem entre raparigas e
rapazes – não se pode tratar por igual o que é diferente.
3. De que modo a oficina contribuiu para enriquecer a
reflexão sobre a relação entre a ED e os ODS?
Começamos por abordar a ocupação e a utilização do espaço
público como meio de promover a Educação para o
Desenvolvimento e para a sustentabilidade e de efetivar a
igualdade entre mulheres e homens, rapazes e raparigas.
Fomos restringindo o enfoque ao espaço das escolas, e nestas
ao espaço das casas de banho. O ponto de partida eram os
ODS 5 e 11, enquadrados na Educação para o Desenvolvimento,
em particular olhando para o que se faz em Portugal e na
cooperação para o desenvolvimento assentes na reprodução
de lógicas dominantes masculinizadas do pensamento e da
ação.
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Sabendo que há aprendizagens e há saberes que raramente
são tidos em consideração – em particular os das raparigas e
mulheres – e que persiste uma desigualdade social em espaços
coletivos como as escolas, e que questões como o tempo de
utilização das casas de banho, as condições de higiene e a
menstruação raramente são equacionadas no desenho e/ou na
renovação arquitetónica das escolas, tanto no território
nacional como em territórios estrangeiros onde a cooperação
portuguesa tem presença, procurou-se analisar as condições
existentes e equacionar soluções que chamem à ação o
público destinatário.

4. Há recursos relacionados com a oficina, disponíveis
on-line, que queira partilhar?
A apresentação utilizada na sessão
Outo material interessante que pode ser encontrado em
https://umgenerodeescola.pt/

5. Número de participantes: 7 participantes (5 do sexo
feminino e 2 do sexo masculino).

ENTIDADES PROMOTORAS:
PLATAFORMA PORTUGUESA PARA OS DIREITOS DAS MULHERES (PPDM) & COMISSÃO
PARA A CIDADANIA E IGUALDADE DE GÉNERO (CIG)
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Apresentação utilizada na oficina:
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PLENÁRIO E
ENCERRAMENTO

Clique na imagem para aceder ao vídeo.
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AVALIAÇÕES
RECOLHIDAS
PARTICIPANTES
Foram recolhidas 29 avaliações , num universo de 187 participantes.
A recolha de avaliações foi realizada através de um questionário online
que esteve disponível durante 3 semanas.
Apresentam-se de seguida as opiniões partilhadas.

Quais foram as suas motivações em participar nas Jornadas ED
2020?
Partilha de experiências e de aprendizagens profissionais (por
trabalhar no setor) - 9
Temática dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - 7
Temática das Jornadas - 6
Temática da Educação - 3
Temática da Educação para o Desenvolvimento/Cidadania Global - 3
Temática da Cooperação para o Desenvolvimento - 2
Metodologias - 1
Parcerias - 1

Quais são os três aspetos que considera mais positivos?
Qualidade e diversidade dos oradores/formadores, nomeadamente do
orador principal - 14
Organização, nomeadamente parceria estabelecida entre ESPA, formato
online , metodologia utilizada nas oficinas - 14
Temática, abordagem crítica, inovação nos discursos - 12
Dinâmica de partilha e troca de experiências, projetos apresentados - 12
Participação de várias entidades, de participantes de origens tão
díspares, possibilidade de alargamento da rede de conhecimentos - 8
A salientar ainda, com uma referência cada:
o comprometimento com a causa;
a coerência na abordagem dos problemas.
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Quais são os três aspetos que considera mais negativos?
Duração curta (sobretudo das oficinas) - 12
Nada a apontar em termos de aspetos negativos - 8
Gestão do tempo (início tarde e consequências no tempo das oficinas) - 5
Possibilidade de participação em apenas uma oficina - 3
Não se ter feito partilha dos trabalhos realizados nas oficinas - 2
Dificuldades técnicas (difícil mudar de sala, por ex.) - 2
Apenas com uma referência foram ainda apontados:
Oradores que não trouxeram grandes novidades
A bibliografia deveria ter sido disponibilizada atempadamente e não
de véspera
Considero que houve pouca adesão na minha oficina
Participação de teor negativo de alguns participantes
Não tive vaga na oficina (primeira opção).

Foram ainda deixadas algumas sugestões:
O evento poder-se-ia ter dividido em 2 dias, um com as palestras e outro
com as oficinas e avaliação
Espero que no próximo espaço de reflexão ver abordado em que medida
o/a PROFESSOR/a contribui para o desenvolvimento da educação e das
sociedades
Serem abordadas atividades reais e locais, por distrito, promovidas pelos
Municípios e dirigidas também às escolas e aos seus alunos.
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Que recomendações gostaria de formular com vista à melhoria de futuras
edições das Jornadas de ED:
1. em relação ao evento de maneira global:
Ter uma duração mais alargada - 10
A manter - Foram positivas e pertinentes - 8
Nada a registar - 4
Melhor gestão do tempo - 3
Com uma referência cada:
Realização das oficinas em separado, noutra manhã
Gostaria de ter recebido uma sistematização das aprendizagens das
várias oficinas
Convite a ONG que trabalham no terreno
Atentar e preparar bem a seleção de moderadores
Suportes digitais como recursos
Que venha a endereçar convites àqueles que participaram nesta edição.
2. em relação às oficinas temáticas:
Mais tempo para as oficinas - 13
Nada a acrescentar - 5
Disponibilizar materiais atempadamente - 2
Muito bom - 2
Com uma referência cada:
Alargar o número de participantes
Apresentação de casos práticos
As oficinas devem ser o mais acessíveis que for possível
Continuar a apostar em temáticas variadas
Desanexar as oficinas e colocá-las noutro dia
Foi a melhor parte
Foi um trabalho bem organizado e bem pensado
Gostaria de ter participado em várias oficinas
Abandonar a estratégia de pedir que se leiam textos.
Comentários Finais:
Relativamente a "comentários finais", a maioria dos participantes que
responderam à pergunta apresentam apreciações muito positivas sobre as II
Jornadas de ED. A título de exemplo, destacamos as seguintes apreciações:
"Esta conferência foi interessante e deve repetir para o ano que vem para
todos os professores, educadores, formadores e profissionais na área", "No seu
conjunto esta ação valeu a pena, pela pertinência dos temas abordados". "Os
conhecimentos, a partilha entre realidades diferentes" foram outros aspetos
destacados de forma positiva.
Os participantes partilharam ainda algumas sugestões para o futuro: "gostaria
que fosse analisado, discutido e recomendado como implementar políticas,
Programas e Projetos para que saiamos todos a ganhar, na perspetiva
Gagnant-Gagnant" e "que se pense numa oficina sobre tendências didáticas
atuais no ensino do português".
Por fim, destacamos o reconhecimento desta ação: "Muitos parabéns!",
"Obrigada pela oportunidade", "Foi muito interessante".
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NOTÍCIAS PUBLICADAS
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CONVITE
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FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
A EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
A II Edição das Jornadas de Educação para o Desenvolvimento 2020 da ENED
2018-2022 decorrerá com 9 Oficinas Temáticas paralelas a decorrer em
simultâneo, pelo que as mesmas dispõem de vagas limitadas. Apenas poderá
registar-se nas oficinas que não tiverem indicação de "vagas preenchidas".
NOTAS IMPORTANTES:
1. O e-mail que aqui referenciar tem de ser obrigatoriamente o que vai utilizar
no dia da sessão, para que possa ser feita uma correta atribuição de sala.
2. Ao registar-se tenha, também, em atenção a oficina na qual se inscreve.
Uma vez que as oficinas ocorrem em paralelo, apenas uma opção é permitida.
Após o seu registo, não poderá inscrever-se noutra.
3. A Plataforma online utilizada será o zoom. Os dados de acesso serão
partilhados à posteriori aquando do encerramento das inscrições.
Inscrições até dia 14 de outubro, pelas 14h00.

RECOLHA DADOS PESSOAIS
1.
2.
3.
4.
5.

Nome completo
E-mail
Organização / Entidade que representa ou para a qual trabalha
Função / Profissão
Indique, por favor, em qual das oficinas pretende se inscrever. Selecione
apenas uma opção:
Bairro das Desigualdades
Municípios em Ação para o Desenvolvimento Sustentável - Rumo a 2030
Caderno Geração ODS – Do papel à ação!
Cidades e comunidades sustentáveis
Reflexão e ação para uma Escola Transformadora
Educação de Qualidade (ODS 4) e Língua de Ensino
Coerência das Políticas do Desenvolvimento
Jovens na Política – Participar para a Cidadania Global
Igualdade entre Mulheres e Homens como condição do
Desenvolvimento Sustentável

PROTEÇÃO E TRATAMENTO DE DADOS
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FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO
RECOLHA DADOS PESSOAIS
1. Nome completo
2. Organização / Entidade que representa ou para a qual trabalha

AVALIAÇÃO
1. Quais foram as suas motivações em participar nas Jornadas ED 2020?
2. Considerando as Jornadas de ED 2020 na sua globalidade:
Quais são os três aspetos que considera mais positivos?
Quais são os três aspetos que considera mais negativos?
3. Considerando a oficina na qual participou, como avalia:
a pertinência do tema tratado?
a metodologia usada e o modo de facilitação?
a correlação estabelecida entre Educação para o Desenvolvimento e os
ODS?
Indique, por favor, a oficina na qual participou.
4. Que recomendações gostaria de formular com vista à melhoria de futuras
edições das Jornadas de ED:
em relação ao evento de maneira global:
em relação às oficinas:
5. Comentários Finais.

RECOLHA CONSENTIMENTO
Dou o meu consentimento para a Plataforma Portuguesa das ONGD tratar
os meus dados pessoais para efeitos de gestão da minha participação no
evento. Para exercer os meus direitos de rectificação, acesso, oposição e
eliminação, posso contactar protecao.dados@plataformaongd.pt. Ao
participar neste evento, estou a ceder à Plataforma Portuguesa das ONGD
os direitos de utilização da minha imagem para efeitos de arquivo e de
divulgação institucional.
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NOTÍCIAS PUBLICADAS
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