PARCERIAS
LOCAIS
EDUCAÇÃO
PARA O
DESENVOLVIMENTO

"A ED é compreendida como um processo de aprendizagem ao longo da vida, comprometido com a formação integral
das pessoas, o desenvolvimento do pensamento crítico e eticamente informado, e com a participação cidadã.
Este processo tem como objetivo último a transformação social no sentido da prevenção e do combate às
desigualdades sociais, nomeadamente às desigualdades entre mulheres e homens, do combate à discriminação, da
promoção do bem-estar nas suas múltiplas dimensões, da inclusão, da interculturalidade, da justiça social, da
sustentabilidade, da solidariedade e da paz, tanto ao nível local como ao nível global."
(https:/ened-portugal.pt/)

“A Estratégia Nacional de
Educação para o
Desenvolvimento (ENED 20182022) resulta de um
processo coletivo e
participativo promovido por
várias entidades públicas e
da sociedade civil.

Esta Estratégia sucede à
ENED 2010-2016,
contribuindo para o reforço
do compromisso político
nacional na área da ED num
contexto institucional cujo
papel central é assumido
pelo Camões – Instituto da
Cooperação e da
Língua, I. P.”

(https://ened-portugal.pt)
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"A ENED 2018-2022 inclui quatro objetivos
fundamentais, que propõe sejam
alcançados nos cinco anos da sua vigência,
dando continuidade aos trabalhos
desenvolvidos no âmbito da Estratégia
anterior.

Tendo em vista atuar no sentido da
construção de sociedades mais justas,
solidárias, inclusivas, sustentáveis e
pacíficas, consideraram-se os dois primeiros
objetivos como necessários; os dois últimos
objetivos foram identificados como criando
condições facilitadoras do processo de ED
a nível nacional."

(https://ened-portugal.pt)

ATORES DE ED

Escolas e comunidades educativas, incluindo
todos os níveis e ciclos de educação, ensino
e formação
Organizações da sociedade civil (OSC) e
movimentos sociais

OBJETIVOS

1. Reforçar a capacidade de intervenção em
matéria de ED
2. Alargar o alcance e a qualidade da
intervenção em ED
3. Afirmar a importância e promover a

Órgãos de soberania e administração pública

transversalização da Educação para o

à escala local, regional e nacional

Desenvolvimento

Partidos políticos

4. Consolidar a implementação da ENED

Empresas e organizações empresariais
Fazedores de opinião

ÂMBITOS DE AÇÃO

PRINCÍPIOS DE AÇÃO

Educação Formal

Coerência

Educação Não Formal

Justiça social

Educação Informal

Cooperação
Não discriminação

Corresponsabilidade
Participação
Equidade
Solidariedade
Igualdade

