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Atividades Passadas  

setembro 
  

Lançamento do 10º número da revista Sinergias - diálogos educativos para a transfor-
mação social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Início da 4ª edição do projeto Sinergias ED 

I 

 

Este número é dedicado ao tema “Educação para o Desenvolvimento e 

para a Cidadania Global na Agenda 2030: aprendizagens e desafios para 

a colaboração entre atores” e tenta problematizar possíveis caminhos 

que possam dar resposta ao estado de crise que vivemos. Não nos refe-

rimos apenas à atual situação de pandemia em que nos encontramos. 

Mas aos fatores estruturais que nos discriminam enquanto seres huma-

nos com direitos básicos de existência e que nos separam em privilegia-

dos e desfavorecidos, “desenvolvidos” e “em desenvolvimento”, viventes 

e sobreviventes.O 10º número da Revista Sinergias - Diálogos Educati-

vos para a Transformação Social é o resultado da colaboração com a 

Revista de Fomento Social, de Espanha, no âmbito do projeto europeu 

Bridge 47 – Building Global Citizenship. 

A revista está disponível, de forma gratuita, no website do pro-

jeto Sinergias ED.  

A  4ª edição do projeto Sinergias ED  arrancou no mês de setembro de 

2020. 

Esta edição, "Sinergias ED: alargar e aprofundar as relações e aprendiza-

gens colaborativas entre ação e investigação em Educação para o De-

senvolvimento", foi idealizada para, entre outros resultados espera-

dos, alargar e aprofundar espaços de encontro, de partilha e de ação 

coletiva da Comunidade Sinergias ED. O seu objetivo específico será o 

de alargar a abrangência e aprofundar a qualidade das relações e das 

aprendizagens colaborativas entre agentes de ação e investigação em 

ED. 

O projeto tem a duração de 3 anos (de setembro de 2020 a agosto de 

2023) e continua a ser promovido em conjunto pelo Centro de Estudos 

Africanos da Universidade do Porto (CEAUP) e pela Fundação Gonçalo 

da Silveira (FGS), sendo cofinanciado pelo Camões – Instituto da Coope-

ração e da Língua e com o apoio da Universidade do Porto.  

http://www.sinergiased.org/
http://www.sinergiased.org/


 

Publicação online - Elefantes, Rinocerontes e outras espécies 

 

https://www.africanos.eu/index.php/pt/publicacoes/livros-electronicos-e-b/e-b-ceaup/945-

elefantes-rinocerontes-e-outras-esp%C3%A9cies 

 

 

 

Atividades Futuras 

Outubro 

II Jornadas de ED - “ A educação para o desenvolvimento e os objetivos de desen-
volvimento sustentável 

 

17 de outubro de 2020, evento online 

 

 

 

 

 

 

Este livro resultou de um projeto inicial para uma história do comércio do 

marfim saído ao longo dos séculos pelos portos moçambicanos e pelo sul 

da Tanzânia (e Zanzibar) onde chegavam também caravanas idas de 

Moçambique. Seria uma parte do livro sobre as caçadas tradicionais dos 

agricultores moçambicanos. Todavia, quando os dois textos ganharam 

forma, o das caçadas tradicionais propriamente ditas e o do comércio, 

ficou claro que a matança dos elefantes, dos rinocerontes e de outros 

animais para a obtenção dos dentes, dos cornos, das peles, da carne e 

de mais despojos para o mercado teve outras e mais importantes origens 

que as caçadas tradicionais. Lancei-me, então, ao estudo dos contextos 

e dos processos dessas matanças, assim como das redes dos tráficos, 

mesmo anteriores ao colonialismo imperial moderno e no pós-

colonialismo. Dessa exploração resultou o presente livro, tendo o estudo 

das caçadas tradicionais, numa narrativa de carácter mais etnográfico, 

ficado para uma futura publicação. 



 

Colóquio internacional: O mito das origens, pontos de encontro entre filosofias 
europeias e africanas 

 

  27 e 28  de outubro de 2020,  FLUP. 

https://www.africanos.eu/index.php/pt/noticias/item/281-col%C3%B3quio-internacional-o-mito-das-origens,

-pontos-de-encontro-entre-filosofias-europ%C3%A9ias-e-africanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convite para artigos - Africana Studia 

 

https://www.africanos.eu/index.php/pt/noticias/item/275-convite-para-artigos-as 

 

 

 

 

 

 

O Conselho Editorial da Africana Studia convida para publicação de artigos  nos seguintes números: 

AS 34 - arquivo sobre Culturas Urbanas Popular em África 

Prazo para submissão de artigos: 31 de  dezembro de 2020; 

  

AS 35 – arquivo sobre Desporto e Poder em África 

Prazo para submissão de artigos: 30 de Junho de 2021 

  

Consulte as normas editoriais da AS:  

https://www.africanos.eu/index.php/pt/africana-studia/normas-de-publicacao 



 

Convite para artigos -  Journal US-Africa Studies  

 

  

  

https://www.africanos.eu/index.php/pt/noticias/item/278-chamada-para-artigos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   
 

 

 

 

O Journal US-Africa Studies é um jornal internacional, académico e inter-

disciplinar publicado em Portugal pelo Centro de Estudos Africanos da Uni-

versidade do Porto (CEAUP).  

A TJUSAS publica artigos originais, revistos por pares e de alta qualidade 
que podem contribuir de uma maneira inovadora para lidar com as relações 
sociais e políticas EUA-África. Destina-se a abordar as políticas dos EUA 
em relação ao continente  para avançar com o conhecimento das diferentes 
regiões geopolíticas, juntamente com muitas outras relações políticas, eco-
nômicas, sociais e culturais bilaterais EUA-África. 

Para as normas editoriais e outras informações, por favor consulte: 

https://www.africanos.eu/index.php/en/editions/the-
journal-of-us-africa-studies-tjusas/944-the-journal-of-us-
africa-studies-tjusas  

 

 

https://www.africanos.eu/index.php/en/editions/the-journal-of-us-africa-studies-tjusas/944-the-journal-of-us-africa-studies-tjusas
https://www.africanos.eu/index.php/en/editions/the-journal-of-us-africa-studies-tjusas/944-the-journal-of-us-africa-studies-tjusas
https://www.africanos.eu/index.php/en/editions/the-journal-of-us-africa-studies-tjusas/944-the-journal-of-us-africa-studies-tjusas

