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Este relatório foi realizado no âmbito do projeto “Global Schools: Aprender a (con)Viver”. Este 
projeto, decorrido entre 2015 e 2018, tem como objetivo promover e apoiar a integração das 
temáticas de Educação para a Cidadania Global no currículo do Ensino Básico e envolve dezassete 
organizações (Organizações Não Governamentais, Autoridades Locais e Instituições de Ensino 
Superior) de dez países europeus. O projeto foi implementado com o apoio financeiro do programa 
DEAR da Comissão Europeia.  

O presente trabalho surge no contexto da atividade dedicada à investigação prevista no projeto 
que determinava uma análise comparativas das políticas de Educação para a Cidadania Global nos 
dez países europeus do projeto. Esta pesquisa foi coordenada pelo Prof. Massimiliano Tarozzi, da 
Universidade de Bolonha, com o apoio de Carla Inguaggiato, do Centro per la Formazione alla 
Solidarietà Internazionale, com sede em Trento. 

Em cada um dos 10 países, um investigador ou investigadora escreveu um Relatório Nacional, 
que descreve até que ponto e de que forma a Educação para a Cidadania Global (ECG) está 
presente no sistema de ensino básico. 

 Posteriormente foi realizada uma análise comparativa1, baseada numa análise temática dos 
relatórios nacionais. A análise centrou-se em quatro tópicos principais: 1) identificação de atores-
chave e definição dos seus papéis; 2) análise conceptual e terminológica; 3) níveis e modos de 
implementação da ECG no ensino básico; e 4) identificação de barreiras à introdução da ECG no 
ensino básico2. 

Foram responsáveis pelos Relatórios Nacionais os seguintes investigadores e investigadoras: 
Helmuth Hartmeyer (AT) Zlatina Siderova (BG), Martina Novotná (CR), Luís García Arrazola e María 
Álvarez Roy (ES), Clémence Héaulme (FR), Sive O 'Connor (IE), Carla Inguaggiato e Debora Antonucci 
(IT), Inga Belousa (LV), La Salete Coelho (PT), Helen Lawson (Reino Unido). 
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1 O resultado da investigação pode ser encontrado, em língua inglesa,  no sítio do projeto - http://www.globalschools.education/Activities/Research. 
Está ainda disponível uma versão resumida da mesma, também em língua inglesa, em http://www.globalschools.education/Activities/GCE-in-Europe.  
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no Ensino Básico: Análise comparativa realizada no âmbito do projeto Global Schools”. http://www.sinergiased.org/index.php/revista/item/118  
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1. As políticas de Educação para o Desenvolvimento  

 

1.1 Documentos 

1.1.1 Documentos promovidos principalmente pelo Ministério de Educação 

 Decreto-Lei n.º139/2012, de 5 de julho, 2012 
Estabelece os princípios orientadores da organização e da gestão dos currículos, da avaliação de 

conhecimento e competências a adquirir e a desenvolver pelos alunos do Ensino Básico e 
Secundário. 

A Educação para a Cidadania é proposta de um modo transversal e como um complemento ao 
currículo através do desenvolvimento de projetos e atividades pelas escolas. 

 
 Educação para a Cidadania – linhas orientadoras, 2012 

Este documento aborda o conceito de “cidadania”, de “educação para a cidadania” e as 
diferentes abordagens curriculares que a “educação para a cidadania” pode assumir em contexto 
escolar. Este documento também enumera as diferentes dimensões da educação para a cidadania 
tais como: educação para os direitos humanos; educação ambiental/desenvolvimento sustentável; 
educação rodoviária; educação financeira; educação do consumidor; educação para o 
empreendedorismo; educação para a igualdade de género; educação intercultural; educação para 
o desenvolvimento; educação para a defesa e a segurança/educação para a paz; voluntariado; 
educação para os media; dimensão europeia da educação; educação para a saúde e a sexualidade. 
Ainda que não tenha sido planeado inicialmente, juntou-se a esta lista a educação para o risco. 

 
 Referencial de Educação para o Desenvolvimento - Educação Pré-Escolar, Ensino 

Básico e Ensino Secundário, 2016 
O Referencial foi promovido no âmbito de uma parceria entre a Direção-Geral da Educação 

(DGE) e o Camões – Instituto da Cooperação e da Língua (CICL) e foi uma das atividades definidas no 
Contrato Programa envolvendo as referidas entidades e duas organizações não-governamentais para 
o desenvolvimento (ONGD) – o CIDAC (Centro de Intervenção para o Desenvolvimento Amílcar 
Cabral) e a FGS (Fundação Gonçalo da Silveira). 

 
1.1.2 Documentos promovidos principalmente pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros 

 Estratégia Nacional de Educação para o Desenvolvimento (ENED) - 2010-2015, 2009 
A ENED é um documento de referência que visa promover a cidadania global, através de 

processos de aprendizagem e sensibilização da sociedade portuguesa para as questões do 
desenvolvimento num contexto de crescentes interdependências, tendo como horizonte a 
transformação social. Define, essencialmente, um conjunto de objetivos e medidas a serem 
desdobrados num Plano de Ação nas seguintes áreas de intervenção: capacitação e diálogo 
institucional; educação formal; educação não formal; sensibilização e influência política.   

 
 Plano de Ação da ENED 2010-2015, 2010 

O Plano de Ação enuncia um conjunto de tipologias de atividades e suas respetivas metas. Cada 
objetivo específico da ENED é dividido em várias medidas (ENED) e cada medida tem tipologias de 
atividade e metas a atingir (Plano de Ação), num total de 57 tipologias de atividades e 57 metas. 

 



 Protocolo de colaboração subscrito pelos atores envolvidos na elaboração da ENED 
2010-2015, 2010 

Este protocolo visa a subscrição do Plano de Ação da ENED pelos atores empenhados em 
contribuir para a implementação das medidas - 14 entidades públicas e organizações da sociedade 
civil. 

 
 Despacho n.º 9814/2015, de 21 de Julho, 2015 

Considerando o espaço de tempo entre o fim da vigência da ENED e o início de um novo quadro 
estratégico, a necessidade de se assegurar a continuidade da operacionalização das medidas 
previstas na ENED, ponderando as recomendações da comissão de acompanhamento e das demais 
entidades subscritoras do plano de ação da ENED e tendo, ainda, em consideração o relatório 
“Global Education in Portugal” do Global Education Network Europe (GENE), determinou-se 
prorrogar o período de vigência da ENED até ao final de 2016. 

Após esta decisão, foi feito um aditamento ao protocolo de colaboração, subscrito, novamente, 
por todas as entidades e signatários das organizações da sociedade civil. 

 
1.1.3 Promovido pelos Ministérios de Negócios Estrangeiros e pelo Ministério da Educação 

 Protocolo entre a Direção Geral da Educação e o Camões – Instituto da Cooperação e 
da Língua, 2012 

Estabelece os termos e as condições de colaboração institucional visando promover a 
consolidação da Educação para o Desenvolvimento no setor da educação formal em todos os níveis 
de educação. 

 
 Contrato-Programa entre a Direção-Geral da Educação, o Camões – Instituto da 

Cooperação e da Língua e as organizações não-governamentais para o 
desenvolvimento CIDAC e FGS, 2012 

Este acordo estabelece responsabilidades e atividades a realizar. A DGE compromete-se a 
desenvolver o Referencial de educação para o desenvolvimento, a divulgar projetos e iniciativas 
promovidas pelas diversas entidades e a conceber e obter acreditação para uma ação de formação 
contínua para docentes que enquadre a ED. As duas entidades não-governamentais convidadas 
serviram de apoio à realização destas atividades. 

 
 

1.2 Circunstâncias de introdução 

A Formação Cívica tem integrado o currículo do Ensino Básico do sistema de ensino português 
desde 2001. De acordo com o Decreto-Lei n.º 6/2001, de 18 de janeiro, “no âmbito da organização 
curricular do ensino básico, para além das áreas curriculares disciplinares, o diploma determina a 
criação de três áreas curriculares não disciplinares - área de projecto, estudo acompanhado e 
formação cívica.” Estas áreas curriculares não disciplinares deveriam ser desenvolvidas desde o 5.º 
ao 9.º ano, em coordenação umas com as outras, sendo transversais a outras áreas disciplinares. A 
Formação Cívica tinha a duração de um tempo letivo a cargo do(a) Diretor(a) de Turma. A disciplina 
foi criada para possibilitar às e aos alunos a interpretação crítica e criativa da informação que 
recebem, de modo a possibilitar a aquisição de métodos, instrumentos de trabalho e de 
conhecimento que permitam a continuação da sua formação, através do desenvolvimento de 
atitudes ativas conscientes perante a sociedade. A Educação para a Cidadania estava consagrada no 



diploma como formação transdisciplinar, no âmbito do ensino básico. Assim, mesmo que a 
Educação para o Desenvolvimento não fizesse parte explícita do currículo, poderia estar integrada 
nestas áreas não-disciplinares e de forma transversal. 

Dentro deste contexto, foi constituída, por solicitação do Ministério da Educação, uma equipa 
de trabalho para elaborar os princípios orientadores para a Educação para a Cidadania. A proposta 
para o currículo do Ensino Básico e Secundário foi apresentada em 2011, mas nunca chegou a ser 
implementada. A Educação para a Cidadania deveria ser concretizada através de projetos concretos 
nas escolas e de oportunidades de participação em atividades e iniciativas pelos alunos, sempre em 
articulação com os conteúdos das várias disciplinas. Assentava nos seguintes processos-chave: 
descentração e empatia, pensamento crítico e criativo, comunicação e argumentação, e 
participação. Dividia-se nas seguintes áreas nucleares – direitos e responsabilidades; democracia, 
processos e instituições; identidades e diversidades; interdependência e mundialização – e 
apresentava perfis de saída para cado ciclo, ou seja, definia os objetivos a atingir no final do ano 
letivo. 

Em 2010, a crise financeira conduziu a eleições antecipadas e à consequente mudança de 
governo. Como consequência, houve uma profunda revisão das políticas nacionais (particularmente 
nas áreas da política externa e da educação), com mudanças institucionais significativas e cortes de 
financiamento significativos. Como resultado de uma política mais centrada nos resultados, 
valorizando mais os resultados de exames e as disciplinas científicas, na Lei n.º 139/2012, de 5 de 
julho, a Educação para a Cidadania deixou de ser uma área curricular não disciplinar para se tornar 
numa área transversal: “que a educação para a cidadania enquanto área transversal seja passível de 
ser abordada em todas as áreas curriculares, não sendo imposta como uma disciplina isolada 
obrigatória, mas possibilitando às escolas a decisão da sua oferta nos termos da sua materialização 
disciplinar autónoma.” 

 
Sabe-se que algumas escolas utilizaram a sua autonomia para proporcionar aos alunos 

Formação Cívica, Educação para a Cidadania ou Educação para a Cidadania Global, uma vez que 
estas são essenciais por contribuírem para que os alunos desenvolvam melhores relações entre si e 
no ambiente escolar. 

A aprovação da Estratégia Nacional de Educação para o Desenvolvimento (ENED) em 2009, com 
um dos seus objetivos dedicados à educação formal, foi um momento importante para realçar a 
importância da Educação Formal neste campo. 

 

1.3 Níveis e formas de implementação 

Em Portugal, a Educação para o Desenvolvimento e para a Cidadania Global (ED/ECG)3 não está 
formalmente integrada no currículo do Ensino Básico: 

 Os docentes não estão obrigados a introduzir a ED/ECG nas suas atividades letivas; 
 Não existem recursos financeiros destinados a promover a introdução da ED/ECG no 

currículo do Ensino Básico ou para a formação contínua de docentes; 
 Não existe um sistema de monitorização e avaliação da introdução da ED/EGD no 

currículo do Ensino Básico. 

                                                        
3 Utilizaremos neste relatório esta terminologia (ED/ECG). uma vez que o conceito oficial em uso em Portugal é o de Educação para o 
Desenvolvimento, mas o conceito oficial do projeto é o de Educação para a Cidadania Global. Quando quisermos analisar questões conceptuais 
utilizaremos os conceitos isoladamente.  



No entanto, há alguns marcos importantes neste processo de integração destas temáticas no 
currículo: 

 2001 – A Formação Cívica passa a fazer parte do currículo do Ensino Básico; 

 2006 – Teve lugar o Fórum Educação para a Cidadania, com o envolvimento do 
Ministério da Educação; 

 2008 – Inicia o processo de elaboração da Estratégia Nacional da Educação para o 
Desenvolvimento (ENED); 

 2009 – É lançada a ENED, tendo como um dos seus objetivos a educação formal; 

 2010 – É assinado o Protocolo para a implementação da ENED e do seu Plano de 
Ação; 

 2012 – É publicado o Decreto-lei n.º 139/2012, de 5 de julho, que estabelece a 
Educação para a Cidadania como um tema transversal; 

 2012 – São apresentadas as Linhas Orientadoras que enunciam as dimensões da 
Educação para a Cidadania que devem ser abordadas pelos docentes. A Educação 
para o Desenvolvimento é uma delas; 

 2012 – São organizadas as II Jornadas da Educação para o Desenvolvimento, com o 
tema: “Educação para o Desenvolvimento nas Escolas”; 

 2012 – É assinado o protocolo de colaboração entre a DGE e o CICL, reforçado pelo 
Contrato-Programa entre o CICL e o Ministério da Educação e duas ONGD (CIDAC e 
FGS). Este protocolo visa a elaboração do Referencial da Educação para o 
Desenvolvimento, com o objetivo de apoiar os e as docentes na abordagem à 
Educação para o Desenvolvimento e de conceber e obter a acreditação de formação 
contínua para docentes; 

 2016 – E aprovado o Referencial da Educação para o Desenvolvimento. 

 
Em 2009, a Estratégia Nacional de Educação para o Desenvolvimento apresenta o seguinte 

diagnóstico, objetivos e medidas: 
 

“A promoção do acesso universal a uma ED de qualidade implica a sua 
articulação com o sistema de educação formal. Esta articulação é necessária em 
diferentes níveis, do pré-escolar ao superior. 

No campo do ensino pré-escolar, básico e secundário, o investimento já feito na 
educação para a cidadania é muito relevante. Desde logo, os princípios de 
organização e gestão do currículo, da educação pré-escolar ao ensino secundário, 
atribuem uma relevância muito significativa à Educação para a Cidadania, de que a 
ED constitui uma dimensão fundamental, sendo uma área transversal a todas as 
disciplinas e áreas curriculares não disciplinares. 

No ensino básico, a Formação Cívica e a Área de Projecto são consideradas 
como áreas curriculares privilegiadas para o desenvolvimento da Educação para a 
Cidadania. Por outro lado, de entre os princípios e valores que sustentam as 
competências a desenvolver nos discentes, referem-se: ‘a participação na vida cívica 
de forma livre, responsável, solidária e crítica’ e ‘o respeito e a valorização da 



diversidade dos indivíduos e dos grupos quanto às suas pertenças e opções’, 
princípios estes coincidentes com os objectivos da ED. 

Ao mesmo tempo, existe já uma certa tradição de trabalho cooperativo entre as 
escolas e outros actores de ED, bem como experiências de complementaridade com 
a educação não formal. De facto, as actividades das escolas têm-se desenvolvido no 
sentido de uma maior abertura ao trabalho de cooperação com organizações 
públicas e privadas, nomeadamente com as ONGD. Ao nível dos serviços centrais do 
ME, a Direcção Geral de Inovação e de Desenvolvimento Curricular já iniciou diálogo 
e cooperação sistemática com organizações da sociedade civil e representações de 
organizações internacionais com vista à produção e divulgação de materiais de ED. 

Em Portugal, o envolvimento do ensino superior na área da educação para a 
cidadania e da ED em particular carece de um considerável fortalecimento, 
nomeadamente porque é neste âmbito que se realiza a formação inicial de 
docentes. Das ciências sociais e políticas às ciências da saúde ou às ciências físicas e 
matemáticas, todas constituem terreno propício para a formação de competências 
em ED, quer no plano cognitivo, quer no plano social ou ético. Cabe, naturalmente, 
neste âmbito, uma especial responsabilidade aos cursos de Ciências da Educação, 
que deverão ser particularmente sensíveis ao seu relacionamento com a formação 
para a ED. A articulação mais próxima entre as instituições do ensino superior e a 
investigação científica de ponta constitui um ensejo para uma contribuição 
específica para uma agenda pedagógica e discursiva da ED que acompanhe as 
transformações conceptuais e metodológicas em curso nos diferentes domínios do 
saber. 

Por isso, é necessário reverter estas dificuldades através de uma aposta na 
formação e criação de conhecimento, através da disponibilização de materiais de 
apoio e da promoção do trabalho colaborativo entre as escolas, as comunidades 
educativas e os actores da ED, nomeadamente as organizações da sociedade civil. 

No entanto, restam ainda passos a dar. As abordagens da Educação para a 
Cidadania contempladas neste quadro, em Portugal, são um imperativo que não 
tem dado a visibilidade devida à ED. Este facto está relacionado com alguns 
constrangimentos identificados, tais como: a não contemplação sistemática da área 
da ED no âmbito da Educação para a Cidadania na formação de profissionais de 
educação e de formação (inicial e contínua); a existência de pouco material de ED de 
apoio ao trabalho a desenvolver nas escolas; as condicionantes actuais ao 
financiamento de acções de formação contínua de pessoal docente sobre Educação 
para a Cidadania, na qual a ED se inclui; a fraca sensibilização das comunidades 
educativas para a ED; a frágil tradição, entre docentes, de trabalho em equipa e da 
abordagem de áreas interdisciplinares, envolvendo as diferentes disciplinas. 

Os públicos a envolver na concretização destas medidas são: 
 Crianças, jovens e pessoas adultas em processos de educação, ensino ou 

formação. 
 Profissionais de educação e de formação (pessoal docente e não docente) 

dos estabelecimentos de educação, ensino e formação. 
 Responsáveis pela organização e gestão educativa. 
 Familiares, encarregadas e encarregados de educação, associações de pais e 

de estudantes. 



 Entidades públicas e privadas que cooperem com os estabelecimentos de 
ensino no desenvolvimento de actividades de ED, nomeadamente as organizações 
da sociedade civil. 

Os promotores envolvidos na concretização destas medidas poderão ser: 
 Organizações da sociedade civil com experiência em ED. 
 Universidades e centros de investigação. 
 Entidades públicas centrais, regionais e locais” (ENED, 2010, p. 32-33). 
 

 

1.4 Atores políticos 

As estruturas institucionais mais importantes da Educação para o Desenvolvimento em Portugal 
são as que têm a responsabilidade de conduzir o processo de implementação da ENED. Esta 
“Comissão de Acompanhamento” é constituído pelo CICL, antigo IPAD (Instituto Português de Apoio 
ao Desenvolvimento), pelo Ministério da Educação, representado pela DGE, pela plataforma das 
ONGD e pelo CIDAC (ONGD Portuguesa, membro do GENE). 

Existem ainda o grupo das Entidades Subscritoras do Plano de Ação da ENE, composto por 14 
organizações (4 da Comissão de Acompanhamento e mais 10) reconhecidas como tendo uma 
capacidade de influência e de participação efetivas, compostas por representantes de instituições 
públicas e organizações da sociedade civil relevantes pelas suas áreas de trabalho (desenvolvimento, 
educação, paz, ambiente, interculturalidade, género) ou devido ao público com que trabalham 
(jovens, docentes, imigrantes, por exemplo). 

 
1.4.1. O papel da Organizações Não Governamentais para o Desenvolvimento (ONGD) 

As ONGD4 são os atores-chave no campo da Educação do Desenvolvimento em Portugal. A 
Plataforma Portuguesa das ONGD tem um grupo de trabalho dedicado à ED, composto por 9 
membros (ADRA; AIDGLOBAL; Associação PAR – Respostas Sociais; CIDAC – Centro de Intervenção 
para o Desenvolvimento Amílcar Cabral; Fundação Cidade de Lisboa; FGS - Fundação Gonçalo da 
Silveira; IMVF – Instituto Marquês de Valle Flôr; Rosto Solidário e Sol sem Fronteiras)5. 

O papel principal das ONGD na introdução de ED na educação formal relaciona-se com os seus 
projetos dentro das escolas, não só participando em sessões para as quais são convidadas mas 
também providenciando formação de docentes e desenvolvendo recursos educativos (e.g. 
AIDGLOBAL, CIDAC, FGS, IMVF, Sol sem Fronteiras e VIDA). Realizam também um trabalho de 
influência política que é necessário destacar. 

 
Duas das ONGD - CIDAC e a FGS – são as responsáveis pelo lançamento de uma Rede de 

Educação para a Cidadania Global. 
 
1.4.2. O papel dos líderes políticos/instituições/movimentos sociais/partidos políticos 

Em Portugal houve, desde os finais dos anos 70, uma tradição entre as organizações da 
sociedade civil de implementar atividades de ED nos âmbitos da educação formal e não-formal mas 
a verdade é que o envolvimento governamental chegou tardiamente. 

                                                        
4 Estatuto legal de acordo com o Decreto n.º 66/1998. 
5 No entanto, no Relatório Anual de Atividade de 2015 existem 21 ONGD a divulgar atividades de ED. 



Em 2005, a prioridade dada à ED no documento intitulado “Uma Visão Estratégica para a 
Cooperação Portuguesa” e a abertura de uma linha de financiamento para projetos de ED, 
constituíram passos importantes neste sentido. 

O processo de preparar uma Estratégia Nacional para a Educação para o Desenvolvimento foi 
lançado formalmente em maio de 2008 num seminário internacional que decorreu em Lisboa, onde 
o Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação anunciou o compromisso político 
de Portugal na promoção de debates e ações de ED a nível nacional e internacional. 

Os princípios da ED foram tidos em consideração na decisão por um processo participativo e 
inclusivo, apesar das dificuldades inerentes a este tipo de abordagem. A opção de estabelecer um 
processo verdadeiramente participativo foi uma forma de assegurar que a estratégia continuaria 
para além da publicação do documento e fosse adotada por todos os interessados na ED para 
assegurar o seu impacto no longo-prazo. 

O processo foi organizado em três níveis de participação: 

 A liderança do processo foi da responsabilidade de um grupo estratégico, 
coordenado pelo antigo Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento (IPAD), e 
que incluiu o Ministério da Educação, a Plataforma Portuguesa das ONGD e o CIDAC 
(ONGD Portuguesa que ao ser membro da GENE atuou como elo de ligação com a 
organização internacional). As tarefas deste grupo consistiram em delinear o 
processo e assegurar que todas as atividades se realizassem dentro dos prazos 
previstos. Este grupo tornou-se, após a publicação da ENED, a sua Comissão de 
Acompanhamento. 

 Houve um conselho consultivo com 15 representantes de instituições públicas e 
organizações da sociedade civil (as mesmas 4 do primeiro nível mais outras 11 
intervenientes) especializadas em temas específicos ou em grupos sociais específicos: 
ACIDI - Alto Comissariado para a Imigração e o Diálogo Intercultural; APA - Agência 
Portuguesa do Ambiente; APEDI - Associação de Professores para a Educação 
Intercultural; CIG - Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género; Comissão 
Nacional Justiça e Paz; Comissão Nacional da UNESCO; Conselho Nacional de 
Educação; Conselho Nacional da Juventude; CPADA - Confederação Portuguesa das 
Associações de Defesa do Ambiente; Fundação Calouste Gulbenkian e Instituto 
Português da Juventude. 

 Num terceiro nível encontravam-se as organizações a serem consultadas na última 
etapa do processo (ONGD; Escolas Superiores de Educação, Universidades, entre 
outras). 

Como resultado deste processo participativo, o documento final contribuiu para uma clareza 
conceptual acerca das diferentes interpretações da ED e para obter o compromisso de todas as 
partes envolvidas na sua elaboração. 

Em setembro de 2009, a Estratégia Nacional de Educação para o Desenvolvimento foi 
formalmente assinada pelo Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação e pelo 
Secretário de Estado da Educação. Este documento foi apresentado numa cerimónia pública onde 
foi reafirmado o compromisso das entidades públicas e das organizações da sociedade civil em 
trabalhar em conjunto para um objetivo comum, através da assinatura do Protocolo de 
Implementação do Plano de Ação da ENED. 

 



1.4.3 Papel das autoridades locais 

As autoridades locais, historicamente, não têm estado envolvidas no processo de ED. O seu 
envolvimento tem estado mais voltado para a cooperação internacional, principalmente com países 
africanos de língua oficial portuguesa, em projetos como geminação de cidades, por exemplo, ou 
em processos que visem sensibilizar os cidadãos e as cidadãs portuguesas a contribuírem 
diretamente para as necessidades das referidas cidades africanas. 

Há um projeto internacional, cofinanciado pelo CICL e dirigido pela ONGD Instituto Marquês de 
Valle-Flôr, que visa criar uma rede de municípios em Portugal que trabalhem na área da ED. Neste 
momento, estão envolvidos 17 concelhos. A AIDGLOBAL também promove projetos que envolvem 
municípios (p.e., Loures) e dentro do projeto “Global Schools: Aprender a (con)viver”, o município de 
Viana do Castelo está a assumir uma maior responsabilidade no que respeita ao seu papel na 
Educação para o Desenvolvimento e para a Cidadania Global. 

 
1.4.4. Ligação entre o nível nacional e internacional 

 Portugal é um membro do GENE – Rede Europeia para a Educação Global – através 
do CICL, da DGE e do CIDAC; 

 Portugal também participa em outras redes Europeias deste âmbito, ou através de 
representantes do CICL, ou das organizações da sociedade civil, tais como o 
CONCORD; 

 Existe também uma relação próxima com o Centro Norte-Sul (CNS) do Conselho da 
Europa, principalmente devido à localização da sua sede em Lisboa, pelo que, 
consequentemente, este acompanhou o processo da Estratégia Nacional. O II 
Congresso sobre Educação Global promovido pelo CNS (o primeiro foi o bem 
conhecido congresso em Maastricht) aconteceu em Lisboa em 2012. 

 
1.4.5 Ligação entre entidades locais e nacionais 

Uma vez que Portugal é um país com um processo administrativo centralizado é um pouco 
mais difícil observar este desenvolvimento local. De facto, esta é uma das conclusões dos Relatórios 
Nacionais Anuais da ENED. As políticas e a implementação da Estratégia Nacional para a ED são 
muito mais centralizadas em Lisboa. Os atores principais que contribuem em parte para a 
descentralização são as Escolas Superiores de Educação, uma vez que estão espalhadas pelo 
território, alguns municípios e alguns projetos liderados pelas ONGD. 
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2. Análise do discurso político 

 

Em Portugal efetuaram-se entrevistas com quatro pessoas, representantes das principais 
entidades envolvidas na ED em Portugal: 

 Camões – Instituto da Cooperação e da Língua (CICL) 
 Direção-Geral da Educação (DGE) 
 CIDAC - Centro de Intervenção para o Desenvolvimento Amílcar Cabral  
 Fundação Gonçalo da Silveira (FGS)6.  

 

2.1 O Conceito da Educação para o Desenvolvimento/Educação para a 
Cidadania Global (ED/ECG) 

Para a DGE é importante salientar a ideia de que “não há consenso sobre o significado 
de cidadania global e, consequentemente, sobre o que a ECG deve promover”. É bem claro, 
no entanto, que “no quadro da UNESCO, a ECG desenvolve os conhecimentos, as 
competências, os valores e as atitudes dos cidadãos para sociedades mais justas, pacíficas, 
tolerantes e inclusivas.” Para esta entidade, “a ED propõe um enquadramento 
multidimensional, já empregue em áreas tais como a Educação dos Direitos Humanos, a 
Educação para a Paz, a Educação para o Desenvolvimento Sustentável, a Educação para a 
Compreensão Internacional, etc., para atingir os mesmos objetivos”. O documento “Educação 
para a Cidadania – linhas orientadoras”, da DGE partilha estes mesmos princípios. 

O representante do CICL salienta a ideia de que o conceito está em constante evolução. 
Tendo surgido, inicialmente, como parte da estratégia de sensibilização e da cooperação para 
o desenvolvimento ligada ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, tem vindo a evoluir 
durante os últimos anos. Neste sentido, nos últimos anos, a tendência é de deixar para trás a 
sua ligação com temas do Norte/Sul e abordar outros mais relacionados com o processo 
educativo para preparar os e as cidadãs (crianças e jovens) para os desafios do mundo 
global, promovendo a sua participação. 

O discurso das ONGD foca a importância de “proporcionar instrumentos (informação, 
pensamento crítico) aos cidadãos para compreenderem a complexidade do mundo”. Num 
mundo repleto de ‘informação’, é crucial implementar “abordagens pedagógicas que levem 
os cidadãos a selecionar informação, a refletir, a fazer escolhas (individuais e coletivas) e a 
pô-las em prática”. Foi salientada a importância do processo de “consciencialização” que 
conduz a ações coerentes movidas pelos valores de equidade, solidariedade e justiça social. 

Questionados sobre os temas (Justiça Social e Económica, Direitos Humanos, 
Diversidade, Paz e Ambiente 7 ) mais apropriados na definição do ECG, os quatro 
entrevistados concordaram que estes estavam interligados: 

                                                        
6 Estas duas ONGD representam um papel muito importante na ED em Portugal uma vez que são cofundadoras e membros da Rede de 
Educação para a Cidadania Global e estiveram envolvidas na elaboração do Referencial de ED (em parceria com a DGE e o CICL, como já 
mencionado anteriormente). De salientar que enquanto as entrevistas aos representantes do CICL e da DGE foram individuais, a 
entrevistas aos dois representantes das ONGD foi feita em conjunto. 
7 Temas identificados no âmbito do projeto Global Schools como os pilares da Educação para a Cidadania Global. 
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 DGE – num mundo interdependente e globalizado que carece de cidadania 
global, os temas relacionam-se. 

 CICL – numa abordagem de ED, talvez o foco principal seja na justiça social e 
económica, no entanto, se alargarmos o foco para a ECG, estão interligados. 

 ONGD – a caraterística principal da ED é exatamente a interligação entre estes 
temas e ver cada um através da lente do outro, por exemplo a análise dos Direitos 
Humanos através dos olhos da Diversidade. 

 

2.2 Currículo do Ensino Básico formal e a sua adequação para lidar com os 
desafios do mundo global 

Para a DGE, a resposta é afirmativa se o currículo responder às prioridades que 
garantam o direito a uma justa e efetiva igualdade de oportunidades no acesso à educação. 
Num mundo em transformação é importante ter alguns aspetos em consideração: as escolas 
não podem dar resposta a tudo sozinhas, portanto é essencial uma parceria efetiva com as 
famílias, as comunidades e as políticas sociais; além disso, devido à importância dos 
docentes (no primeiro ciclo, o regime é de monodocência) é importante focarmo-nos nas 
práticas educativas dos e das docentes. Foi salientado que, em Portugal, o currículo baseia-se 
nos seguintes princípios para preparar os cidadãos e as cidadãs para enfrentarem os desafios 
de um mundo em constante transformação: promover a qualidade da educação; integrar 
efetivamente as dimensões do conhecimento, teoria e prática, dando relevância à 
aprendizagem experimental; apostar na flexibilidade na estruturação dos cursos de 
formação; promover a articulação de currículos e o rigor na avaliação; reforçar a natureza 
transversal da educação para a cidadania; valorizar a língua e cultura portuguesas em todas 
as componentes curriculares; utilizar as TIC nas várias componentes curriculares; consolidar 
a autonomia pedagógica e organizacional das escolas na gestão do currículo. 

O representante do CICL salientou a ideia de que quando nos referimos ao currículo, não 
deveríamos só pensar nos conteúdos mas analisar a sua organização, o tempo dedicado, as 
metodologias, etc. 

Os representantes das ONGD são da opinião de que o atual currículo não está alinhado 
com os valores da ED, sendo influenciado pela lógica do mercado, o que se comprova 
principalmente pelas reformas realizadas nos últimos quatro anos. Foram dados exemplos, 
como o foco excessivo no desenvolvimento cognitivo das crianças, nas ditas matérias 
fundamentais - matemáticas e línguas - e nos resultados e ranking das escolas. Perdeu-se a 
visão de uma escola baseada em saberes mais abrangentes, complexos e interligados, 
preparada para questionar e utilizar o pensamento crítico, na procura de alternativas. 
Também salientaram que no campo metodológico há uma falta de coerência - não se 
promove a participação, a iniciativa própria, a cooperação, etc. A mensagem nas escolas hoje 
em dia está mais centrada na competição, acumulação de saberes e na preparação para 
exames. 

 

2.3 A presença de ED/ECG no Ensino Básico formal 

A DGE salienta que a ED é um processo a longo prazo que prevê a mudança de valores, 
atitudes e comportamentos e que a escola é apenas um dos atores neste processo não lhe 
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podendo ser imputado todo o papel. No entanto, o entrevistado reforçou a ideia de que 
existem várias maneiras de integrar temas de ECG nas escolas e que esta deveria ser uma 
abordagem presente desde logo no planeamento e na organização da escola como um todo: 
através dos projetos educativos das escolas; através da coerência daquilo que é dito e feito 
(poupar água, por exemplo); integrada em todas as disciplinas, fazendo parte dos conteúdos 
e metodologias; na relação entre os atores nas escolas; na gestão da escola e nos processos 
participativos; na relação estabelecida com a comunidade. O caráter transversal da Educação 
para a Cidadania oferece a cada docente a responsabilidade de abordar estes temas. Ao 
analisar o currículo, observa-se que no 1.º ciclo há uma hora por semana dedicada a 
atividades diversas, as quais poderão integrar atividades de ECG; no 2º ciclo a escola pode 
facultar uma hora de uma disciplina escolhida pela escola sendo a Educação para a Cidadania 
uma delas. Existe também a oportunidade de as escolas promoverem projetos e diversas 
atividades extracurriculares e usaram ainda as Atividades de Enriquecimento Curricular. 

O representante do CICL salientou que a ECG é, na educação formal da atualidade e 
desde a lei de 2012, abordada de um modo transversal. Esta lei trouxe polémica uma vez que 
diminuía as áreas não disciplinares (Área de Projeto, Educação para a Cidadania, etc.). No 
entanto, do seu ponto de vista, as escolas ainda gozam de grande autonomia o que lhes 
permite encontrar outras soluções: atividades oferecidas pelas escolas para enriquecer o 
currículo (Atividades de Enriquecimento Curricular); visitas de estudo; projetos geridos pelas 
escolas. Há vários métodos para utilizar os conteúdos das diversas disciplinas de um modo 
transversal (Línguas, Matemática e Ciências – Naturais e Sociais). 

Os representantes das ONGD referiam o caráter transversal e não obrigatório da ECG no 
currículo como uma desvantagem para a verdadeira introdução destes temas. De acordo 
com a sua linha de pensamento, no momento, a opção de abordar temas de ECG é uma 
escolha pessoal de cada docente e o impacto nas crianças é reduzido. Foi também salientado 
que a ED/ECG faz parte de uma área muito mais abrangente, denominada “Educação para a 
Cidadania” (em conjunto com 14 outras áreas) e se um professor ou professora tiver de 
escolher entre 15 áreas, com certeza escolherá algo mais fácil e prático. Lembraram que não 
é fácil abordar as temáticas, sobretudo porque é provável que os e as docentes não estejam 
familiarizados com os temas complexos da ED/ECG. Para estes entrevistados verifica-se ainda 
nestas 15 áreas uma confusão entre educação cívica (segurança rodoviária ou educação 
financeira) e educação para a cidadania. Ambos comentaram que sentiam a falta do global, o 
estímulo da prática reflexiva e o desenvolvimento do pensamento crítico. Um aspeto positivo 
a destacar é o contributo da parceria com as ONGD ou outras organizações da sociedade 
civil, por vezes requisitadas pelas escolas para intervir na sala de aula ou em alguma 
atividade geral na escola e para participar na formação de docentes na área de ED. 

 

2.4 Limitações e obstáculos na introdução de ED/ECG no Ensino Básico 
formal e formas de os superar 

O representante da DGE comentou que esta pergunta assume a existência de limitações 
e obstáculos, o que pode ser discutível. No entanto, concordando ou não, identificou 
algumas limitações muitas vezes assinaladas pelos diversos atores: a inexistência de uma 
disciplina autónoma de carácter obrigatório dedicada à ED/ECG; o maior foco em conteúdos 
e competências no currículo em vez de valores e atitudes; a extensão do currículo 
(testemunho de uma visão de ED como sendo mais um tema e não um tema transversal); a 
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falta de tempo para utilizar as metodologias ativas em sala de aula; a falta de formação 
contínua para docentes que abordem estes temas; a escassez de materiais existentes para 
utilizar dentro de sala de aula, especialmente em língua portuguesa. A ED/ECG assume a 
necessidade de observar estas limitações como desafios: as escolas têm de adotar uma visão 
forte acerca das suas prioridades e pô-las em prática através de Projetos Educativos e planos 
de atividades; têm de estabelecer protocolos com outros atores, mais especializados na área 
de ECG; os docentes têm de entender que esta tarefa é exigente e que é da sua 
responsabilidade saírem da sua zona de conforto e atualizarem a sua formação em áreas 
novas. 

O CICL aponta alguns obstáculos: a falta de recursos (embora a escassez não seja tanta 
como no passado); a mobilidade extrema dos docentes (leva anos a ficarem efetivos numa 
escola); a enfâse nos exames e a preocupação dos docentes em preparar alunos para aquele 
momento; a extensão dos conteúdos; a distribuição de tempo na escola. 

O entrevistado apresentou algumas ideias acerca de como se poderia ultrapassar estas 
dificuldades, propondo uma abordagem holística: 

 Formar docentes – concentrar os esforços na formação inicial e contínua de 
docentes e na preparação dos conselhos diretivos e dos gestores da escola, tais como 
os diretores e coordenadores; reconhecer cursos promovidos pelas ONGD, por 
exemplo, e divulgar e publicitar esses cursos a outros públicos; adaptar os cursos às 
necessidades e disponibilidade dos docentes; 

 Sensibilizar os pais, encarregados de educação e toda a comunidade escolar; 
 Exercer influência politica junto do Ministério da Educação (existe um 

protocolo para a elaboração do Referencial de Educação para o Desenvolvimento e 
para a elaboração de uma formação para docentes baseada neste documento); 

 Envolver os municípios uma vez que estes têm responsabilidade na área da 
educação, principalmente, no setor não formal. 

Um dos principais desafios é o trabalho em equipa. Neste contexto salientou: 
 Documentos estratégicos – todos os atores acima mencionados têm os seus 

documentos estratégicos. Deve haver coesão entre eles e focarem-se na promoção 
da ED/ECG entre os cidadãos e as cidadãs; 

 Avaliação – é importante promover a participação dos e das alunas no 
processo de avaliação das escolas; 

 Comunidade – é importante construir um sentido de comunidade com o meio 
envolvente da escola reconhecendo a importância das entidades locais (municípios, 
associações, outras instituições educativas, etc.) e, também, das organizações 
internacionais – UNESCO, UNICEF, Centro Norte-Sul do Conselho da Europa – ou, por 
exemplo, os processos de geminação com outras escolas; 

 Reconhecimento – seria importante desenvolver algum tipo de 
reconhecimento para as escolas como “amigas da cidadania”, ou algo similar; 

 Redes – as escolas necessitam constituir uma rede nacional e internacional de 
organizações; 

 Metodologias ativas e participativas – é fundamental melhorar as 
competências de todos os atores acima mencionados neste âmbito e na promoção 
de pensamento crítico. 
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Os representantes das ONGD consideram que este tema já foi abordado na questão 
anterior. Apenas salientaram, em oposição, as experiências positivas de terem trabalhado em 
conjunto com o CICL e a DGE na elaboração do Referencial de Educação para o 
Desenvolvimento. 

 

2.5. Instrumentos normativos e recomendados que mais influenciem o 
ensino da ED/ECG no Ensino Básico formal 

O entrevistado da Direção-Geral da Educação referiu os seguintes documentos: 

 O decreto-Lei 139/2012, de 5 de julho, alterado pelo Decreto-Lei 91/2013, de 
10 de julho, e pelo Decreto-Lei 176/2014, de 12 de dezembro. Estes documentos 
estabelecem que: “que a educação para a cidadania enquanto área transversal seja 
passível de ser abordada em todas as áreas curriculares, não sendo imposta como 
uma disciplina isolada obrigatória, mas possibilitando às escolas a decisão da sua 
oferta nos termos da sua materialização disciplinar autónoma”;  

 O documento “Educação para a Cidadania – linhas orientadoras”; 
 Os Referenciais para as 15 áreas da Educação para a Cidadania, estando 

alguns já elaborados e outros em elaboração); 
 O Referencial de Educação para o Desenvolvimento, cujo processo de 

elaboração terminou em 2016. 

O representante do CICL salientou, a nível nacional: 

 A Estratégia Nacional de Educação para o Desenvolvimento (ENED) e o seu 
Plano de Ação. A ENED tem uma das metas, a segunda, dedicada à educação formal. 
As atividades estão relacionadas com três pontos principais – formação (inicial e 
contínua), elaboração de materiais didáticos e com a promoção da escola como um 
todo; 

 O Protocolo entre o CICL e a DGE para o desenvolvimento do Referencial da 
Educação para a Desenvolvimento, em parceria com duas ONGD, o CIDAC e a FGS; 

 O Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, que refere a Educação para a 
Cidadania; 

 As linhas orientadoras da Educação para a Cidadania, elaboradas pela DGE. 

A nível internacional: 

 UNESCO - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: no Objetivo 4, o ponto 
4.7 refere-se à cidadania global; 

 OCDE (Política de Cooperação para o Desenvolvimento) – o índice PISA, por 
exemplo, por agora incluir aspetos de cidadania; 

 As publicações do Conselho da Europa – principalmente decorrentes do 
trabalho do Centro Norte-Sul através das suas conferências, conclusões e 
recomendações;  

 Os estudos e peer-reviews do GENE – rede de governos europeus e de outras 
agências, com trabalho nesta área desde Maastricht8; 

                                                        
8 I Congresso sobre Educação Global, organizado pelo Centro Norte-Sul do Conselho da Europa, realizado em Maastricht em 2002 e 
que resultou na “Declaração de Maastricht”. 
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 O programa DEAR e o “Commission Staff Working Document on DE” da 
Comissão Europeia; 

 A Política de Cooperação para o Desenvolvimento da OCDE que determina 
critérios para a análise de assuntos relacionados com a Educação para o 
Desenvolvimento quando se realiza um processo de revisão pelos pares a um 
determinado país. 

Os representantes da ONGD entrevistados salientaram dois documentos: 

 O Referencial de Educação para o Desenvolvimento – sublinharam o processo 
de elaboração, sendo prova do interesse dos principais atores na área (CICL e DGE) e 
um exemplo do processo participativo, envolvendo instituições públicas, 
organizações da sociedade civil e todos os atores interessados, já que houve um 
processo de consulta pública do documento. No entanto, mostraram algumas 
preocupações acerca do impacto do documento nas escolas – chegará aos docentes? 
O seu conteúdo será conhecido? O programa contemplará estes assuntos? 
Realçaram ainda a importância de realizar uma formação para preparar os 
professores e as professoras para utilizarem o documento; 

 A ENED – documento importante uma vez que estabeleceu o contexto da ED 
em Portugal. Talvez não esteja bem divulgado nem seja muito conhecido, não tendo 
cumprido plenamente a sua função. No entanto, promoveu algumas atividades que 
envolveram os principais atores na área e que também atraiu algumas pessoas, tais 
como docentes, o que, por sua vez, proporcionou a possibilidade de parcerias e 
projetos nas escolas e nas ONGD. A Rede de Educação para a Cidadania Global é um 
dos exemplos. É de salientar que a existência de um objetivo, o segundo, dedicado à 
educação formal, é um importante reconhecimento da importância do setor. O 
Protocolo e o Contrato-Programa para a elaboração do Referencial de Educação para 
o Desenvolvimento subscrito pelo CICL, DGE e duas ONGD resultaram ainda da ENED. 
Reforçaram a ideia de que a principal realização da ENED foi o estabelecimento de 
vínculos de confiança pessoais e institucionais entre os grupos de trabalho 
envolvidos na sua implementação, o que é fundamental. 
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3. Análise Conceptual 

 
 
3.1 Definição dos conceitos principais 

Em Portugal, o conceito utilizado a nível institucional é o de Educação para o 
Desenvolvimento. Não podemos esquecer que o Camões – Instituto da Cooperação e da 
Língua é um dos principais atores envolvidos na ENED e que, conforme declarado nos 
Relatórios de Acompanhamento da ENED, é o financiador mais importante de ED em 
Portugal (20% das atividades comunicadas pelas ONGD obtiveram algum financiamento do 
CICL). 

No entanto, no âmbito das ONGD, é importante observar que a maioria já começou a 
utilizar o conceito de Educação para a Cidadania Global, em vez de ED ou numa versão 
conjunta, considerando que esta última está mais relacionada com os assuntos do Norte/Sul. 

O debate sobre este assunto ocorreu em Portugal dentro do âmbito do processo de 
elaboração da ENED, como se pode verificar através do objetivo geral: “Promover a 
cidadania global através de processos de aprendizagem e de sensibilização da sociedade 
portuguesa para as questões do desenvolvimento, num contexto de crescente 
interdependência, tendo como horizonte a acção orientada para a transformação social”. 

Existem certas instituições que utilizam o termo Educação Global, por influência de 
instituições europeias, como o Conselho Nacional da Juventude, mas é menos comum. 

O conceito Educação para o Desenvolvimento surge, no Ministério da Educação, 
contextualizado no âmbito da Educação para a Cidadania. De acordo com as Linhas 
Orientadoras estabelecidas pela Direcção-Geral da Educação esta inclui: 

 Educação Rodoviária 
 Educação para o Desenvolvimento 
 Educação para a Igualdade de Género 
 Educação para os Direitos Humanos 
 Educação Financeira 
 Educação para a Defesa e a Segurança 
 Voluntariado 
 Educação Ambiental a Educação para o Desenvolvimento Sustentável 
 Dimensão Europeia da Educação 
 Educação para os Média 
 Educação do Empreendedorismo 
 Educação para a Saúde e a Sexualidade 
 Educação do Consumidor 
 Educação Intercultural 
 Educação para o Risco. 

As principais definições de Educação em Portugal surgem, em 2009, coligidas na 
Estratégia Nacional de Educação para o Desenvolvimento, também colocada em relação a 
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outros conceitos: “enquanto educação para a transformação social, a ED pode ser 
considerada um dos ramos de um contexto que propicia o desenvolvimento de diversas 
“educações para…” dedicadas a temáticas específicas mas com vários elementos de 
aproximação entre elas” (ENED, 2009, p. 18). Segundo o mesmo documento são estas 
“Educações para…” a Educação para a Paz, a Educação para os Direitos Humanos, a 
Educação Ambiental e a Educação para o Desenvolvimento Sustentável, a Educação 
Intercultural, a Educação para a Igualdade de Género, a Educação Global, a Educação para a 
Cidadania Global e a Educação para “Aprender a Viver Juntos”. 

Na ENED podem ser encontradas as seguintes definições: 

 Definição da Plataforma Portuguesa das ONGD - 2002: 

“A Educação para o Desenvolvimento é um processo dinâmico, interativo e participativo 
que visa: a formação integral das pessoas; a consciencialização e compreensão das causas 
dos problemas de desenvolvimento e das desigualdades locais e globais num contexto de 
interdependência; a vivência da interculturalidade; o compromisso para a ação 
transformadora alicerçada na justiça, equidade e solidariedade; a promoção do direito e do 
dever de todas as pessoas, e de todos os povos, de participarem e contribuírem para um 
desenvolvimento integral e sustentável” (ENED, 2009, p. 16).  

A Educação para o Desenvolvimento não pode ser confundida com campanhas de 
angariação de fundos, marketing organizacional, ou informação oficial para a ajuda ao 
desenvolvimento. A singularidade da Educação para o Desenvolvimento está na sua ligação 
ao Sul, que sempre é considerado quer nos discursos quer nas propostas feitas. Por esta 
razão, é diferente de outras “Educações para…”. 

 Definição da Visão Estratégica para a Cooperação Portuguesa – 2005 

“A Educação para o Desenvolvimento (ED) constitui um processo educativo constante 
que favorece as inter-relações sociais, culturais, políticas e económicas entre o Norte e o Sul, 
e que promove valores e atitudes de solidariedade e justiça que devem caracterizar uma 
cidadania global responsável. Consiste, em si mesma, num processo ativo de aprendizagem 
que pretende sensibilizar e mobilizar a sociedade para as prioridades do desenvolvimento 
humano sustentável. Trata-se de um instrumento fundamental para a criação de uma base 
de entendimento e de apoio junto da opinião pública mundial, e também da portuguesa, 
para as questões da cooperação para o desenvolvimento. Embora a ED não se restrinja à 
educação formal, é importante que esta seja incorporada progressivamente nos currículos 
escolares, à semelhança do que acontece com outros países europeus, para que a educação 
formal reflita e contribua para a criação de cidadãos atentos, exigentes e participativos na 
vida e na solidariedade globais. A coordenação com o Ministério da Educação nesta matéria 
é fundamental. Por outro lado, as temáticas de ED não se confinam só a matérias de caráter 
internacional, antes potenciam soluções e respostas para questões transversais da nossa 
sociedade, nomeadamente o respeito pela multiculturalidade, as questões da imigração e da 
inclusão social; a luta contra a pobreza; as campanhas de educação para a saúde e as de 
sensibilização ambiental; a questão da responsabilidade social empresarial, do consumo 
sustentável e do comércio justo; e a responsabilidade social dos media”  (ENED, 2009, p. 16). 
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3.2. Rede de conceitos 
 

O esquema que se segue foi elaborado com base na Estratégia Nacional de Educação 
para o Desenvolvimento (p. 18-22) onde, como já foi referido, é definida a relação entre a 
Educação para o Desenvolvimento, o conceito principal utilizado no documento oficial, e as 
outras “Educações para…”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Educação para o 
Desenvolvimento 

Educação 
para a Paz 

Educação 
para 
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O documento também define os aspetos comuns e os aspetos específicos entre os 
conceitos indicados (ENED, 2009, p. 22): 
 

 

 
Aspetos comuns 

 
Aspetos específicos 

 Processo de aprendizagem com base em valores 
que se comprometem com a formação integral 
das pessoas 

 

 Centralidade conferida às realidades e 
perceções do Sul ou das periferias num 
sistema de interdependência Norte-Sul e ou 
centro-periferia. 

 Princípios: justiça e equidade social, 
solidariedade, cooperação, co-responsabilidade, 
diálogo, participação. 

 Objetivos específicos: 
Explicitação das causas estruturais dos 
problemas globais e locais, das desigualdades 
e das injustiças 

 Objetivo geral: transformação social 
 Questionamento do desenvolvimento, tanto 

na sua vertente teórica como prática. 

 Âmbitos educativos: educação formal, não 
formal e informal 

 

 Metodologias: privilegia a participação, a 
horizontalidade, a construção coletiva e 
cooperativa do conhecimento e da ação. 

 

 Coerência entre teoria e prática, entre conteúdo 
e forma, entre processo e produto. 

 

 Transdisciplinaridade 
 

 

 
 

Tal como já indicado, mesmo que na linguagem oficial a ED seja o conceito mais utlizado, 
no mundo das ONGD, a Educação para a Cidadania Global está a fazer alguns progressos, 
tendo sido mesmo incluído no objetivo geral da Estratégia Nacional: “promover a cidadania 
global através de processos de aprendizagem e de sensibilização da sociedade portuguesa 
para as questões do desenvolvimento, num contexto de crescente interdependência, tendo 
como horizonte a ação orientada para a transformação social” (ENED, 2009, p. 28). 

 

3.3. Metodologias 

De acordo com a informação fornecida pela Estratégia Nacional de Educação para o 
Desenvolvimento as principais formas de intervenção da ED são a sensibilização, a 
intervenção pedagógica e a influência política, sendo a intervenção pedagógica, o seu foco. 

“Intervenção pedagógica: dirige-se potencialmente a todas as pessoas, entidades e 
grupos informais e constitui o “coração” da ED, porque promove a aprendizagem da leitura 
crítica das desigualdades locais e globais, num contexto de interdependência e de 
identificação das suas causas e a mobilização para o compromisso com a transformação 
destas realidades. Implica conhecer, refletir, problematizar, encontrar ou criar propostas 
alternativas para as situações ou modelos que perpetuam a injustiça e tentar concretizá-las. 
Em coerência, exige um envolvimento ativo dos sujeitos, tanto individuais como coletivos, na 
revisão permanente das suas próprias perspetivas e práticas” (ENED, 2010, p. 23) 
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4. Considerações finais 
 

 

4.1 Acerca da ED em Portugal 

 No início da história da ED em Portugal, o ator principal foi a sociedade civil, e, 
num processo bottom-up, foi esta sociedade civil que contaminou os atores do 
estado, que aderiram mais tarde mas assumindo a sua responsabilidade no mesmo; 

 A elaboração da Estratégia Nacional de Educação para o Desenvolvimento foi 
um processo bastante participativo e permitiu a criação de uma rede de atores 
interessados no tema; 

 Este processo criou um sentimento de apropriação da estratégia por todas as 
partes interessadas que fazem a diferença na sua implementação. 

4.2   Acerca de ED na Educação formal 

 Na ENED, há um objetivo específico (em quatro) dedicado à educação formal, 
o que salienta a importância dada a este tema; 

 A Direção Geral da Educação, representante do Ministério da Educação, 
assumiu o compromisso com a ENED, fazendo parte da Comissão de 
Acompanhamento da ENED; 

 O Decreto-Lei n.º 139/2012 de 5 de julho estabelece a Educação para a 
Cidadania como transversal e como complemento ao que é oferecido pelas escolas, 
nomeadamente através do desenvolvimento de projetos e atividades da sua 
iniciativa; 

 A DGE, nesse mesmo ano apresentou as suas linhas orientadoras para a 
Educação para a Cidadania onde elenca os 15 temas que os docentes podem abordar 
–  sendo a Educação para o Desenvolvimento uma delas; 

 Neste contexto, o CICL e a DGE subscreveram um protocolo e o subsequente 
Programa-Contrato, convidando ainda duas ONGD, para a elaboração de um 
Referencial de Educação para o Desenvolvimento para as escolas e para a formação 
para docentes. 

4.3    Principais desafios 

 Manter o financiamento para esta área de trabalho em tempos de crise e 
cortes orçamentais; 

 Criar condições no currículo para abordar concretamente a ED/ECG na escola, 
diminuindo programas extensos, o foco nos resultados, a importância dos rankings, 
etc. 

 Investir na formação de docentes (inicial e contínua) para que possam mais 
facilmente integrar a ED/ECG no seu currículo, ultrapassando a tentação (e 
limitações) de considerar estes temas como um elemento adicional, extra, ao seu 
trabalho diário; 

 Estabelecer parceiras fortes entre as escolas e outros atores envolvidos na 
ED/ECG;  
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 Avançar das boas políticas para as práticas na realidade das escolas – verifica-
se um bom enquadramento político, existem bons documentos orientadores, mas a 
ED/ECG ainda não faz parte das práticas dos e das professoras devido à falta de 
conhecimento, de oportunidade, de formação, de recursos e de tempo, entre outros 
fatores. 
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