PLANO DE AÇÃO DA CS11 PARA TRIÉNIO 2019-2021
METODOLOGIA A APRESENTAR NA REUNIÂO DO DIA 10 de JULHO

ASPECTOS A TRATAR
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ODS = 17 objetivos (que incluem 169 metas) para o desenvolvimento sustentável definidos em
setembro de 2015 no âmbito de uma declaração da ONU: “Transformando o nosso mundo:
Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”.
ODS – OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

O foco da Educação e Formação devem ser os ODS nº4 e nº17, o primeiro como garantia de uma educação
inclusiva, equitativa e de qualidade, que se prolongue ao longo da vida; o segundo pelo imperativo de
resolução em rede dos problemas que a nossa sociedade enfrenta.
ODS 4
•
•
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Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa
Promover oportunidade de aprendizagem ao longo da vida para todos
➢ Educação Inclusiva - como se traduz nos diversos universos da educação e formação?
➢ Educação de Qualidade – que indicadores associados a cada setor da educação e formação?
➢ Educação Equitativa – que escolhas e que expetativas para cada um de nós’?Aprendizagem
ao longo da Vida – que oportunidades e condições objetivas para reciclagem?

Desde 2000, houve enorme progresso na promoção do acesso universal à educação primária
para as crianças ao redor do mundo. Para além do foco na educação básica, todos os níveis de
educação estão contemplados no objetivo de desenvolvimento sustentável 4, que aponta como
fundamental a promoção de uma educação inclusiva, igualitária e baseada nos princípios de
direitos humanos e desenvolvimento sustentável. A promoção da capacitação e
empoderamento dos indivíduos é o centro deste objetivo, que visa ampliar as oportunidades
das pessoas mais vulneráveis no caminho do desenvolvimento.
O tema dos ODS pode constituir-se como um instrumento de trabalho conjunto de todo o edifício
educativo, abrindo portas para uma colaboração inexistente, até à data. Nesse sentido, seria importante
encontrar um projeto que colocasse a trabalhar em conjunto os diversos sectores do ensino e formação,
tendo exatamente como base os ODS.

PORQUÊ?
Abordar os desafios que colocam os 17 ODS é responsabilidade de todos.
As instituições de educação e formação (IEF), devido ao seu papel de difusão de conhecimento
e da sua relevância na sociedade, são chamadas a desenvolver uma ação mais dinâmica no
cumprimento dos ODS.
Em contrapartida, assumindo um compromisso explícito, as IEF têm oportunidade de mostrar o
seu impacto na sociedade, de incorporar nas suas formações as temáticas dos ODS, criar novas
parcerias, encontrar novas fontes de financiamento, e dar visibilidade ao seu compromisso com
a Agenda 2030.
O que está a ser pedido é que a Educação assuma um papel de liderança no processo de generalização e
integração dos ODS na sociedade.
O Sector da Educação, pelas suas características e, em particular, pela sua independência e liberdade, é
dos poucos que ainda está em condições de liderar este processo (embora possam existir já conflitos de
interesse).
O espaço da educação deverá ser caracterizado por:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Liberdade
Espírito crítico
Democracia
Pensar um pouco “fora da caixa”
Organização aberta e complexa
Capacidade de influência

As IEF são reconhecidas como entidades neutras pela sociedade, instituições em que se pode confiar
estando publicada legislação que confere autonomia pedagógica alargada a todos ao setores.
A educação tem uma abrangência territorial que poucas instituições conseguem e uma aceitação pela
sociedade muito alargada, pois é vista como independente dos interesses instalados

POSSÍVEIS RAZÕES PARA O COMPROMISSO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO COM OS ODS

3
O que os ODS trazem para as IEF?
Aumenta a procura de formação
sobre ODS
Proporcionam uma definição
globalmente aceite e
compreendida do conceito de
instituição responsável
Oferecem uma estrutura para
demonstrar o impacto caudaso
Criam novas formas de
financiamento
Apoiam a colaboração com novos
parceiros tanto internos como
externos

Conhecimento
Aprendizagem
Demonstração
Impacto
Colaboração

O que trazem as IEF para os
ODS?
Proporcionam soluções,
conhecimento e ideias
inovadoras para os ODS
Formam os atuais e futuros
executores e responsáveis
de implementar os ODS
Servem de modelo sobre
como apoiar, adotar e
implementar os ODS na
governança, nas políticas de
gestão e na cultura
Desenvolvem lideranças
intersectoriais que orientam
os ODS

COMO?
O tema dos ODS pode constituir-se como um instrumento de trabalho conjunto de todo o edifício
educativo, abrindo portas para uma colaboração inexistente, até à data. Nesse sentido, seria importante
encontrar um projeto que colocasse a trabalhar em conjunto os diversos sectores do ensino e formação,
tendo exatamente como base os ODS. Como?
Os ODS oferecem uma nova e integradora forma de comunicar e demonstrar a entidades externas –
incluindo os governos e cidadãos – como as IEF contribuem para o bem-estar global e local, portanto, o
seu impacto e relevância.
Os ODS constituem uma nova agenda que se pode vir a constituir como um instrumento de trabalho
colaborativo e de aproximação de todos, integrando os objetivos de cada um com os objetivos coletivos
de uma sociedade mais sustentável. Fazer dos ODS, no seu conjunto, um fator de mudança que
comprometa todos, desde os governos, às empresas, à indústria, à sociedade civil e à educação e
formação, baseado na interdisciplinaridade e na cidadania.
Os ODS quebram as fronteiras e as barreiras entre os diversos atores e permitem um compromisso
coletivo que não tem sido possível até agora. Não apenas por terem origem nas Nações Unidas, mas
porque encerram, em si, aspetos decisivos para a sustentabilidade do nosso planeta, mas também porque
comprometem, todos e cada um, numa agenda que tem como foco acabar com as desigualdades e
defender os direitos humanos mais básicos: direito à saúde, direito à educação, direito à liberdade, direito

à habitação, direito à alimentação, no fundo o Direito à Vida, num planeta para todos e com perspetiva
de longa duração (ecologicamente equilibrado).
Os ODS permitem conjugar os objetivos de dois mundos que pareciam andar de costas voltadas: aquele
que poderíamos chamar o “Sistema”, caracterizado por um apoio incondicional a uma economia de
mercado voltada para um consumismo extremo, gerador de desigualdade e de injustiça, dominado pelo
sector financeiro e mercantilista; e o “Alternativo”, que valoriza as comunidades sustentáveis, os
pequenos produtores e consumidores, mais voltado para um crescimento em qualidade de vida do que
do próprio PIB, que sabe que não podemos continuar a olhar a terra como uma fonte inesgotável de
matérias primas como se de uma renda se tratasse.
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Hoje, o sistema social ocidental da grande produção, da agricultura, da indústria, dos químicos, do
crescimento económico constante, do agravar das desigualdades, da falta de coesão social, da
sobrevalorização da economia e do dinheiro, está a revelar as suas fraquezas, pois assenta na destruição
do planeta. Tudo isto obriga a uma aproximação de posições e uma união de esforços dada a
complexidade da situação.

As IEF podem aproveitar os recursos existentes e as experiências de outras instituições que já
começaram a trabalhar os ODS, sendo que a maneira como deverão atuar dependerá do seu
tamanho, contexto, potencial de formação (e investigação), disponibilidade financeira, valores,
prioridades e necessidades da sua envolvente.
A contribuição das IEF pode ser feita através:
1.
2.
3.
4.

Do ensino e aprendizagem
Da investigação, transferência de conhecimento e de tecnologia
Da Governança institucional, políticas de gestão e de extensão institucional
Liderança social

VISÃO GERAL DE POSSÍVEIS CONTRIBUIÇÕES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO
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Investigação e
transferência de
conhecimento inter e
intradisciplinar
Inovações e soluções
Implementação local e
nacional
Capacitação para a
investigação

Governança e gestão nas
instituições alinhadas
com os ODS na prestação
de contas

Educação para o
desenvolvimento
sustentável
Empregos para
implementar os ODS
Capacitação
Mobilizar e envolver a
juventude

Compromisso público
Ação e diálogo
intersectorial
Desenvolviemnto de
políticas e defesa dos ODS
Mobilização e
posicionamento dos
setores em relação aos
ODS
Evidenciar o compromisso
do setor da Educação

QUANDO?
Etapas:
2019
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1. REFLEXÃO: identificar prioridades, oportunidades e dificuldades, incluindo os
principais grupos de interesse e líderes potenciais para os ODS (entre os quais se
inserem os responsáveis pelas ações) – processo em curso, iniciado a 5 de junho
2. MAPEAMENTO/DIAGÓSTICO: conhecer e identificar o que se está a fazer
a. Cada IEF deve identificar internamente (recorrendo eventualmente a
documentos estratégicos como o PE, PA, …) e mapear/analisar que ações
contribuem para a implementação dos ODS
b. Eventual aplicação do questionário adaptado do THE Sustentabilidade às IEF
3. PARTILHA/DIVULGAÇÃO:
a. Cada IEF representada na CS11 pode disponibilizar-se para partilhar algumas
das Práticas identificadas e suscetíveis de serem replicadas por outros IEF
através de pitch de 5 min nas sessões plenárias utilizando meios (poster? Ppt?)
passíveis de publicação
b. Independentemente do pitch, cada IEF representada na CS11 pode apresentar
uma ficha de Práticas identificadas e suscetíveis de serem replicadas por
outros, passíveis de compilação para publicação
2020
4. DESENVOLVER COMPETÊNCIAS: Aderir à Agenda 2030 através do desenvolvimento de
competências e liderança interna dos ODS
a. Formação/workshops sobre os ODS para dirigentes e líderes potenciais,
ministrada por peritos (possíveis formadores/rede de peritos: ISCTE, U_MINHO,
IPVC, UTAD, UAb, UA, …).
5. DEFINIR ESTRATÉGIA: integrar, implementar e incorporar os ODS nas estratégias,
políticas e planos da IE (no Plano Estratégico, de Atividades, …)
a. Construir um “business case” para a IE dar visibilidade, apoiar, valorizar as
atividades relacionadas com os ODS dentro da IE, eventualmente reforçando
com mais meios e/ou outras iniciativas complementares de acordo com
recursos disponíveis (Como podemos reforçar as iniciativas/ações
internamente? Como podemos motivar a IE para o desenvolvimento de ações
complementares?).
6. ACOMPANHAR: monitorizar, avaliar e comunicar as suas ações relativamente aos ODS
a. Declaração de Compromisso com os ODS (pequena declaração, assinada pelos
responsáveis da IE em que esta se compromete a apoiar e promover os ODS
assim como a informar sobre as atividades de reforço dos objetivos (finais de
2020).

2019
DIAGNÓSTICO
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INTEGRAÇÃO

METAS
Proposta de organização de ações nas instituições da CS11 com perfil idêntico para que seja possível
desenvolver a rede.
Formar um grupo nacional e grupos regionais de pessoas especializadas nos ODS e identificar lacunas.
A CS11 está numa posição privilegiada para estruturar um projeto que, partindo dos ODS, trabalhe a
interligação das diversas áreas da Educação e da Formação, o que poderia constituir um fator de inovação.

Metas do Objetivo 41
4.1 Até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino primário e
secundário livre, equitativo e de qualidade, que conduza a resultados de aprendizagem
relevantes e eficazes
4.2 Até 2030, garantir que todos os meninos e meninas tenham acesso a um desenvolvimento

de qualidade na primeira infância, cuidados e educação pré-escolar, de modo que estejam
prontos para o ensino primário
4.3 Até 2030, assegurar a igualdade de acesso para todos os homens e mulheres à educação
técnica, profissional e superior de qualidade, a preços acessíveis, incluindo universidade
4.4 Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que tenham habilidades
relevantes, inclusive competências técnicas e profissionais, para emprego, trabalho decente e
empreendedorismo
4.5 Até 2030, eliminar as disparidades de gênero na educação e garantir a igualdade de acesso
a todos os níveis de educação e formação profissional para os mais vulneráveis, incluindo as
pessoas com deficiência, povos indígenas e as crianças em situação de vulnerabilidade
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Em: http://www.agenda2030.org.br/ods/4/

4.6 Até 2030, garantir que todos os jovens e uma substancial proporção dos adultos, homens e
mulheres, estejam alfabetizados e tenham adquirido o conhecimento básico de matemática
4.7 Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessárias
para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação
para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade
de gênero, promoção de uma cultura de paz e não-violência, cidadania global, e valorização da
diversidade cultural e da contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável
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4.a Construir e melhorar instalações físicas para educação, apropriadas para crianças e sensíveis
às deficiências e ao gênero e que proporcionem ambientes de aprendizagem seguros, não
violentos, inclusivos e eficazes para todos
4.b Até 2020 substancialmente ampliar globalmente o número de bolsas de estudo disponíveis
para os países em desenvolvimento, em particular, os países de menor desenvolvimento
relativo, pequenos Estados insulares em desenvolvimento e os países africanos, para o ensino
superior, incluindo programas de formação profissional, de tecnologia da informação e da
comunicação, programas técnicos, de engenharia e científicos em países desenvolvidos e outros
países em desenvolvimento
4.c Até 2030, substancialmente aumentar o contingente de professores qualificados, inclusive
por meio da cooperação internacional para a formação de professores, nos países em
desenvolvimento, especialmente os países de menor desenvolvimento relativo e pequenos
Estados insulares em desenvolvimento

METAS RELACIONADAS COM O ENSINO E APRENDIZAGEM
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RESUMO DE POSSÍVEIS CONTRIBUTOS DAS IEF

METAS DOS ODS RELACIONADAS DIRETAMENTE COM A ID&I
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RESUMO DE POSSÍVEIS CONTRIBUTOS DAS IEF
•
•
•
•
•
•

Fomentar e promover os ODS como um tema de investigação dentro das IEF;
Apoiar todas as perspetivas de abordagem de investigação necessárias para falar sobre
ODS, incluindo a investigação interdisciplinar e transdisciplinar;
Apoiar e fomentar a inovação para soluções de desenvolvimento sustentável;
Apoiar ativamente a implementação nacional e local dos ODS;
Defender o apoio nacional e a coordenação da investigação sobre ODS;
Apoiar o desenvolvimento de capacidades para que os países emergentes
desenvolvam e participem em investigações sobre os ODS.

EXEMPLOS DE AÇÕES QUE AS IEF PODEM ADOTAR PARA CONTRIBUIR PARA OS ODS
ATRAVÉS DE OPERAÇÕES INTERNAS
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…
(outros exemplos existem para os outros ODS)

RESUMO DE POSSÍVEIS CONTRIBUTOS DAS IEF
EXEMPLOS DE ATIVIDADES QUE PODEM CONTRIBUIR PARA UMA LIDERANÇA SOCIAL
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RESUMO DE POSSÍVEIS CONTRIBUTOS DAS IEF
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A coordenação da CS11
5 de Julho 2019

