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EDITORIAL

Chegámos a 2013! Para quem acredita na magia dos
números, este poderá ser um ano de viragem! «Não
esperes que cheguem as circunstâncias ideais, nem a
melhor ocasião para atuar, porque talvez não cheguem
nunca.», disse, um dia, alguém. A AIDGLOBAL irmanando-se com esta máxima, impõe-se mobilizar todas as
suas energias, sonhos e esperanças, com a certeza que,
mesmo num ano que se adivinha difícil, saberá enfrentar,
sem desânimo, o espetro da crise.
Desde a sua criação, a nossa Organização tem tido a
capacidade de se manter num caminho de crescimento e
consolidação de projetos e ações que, ao longo de sete
anos de existência, não só têm trazido reconhecimento,
mas e acima de tudo, têm contribuído para melhorar o
acesso a uma educação de qualidade, nas comunidades
moçambicanas e a promoção de uma cidadania global,
em Portugal.
Os vários contextos nacionais e internacionais não auguram perspetivas positivas de crescimento e, inclusivamente, são já visíveis os sinais de retrocesso em áreas estratégicas para a Organização, como é o caso da diminuição
de verbas para projetos de Educação para o Desenvolvimento (ED) e de Cooperação para o Desenvolvimento
(CD) e dos novos critérios de atribuição de fundos que
condicionam o acesso aos mesmos por parte das Organizações Não Governamentais para o Desenvolvimento
(ONGD) de menor dimensão, como é o caso da
AIDGLOBAL. Projetos temos muitos, mas os meios de os
levar a cabo, face ao que nos é imposto, diminuíram,
razão pela qual tivemos de adiar uma parte substancial,
reduzindo a amplitude do nosso Plano de Ação.
No entanto, o fluxo significativo de investimento português
em Moçambique, o interesse de outras organizações

europeias em emparceirar com a AIDGLOBAL no acesso
a fundos comunitários para projetos de Educação para o
Desenvolvimento e, sobretudo, o facto de, pela primeira
vez, nos irmos envolver num projeto cofinanciado pela
Comissão Europeia, com a duração de 3 anos, dão-nos o
alento bastante para prosseguir.
Inovação e atualização fazem parte do nosso modo de
enfrentar os novos contextos socioeconómicos. Assim, a
Visão e a Missão da Organização foram reescritas à luz
da experiência acumulada e do entendimento de que é na
sustentabilidade que temos de continuar a apostar.
Conscientes da urgência, cada vez maior, de conseguirmos cativar parceiros privados para os nossos projetos e,
simultaneamente, envolvermos a sociedade civil nas
nossas iniciativas de angariação de fundos, vamos, em
breve, renovar as nossas plataformas de comunicação,
apostando num novo site e e-letter e criar um plano de
comunicação que investe nas redes sociais para chegar a
novos públicos, mais abrangentes e diversificados.
E, ao finalizarmos, não podemos deixar de assinalar
2013 como o ano em que oficialmente a AIDGLOBAL
assume a sua nova sede, num espaço atribuído à nossa
Organização pela Câmara Municipal de Loures, no último
trimestre do ano de 2012.
Concluímos, pois, que, apesar das circunstâncias aparentemente adversas, o ano de 2013 constituirá um marco de
vontade e sobrevivência produtiva que viabilizará o sorriso de todos os que vierem a beneficiar da nossa solidariedade e dos que, na AIDGLOBAL, lutam por ela!

A Direção

PLANO DE ATIVIDADES 2013

|2

PROJETOS A REALIZAR EM PORTUGAL

Projeto

Facilitating Global Learning

Objetivos

O projeto tem como finalidades, não só fazer formação aos membros das Organizações
da Sociedade Civil (OSC) da Alemanha, de Portugal e da Roménia, que estejam envolvidos ou interessados na promoção dos projetos de Educação Global (EG), como também
estruturar um curso de formação modelo, para ser replicado futuramente. O objetivo é
que este curso, com foco na análise das questões relacionadas com o desenvolvimento
sustentável e a dimensão social da globalização, seja divulgado com sucesso em toda a
Europa.

Duração

36 meses

Contexto

Nos três países alvo, existem várias Organizações da Sociedade Civil (OSC) e várias
ONG que trabalham na área da sensibilização no âmbito da Educação Global, a nível
local ou regional, organizando campanhas, apresentações, eventos públicos, workshops,
etc. Dado que a maior parte deste trabalho é realizado por voluntários sem a formação
adequada, o projeto visa colmatar as necessidades de formação.

Resultados esperados

•
•
•
•

Estruturação de um curso de formação e respetivo material de apoio, no domínio da Educação Global;
Disseminação do conceito de Educação Global e do conteúdo do curso, nos
países parceiros;
Melhoria das condições políticas para a Educação Global nos países participantes;
Implementação de um sistema eficiente e operacional para as relações públicas,
a administração, acompanhamento, avaliação e controlo financeiro.

Parceiros

Dachverband Entwicklungspolitik Baden-Württemberg (DEAB), Alemanha
Forum for international development + planning (finep), Alemanha
Entwicklungspädagogisches Informationszentrum E-PiZ im
Arbeitskreis Eine Welt Reutlingen e.V., Alemanha
Instituto Marquês de Valle Flôr, Portugal
APSD –Agenda 21, Roménia

Financiador

Comissão Europeia e Camões – Instituto da Língua e da Cooperação
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Projeto

Movimento da Formiga Juju

Objetivos

O projeto tem como objetivos alargar o acesso ao livro por parte de crianças em situação
de vulnerabilidade, promover a leitura e fomentar o processo criativo para que elas possam criar as suas próprias histórias, sensibilizar e contribuir para a prática de valores
como os da Educação para o Desenvolvimento, com vista a uma cidadania global e promover a Língua Portuguesa no espaço da CPLP.

Duração

12 meses

Contexto

A Formiga Juju, protagonista de dois contos infantis, “A Formiga Juju na Cidade das
Papaias e a “Formiga Juju e o Sapo Karibu”, empresta a sua voz na promoção de valores
como a solidariedade, a diversidade, a criatividade, a união, a inclusão, a participação, a
defesa do meio ambiente e cidadania, valores que a AIDGLOBAL tem vindo a trabalhar
através dos seus projetos de Educação para a Cidadania Global.

Resultados esperados

•
•

Realização de 10 sessões de dinamização do conto “A Formiga Juju na Cidade
das Papaias”;
Sensibilização de cerca de 500 crianças e adultos para as questões de Educação para o Desenvolvimento;

Parceiros

Livrarias, escolas, colégios, museus e bibliotecas municipais.

Financiamento

Fundações e empresas
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PROJETOS A REALIZAR EM MOÇAMBIQUE

Projeto

Centro Comunitário do Chimundo

Objetivos

O projeto tem como objetivo acolher crianças em idade pré-escolar, preenchendo uma
lacuna do sistema educativo moçambicano no que respeita a crianças órfãs e desfavorecidas dos bairros da cidade e periferia.

Duração

12 meses

Contexto

O Centro Comunitário do Chimundo pertence à Congregação das Irmãs Franciscanas de
Nossa Senhora das Vitórias, Centro Comunitário Irmã Isabel Amaro de Sá, mais conhecido como Centro Comunitário do Chimundo (CCC) e atua numa comunidade das mais
pobres da região, em que a maioria da população tem pouco ou nenhum acesso aos
níveis básicos de educação formal.
A AIDGLOBAL apoia a continuidade das atividades realizadas pelo Centro, através da
angariação de fundos e parcerias, apoio às irmãs na gestão financeira e é a responsável
pela criação, dinamização e gestão dos conteúdo do site do CCC. Em 2011, o projeto
“Mulheres do Chimundo Unidas para o Trabalho e para a Saúde” permitiu formar 30
mulheres em agro-processamento de produtos locais, cuidados básicos de higiene, nutrição e segurança alimentar.
O CCC funciona numa lógica de prestação de serviço educativo a crianças, alicerçada,
não só no contributo dos pais, de acordo com o seu rendimento mensal, mas também,
simultaneamente, na ajuda de apoios externos. Este Centro tem como norma acolher
crianças órfãs ou vulneráveis num rácio de uma criança desfavorecida por cada duas
crianças com capacidade de contribuírem monetariamente.

Resultados esperados

•
•
•
•

Garantia de alimentação das crianças;
Remuneração justa dos funcionários envolvidos;
Construção de um parque infantil;
Edificação da vedação do Centro Comunitário do Chimundo.

Parceiros

Congregação das Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora das Vitórias

Financiador

Mobilização de fundos junto dos nossos membros e apoiantes.
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Programa “Passaporte para a Leitura”

O programa “Passaporte para a Leitura” nasceu em 2008 para dar resposta às necessidades de acesso ao livro e à educação por parte das populações mais carenciadas da Província de Gaza, em Moçambique, e, ainda, como forma de combater os baixos níveis de leitura e a iliteracia. Em estreita colaboração com as autoridades locais dos municípios do Chibuto, Xai-Xai e Chókwè, a AIDGLOBAL tem vindo a promover a criação, reabilitação e equipamento de bibliotecas municipais e escolares, beneficiando um vasto universo de crianças, jovens e adultos. O programa visa, não só fornecer livros e
material informático, como ainda promove a capacitação de técnicos em Gestão de Bibliotecas e Dinamização da Leitura,
com o intuito de garantir a atividade das bibliotecas no futuro e o seu adequado funcionamento. Em 2013, tendo como
base estes eixos de atuação, a AIDGLOBAL tem previsto as seguintes iniciativas e projetos:

Projeto

Passaporte para a Leitura / EPC Muxuquete

Objetivos

O projeto insere-se no Programa Passaporte para a Leitura e tem como objetivo contribuir
para o combate da iliteracia e dos baixos níveis de leitura na Província de Gaza, em
Moçambique. Especificamente, pretende-se alargar a Rede de Bibliotecas Escolares no
Distrito do Chibuto com a criação e equipamento de mais uma biblioteca na Escola Primária Completa de Muxuquete.

Duração

Junho 2013 – Dezembro 2013

Contexto

A Escola Primária Completa de Muxuquete, situada no Distrito do Chibuto, foi alvo da
intervenção da AIDGLOBAL, no âmbito do projeto “Rede de Bibliotecas Escolares do
Chibuto, Moçambique” em execução entre março de 2011 e setembro de 2012, através da
entrega de uma biblioteca móvel, modelo “bibliotchova”, com 436 livros. O diagnóstico das
necessidades identificadas pela AIDGLOBAL e corroboradas pela Direção da Escola,
aponta para a falta de um espaço próprio para leitura e consulta de livros pelos 481 alunos
e 10 professores desta escola.

Resultados esperados

•
•
•

Reabilitação do edifício disponível para albergar a biblioteca da Escola Primária
de Muxuquete e seu equipamento com mobiliário adequado e um computador;
Criação e organização de um fundo documental com 150 livros escolares e literários;
Capacitação de um técnico em Gestão de Bibliotecas.

Parceiros

Conselho Municipal do Chibuto e Serviço Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia
do Chibuto (SDEJT).

Financiador

Campanha “ Embaixadores da Leitura” e plataforma de “crowdfunding”
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Iniciativa

Ações de Dinamização da Leitura

Objetivos

Esta iniciativa tem como objetivo promover o gosto pela leitura em oito escolas do Distrito
do Chibuto, através de um programa integrado de dinamização da leitura e da realização
de atividades de incentivo à criação de histórias.

Duração

Um mês

Contexto

No âmbito da estratégia da AIDGLOBAL para a promoção da literacia na Província de
Gaza, a presente iniciativa pretende dar continuidade ao trabalho desenvolvido em oito
escolas do Distrito do Chibuto, ao abrigo do projeto “Rede de Bibliotecas Escolares do
Distrito do Chibuto, Moçambique”, em prol da promoção da leitura entre a comunidade
escolar e a formação de professores em técnicas de Dinamização da Leitura.

Resultados esperados

•
•

Realização de 16 ações de dinamização, com a duração de 2 dias em cada
biblioteca;
Participação de 9.620 alunos nas atividades .

Parceiros

Conselho Municipal do Chibuto, Conselho Municipal do Chókwè, Serviço Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia do Chibuto.

Financiador

Fundação Calouste Gulbenkian

Iniciativa

Reabilitação do edifício que alberga a Biblioteca da Escola Secundária do Chibuto

Objetivos

Esta realização tem como objetivo reabilitar a infraestrutura da Escola Secundária do
Chibuto, contribuindo para a melhoria das condições de estudo e consulta de livros pela
comunidade escolar.

Duração

Março 2013 – Maio 2013

Contexto

No âmbito do projeto “Rede de Bibliotecas Escolares do Distrito do Chibuto, Moçambique”, a Biblioteca da Escola Secundária do Chibuto recebeu equipamento e livros, tendo
beneficiado um universo de 4.800 alunos e 60 professores. A Direção da Escola Secundária do Chibuto transmitiu à AIDGLOBAL a necessidade de reabilitar o telhado da Escola
Secundária do Chibuto e melhorar as condições do edifício.

Resultados esperados

•

Reabilitação do Edifício

Parceiros

Rede de Bibliotecas Escolares – Ministério de Educação de Portugal

Financiador

Rede de Bibliotecas Escolares – Ministério de Educação de Portugal
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Projeto

Infoinclusão na Província de Gaza

Objetivos

O projeto tem como objetivo possibilitar um maior acesso das crianças e jovens da Província de Gaza às Novas Tecnologias de Informação e Comunicação, apetrechando
bibliotecas, escolas e outras instituições com equipamento e material informático.

Duração

Janeiro 2013 – Dezembro 2013

Contexto

O projeto nasceu para dar resposta às necessidades de familiarização das crianças e
jovens com os computadores, assumindo-os como ferramenta essencial de trabalho e de
acesso à informação. Após a entrega de 28 computadores às escolas e bibliotecas apoiadas pela AIDGLOBAL, no âmbito da sua intervenção na Província de Gaza, a Organização prevê fazer entrega de mais 48 computadores a várias instituições de ensino e de
apoio a crianças em situação de vulnerabilidade.

Resultados esperados

•

Entrega de 48 computadores a escolas, bibliotecas e instituições de ensino da
Província de Gaza.

Parceiros

Conselho Municipal do Chibuto, Conselho Municipal do Chókwè, Serviço Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia do Chibuto.

Doador

Fundação Portugal Telecom

Apoio

Direcção-Geral de Política e Defesa Nacional – Ministério de Defesa de Portugal

Financiador

Fundos próprios
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INICIATIVAS DE ANGARIAÇÃO DE FUNDOS

A Plataforma Portuguesa das ONGD, no seu plano anual
de atividades, alerta para o facto de 2013 vir a ser um ano
de “grandes desafios para os agentes que intervêm na
Cooperação Portuguesa”, em consequência da crise
financeira que atravessa o país. As ONGD portuguesas
têm vindo a sofrer um corte generalizado dos financiamentos disponíveis para os seus projetos, quer os procedentes de fundos públicos, quer os do setor privado. Os
novos tempos impõem a reformulação das Campanhas e
Iniciativas de Angariação de Fundos, com o intuito de dar
continuidade ao trabalho que a organização tem vindo a
realizar em prol da literacia e do acesso à educação.
Sendo assim, a AIDGLOBAL encara o ano 2013 com um
amplo programa de atividades, campanhas e iniciativas
de angariação de fundos com que espera encetar um
novo caminho de sustentabilidade. Neste sentido, eventos
como “O Fado Acontece” e “O Humor Acontece” consolidam-se no programa da organização, graças à colaboração solidária de artistas, músicos e humoristas comprometidos com a causa e que os tem tornado em eventos
de referência no panorama cultural e musical de Lisboa.
Paralelamente, a AIDGLOBAL continuará a sua aposta
em campanhas de sucesso como a dos “Embaixadores
da Leitura”, que tem possibilitado a criação e equipamento de bibliotecas nas Escolas Secundárias do Chibuto, de
Mohambe e de Malehice, facilitando o acesso ao livro de
1.755 alunos. É intenção da AIDGLOBAL, em 2013, estar,
uma vez mais, presente na Feira do Livro de Lisboa, de
modo a convidar o público a contribuir para a criação e
reforço de novas bibliotecas. Simultaneamente, a organização dinamizará outras iniciativas de angariação de

fundos, a que dará continuidade, nomeadamente o projeto “Artistas Africanos Solidários na Diáspora”, a Campanha Book and Help ou a da Consignação do IRS, informando sobre como apoiar o trabalho da organização, de
uma maneira simples e sem custos adicionais, investindo
numa maior divulgação e envolvimento da sociedade civil,
ampliando, desta forma, o potencial de retorno destas
iniciativas.
Não obstante, os desafios com que as ONG e a Sociedade Civil portuguesa se deparam, no ano que começa, a
AIDGLOBAL tenciona dinamizar novas iniciativas com
base na inovação e na imaginação, utilizando o poder das
redes sociais e das novas tecnologias, como é o caso do
crowdfunding, com o objetivo de atingir novos públicos
que, conscientes das desigualdades globais, querem
apoiar uma organização que defenda e lute pela causa
do acesso à educação e promoção da literacia.
É de sublinhar que, em 2013, a AIDGLOBAL fará suas as
metas da Comunicação para o Desenvolvimento, uma
componente cada vez mais importante para formar na
opinião pública uma imagem clara da relevância e impacto do trabalho que as ONGD desenvolvem.
Cabe recordar, nesse sentido, que o compromisso da
AIDGLOBAL para com os seus membros e apoiantes
passa inevitavelmente pela consciencialização da Sociedade Civil sobre as desigualdades globais, no que respeita às diferenças de acesso à educação e à informação,
considerada um passo essencial na construção de uma
Cidadania plena e transformadora.
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ORÇAMENTO

Mapa I - Fluxos de Tesouraria

DESPESAS
2013
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PORTUGAL

87.739,68 €

Recursos Humanos

70.300,45 €

Fornecimentos e Serviços Externos

17.239,24 €

Gastos e Perdas Financeiras

200,00 €

DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MOÇAMBIQUE

8.451,64 €

Recursos Humanos

3.007,18 €

Fornecimentos e Serviços Externos

5.369,45 €

Gastos e Perdas Financeiras

75,00 €

PROJETOS

13.955,00 €
Total

110.146,32 €

RECEITAS
2013
RECEITAS PRÓPRIAS e FINANCIAMENTOS

111.265,98 €

Quotas

2.750,00 €

Donativos, Campanhas e Projetos

90.425,11 €

Outros Proveitos (IEFP)

18.090,87 €
Total

111.265,98 €

Saldo (Receitas - Despesas)

1.119,66 €
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Mapa II - Projetos

2013
COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO

9.690,00 €

- Passaporte para a Leitura

8.690,00 €

- Centro Comunitário do Chimundo

1.000,00 €

EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO

4.265,00 €

- Facilitating Global Learning

4.265,00 €
Total

13.955,00 €

Mapa III - Recursos Humanos

2013
RECURSOS HUMANOS - PORTUGAL

70.300,45 €

Ordenados

59.935,42 €

Segurança Social

9.410,03 €

Seguros

755,00 €

Formação

200,00 €

RECURSOS HUMANOS - MOÇAMBIQUE

3.007,18 €

Ordenados

2.688,52 €

Segurança Social

193,67 €

Seguros

125,00 €
Total

73.307,63 €
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Mapa IV - Fornecimentos e Serviços Externos

2013
FSE - PORTUGAL

17.239,24 €

Renda

4.391,40 €

Contabilidade

2.100,00 €

Telecomunicações

2.621,84 €

Seguros

380,00 €

Viagens e Deslocações

1.600,00 €

Carrinha (Manutenção, Inspeção e IUC)

370,00 €

Consumíveis + Correio

720,00 €

Alojamento Site e Dados

183,00 €

Quotas Plataformas

370,00 €

Organização Eventos

2.150,00 €

Sede (Água, Luz, Manutenção)

768,00 €

Comunicação e Marketing

600,00 €

Outros

985,00 €

FSE - MOÇAMBIQUE

5.369,45 €

Renda

1.666,29 €

Contabilidade

2.391,29 €

Telecomunicações

427,31 €

Viagens e Deslocações

390,00 €

Seguros

161,56 €

Eletricidade

161,25 €

Água

96,75 €

Outros

75,00 €
Total

22.608,69 €
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Mapa V - Receitas

2013
RECEITAS PRÓPRIAS

57.986,00 €

Quotas

2.750,00 €

Donativos

26.450,00 €

Consignação Fiscal

3.250,00 €

Campanhas

13.286,00 €

Mãos Solidárias

650,00 €

Campanha Centro Comunitário do Chimundo

1.000,00 €

Postais de Natal

2.600,00 €

Eventos

8.000,00 €

FINANCIAMENTOS

53.279,98 €

IEFP

18.090,87 €

Comissão Europeia

22.572,31 €

- Youth in Action 4.3 Worker's Mobility

7.216,00 €

- Facilitating Gloabl Learning

15.356,31 €

Camões - Instituto da Cooperação e da Língua

5.116,80 €

Fundações

7.500,00 €
Total

111.265,98 €
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ANEXO AO ORÇAMENTO
Pressupostos

- 2013 é um ano claramente marcado pelas alterações da política de cooperação em Portugal, bem como pela enorme redução
dos apoios financeiros a projetos de Cooperação ou Educação para o Desenvolvimento, o que dificulta de forma muito
significativa a obtenção de financiamentos públicos em Portugal;

- As despesas estão divididas em 3 grandes áreas: Despesas Administrativas em Portugal, Despesas Administrativas em
Moçambique e Projetos, no entanto é de salientar que existem diversas despesas classificadas como administrativas como
recursos humanos e outras que são parte integrante de alguns dos projetos. Assim os valores que aparecem na rubrica projetos
são outras despesas adicionais que os projetos prevêem e que não estão contempladas na categoria de despesas
administrativas.

- As despesas em projetos estão condicionadas à angariação de fundos necessária para a sua execução;

- As despesas da sede correspondem aos valores necessários para a manutenção das novas instalações da sede da
AIDGLOBAL;

- Para a realização do presente orçamento utilizaram-se as seguinte previsões macroeconómicas de acordo com a informação
disponibilizada pelos respetivos países:
* Taxa de Inflação em Portugal: 1%
* Taxa de Inflação em Moçambique: 7,5%
* Aumento dos Salários em Moçambique: 17,5%
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