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EDITORIAL
“A vida só tem sentido na luta. O triunfo ou a derrota está
nas mãos dos deuses. Por isso, vamos celebrar a luta!”
Stevie Wonder
No ano em que se comemora a primeira década da fundação da nossa Organização, importa evidenciar o esforço
coletivo que fez com a AIDGLOBAL tenha marcado uma
posição entre as Organizações Não Governamentais
(ONG), sendo, hoje em dia, reconhecida tanto a nível nacional como internacional.
Em fevereiro, na Assembleia Geral Ordinária, será feita a
eleição para o 4º mandato (2015-2018) de todos os órgãos
Sociais da AIDGLOBAL: Mesa da Assembleia Geral, Direção e Conselho Fiscal, dando início a uma nova e continuada jornada.
Ao longo de dez anos, o trabalho em equipa tem sido o
grande motor de arranque, de desenvolvimento e de estabilidade, tendo em vista o cumprimento dos grandes objetivos
da nossa Organização: melhorar os níveis de literacia e de
educação essenciais a uma cidadania ativa, promotora de
um mundo mais justo, igualitário e sustentável. As vivências
de uma década demonstram que, para além dos órgãos
sociais dirigentes, o trabalho de equipa assenta, acima de
tudo, em três fatores primordiais: os nossos colaboradores,
os nossos voluntários e os nossos parceiros. E é com eles
que nos propomos cumprir o presente Plano de Atividades
em todas as vertentes da Educação para a Cidadania Global, em Portugal, e Cooperação para o Desenvolvimento,
em Moçambique.
Crianças, jovens e adultos têm vindo a ser desafiados a
agirem em prol de um mundo mais justo e sustentável, não
só através do projeto “Educar para Cooperar”, junto de professores e alunos de escolas de Lisboa e Loures, como
também através de leituras dramatizadas dos contos infantis
protagonizados pela moçambicana Formiga Juju e seus
amigos, em instituições de ensino, bibliotecas e livrarias
nacionais, através dos quais se promovem valores da Cidadania Global.
Porque a AIDGLOBAL pretende, continuamente, ultrapassar
os seus limites, integra, desde 2013, o projeto internacional
“Despertar para a Educação Global”/”Facilitating Global
Learning” (2013-2016), em colaboração com várias ONG da
Alemanha, Roménia e Portugal, no sentido de, através de
cursos de formação e de um manual em elaboração, capacitar os voluntários das Organizações da Sociedade Civil
envolvidos em projetos para a Cidadania Global, na Europa.
Os projetos em Moçambique têm sido um dos grandes compromissos assumidos pela nossa Organização, no âmbito
da Cooperação para o Desenvolvimento, visando o combate
à iliteracia e a promoção da leitura, tanto em estabelecimen-

tos de ensino como em locais da sociedade civil. Neste
campo de atuação, a AIDGLOBAL tem vindo e continuará,
ao longo de 2015, a criar, equipar, constituir acervo bibliográfico básico e dinamizar quer bibliotecas ao serviço das
comunidades escolares, em edifício e móveis (Bibliotchovas
e Maletas de Leitura), quer municipais, no distrito do
Chibuto, província de Gaza. Complementarmente, tem feito
e continuará a fazer a capacitação de professores e técnicos em Gestão de Bibliotecas e Dinamização da Leitura.
Pretendendo ultrapassar o problema que, atualmente, constitui a angariação de fundos para os nossos projetos, a
AIDGLOBAL, se bem que conte com as parcerias que nos
têm permitido desenvolver atividades, propõe-se continuar a
procurar novos parceiros e a criar mais eventos, levando os
habituais espetáculos solidários de stand up comedy e de
fado a outros públicos de diversas localidades, incluindo o
Norte.
2015 é um ano importante para as organizações que atuam
no setor do Desenvolvimento, na medida em que será feito
o balanço da concretização dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM) e a discussão sobre a Agenda de
Desenvolvimento pós-2015. As Organizações da Sociedade
Civil terão um papel crucial na construção da mensagem
que será passada à opinião pública e aos media nacionais e
internacionais.
A comemoração do Ano Europeu para o Desenvolvimento
constituirá a grande oportunidade para sensibilizar e informar acerca do trabalho das ONGD e mobilizar para a construção de soluções para problemas globais.
Aproxima-se o fim do período de execução da Estratégia
Nacional da Educação para o Desenvolvimento (ENED), da
qual eu, Susana Damasceno, faço parte da Comissão de
Acompanhamento, em representação da Plataforma das
ONGD. É intenção da nossa Organização continuar envolvida na ENED, de forma a garantir a sua continuidade pós2015.
Como remate, não podemos deixar de asseverar que o
Plano de Atividades que apresentamos vai ao encontro dos
propósitos a que a organização se propõe para o corrente
ano: contribuir para que a AIDGLOBAL reforce o seu papel
interventivo em todas as vertentes da Educação para a
Cidadania Global e Cooperação para o Desenvolvimento.

A Presidente da Direção
Susana Damasceno
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PROJETOS A REALIZAR EM PORTUGAL

Projeto

Educar para Cooperar – Loures (3ª edição)

Objetivos

O objetivo geral é contribuir para um mundo, no qual as escolas sejam espaços de construção de cidadãos críticos e participativos, que promovam a transformação social. Pretendese, assim, tornar o Agrupamento de Escolas de Catujal – Unhos numa escola-modelo da
integração e promoção da Educação para a Cidadania Global (ECG).
Nesta área da ECG, a AIDGLOBAL destaca a abordagem de temas, numa perspetiva de
Educação para o Desenvolvimento (ED), nomeadamente o Consumo Responsável, o Comércio Justo, os Direitos Humanos, a Solidariedade, a Interculturalidade, o Conflito e a Paz,
o Acesso Universal à Educação, o Desenvolvimento Sustentável, a Igualdade de Género, as
Desigualdades Mundiais e a Saúde.

Duração

24 meses (de setembro de 2013 a agosto de 2015).

Contexto

Dando continuidade à intervenção da AIDGLOBAL no Concelho de Loures, teve início, no
ano letivo de 2013/2014, a terceira edição de “Educar para Cooperar”- Loures, que visa contribuir para a sensibilização para as desigualdades globais e no qual a Escola assume um
papel fundamental enquanto responsável pela construção de uma cidadania ativa. No ano
letivo de 2014/2015, e após a publicação de resultados e planeamento, o projeto inicia o
segundo ano de intervenção.

Atividades previstas

• Planificação das atividades na escola parceira;
• Planificação da integração das temáticas da ED nas disciplinas;
• Partilha de boas práticas nos Departamentos Disciplinares;
• Participação em Conferências e Seminários de professores a nível nacional;
• Realização de workshops para discentes;
• Construção de um website com informação do projeto e respetivos recursos pedagógicos;
• Elaboração de um Manual com uma amostragem de procedimentos relativos à integração
da ED no currículo.

Resultados esperados

• Integração da ECG/ED no contexto de sala de aula, por seis professoras de cinco turmas
dos 2º e 3º ciclos;
• Participação das seis professoras em Encontros e Conferências, a nível nacional;
• Realização de workshops para futuros docentes;
• Visita ao website por parte dos professores nacionais e possibilidade de fazer download
dos recursos pedagógicos para uso na sala de aula;
• Distribuição do manual de boas práticas por professores, a nível nacional.

Parceiros

Agrupamento de Escolas de Catujal - Unhos, Câmara Municipal de Loures e Centro de Formação de Professores Loures Oriental.

Financiamento

Camões – Instituto da Cooperação e da Língua.

Apoio

Fundação Montepio.
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Projeto

Despertar para a Educação Global / Facilitating Global Learning

Objetivos

O projeto tem como finalidade formar as Organizações da Sociedade Civil (OSC) da
Alemanha, de Portugal e da Roménia, que estejam envolvidas ou interessadas na promoção
dos projetos de Educação para a Cidadania Global (ECG), assim como estruturar um curso de
formação- modelo em Cidadania Global, 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 (de abril de 2013 a março de 2016).

Contexto

Nos três países-alvo, existem várias Organizações da Sociedade Civil (OSC) e várias Organizações Não Governamentais (ONG) que trabalham na área da sensibilização, no âmbito da
Educação para a Cidadania 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, também, colmatar as necessidades de formação. Foi feita uma análise das carências a este nível.

Atividades previstas

• Curso de formação sobre Educação para a Cidadania Global para Organizações da
Sociedade Civil;
• Elaboração de um manual.

Resultados esperados

Estruturação de um curso de formação e respetivo material de apoio no domínio da Educação
para a Cidadania Global, disseminação do conceito de Educação para a Cidadania Global e do
conteúdo do curso pelos países parceiros, melhoria das condições políticas para a Educação
para a Cidadania Global nos países participantes e 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

“Despertar para a Educação Global” é a tradução do projeto “Facilitating Global Learning”,
cofianciado pela Comissão Europeia e pelo Camões – Instituto da Língua e da Cooperação
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Projeto

Movimento da Formiga Juju

Objetivos

O Movimento da Formiga Juju pretende alargar o acesso ao livro a crianças com poucas
possibilidades, assim como promover a leitura e fomentar o processo criativo para que elas
possam criar as suas próprias histórias. Em Portugal, a AIDGLOBAL abraçou este movimento para levar a mais crianças os valores da Cidadania Global através da leitura dramatizada dos contos desta formiga moçambicana, em escolas, bibliotecas e livrarias de
Portugal.

Duração

12 meses.

Contexto

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

Atividades previstas

• Realização de 5 leituras do conto em instituições de ensino, bibliotecas e/ou livrarias ;
• Sensibilização de cerca de 150 crianças e adultos para as questões da Educação para a
Cidadania Global.

Parceiros

Livrarias, editoras, escolas, colégios, museus e bibliotecas municipais.

Financiamento

Doações de empresas, instituições e particulares.
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PROJETOS A REALIZAR EM MOÇAMBIQUE

Iniciativa

Monitorização e Acompanhamento das Bibliotecas Móveis—Bibliotchovas

Objetivos

As Bibliotchovas – bibliotecas móveis – destinam-se a escolas que não dispõem de espaço
físico para acolher uma biblioteca. O objetivo deste projeto consiste em promover ambientes propícios à alfabetização.
Depois de distribuídas, a monitorização e acompanhamento visam capacitar professores e
técnicos bibliotecários em gestão de bibliotecas, promoção da leitura e mobilização de recursos bibliográficos bem como fortalecer a capacidade estratégica para a mobilização de
materiais de leitura e para o incentivo à alfabetização e criar modelos adaptados ao contexto, para a criação de um ambiente propício à leitura, de fácil acesso e com materiais de
aprendizagem adequados.

Duração

De janeiro de 2015 a dezembro de 2015

Contexto

A AIDGLOBAL foi pioneira na criação do modelo e conceito de Bibliotchova, uma biblioteca
móvel que tem por base um tchova característico de Moçambique e se destina a escolas
que não tenham espaço físico para acolher uma biblioteca. Foram construídas onze
Bibliotchovas, dez das quais financiadas pela UNESCO, e entregues, em 2014, a escolas
do Distrito do Chibuto. A primeira Bibliotchova, financiada pela Rede de Bibliotecas
Escolares do Ministério da Educação de Portugal, foi entregue no ano de 2011.

Resultados esperados

- Catalogação dos livros das Bibliotchovas;
- Criação dos Planos de Atividades ;
- Monitorização das 11 Bibliotchovas;
- Supervisão das atividades de leitura prevista nos Planos de Atividades.

Parceiros

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

Financiador

Fundo de Pequenos Projetos da Embaixada de Portugal em Moçambique e fundos próprios
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Iniciativa

Monitorização e Acompanhamento das Bibliotecas Móveis: Maletas da Leitura

Objetivos

As Maletas da Leitura – bibliotecas móveis - destinam-se a escolas que não dispõem de
espaço físico para acolher uma biblioteca. O objetivo deste projeto consiste em promover
ambientes propícios à alfabetização.
Depois de distribuídas, a monitorização e acompanhamento visam capacitar professores e
técnicos bibliotecários em gestão de bibliotecas, promoção da leitura e mobilização de recursos bibliográficos bem como fortalecer a capacidade estratégica para a mobilização de
materiais de leitura e para o incentivo à alfabetização e criar modelos adaptados ao contexto, para a criação de um ambiente propício à leitura, de fácil acesso e com materiais de
aprendizagem adequados.

Duração

De janeiro de 2015 a dezembro de 2015

Contexto

O projeto Maleta de Leitura surge como uma extensão ao projeto “Mabuko Ya Hina”, uma
iniciativa da Rede de Bibliotecas Escolares de Portugal (RBE) que, através do Ministério da
Educação de Moçambique (MINED) e da Escola Portuguesa de Moçambique – Centro de
Ensino e Língua Portuguesa (EPM - CELP), faz chegar a escolas que não dispõem de espaço para acolher uma biblioteca e às comunidades integradas uma Maleta de Leitura contendo cerca de 150 livros infantojuvenis.

Resultados esperados

- Criação dos Planos de Atividades;
- Monitorização das 10 Maletas de Leitura;
- Supervisão das atividades de leitura prevista nos Planos de Atividades;
- Realização de dois encontros com os professores e formadora da Escola Portuguesa de
Moçambique - Centro de Ensino e Língua Portuguesa (EPM - CELP).

Parceiros

Conselho Municipal do Chibuto, Conselho Municipal do Chókwè, Serviço Distrital de
Educação, Juventude e Tecnologia do Chibuto, Rede de Bibliotecas Escolares, Escola
Portuguesa de Moçambique — Centro de Ensino e Língua Portuguesa (EPM-CELP).

Financiador

Fundo para Pequenos Projetos da Embaixada de Portugal em Moçambique e fundos próprios
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Projeto

Escola Primária Completa de Mahuntsane

Objetivos

No âmbito do programa “Passaporte para a Leitura”, está prevista a reabilitação de um
espaço já existente na Escola Primária Completa de Mahuntsane, de forma a torná-lo numa
biblioteca escolar ao serviço da comunidade educativa.

Duração

Março 2015 – Setembro 2015

Contexto

A Escola Primária Completa de Mahuntsane, situada no Distrito do Chibuto, é uma instituição com muito poucos recursos financeiros, não dispondo de biblioteca para os seus alunos. Numa primeira fase do projeto, que se prevê que se realize entre abril e julho de 2015,
será feita, na escola, a construção do espaço físico da futura biblioteca e o seu equipamento com mobiliário, acervo bibliográfico e material informático. Na segunda fase, será facultada formação e capacitação aos professores e técnicos bibliotecários em Gestão das Bibliotecas e Promoção da Leitura.

Resultados esperados

• Reabilitação do edifício disponível para albergar a biblioteca da Escola Primária Completa de Mahuntsane, seu equipamento com mobiliário adequado e um computador;
• Criação e organização de um fundo documental;
• 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

Particulares, entidades privadas e fundações.
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Projeto

Animação da Leitura (3ª ed.)

Objetivos

Projeto complementar à criação e dinamização de uma rede de bibliotecas escolares no
distrito do Chibuto, que visa combater a iliteracia e os baixos níveis de leitura neste distrito,
promovendo a leitura junto dos alunos das escolas onde foram criadas bibliotecas em edifício e bibliotecas escolares móveis − Bibliotchovas e Maletas de Leitura.
O projeto também pretende capacitar os professores, no sentido de incentivarem a dinamização de mais atividades de promoção da leitura, um maior protagonismo dos alunos no
seu processo de literacia e contribuir para a satisfação das necessidades de informação e
educação da comunidade escolar.

Duração

Junho 2015 – Setembro 2015

Contexto

De forma a dar continuidade às ações realizadas nas 1ª e 2ª edições do projeto, numa
lógica de maior capacitação dos professores, de incentivo à dinamização de mais atividades de promoção da leitura e de um maior envolvimento dos alunos no seu processo de
literacia, a AIDGLOBAL levará voluntários até Moçambique para promoverem atividades de
animação da leitura.
Além do trabalho com os alunos, os voluntários, também, facultarão aos professores destas
escolas formação orientada para a dinamização e motivação para a leitura, com o objetivo
de incentivarem a sua prática junto dos seus alunos, levando-os a frequentarem, mais
assiduamente, a biblioteca.

Resultados esperados

-Envolvimento dos professores em atividades de animação da leitura, fazendo com que,
eles próprios, dinamizem as suas sessões;
- Incremento da procura, por parte dos alunos, de livros na sua biblioteca;
- Realização de experiências de voluntariado.

Parceiros

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

Financiador

Fundação Calouste Gulbenkian
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Educar para Cooperar

Portugal

Despertar para a Educação Global /
Facilitating Global Learning
Movimento Formiga Juju
Monitorização e Acompanhamento
das Bibliotchovas

Moçambique

Monitorização e Acompanhamento
das Maletas de Leitura
Construção da Biblioteca da Escola
Primária Completa de Mahuntsane
Animação da Leitura
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Dez

INICIATIVAS DE ANGARIAÇÃO DE FUNDOS

Entre todos os desafios que a AIDGLOBAL enfrenta para
continuar a cumprir a sua missão, a sustentabilidade declara-se como o maior de todos, muito devido à situação económica que o país atravessa. No entanto, continuaremos a
fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para conseguir,
passo a passo, cumprir os objetivos a que a Organização se
propôs, no que diz respeito à promoção do acesso ao livro e
combate à iliteracia, em Moçambique, e à formação de
cidadão ativos por uma cidadania global, em Portugal. É,
pois, necessário levar a mensagem até à sociedade portuguesa, sensibilizar os cidadãos para a nossa missão e apelar ao seu contributo. À semelhança de anos anteriores, a
AIDGLOBAL prevê a organização de eventos e campanhas
de angariação de fundos que visem dar a conhecer a nossa
Organização e informar os portugueses das várias formas
de apoio aos projetos, em prol de um acesso universal à
Educação e da consciencialização da população para as
assimetrias mundiais e temáticas da Educação para a Cidadania Global.
No início do ano de 2015, realizar-se-á a campanha de
consignação dos 0,5 % dos impostos, através da declaração de IRS, em que cada contribuinte poderá escolher a
quem doar parte dos seus impostos, sem nenhum custo
associado. A campanha terá uma nova imagem, se bem
que dê continuidade ao lema “Não paga mais nem recebe
menos”, e explicará, de uma forma simples, como preencher a declaração de IRS de modo a ajudar uma organização sem fins lucrativos.
Os eventos de angariação de fundos, que tanto têm contribuído para o aumento da notoriedade da Organização, são
outra das apostas de continuidade da AIDGLOBAL. Uma
vez que não foi possível realizar, em 2014, a terceira edição
do evento “O Humor Acontece!”, o mesmo terá lugar em
fevereiro de 2015. Devido à grande adesão de novos parceiros e de espetadores das edições anteriores, as expectativas em relação a este espetáculo de solidariedade mantêm-se elevadas.
Como forma de assinalar e festejar o 10º aniversário da
AIDGLOBAL, a oitava edição de “O Fado Acontece”
efetuar -se-á no último trimestre do ano, em versão dupla –
realizando um evento em Lisboa e outro no Porto, na mesma semana. É nossa intenção levar este espetáculo à cidade invicta, dando, assim, a conhecer a AIDGLOBAL aos
cidadãos do Norte.

E porque atingimos, este ano, uma década de existência,
importa dar a conhecer a Organização e o trabalho da
AIDGLOBAL a mais pontos do país. Existem muitos cidadãos que não se deslocam à capital para assistirem a eventos e, no entanto, estão bastante recetivos a recebê-los nos
seus espaços. Desta forma, é nossa intenção realizar um
novo conceito de espetáculos de angariação de fundos,
com base na stand up comedy, em novos pontos do país,
com o título “A AIDGLOBAL apresenta”. Está, já, prevista
uma sessão em Arruda dos Vinhos, no início do segundo
semestre de 2014.
À semelhança dos anos anteriores, a AIDGLOBAL conta
com o imprescindível e solidário apoio de empresas, instituições e artistas.
Na sequência de uma campanha de crowdfunding, lançada
em 2014, na plataforma online Raise Your Cause, que visou
angariar fundos para a construção de uma biblioteca na
Escola Primária Completa de Mahuntsane e que não alcançou os resultados esperados, a AIDGLOBAL iniciará uma
renovada campanha com a mesma finalidade, a ser difundida através dos meios de comunicação da Organização
(website, redes sociais, mailing list, comunicados de imprensa, eventos, entre outros), visando envolver a população portuguesa, e que beneficiará 1060 alunos e professores. A Escola Primária Completa de Mahuntsane, situada no
Distrito do Chibuto, é uma instituição com muito poucos
recursos financeiros, não dispondo de biblioteca para os
seus alunos.
Estas são as iniciativas e campanhas que a AIDGLOBAL
prevê realizar, em 2015, como forma de dar a conhecer a
Organização e os seus projetos, em Portugal e
Moçambique, sensibilizando para o trabalho que fazemos
diariamente e, assim, angariar fundos para dar continuidade
à missão em prol de um mundo mais justo e sustentável.
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ORÇAMENTO

Mapa I - Fluxos de Tesouraria

DESPESAS
2015
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PORTUGAL

105.756,37 €

Recursos Humanos

77.460,58 €

Fornecimentos e Serviços Externos

27.977,95 €

Gastos e Perdas Financeiras

317,84 €

DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MOÇAMBIQUE

6.153,39 €

Recursos Humanos

3.446,79 €

Fornecimentos e Serviços Externos

2.676,60 €

Gastos e Perdas Financeiras

30,00 €

PROJETOS

5.500,00 €
Total

117.409,76 €

RECEITAS
2015
RECEITAS PRÓPRIAS e FINANCIAMENTOS

128.393,96 €

Quotas

1.375,00 €

Donativos, Campanhas e Projetos

123.290,76 €

Outros Proveitos (IEFP)

3.728,20 €
Total

128.393,96 €

Saldo (Receitas - Despesas)

10.984,20 €
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Mapa II - Projetos

2015
COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO

5.500,00 €

3.1.1 - Progama "Passaporte para a Leitura"

5.500,00 €

Total

5.500,00 €

Mapa III - Recursos Humanos

2015
RECURSOS HUMANOS - PORTUGAL

77.460,58 €

Ordenados

68.801,49 €

Segurança Social

7.667,03 €

Seguros

792,06 €

Formação

200,00 €

RECURSOS HUMANOS - MOÇAMBIQUE

3.446,79 €

Ordenados

3.124,87 €

Segurança Social

196,92 €

Seguros

125,00 €
Total

80.907,37 €
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Mapa IV - Fornecimentos e Serviços Externos

2015
FSE - PORTUGAL

28.417,95 €

1.4 - Renda

4.440,00 €

1.5 - Pretadores de Serviços

1.570,00 €

1.6 - Higiene e Segurança no Trabalho

170,40 €

1.7 - Beltrão Coelho - Assistência Técnica

239,28 €

1.8 - Comunicações

2.367,00 €

1.9 - Seguros

776,00 €

1.10 - Viagens e Deslocações

4.711,27 €

1.11 - Carrinha

361,00 €

1.12 - Consumíveis

1.196,00 €

1.13 - Web

105,00 €

1.14 - Quotas

325,00 €

1.16 - Organização de Eventos

2.800,00 €

1.17 - Sede

854,00 €

1.18 - Comunicação e Marketing

8.188,00 €

1.19 - Outros

315,00 €

FSE - MOÇAMBIQUE

2.286,60 €

2.2 - Renda

1.559,10 €

2.3 - Contabilidade

- €

2.4 - Telecomunicações

382,50 €

2.5 - Seguro Viatura

- €

2.7 - Eletricidade

150,00 €

2.8 - Água

90,00 €

2.10 - Consumíveis

75,00 €

2.11 - Outros

30,00 €

2.9 - Viagens e Deslocações

390,00 €
Total

30.704,55 €
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Mapa V - Receitas

2015
RECEITAS PRÓPRIAS

53.716,00 €

4.1.1 - Quotas

1.375,00 €

4.1.2 - Donativos

24.740,00 €

4.1.3 - Consignação Fiscal

8.500,00 €

4.1.4 - Campanhas

60,00 €

4.1.5 - Atividades

100,00 €

4.1.6 - Mãos Solidárias

461,00 €

4.1.7 - Postais de Natal

980,00 €

4.1.8 - Eventos

17.500,00 €

FINANCIAMENTOS

74.677,96 €

4.2.1 - IEFP

3.728,20 €

4.2.2 - IPDJ

1.000,00 €

4.2.3 - Comissão Europeia

16.908,58 €

- Facilitating Global Learning

16.908,58 €

4.2.4 - Camões - Instituto da Cooperação e da Língua

37.541,18 €

- Despertar para a Educação Global

11.312,59 €

- Educar para Cooperar 3º edição Loures

26.228,59 €

4.2.5 - Fundações

13.500,00 €

4.2.6 - Embaixadas e Cooperações em Moçambique

2.000,00 €
Total

128.393,96 €
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