
                                                                                   

 

DIFUNDIR HISTÓRIAS AFRICANAS:  

LANÇAMENTO DO PROJETO "SINGLESTORY" 
Na segunda-feira, 19 de abril, os sete parceiros do consórcio deram início ao projeto 

"Collating Digital Narratives to Raise Awareness of the Rich Cultural Heritage of African 

Nations - SingleStory". Nesta ocasião, os parceiros do projeto conheceram-se e 

estabeleceram as bases do trabalho para os anos vindouros.  

Os parceiros partilharam a situação da diáspora africana nos seus países. A França, por 

exemplo, é o lar de uma das maiores diásporas africanas do mundo. É inegável o impacto 

que todas estas pessoas, com as suas histórias, tiveram nos seus países de acolhimento. 

E estas histórias não devem permanecer invisíveis.  

"Esta história única de África vem, penso eu, da literatura ocidental. (...) quando rejeitamos a história única, 

quando percebemos que nunca há uma única história sobre qualquer lugar, recuperamos uma espécie de 

paraíso" (Chimamanda Adichie, 2013) 

Sobre o SingleStory 

Independentemente de quão longe a diáspora africana se tenha espalhado, pouco da sua 

história e poucas histórias estão incluídas nos ensinamentos europeus. A partir de uma 

análise dos programas de educação de adultos e escolares disponíveis em todos os países 

parceiros, não foi possível encontrar quaisquer casos em que a narração de histórias 

africanas seja ensinada. Eles existem, mas não aprendemos sobre eles. 

Os parceiros do projeto SingleStory pretendem trabalhar com membros locais da diáspora 

africana em cada um dos nossos países para recolher, registar, e arquivar estas histórias. 

Estas histórias serão gravadas e exibidas num portal online acessível a todos.  

Para atingir estes objetivos, os parceiros do SingleStory de França, Itália, Irlanda, Portugal, 

Espanha, Chipre e Alemanha irão colaborar para desenvolver e fornecer os seguintes 

produtos intelectuais: 

IO1 - Currículo de Storytelling Digital 

IO2 - Programa de Formação de Iniciação para Educadores Adultos 

IO3 - Repositório Digital SingleStory e MOOC 

O SingleStory é um projeto de 2 anos financiado pela UE no âmbito do KA2 - Cooperação 

para a inovação e o intercâmbio de boas práticas. 

O consórcio é constituído por Générations Solidaires Val-d'Oise 95 (FRA), Speha Fresia 

SC (ITA), Future in Perspective Limited (IRL), Proportional Message - Associação (PT), 

Iniciativas de Futuro para una Europa Social Coop (ESP), Centre for Advancement of 



                                                                                   

 

Research and Development in Educational Technology LTD (CYP), e Skills Elevation FHB 

(DE).  

Website: https://singlestoryproject.eu/  

Página no Facebook: https://www.facebook.com/SingleStory-103357628606529  
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