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NOTA BIOGRÁFICA 

Andreia Soares frequenta o mestrado em Relações Internacionais: Estudos de Paz e Segurança na Faculdade de 

Economia da Universidade de Coimbra. Atualmente é técnica de projetos de Educação para a Cidadania Global e 

facilitadora da Comunidade de Língua Portuguesa da Rede Interinstitucional para a Educação em situações de 

Emergência. Tem experiência em programas de cooperação para o desenvolvimento com Angola, Cabo Verde e 

Guiné-Bissau no setor da Educação, em particular no âmbito da educação não formal. É membro e formadora da 

Rede Inducar nas áreas de voluntariado, aprendizagem intercultural, educação para a cidadania global, igualdade de 

género. 

 

 

RESUMO DA COMUNICAÇÃO 

A Rede Inducar é uma cooperativa que trabalha no sentido de promover a educação não formal e a integração social. 

A sua missão é contribuir, em articulação com outras pessoas e organizações, para a dinamização de processos 

orientados para a transformação de atitudes.  

A Inducar assume-se como uma rede de âmbito nacional e internacional de pessoas que atuam nos setores da 

educação, da formação, da intervenção social e da investigação, que partilham entre si objetivos, valores e uma 

mesma abordagem no que diz respeito aos processos de aprendizagem e mudança. Mais ainda, a Inducar configura-

se como uma comunidade de práticas (Wenger-Trayner,2015) em que os seus membros se mobilizam em torno de 

um efetivo processo de partilha, aprendizagem e ação colaborativas, que enriquece o âmbito e potencia o impacto da 

Rede. 

Neste contexto a diversidade é entendida como fator catalisador da aprendizagem e de enriquecimento dos processos 

de mudança e de transformação, pessoais e sociais. Atenta às particularidades dos processos locais, a Inducar 

procura assumir-se como interface de âmbito e de preocupações globais, assente, fundamentalmente, nos princípios 

da participação de todos e de todas, da co-responsabilidade e do espírito de equipa. 
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A Inducar constitui-se como uma organização aprendente (Senge, 1990), aberta a iniciativas e projetos 

socioeducativos que podem partir dos seus sócios e sócias e/ou de uma ampla rede de pessoas ou organizações que 

se encontram próximas da cooperativa e que com ela partilham uma mesma abordagem. 

Neste sentido, a Inducar pode ser entendida como espaço de cooperação a dois níveis: por um lado, da cooperação 

para o desenvolvimento, no âmbito dos projetos que lidera, acompanha e/ou avalia; por outro, ao nível da relação 

entre os próprios membros da Rede, que antecede e da qual decorrem esses mesmos projetos e iniciativas e a 

aprendizagem não formal que caracteriza a sua dinâmica. Ao longo desta comunicação, a Rede Inducar procura 

apresentar as aprendizagens consequentes da sua experiência de 12 anos de trabalho, bem como partilhar o seu 

modelo organizacional, no qual, sob uma abordagem holacrática de gestão (Robertson, 2015), a forma é conteúdo. 
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