University Educators for Sustainable Development (UE4SD)

Nota de imprensa: O projeto UE4SD termina com a apresentação de um
recurso de formação profissional único
30 de Setembro de 2016
O projeto University Educators for Sustainable Development (UE4SD), baseado numa parceria de
intituições de ensino superior de toda a Europa para o desenvolvimento sustentável, termina em
Setembro de 2016. Durante os últimos três anos o UE4SD atingiu os seus objetivos através de uma
série de atividades e intercâmbios centrados no desenvolvimento profissional dos educadores. O
projeto produziu materiais que proporcionaram uma visão compartilhada da educação para o
desenvolvimento sustentável para diferentes contextos culturais, proporcionou suporte ao
desenvolvimento profissional de competências EDS dos educadores e estimulou políticas educativas
relevantes a diferentes níveis, do institucional ao europeu. Os principais resultados do projeto são:
•

•

•

•
•

O desenvolvimento de uma rede de 53 parceiros europeus, através de reuniões anuais,
comunicação on-line e contribuições ativas tanto ao próprio processo de desenvolvimento do
projeto como aos seus resultados;
Um processo de consultas de que resultaram uma série de informes, que possibilitaram a
construção de uma panorâmica compartilhada do conhecimento atual e experiências recentes
relativas ao desenvolvimento profissional da EDS na Europa.
Partilha de experiências e reflexões sobre iniciativas e projetos selecionados para produzir a
Leading Practice Publication que incluiu exemplos significativos de desenvolvimento
profissional em EDS;
O início de um programa piloto da Academia de UE4SD, oferecendo um modelo e um conjunto
de experiências reais com equipas universitárias desenvolvendo as suas competências em EDS;
Uma síntese das aprendizagens e de conhecimentos adquiridos no projeto, assim como
destacados exemplos de práticas e produtos da Academia UE4SD, incluídos na Plataforma Online de Recursos.

A última das atividades chave do projeto foi a Academia UE4SD, que acolhe os resultados alcançados
em anteriores etapas. O processo de desenvolvimento da Academia UE4SD foi concebido e
coordenado pelo Grupo de Coordenação UE4SD, sob a liderança da Universidade Autónoma de Madrid
e envolveu quatro instituições parceiras do projeto UE4SD. O principal objetivo da Academia é
fomentar a mudança institucional nas universidades, apoiando os educadores universitários a
desenvolverem as suas próprias competências em EDS, incluindo as capacidades de liderança e as
capacidades de mudança necessárias para facilitar os processos de transformação das instituições para
a sustentabilidade.
A Academia proporcionou o espaço, o tempo e o apoio a estas equipas para a reflexão criativa e para
assegurar que o desenvolvimento ótimo de cada um dos projetos da Academia:
•
•
•

reflete criticamente as especificidades culturais próprias da EDS;
utiliza o diálogo para gerar um maior conhecimento sobre o desenvolvimento profissional em
EDS;
desenvolve uma compreensão pessoal e coletiva na prática da EDS;

•

Identifica os desafios e oportunidades em projetos de EDS.

Assim a Academia UE4SD poderá ampliar as oportunidades de reconhecimento das competências e de
implementação de práticas profissionais em EDS. Baseando-se no progresso de cada instituição,
relacionado com a EDS e outras ações desenvolvidas no âmbito do UE4SD, a Academia UE4SD
proporciona uma oportunidade para a cooperação em EDS entre as universidades, para lá deste
projeto.
Os próximos passos para a rede gerada no projeto UE4SD são:
•
•
•
•

A partilha de resultados: difusão e comunicação dos produtos e ideias do projeto, através das
suas publicações e da presença numa variedade de eventos e fóruns.
Aplicação das aprendizagens: transpondo as aprendizagens e experiências para o trabalho dos
parceiros, utilizando as oportunidades existentes para as por em prática e avançar na EDS.
Manter a colaboração: procurando vias para manter a conexão e ajuda mútua, através do
intercâmbio entre pares ou de novas iniciativas forjadas através do UE4SD.
Influenciar a prática: usando os recursos e aprendizagens do projeto para iniciar mudanças nas
ideias e nas políticas sobre o desenvolvimento profissional neste sector.

No geral o projeto proporcionou uma nova e influente prática no desenvolvimento profissional nas
universidades, que contribuiu com sucesso para o desenvolvimento de políticas de EDS, especialmente
aquelas iniciadas a nível nacional através do Programa de Ação Global (GAP) para a EDS da UNESCO e
da Estratégia de Educação para o Desenvolvimento Sustentável da UNECE. O projeto juntou atores
chave em EDS, envolvendo 53 parceiros de 33 países, tendo impacto em 3000 universidades europeias
e em mais de 24 milhões de estudantes. Estes três anos de intensa cooperação foram liderados pela
University of Gloucestershire (Reino Unido) organizada em quarto grupos regionais: Norte
(coordenado pela University of Gloucestershire), Sul (Universidad Autónoma de Madrid, Espanha),
Este (Cherles University Prague, República Checa), e Oeste (Leuphana University of Lüneburg,
Alemanha).
Todos os materiais do projeto podem ser encontrados no seguinte endereço: http://www.ue4sd.eu/
Os principais recursos e vias para futura colaboração encontram-se no endereço:
http://platform.ue4sd.eu/pathways.php
O desenvolvimento da Academia como produto do projeto UE4SD foi financiado pela Comissão
Europeia através do Progama Lifelong Learning. A informação sobre a Academia está disponível no
seguinte endereço: http://platform.ue4sd.eu/ue4sd_accademy.php
Para mais informação sobre a Academia, contactar com Work Package Lead prof. Javier Benayas,
javier.benayas@uam.es.
Pode obter mais informação sobre o projeto UE4SD contactando com Project Lead Prof. Daniella
Tilbury na Universidade de Gibraltar, daniella.tilbury@unigib.edu.gi, ou com a coordenação do projeto
UE4SD na Universidade de Gloucestershire: ue4sd@glos.ac.uk e na página web do projeto:
http://www.ue4sd.eu.

