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APRESENTAÇÃO
Vivemos tempos de profunda transformação à
escala global. Os sinais de mudança, positivos
e negativos, manifestam-se todos os dias, à
nossa volta, perto e longe, em todas as áreas de
atividade social, económica e política.
Nesta mudança participam pessoas, estados, organizações da
sociedade civil, empresas, fundações e organizações multilaterais em
todo o mundo, que trazem consigo capacidades, recursos e inovações,
transformando sistemas de desenvolvimento de dentro para fora e de
fora para dentro.
Acreditamos que está na altura de participarmos mais ativamente
nesta mudança, abrindo espaço para a reflexão e diálogo, em língua
portuguesa, sobre inovação e transformação global. Para nós, o
desenvolvimento não é um projeto linear com um resultado final
bem definido. Entendemo-lo como mudança positiva, como propôs
Robert Chambers, o que nos permite refletir sobre o desenvolvimento
que queremos, de quem, para quem. Subscrevemos os princípios do
Manifesto para uma Prática de Desenvolvimento Diferente (Doing
Development Differently), porque acreditamos que o desenvolvimento
é um processo mais complexo do que o discurso generalizado sobre a
“coerência das políticas” ou as boas práticas sugere, feito de vencedores
e perdedores. Na Oficina Global (OG), o diálogo no espaço público
(cívico no sentido político do termo) tem uma importância central.

A OG é uma iniciativa do Mestrado em Desenvolvimento e Cooperação
Internacional (MDCI) do ISEG/Universidade de Lisboa com apoio
do CEsA - Centro de Estudos sobre África e Desenvolvimento e tem
o ativismo através da investigação-ação na sua génese. O objetivo é
reforçar o papel da Universidade como ponto de conexão, encontro e
recurso para todos estes atores que estão a trabalhar para a mudança
no desenvolvimento global, através da formação, investigação e
estágios em parceria com Organizações Não-Governamentais de
Desenvolvimento (ONGD) e outras instituições públicas e privadas.
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Visão

OG: HISTÓRIA E DESTAQUES

Uma comunidade de língua
portuguesa na cooperação para
o desenvolvimento global ativa e
aberta ao diálogo.

A Oficina Global foi lançada oficialmente em 2021,
mas as primeiras atividades tiveram lugar em 2020.

Missão
Um espaço, físico e virtual, de
reflexão e ação sobre questões
de desenvolvimento global, em
português, através do fomento
de um diálogo construtivo e
permanente entre os diversos
atores da cooperação para o
desenvolvimento global.

Valores
•
•
•
•
•
•

Autonomia e liberdade
intelectual
Espírito de investigação e
parceria
Aprendizagem na prática
Análise crítica e reflexiva
Respeito pela diversidade
Partilha e cooperação

Respondendo ao interesse dos alunos do MDCI, diante do cancelamento
dos Seminários em Estudos do Desenvolvimento (ou DS Seminars)
devido à pandemia de Covid-19, foi organizado entre abril e maio
de 2020 um ciclo de conversas virtuais para debater o impacto da
pandemia no futuro da governação global – essas conversas depois
dariam origem ao Podcast Oficina Global.
Também em 2020, foram realizadas duas formações sobre a utilização
da Teoria da Mudança na gestão de projetos de cooperação para o
desenvolvimento. A primeira teve lugar no ISEG, nos dias 27 e 28
de fevereiro. A segunda realizou-se nos dias 17 e 18 de novembro,
na plataforma Microsoft Teams. Nas duas formações participaram
colaboradores de ONGD portuguesas, alunos do MDCI e investigadores.
Foram duas experiências diferentes (a primeira em formato presencial
e a segunda em formato virtual) e positivas, como revelaram as
avaliações dos participantes realizadas após as formações.
No dia 5 de janeiro de 2021 é lançado o blogue da Oficina Global. O
blogue da OG é um espaço para refletir e agir, em língua portuguesa,
rumo à transformação global. Faz uma curadoria de textos sobre
diversos temas relacionados com desenvolvimento global para inspirar
o debate e incentivar ações de mudança social. Os textos publicados
são traduções para o português de outros blogues com os quais foram
estabelecidas parcerias para o propósito de republicações, contribuições
externas e de alunos do MDCI. Há ainda notícias sobre as atividades

Oficina Global
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DESTAQUES DO BLOGUE

que a Oficina Global está a realizar e entrevistas em que convidados
respondem a perguntas elaboradas pela nossa equipa relativamente a
um tema.
Para marcar o lançamento da Oficina Global, foi promovido no dia 4
de março de 2021 um debate online sobre os desafios que a pandemia
impõe aos ativistas da mudança social. O evento marcou também o
lançamento da versão em português do livro “Onde Começa a Mudança”
(em formato e-book). Estiveram presentes o autor do livro, Duncan
Green, Professor de Desenvolvimento Internacional da London School
of Economics (LSE) e Conselheiro da Oxfam GB, Iara Pietricovsky,
Presidente da Forus International e co-diretora da Abong, e Clara
Raposo, Presidente do ISEG, sob a moderação de Luís Mah, Professor
no ISEG e co-fundador da Oficina Global.

Lançamento do blogue

Downloads e-book
“Onde começa a Mudança”

Artigos publicados

Originais

Visualizações

Utilizadores

05/01/2021
81

11 043

85

43

2 982

Localização dos utilizadores

Outros: 19%
Moçambique: 2%

Portugal: 44%

EUA: 10%
Brasil: 25%

Oficina Global
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Top 5
Artigos originais mais lidos

Top 5
Artigos republicados mais lidos

1

1

Agenda 2030: do Global para o Local
Gabriel Londe Medeiros

2

O Dia da Terra na Era do Antropoceno
Rafaela Almeida e Gabriel Londe Medeiros

3

Oficina Global entrevista: Ana Sofia Fernandes
sobre o Tráfico de Seres Humanos e o Sistema
de Prostituição

241

Pesca ilegal ameaça cavalos-marinhos em
Portugal
Ana Luiza Penna, Isabelle Marie de Araújo e Rafaela Almeida

5

É preciso cuidar do cuidado
Ana Sofia Souto

Paulo Feytor Pinto na Revista Académica Ñemityrã

189

2

103

3

Equipa OG

4

Educação de qualidade e política linguística
nos países africanos de língua portuguesa

102
93

Economia Donut para um século XXI próspero
Kate Raworth e Tine Hens no blogue The Green European Journal

Cabo Delgado é Moçambique
Dom Alberto Vera Arejula, Comissão Episcopal de Justiça e Paz –
Moçambique

4

O poder da filantropia no desenvolvimento
internacional
Arun Kumar e Sally Brooks no blogue Developing Economics

5

Como investidores chineses podem reduzir o
impacto de commodities
Ward Warmerdam e Tom Picken no blogue Diálogo Chino

184
70
56
48
46
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A OFICINA GLOBAL NAS
REDES SOCIAIS
Facebook
317

Gostos na página

332

Seguidores

57%

33,5%

Twitter
129

Seguidores

Youtube
209

Visualizações

85

Inscritos

8

Vídeos

LinkedIn
Artigo republicado mais lido

196

Seguidores

57%

educação de qualidade e política linguística nos países africanos

de língua portuguesa, por

Paulo Feytor Pinto na Revista Académica Ñemitỹrã

Podcast
208

Reproduções

9 Episódios

18%
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Instagram
772

Seguidores

58%

25%

Top publicações de maior alcance:

1

Convite para inscrição na formação “Como agir para
mudar o mundo”

2

#DicadaOG: Cinco filmes para pensar a crise
das migrações

3

Destaques do relatório “O estado da proteção social”
da OIT

4

#NoBloguedaOG Perspectivas Pós-coloniais no
desenvolvimento

5

Citação do Relatório Los Pueblos Indígenas y Tribales y
la Gobernanza de los Bosques - FAO, FILAC (2021)

Oficina Global
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E-book

“ONDE COMEÇA A MUDANÇA”

A Oficina Global, por meio de uma parceria com o ISEG e a Oxfam,
traduziu para o português o livro de Duncan Green, “Onde Começa
a Mudança” (How Change Happens, no título original). O livro é
uma leitura obrigatória para todos os que procuram transformar o
mundo, sejam eles ativistas, membros do governo e administração
pública, intelectuais, empreendedores, cidadãos. Green usa exemplos
e estudos de caso de ativistas e organizações de todo o mundo para
descrever os processos que levaram a determinadas mudanças sociais.
Através de uma perspetiva que põe em evidência questões sistémicas
e relacionadas com o poder, o autor acaba por escrever um livro que é
também um guia prático para a mudança.
A versão portuguesa conta com uma introdução de Clara Raposo,
Presidente do ISEG-ULisboa, e um prefácio de Katia Maia, Diretora
Executiva da Oxfam Brasil, e de Iara Pietricovsky, Membro do Colegiado
de Gestão do INESC. O download gratuito pode ser feito no blogue.

“Onde Começa a Mudança”
“How Change Happens”, no título original, é um livro de Duncan Green, traduzido para português pela
Oficina Global em parceria com o ISEG e a Oxfam
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Sendo um conteúdo semestral, um tema central guia o debate em cada
newsletter. Em cada edição são trazidos conteúdos inéditos, como
entrevistas com personagens de interesse, além de dicas de leituras,
filmes e podcasts e, claro, os destaques do blogue e principais eventos
do semestre.
Newsletter nº 1, Jun 2021

Ativismo em tempos de Covid-19
O tema da primeira newsletter foi o ativismo,
já que este está na génese da OG. O editorial,
escrito pela co-fundadora Ana Luísa Silva,
aborda os desafios colocados pela pandemia e
como estes também deram um impulso para
o início dos trabalhos da Oficina, que nasceu
da necessidade cada vez mais urgente de criar
pontes entre a universidade e os muitos atores
que trabalham todos os dias por um mundo melhor, mais inclusivo,
livre, resistente e justo.
Lê aqui a nossa newsletter

Relatório Anual 2021

O ativismo está na nossa génese. Não
queremos uma universidade fechada
em si mesma, mas aberta ao mundo,
que contribua ativamente para a
transformação em curso: política,
económica, ambiental, social.
Ana Luísa Silva,

Co-fundadora da Oficina Global e Doutoranda em Estudos do
Desenvolvimento

Newsletter nº 2, Dez 2021

O Clima em Destaque: limites
planetários, justiça climática e COP6
Na segunda edição, o fio condutor dos
diversos conteúdos foram os debates em torno
das mudanças climáticas e do pós-COP26.
A newsletter dá destaque à Kapuscinski
Development Lecture do Diretor do Potsdam
Institute for Climate Impact Research, Johan
Rockström, no ISEG, inclui um editorial com
a investigadora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de
Lisboa e Fellow da World Academy of Art & Science, Olivia Bina, e uma
entrevista exclusiva com a ativista do Coletivo Climáximo, Eva Falcato.
Lê aqui a nossa newsletter

Ilustração (com modificações): Asis Percales for ArtistsForClimate.org/ CC-BY-NC-SA 4.0

A newsletter da OG foi pensada para aproximar a OG do dia-a-dia dos
estudantes, investigadores e interessados nas áreas do desenvolvimento
global, cooperação internacional e transformação social. O objetivo é
poder oferecer a toda a comunidade mais um formato para consumir
os nossos conteúdos, diretamente na caixa de entrada do seu e-mail.

Ilustração (com modificações):Hansel Obando/ Virtual Gallery for Shifting Power/ CC BY-NC-SA 4.0

NEWSLETTER
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Olivia Bina,

Instituto de Ciências Sociais - Universidade de Lisboa | Fellow World Academy of Art & Science
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Ilustração (com modificações): Anna Denardin for ArtistsForClimate.org/ CC-BY-NC-SA

O otimismo é uma dimensão importante
da sobrevivência. No entanto, parece que
talvez tenhamos chegado ao momento
em que admitir a derrota é o passo
mais necessário para encontrar novos
caminhos de esperança.
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OG EM 2021
Em 2021, a OG desenvolveu projetos nas áreas de
investigação, formações e divulgação de ciência.
Os projetos foram desenvolvidos, em grande
parte, em parceria com outras organizações
portuguesas, reforçando a importância de
uma ação conjunta para transformação global.
Também procuraram envolver os alunos do MDCI
de forma a ser uma fonte de aprendizagem e
desenvolvimento profissional para os mesmos.
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Blogue

Debates

Investigação

Formação
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Podcast

05/01 - Lançamento do blogue

10/08 - A Nova Finança para o Desenvolvimento

25/02 - Debate sobre transformação social

17/08 - As Agências de Cooperação do Futuro

04/03 - Lançamento da Oficina Global e debate sobre o livro
“Onde Começa a Mudança”
26/03 - Lançamento do estudo “O Futuro da Cooperação
Internacional para o Desenvolvimento: fragmentação,
adaptação e inovação num mundo em mudança”
20/04 - Dia Mundial da Terra: desafios das alterações globais
e perspetivas para o amanhã
27/04 - As mudanças climáticas e os desafios para o amanhã
25/06 - Newsletter Nº 1: Ativismo em tempos de Covid-19
03/08 - A cooperação num Mundo Multiplexo

Relatório Anual 2021

06/10 - Palestra “Protegendo o clima - Rumo a um futuro
sustentável”
07/10 - Webinário “Inovação para o Desenvolvimento na
Sociedade Civil Organizada”
15/12 - Como Agir para Mudar o Mundo - Implementação
das campanhas
16/12 - Lançamento do estudo “A Rede Cáritas em Portugal
e a Resposta à Covid-19
20/12 - Newsletter Nº 2: O Clima em Destaque: limites
planetários, justiça climática e COP 26

Oficina Global
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Investigação
Dez 2020 - Mar 2021

O Futuro da Cooperação Internacional para o
Desenvolvimento: fragmentação, adaptação e inovação
num mundo em mudança
Estudo realizado a pedido da Plataforma Portuguesa das ONGD, a
partir da necessidade de produzir conhecimento que permita às suas
associadas uma análise mais informada sobre a transformação do
sector da Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (CID).
Assim, o estudo traça a evolução da CID, discutindo os desafios
enfrentados pelos seus principais atores, públicos e privados, e
oferece linhas orientadoras baseadas na adaptação e inovação para se
pensar e agir perante a complexidade, fragmentação e fragilidade do
mundo multiplexo. O estudo foi publicado em março de 2021 e foram
realizadas duas apresentações públicas: no “Workshop de capacitação
sobre tendências e perspetivas na cooperação” em 28 janeiro de 2021
e no Webinário “Cooperação para o Desenvolvimento: tendências e
perspetivas” em 26 de março de 2021.
Equipa: Luís Mah (Responsável Científico), Ana Luísa Silva
(Investigadora) e Luís Pais Bernardo (Investigador)
Financiamento: 3.980€ - Plataforma Portuguesa das ONGD

Capa do relatório “O Futuro da Cooperação Internacional para o Desenvolvimento:
fragmentação, adaptação e inovação num mundo em mudança”

Oficina Global
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Abr-Ago 2021

A Rede Cáritas em Portugal e a Resposta à Covid-19
O estudo é fruto de uma parceria entre o CEsA e a Cáritas Portuguesa
e analisou a importância da ação social da Rede Cáritas em Portugal
num contexto inesperado e de emergência, ao documentar a resposta
da organização à pandemia de Covid-19. Realizado entre abril e agosto
de 2021, teve o relatório lançado oficialmente no dia 16 de dezembro de
2021 numa sessão no ISEG que contou com a presença da Presidente
do ISEG, Clara Raposo, da Presidente da Cáritas Portuguesa, Rita
Valadas, e da Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social,
Ana Mendes Godinho.

Equipa: Luís Mah (Coordenador e Responsável Científico), Ana Luísa Silva
(Investigadora), Luís Pais Bernardo (Investigador) e Renata Assis (Assistente
de Investigação)
Financiamento: 15.443,94 € - Cáritas Portuguesa (financiado pela E-Redes)

Capa do relatório “A Rede Cáritas em Portugal e a Resposta à Covid-19”

Oficina Global
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Jul 2021 – Mar 2022

Abr-Ago 2021

Mudança e Inovação nas ONGD Portuguesas

Perspetivas do desenvolvimento dos jovens residentes
na Freguesia de Santa Clara, Lisboa, pós-pandemia
de Covid-19

Estudo sobre a inovação para o desenvolvimento no contexto das ONGD
portuguesas, realizado em parceria com a Plataforma Portuguesa das
ONGD e financiado pelo Camões, I.P.. O estudo faz um mapeamento
da cultura, capacidade, estruturas de apoio à inovação existentes nas
ONGD portuguesas, busca identificar obstáculos à inovação e conclui
com reflexões sobre possíveis caminhos para construção de um
contexto mais propício para inovação no setor do desenvolvimento.
No âmbito do estudo também foram realizados dois webinários. O
primeiro webinário ocorreu em 7 de outubro de 2021 e abordou o tema
da “Inovação para o Desenvolvimento na Sociedade Civil Organizada”
em uma sessão aberta cuja gravação está disponível no YouTube. O
segundo webinário, que aconteceu no dia 5 de janeiro de 2022, foi
direcionado para colaboradores de ONGD e após uma apresentação
dos resultados preliminares do estudo contou com um espaço de
partilha de experiências. Em ambos os eventos foi expresso o interesse
por parte das ONGD de mais espaços para debater o tema. O relatório
completo sobre o estudo será lançado em março de 2022.

Equipa: Ana Luísa Silva (Coordenadora e investigadora), Franciely Torrente
(Assistente de Investigação) e Renata Assis (Assistente de Investigação)
Financiamento: 12.320€ - Camões, I.P. e CEsA

O estudo identifica e analisa as perspetivas, oportunidades e barreiras
de desenvolvimento dos jovens entre 15 e 24 anos, residentes na
Freguesia de Santa Clara, e procura compreender os efeitos da
pandemia de Covid-19 sobre esses jovens, de forma a verificar a
integração das necessidades dos jovens no plano de desenvolvimento
local da freguesia. A Freguesia de Santa Clara está localizada numa
zona periférica da cidade, integrada no programa Bairros e Territórios
de Intervenção Prioritária (BIP/ZIP) da Câmara Municipal de Lisboa
devido à sua diversidade cultural e vulnerabilidades da população. O
estudo teve início em setembro de 2021 e a publicação do relatório está
prevista para março de 2022.

Equipa: Hemma Tengler (Coordenadora e investigadora), Gabriel Medeiros
(Assistente de Investigação), Ana Luíza Penna (Assistente de Investigação),
Rafaela Almeida (Assistente de Investigação), Jéssica Tavares (Assistente de
Investigação)
Financiamento: 14.151,66€ - Doador particular (Hemma Tengler)

Oficina Global
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Formação
Out-Dez 2021

Set 2021 - Jan 2022

Mapeamento de oferta Pós-Graduada e bolsas
nos PALOP

Como Agir para Mudar o Mundo

Mapeamento realizado a pedido da Fundação Calouste Gulbenkian,
com o objetivo de melhorar a adequabilidade das bolsas concedidas
pela Fundação às necessidades dos países parceiros. O estudo procedeu
entre outubro e dezembro de 2021 com a recolha e análise de dados
sobre a oferta de cursos de Pós-Graduação, Mestrado e Doutoramento
oferecidas pelas instituições de Ensino Superior públicas e privadas
dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) e as bolsas
de estudo oferecidas para os estudantes oriundos desses países. O
relatório foi entregue à Fundação Calouste Gulbenkian em janeiro de
2022.

Equipa: Susana Réfega (Coordenadora) e Isabelle de Araújo (Assistente de
Investigação)
Financiamento: 2.380€ - Fundação Calouste Gulbenkian

Esta formação explora as várias definições de advocacia, desmistifica-a
e mostra aos participantes quem são os atores da mudança e como a
advocacia em prol duma mudança social surge a partir das realidades
vividas pela população. A ação foi dirigida aos alunos do ISEG e de
outras faculdades da Universidade de Lisboa dos cursos de licenciatura
e mestrado e contou com a participação de 19 estudantes.
Para dotar os participantes de conhecimentos teóricos e práticos
das estratégias de advocacia/promoção de mudança, das técnicas de
comunicação e dos passos para desenhar uma campanha de advocacia,
nas duas primeiras fases são explorados conceitos, abordagens e
exemplos de advocacia social e na última fase é realizado o desenho e
implementação de campanhas para a mudança. Foram implementadas
as campanhas “Universitários sem fronteiras” com apoio da ONGD Ser
Mais Valia e “Iluminar o conhecimento com energia renovável” com
apoio da Associação de Estudantes do ISEG (AEISEG).

Oficina Global
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Debates
Fev 2021

Abr 2021

Debate sobre a transformação social

Dia Mundial da Terra: desafios das alterações globais e
prespetivas para o amanhã

Debate exclusivo para os alunos do Mestrado em Desenvolvimento
e Cooperação Internacional do ISEG sobre a participação dos
movimentos sociais e da sociedade civil organizada nos processos de
transformação social, realizado no dia 25 de fevereiro. A conversa
reuniu a ex-Presidente da Plataforma Portuguesa das ONGD e
Diretora da Fundação Fé e Cooperação (FEC), Susana Réfega, e a
doutoranda em Estudos de Desenvolvimento no ISEG e co-fundadora
da Oficina Global, Ana Luísa Silva, e foi moderada pelo Professor de
Desenvolvimento do ISEG e co-fundador da Oficina Global, Luís Mah.
Lê mais sobre o debate

Debate online realizado no dia 20 de abril sobre as mudanças climáticas
e os desafios para o amanhã, em parceria com o Núcleo Académico
para a Proteção Ambiental (NAPA/ISCSP). O debate foi moderado
pela dupla de influenciadores digitais Bruno Lisboa e João Kraeski
(Livre Para) e contou com a participação de três convidados: Máriam
Abbas, Investigadora do Observatório do Meio Rural (OMR), em
Moçambique e Doutoranda em Estudos de Desenvolvimento no ISEG;
Susana Fonseca, colaboradora na área de economia circular e membro
da direção da Zero - Associação Sistema Terrestre Sustentável; e Tomás
Hipólito, membro do coletivo Climáximo.
Lê mais sobre o debate

Mar 2021

Out 2021

Lançamento do livro “Onde Começa a Mudança”

Kapuscinski Development Lectures no ISEG (CEsA/OG):
“Protegendo o clima – Rumo a um futuro sustentável”

Debate sobre os desafios que a pandemia global impõe aos ativistas da
mudança social realizado no dia 4 de março a propósito do lançamento
da versão portuguesa do livro “Onde Começa a Mudança” (How
Change Happens, no original em inglês), traduzido pela OG com apoio
do ISEG e da Oxfam. Estiveram presentes o autor do livro, Duncan
Green, Professor de Desenvolvimento Internacional da London School
of Economics (LSE) e Conselheiro da Oxfam GB, Iara Pietricovsky,
Presidente da Forus International e co-diretora da Abong, e Clara
Raposo, Presidente do ISEG.
Lê mais sobre o debate

Palestra do Diretor do Potsdam Institute for Climate Impact Research,
Johan Rockström, sobre os desafios climáticos e o caminho rumo à um
futuro sustentável aconteceu no dia 6 de outubro. O evento, que integra
a agenda das Kapuscinski Development Lectures (KVD) - geridas
pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)
e financiadas pela Comissão Europeia -, contou com a mediação das
professoras Patrícia Melo, do ISEG, e Olivia Bina, do Instituto de
Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (ICS).
Lê mais sobre o debate

Oficina Global
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Out 2021

Webinário “Inovação para o Desenvolvimento na
Sociedade Civil Organizada”
Webinário realizado no âmbito do projeto “Mudança e Inovação nas
ONGD Portuguesas”, em parceria com a Plataforma Portuguesa das
ONGD e financiado pelo Camões, I.P., no dia 7 de outubro, sobre a
inovação no contexto da sociedade civil organizada. O debate contou
com a participação dos convidados Kees Biekart, Professor Associado
de Sociologia Política no International Institute of Social Studies,
Erasmus University em Rotterdam, Munir Ahmad, Global Innovation
Lead na Aga Khan Foundation, e Wenny Ho, Senior Staff Learning,
M&E and Knowledge, Strategy and Impact na ONG Hivos.
Lê mais sobre o debate

Palestra do Diretor do Potsdam Institute for Climate Impact Research, Johan Rockström Kapuscinski Development Lectures: “Protegendo o clima - Rumo a um futuro sustentável”
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Podcast OG
O Podcast Oficina Global, juntamente com o blogue, tem o papel de
contribuir para divulgação de ciência e dos vários debates realizados
pela OG. Os conteúdos em formato de podcast estão a ganhar cada
vez mais adeptos e por isso a importância de ter mais esse espaço
para debater sobre temas de desenvolvimento global. O podcast está
disponível nas plataformas Spotify, Google Podcasts e Podbean, que
juntas somaram 208 reproduções em 2021.
Os primeiros episódios do podcast foram lançados em 2020, no
seguimento do ciclo de conversas virtuais “Covid-19 e o futuro da
governação global”. As conversas foram editadas e disponibilizadas
em cinco episódios: 1) A ordem internacional em contexto
de Covid-19; 2) Necropolítica em tempos de Covid-19; 3)
Covid-19 e (des)igualdade de género; 4) Cidades, alterações
climáticas e sustentabilidade: e depois da pandemia? e 5)
Limites e possibilidades do sistema financeiro internacional
no combate à Covid-19 e contou com a participação de pessoas de
referência em cada uma das áreas.
Em 2021 foram lançados mais quatro episódios. O episódio 6 “As
mudanças climáticas e os desafios para o amanhã” é referente
a um evento realizado pela Oficina Global, em parceria com o Núcleo
Académico para a Proteção Ambiental (NAPA/ISCSP), a propósito do
Dia da Terra, assinalado anualmente no dia 22 de abril. O debate foi
moderado pela dupla de influenciadores digitais Bruno Lisboa e João
Kraeski (Livre Para) e contou com a participação de três convidados:
Máriam Abbas, Investigadora do Observatório do Meio Rural (OMR),

em Moçambique e Doutoranda em Estudos de Desenvolvimento no
ISEG; Susana Fonseca, colaboradora na área de economia circular e
membro da direção da Zero - Associação Sistema Terrestre Sustentável;
e Tomás Hipólito, membro do coletivo Climáximo.
Os últimos três episódios fazem parte da série “O futuro da cooperação
para o desenvolvimento”. Lançada em agosto de 2021, a série contou
com a participação de Ana Paula Fernandes, Chefe da Unidade
de Perspetiva, Relações Globais e Reformas Políticas da Direção
de Cooperação para o Desenvolvimento da Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE). No primeiro
episódio da série, “A Cooperação num Mundo Multiplexo”,
falou-se sobre as mudanças no setor num mundo cada vez mais
complexo, fragmentado e frágil. O segundo, “A Nova Finança
para o Desenvolvimento”, tratou sobre os novos modelos de
financiamento para o desenvolvimento, especialmente o papel do setor
privado. No último episódio, “As Agências de Cooperação do
Futuro”, discutiu-se sobre as importâncias das parcerias, da inovação
e do processo de digitalização das agências de cooperação.
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PARCERIAS
Para a OG, conectar indivíduos e organizações que anseiam por um
mundo melhor e mais justo é uma prioridade. Por isso as parcerias são
muito importantes. Trabalhar em busca da transformação global é uma
tarefa árdua e de longo prazo e só possível de ser realizada em coletivo.
As nossas atividades procuram unir esforços para somar capacidades e
recursos com outras organizações e indivíduos que também se dedicam
à transformação social e ao desenvolvimento sustentável.
O debate, a troca de ideias e a divulgação de diferentes formas de pensar
são um primeiro passo para despertar o ativismo que vai construindo
caminhos rumo a mudança. Por isso, foram propostas conexões
com outros blogues de forma a republicar, no blogue da Oficina
Global, versões traduzidas para o português de textos originalmente
em inglês ou espanhol, ampliando assim o alcance do debate sobre
temas relacionados com o desenvolvimento global. Assim, além de
textos originais, são feitas republicações dos seguintes blogues: The
New Humanitarian, Africa is a Country, Convivial Thinking, Green
European Journal, Shumian News, Diálogo Chino, EADI Blog, Open
Democracy.
Trabalhar em conjunto com organizações da sociedade civil portuguesa
é também um dos objetivos da Oficina Global. Essas parcerias reforçam
as ações de ambos os lados e ampliam os resultados. Em Portugal,
temos como parceiros a Plataforma Portuguesa das ONGD, a Cáritas
Portuguesa e a FEC – Fé e Cooperação.
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EQUIPA OG
Coordenação
Luís Mah
Professor auxiliar convidado no ISEG-Universidade de Lisboa e investigador no
CEsA/ISEG. Tem uma larga experiência de trabalho com a sociedade civil portuguesa
e internacional nos últimos 17 anos. Foi diretor da Objetivo 2015 - Campanha do
Milénio das Nações Unidas (2007-2011) e da Chamada Global para a Ação Contra a
Pobreza em Portugal (2005-2006). É doutorado em Estudos de Desenvolvimento pela
London School of Economics and Political Science (LSE, 2004). É o coordenador geral
da Oficina Global e principal responsável científico da iniciativa, para a qual traz a sua
vasta experiência académica e prática na área da cooperação para o desenvolvimento.

Ana Luísa Silva
Doutoranda em Estudos de Desenvolvimento no ISEG-Universidade de Lisboa,
no âmbito do qual faz investigação sobre inovação na sociedade civil organizada,
desde 2017. Tem uma experiência de mais de 10 anos de trabalho com organizações
da sociedade civil na área da cooperação para o desenvolvimento, em países como
Madagáscar, Moçambique, Nigéria, Portugal e Reino Unido. É mestre em Estudos de
Desenvolvimento pela London School of Economics and Political Science (LSE, 2009).
Traz a sua experiência académica e profissional em cooperação para o desenvolvimento,
inovação e aprendizagem organizacional nas ONGD para a investigação da Oficina
Global. Coordena ainda a editoria do blogue e as atividades de comunicação.
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Luís Pais Bernardo
Professor auxiliar convidado na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra
e investigador no CEsA/ISEG. Entre outras atividades, foi jornalista, trabalhou
no Conselho Português para os Refugiados e é co-fundador do capítulo português
da Transparency International, que continua a apoiar. Tem um doutoramento
em Sociologia pela Humboldt-Universität zu Berlin e foi investigador visitante no
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Para além de dar apoio estratégico
à coordenação, na Oficina Global participa principalmente como investigador.

Hemma Tengler
Doutorada em Geografia pela Universidade de Innsbruck, na Áustria e especialista
em Desenvolvimento Rural e Planificação Participativa. Tem vinte cinco anos de
experiência na gestão de projetos de desenvolvimento da Cooperação Internacional na
África Austral, em particular em Moçambique. Publicou os livros “Dondo no Dhondo:
Desenvolvimento Municipal Participativo” e “Búzi no Phudji: Desenvolvimento
Distrital Participativo”. Desde 2016, desempenha a função de consultora para diversas
organizações da cooperação internacional e conduz avaliações de projetos e capacitação
de parceiros locais. Na Oficina Global é responsável pela coordenação das formações.

43

Relatório Anual 2021

Colaboradores
Ana Luiza Penna
Mestranda em Desenvolvimento e Cooperação Internacional no ISEG-Universidade
de Lisboa, no âmbito do qual investiga sobre intervenção estatal e desenvolvimento
local. É licenciada em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica
do Rio de Janeiro e tem uma experiência de dois anos de trabalho em organizações da
sociedade civil no Brasil.

Franciely Torrente
Mestranda em Desenvolvimento e Cooperação Internacional pelo ISEG-Universidade
de Lisboa e licenciada em Relações Internacionais pela PUC-Minas. Tem experiência
profissional em relações internacionais e projetos de cooperação, prospecção
estratégica de parcerias, gestão de projetos, voluntariado, mobilidade académica e
global, investigação e organização de eventos.

Gabriel Londe Medeiros
Susana Réfega

investigadora no CEsA/ISEG e consultora independente na área da Cooperação
para o Desenvolvimento. Tem uma experiencia de mais de 20 anos de trabalho com
a sociedade civil e atores de desenvolvimento na Europa e no continente Africano
nomeadamente Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Ruanda, RDC, Serra Leoa,
Nigéria, assim como em Timor Leste. Foi Presidente da Plataforma Portuguesa de
ONGD (2018 -2020) e Diretora Executiva de FEC – Fundação Fé e Cooperação (20092021). É Mestre em Desenvolvimento, Cooperação Internacional e Ajuda Humanitária
pela Universidade Sorbonne - Paris I e Doutorada em Imunologia pela Université
René Descartes - Paris V. Traz a sua experiencia e conhecimento da sociedade civil,
da avaliação e aprendizagem, assim como do trabalho de advocacia e em rede para a
Oficina Global onde procura aliar a investigação à ação e cruzar o mundo académico
com processos de transformação social.

Mestre em Desenvolvimento e Cooperação Internacional pelo ISEG-Universidade de
Lisboa e licenciado em Relações Internacionais pela PUC-Minas. Tem experiência
profissional de mais de 10 anos na área da cooperação internacional e gestão de projetos
e desenvolve estudos na área do desenvolvimento sustentável alinhado aos ODS. Tem
interesse pelos temas da sustentabilidade, das cidades inteligentes e agendas globais.

Isabelle de Araújo
Mestranda em Desenvolvimento e Cooperação Internacional no ISEG-Universidade
de Lisboa. Licenciada em Comunicação Social pela Universidade de Brasília, colabora,
desde 2017, com organizações focadas no desenvolvimento inclusivo e na cooperação
Sul-Sul.
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Jéssica Tavares
Mestranda em Desenvolvimento e Cooperação Internacional e licenciada em Economia
no ISEG-Universidade de Lisboa. Tem experiência de um ano de trabalho na área
financeira, nomeadamente com fundos de pensões e recuperação de crédito.
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Voluntários
Américo Azevedo - 1º ano do Mestrado em Desenvolvimento e Cooperação
Internacional (ISEG)

Mariana Silvério
Mestre em Desenvolvimento e Cooperação Internacional pelo ISEG-Universidade de
Lisboa e licenciada em Relações Internacionais (UFSC, Brasil). Tem interesse pelas
temáticas de gênero e sua jornada profissional tem um pouquinho de tudo - diplomacia
econômica, comunicação internacional, construção e engajamento de comunidades, e
gestão de impacto e projetos socioculturais.

Diogo Bugarim - 1º ano do Mestrado em Desenvolvimento e Cooperação
Internacional (ISEG)
Sara Esteves - 1º ano do Mestrado em Desenvolvimento e Cooperação Internacional
(ISEG)
Izabella Leal - 1º ano do Mestrado em Desenvolvimento e Cooperação Internacional
(ISEG)

Rafaela Almeida Lima
Mestranda em Desenvolvimento e Cooperação Internacional no ISEG-Universidade
de Lisboa, no qual investiga sobre questões de desenvolvimento, género e educação. É
licenciada em Direito pela PUC-Campinas. Tem experiência de três anos de trabalho
na área jurídica e dois anos de trabalho em organização da sociedade civil no Brasil.

Renata Assis
Mestre em Desenvolvimento e Cooperação Internacional pelo ISEG-Universidade de
Lisboa e licenciada em Relações Internacionais (UFU, Brasil). Trabalhou por mais de
cinco anos em organizações da sociedade civil no Brasil e no mestrado direcionou sua
investigação para avaliação, impacto e eficácia das organizações não-governamentais
no contexto da cooperação para o desenvolvimento.
Da esquerda para a direita, de cima para baixo: Ana Luísa Silva, Jéssica Tavares, Renata Assis,
Rafaela Almeida, Gabriel Londe Medeiros, Isabelle de Araújo, Hemma Tengler, Ana Luiza
Penna, Luís Mah

Um espaço para refletir e agir, rumo à transformação global.

