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EDITORIAL
Só existem dois dias no ano em que nada pode ser feito. Um deles chamase ontem e o outro amanhã… HOJE é o dia certo para amar, acreditar, fazer
e principalmente viver.
Dalai Lama
A AIDGLOBAL, ao longo dos seus 11 anos de existência, tem vindo a dar especial relevância à Educação
como meio privilegiado, não só para desenvolver a compreensão das questões globais como também para a
sua resolução. O mundo tornar-se-á mais seguro, mais
saudável e mais próspero à medida que a construção de
valores e atitudes que facilitem a cooperação e a transformação social se constituam como determinantes de
ensino-aprendizagem nas sociedades mais ativas e
esclarecidas.
Neste seu Plano de Atividades, a nossa Organização
centra, de novo, a sua atuação em duas áreas - a
“Educação para a Cidadania Global”, em Portugal, e a
“Cooperação para o Desenvolvimento”, em Moçambique
- as quais, se bem que tenham em comum o compromisso de se empenharem na promoção de uma Educação de Qualidade, têm como alvo da sua ação duas
realidades humanas, sociais e territoriais distintas.
Em 2017, a AIDGLOBAL propõe-se continuar projetos, realizar atividades e produzir documentação relevante, entre os
quais se destacam os seguintes: “Educar para cooperar Rota Histórica das Linhas de Torres e a Cidadania Global” que decorre do projeto inicial “Educar para Cooperar”,
iniciado em 2006, e que, nesta sua 8ª edição, visa sensibilizar a comunidade escolar de 6 municípios para as temáticas
e valores da Educação para a Cidadania Global, trabalhados em articulação com os temas do património da Rota
Histórica das Linhas de Torres. Têm vindo a ser produzidas
propostas pedagógicas para integrarem um Manual, cujo
objetivo é sensibilizar para os temas da Educação para o
Desenvolvimento explorados à luz das Invasões Francesas,
sendo público-alvo os técnicos dos serviços educativos dos
Centros de Interpretação das Linhas de Torres que desenvolvem connosco as atividades, as quais são, também,
utilizadas por professores de História, dado que a Guerra
Peninsular faz parte do currículo formal. Ainda no âmbito do
projeto “Educar para Cooperar”, a nossa Organização continua a inserir on line Planos de Unidades Didáticas para o
Manual de Educação para a Cidadania Global, dirigido a
educadores e professores, e destinadas a integrar as temáticas de Educação para a Cidadania Global nos conteúdos
do currículo oficial de várias disciplinas, “Jovens na Política – Participar para a Cidadania Global”, projeto que tem
como finalidade a promoção da Cidadania Global nas juven-

tudes partidárias, em articulação com as dinâmicas locais,
“Education for GloCal Issues”, projeto que visa reforçar
os conhecimentos sobre os Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável (ODS), envolvendo alunos, outros jovens e
comunidade do concelho, promovido pela MONTE ACE –
Desenvolvimento do Alentejo Central e do qual a AIDGLOBAL é parceira, “Movimento da Formiga Juju” que, tendo
em vista promoção da literacia, da expressão criativa e a
difusão de valores da Cidadania Global, o faz através dos
contos infantis da Formiga Juju e atividades pedagógicas
decorrentes.
Sob o tema da migração, cooperação e solidariedade, a
nossa Organização integra o projeto internacional
“Urbagri4Woman”, atuando em território nacional, que tem
como finalidade fomentar a integração de mulheres migrantes, incluindo as que solicitaram asilo e as beneficiárias de
proteção internacional na sociedade de acolhimento, capacitando-as para o desenvolvimento de projetos inovadores e
de subsistência, na área da agricultura.
No âmbito da área da “Cooperação para o Desenvolvimento”, a AIDGLOBAL propõe-se dar continuidade ao combate
à iliteracia, em Moçambique, executando projetos e iniciativas em parceria com as autoridades locais, particularmente
na Província de Gaza. Tendo criado e implementado a Rede
de Bibliotecas Escolares do Distrito de Chibuto, continuará a
monitorar as bibliotecas (em edifício e móveis) que ajudou a
criar, a supervisionar atividades de leitura, a realizar encontros com professores e técnicos responsáveis pelas bibliotecas e a angariar livros, equipamentos e material informático
para ampliar o seu acervo. Este ano inicia um novo projeto –
“Kula Na Wu Djondza”, cuja tradução para português é
“Crescer a Ler”, e que destina a incentivar o gosto pela leitura juntos das grávidas e jovens mamãs que são atendidas
no Hospital Rural do Chibuto. Enquanto aguardam pela sua
vez nas consultas pré-natais e consultas designadas como
“consulta da criança sadia”, ouvem estórias lidas pela equipa da Delegação da AIDGLOBAL em Moçambique, em
língua portuguesa e em, língua local, o changana e, desta
forma motiva-se estas jovens mamãs para lerem estórias
aos seus filhos desde a infância. Para apoiar as mamãs
nesta missão, por cada bebé que nasça neste Hospital, a
AIDGLOBAL irá dar um livro.
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Com o objetivo de assegurar a sustentabilidade dos
seus projetos em Moçambique e em Portugal, a AIDGLOBAL conta com alguns donativos provenientes do
IRS Solidário, Bookandhelp e SIBS - Ser Solidário. Os
maiores contributos vêm sobretudo dos dois eventos
anuais de colaboração solidária para angariação de
fundos - “O Fado Acontece”, gala anual que celebra o
aniversário da sua fundação, divulga os seus projetos
atuais e futuros e que conta com a participação solidária
de grandes nomes do fado e, ainda, o “Humor Acontece”, espetáculo que junta alguns dos melhores comediantes da stand up comedy portuguesa.
Neste final, resta-nos salientar que tudo tem vindo a ser
possível graças ao precioso auxílio de algumas instituições, empresas e particulares e, muito especialmente,
dos colaboradores e voluntários que, diariamente, estão
a nosso lado.
As condições socioeconómicas do nosso país melhoraram, mas os mecenas oficiais, institucionais, empresariais e particulares, temerosos, ainda não deixaram de se
retrair, o que colide com a nossa ambição de fazer mais
e melhor. No entanto, como dizia Ésquilo “Quando um
homem tem força de vontade, os deuses dão uma ajuda”. E isso tem-se vindo a verificar. A AIDGLOBAL não
abdicou nem adiou os seus principais projetos e acorre,
sempre, a quem precisa.
Estamos prontos e entusiasmados para mais um ano de
trabalho, mais um ano de luta, mais um ano de soluções
bem-sucedidas por um mundo mais justo, pacífico, tolerante, inclusivo, seguro e sustentável!

A Presidente da Direção
Susana Damasceno
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PROJETOS A REALIZAR EM PORTUGAL

Projeto

Educar para Cooperar: A Rota Histórica das Linhas de Torres e a Cidadania Global

Objetivos

O objetivo geral é contribuir para que cidadãos de seis municípios compreendam as causas
relacionadas com os problemas do desenvolvimento, a partir do património dos seus concelhos, com vista à promoção de uma Cidadania Global ativa na construção de sociedades
mais justas, equitativas e sustentáveis.
Neste projeto, destaca-se o tema das Invasões Francesas em território português, no séc.
XIX, na medida em que a luta contra o domínio francês teve profundas repercussões sociais, económicas e ambientais. Apesar de Portugal ter garantido a independência, o país
ficou em extrema pobreza e os recursos naturais de parte do território foram destruídos.
Partindo deste contexto, os beneficiários do projeto serão levados a refletirem sobre as
causas atuais da guerra, da pobreza, das desigualdades sociais, do desrespeito pelos direitos humanos e sobre o contributo de cada um para minorar as suas repercussões.

Duração

24 meses (de setembro de 2015 a agosto de 2017)

Contexto

“Educar para Cooperar: a Rota Histórica das Linhas de Torres e a Cidadania Global” pretende dar continuidade ao trabalho que a AIDGLOBAL tem desenvolvido ao nível da Educação
para a Cidadania Global (ECG) e, assim, contribuir para que cidadãos de seis municípios
compreendam as causas relacionadas com os problemas do desenvolvimento, a partir do
património dos seus concelhos, com vista à promoção de uma Cidadania Global ativa na
construção de sociedades mais justas, equitativas e sustentáveis.

Atividades previstas



Resultados esperados

Estudo sobre a ligação do património da Rota Histórica das Linhas de Torres à Cidadania
Global;


Maleta Pedagógica para suporte às visitas de estudo;



Círculos de Aprendizagem;



Integração das temáticas de ED no currículo de disciplinas de 2º e 3º ciclos;



6 Semanas de Educação para o Desenvolvimento;



Criação de percursos de Geocaching sobre Cidadania Global;



Conferência “A Rota Histórica das Linhas de Torres e a Cidadania Global”.

•Criados e divulgados recursos de apoio à investigação e ao desenvolvimento de atividades educativas tendo em conta a ligação do património da RHLT à Cidadania Global;
•Sensibilizadas 12 turmas dos 2º e 3º ciclos das escolas públicas de seis municípios parceiros para as temáticas e valores da Educação para o Desenvolvimento;
•Ligação do património da RHLT à Cidadania Global promovida e divulgada a nível local e
nacional.
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Parceiros

• Câmaras Municipais de Arruda dos Vinhos, Loures, Mafra, Sobral de Monte Agraço, Torres
Vedras e Vila Franca de Xira
• Centro de Formação de Professores Loures Oriental

Apoio

Fundação Montepio

Financiamento

Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, I.P./Ministério dos Negócios Estrangeiros
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Projeto

Jovens na Política – Participar para a Cidadania Global

Objetivos

O projeto “Jovens na Política – Participar para a Cidadania Global” visa a promoção da Cidadania Global nas juventudes partidárias, para que problemáticas ligadas à Educação para o
Desenvolvimento sejam integradas nos seus programas de atividade. A médio prazo, pretende-se que a Cidadania Global esteja mais presente na ação dessas organizações políticas,
tendo sido definidos como objetivos específicos a capacitação e a mobilização de jovens
militantes e simpatizantes, promovendo ações e reflexão em torno da Cidadania Global, em
articulação com as dinâmicas locais.

Duração

24 meses (de junho de 2016 a maio de 2018)

Contexto

A baixa taxa de envolvimento dos cidadãos portugueses nas questões do desenvolvimento
demonstra a necessidade de intervenção no campo da Educação para o Desenvolvimento
(ED), uma vez que, provavelmente, decorre da ausência de ações específicas por parte dos
partidos políticos. Na verdade, apesar de haver um consenso entre os partidos com representação parlamentar relativamente à importância da cooperação e da educação para o desenvolvimento, estas temáticas nunca estão num patamar elevado de prioridades, sejam elas
governativas ou parlamentares, indo pouco além de declarações de boas intenções.

Atividades previstas

• Realização de reuniões com todas as Juventudes Partidárias com assento no Conselho
Municipal da Juventude de Loures;
• Realização de debate no Conselho Municipal de Juventude de Loures em torno de temas
ligados à ED;
• Realização de curso sobre “O Desenvolvimento, os Jovens e a Cidadania Global”, em formato de b-learning, dirigido a jovens ativistas políticos, com enfoque nas Juventudes Partidárias;
• Integração dos temas do Desenvolvimento na iniciativa "Março Jovem" promovida pela Câmara Municipal de Loures;
• Preparação de Moções políticas que reflitam uma proposta no campo da Educação para o
Desenvolvimento a serem apresentadas aos Conselhos Distritais;
• Elaboração e publicação de estudo diagnóstico "O desenvolvimento visto pelos jovens militantes dos partidos políticos";
• Campanha de Comunicação nas Redes Sociais "Os jovens não dão votos", apelando à
participação cívica, numa ótica de contribuir para um desenvolvimento sustentável e equitativo;
• Integração dos temas da Educação para o Desenvolvimento em 5 encontros nacionais de
diferentes partidos políticos (universidades de verão, acampamentos, jantares, tertúlias,...);
• Realização de um fórum nacional "Os jovens, o desenvolvimento e a Cidadania Global" que
reúna jovens de todos os partidos políticos;
PLANO DE ATIVIDADES 2017

|8

Atividades previstas

• Elaboração e publicação de um policy paper intitulado "Contributos para a integração da
Educação para o Desenvolvimento nos Planos de Atividades das Juventudes Partidárias";
• Reuniões com as Comissões Parlamentares dos "Negócios Estrangeiros e Comunidades
Portuguesas", "Educação e Ciência", "Defesa Nacional e Cultura", "Comunicação, Juventude
e Desporto, Social” e “Trabalho e Segurança Social”.

Resultados esperados

•Jovens militantes de Juventudes Partidárias de Loures sensibilizados e capacitados para
integrarem e desenvolverem ações de Educação para o Desenvolvimento no âmbito dos
seus partidos;
•Apresentadas e promovidas, a nível nacional, propostas de reflexão e ação sobre a importância da integração da Educação para o Desenvolvimento (ED) nas agendas das Juventudes Partidárias e do envolvimento da Juventude nos temas da ED.

Parceiros

• Centro de Estudos Internacionais do ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa
• Conselho Nacional da Juventude
• Federação Nacional de Associações Juvenis
• Instituto Português do Desporto e Juventude

Financiador

Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, I.P./Ministério dos Negócios Estrangeiros
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Projeto

Urbagri4women – Práticas inovadoras e iniciativas urbanas no campo da agricultura
para a promoção da integração de mulheres migrantes na sociedade de acolhimento

Objetivos

O projeto tem como principal objetivo fomentar a integração de mulheres migrantes, incluindo
as que solicitaram asilo e as beneficiárias de proteção internacional na sociedade de acolhimento, capacitando-as para o desenvolvimento de projetos inovadores e de subsistência, na
área da agricultura.

Duração

24 meses (de dezembro de 2016 a novembro de 2018)

Contexto

O projeto, desenvolvido em 7 países e promovido pela ONGD TAMAT (Itália), pretende a
inclusão destas mulheres migrantes através de atividades educativas e recreativas, de formação profissional, do acesso ao mercado de trabalho, da luta contra a discriminação e de iniciativas culturais que promovam o diálogo intercultural e uma cultura de acolhimento, envolvendo as administrações públicas, os parceiros sociais, Organizações de imigrantes e outras
partes interessadas relevantes.

Atividades previstas

• Realização de 24 focus groups com as comunidades regionais detentoras desse know-how
específico, de forma a fomentar o diálogo, visando a criação de estratégias que fortaleçam o
envolvimento socioeconómico e político dos imigrantes na sociedade de acolhimento;
• Realização de um workshop transnacional para partilhar conhecimentos adquiridos e orientar futuras ações;
• Visita de estudo transnacional organizada enquanto fórum de discussão, intercâmbio e
aprendizagem, permitindo aos parceiros e aos membros dessas comunidades melhorarem a
sua compreensão das políticas dedicadas à gestão da migração;
• Criação de Laboratórios de Agricultura Urbana que constituam espaços físicos para a capacitação do elemento feminino migrante, tendo como tutores os membros das comunidades
detentores desses saberes específicos.

Resultados esperados

• 7 Comunidades de Prática formalizadas;
• 24 focus groups realizados com as Comunidades de Prática;
• 1 Rede transnacional para partilha de conhecimentos e capacitação criada;
•1 ferramenta TIC criada;
• 1 Processo de aprendizagem transnacional realizado;
• 1 abordagem transnacional de tutoria virtual criada;
• 1 Workshop transnacional implementado;
• 1 visita de estudo transnacional realizada;
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Resultados esperados

• 7 Laboratórios de Agricultura Urbana (UAL) estabelecidos;
• 7 projetos de trabalho criados;
• 7 programas e materiais de formação profissional elaborados.

Parceiros

• AIDGLOBAL (Portugal)
•TAMAT (Itália)
• Institute of Entrepreneurship Development (Grécia)
• GYROS (Reino Unido)
• Sudwind (Áustria)
• AMSED - Association Migration, Solidarité et Échanges pour le Développement (França)
• CARDET (Chipre)

Financiador

Comissão Europeia através do Fundo “Asilo, Migração e Integração” (HOME/2015/AMIF/AG/
INTE)
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Projeto

Education for GloCal Issues

Objetivos

O projeto “Education for GloCal Issues”, promovido pelo Monte, ACE – Desenvolvimento do
Alentejo Central, em parceria com a AIDGLOBAL, tem como principal objetivo reforçar os
conhecimentos sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), envolvendo não
só professores do 3º ciclo e do Ensino Secundário e respetivos alunos como também os jovens e a comunidade do concelho. Temas como o Conflito e a Paz, o Consumo Responsável,
a Interculturalidade, a Educação de Qualidade, os Direitos Humanos e a Soberania Alimentar
serão objeto de reflexão, focando a sustentabilidade dos modelos atuais de desenvolvimento,
e debatidos ao longo do projeto.

Duração

20 meses (de junho de 2016 a novembro de 2017)

Contexto

O projeto Education for GloCal Issues insere-se no âmbito da Educação para o Desenvolvimento (ED), com intervenção nos domínios da educação formal e não formal, respondendo
diretamente ao objetivo especifico 2 da ENED, que visa a promoção e consolidação da ED no
sector da educação formal em todos os níveis de educação, ensino e formação, contemplando a participação das comunidades educativas e do objetivo especifico 3 da ENED, que visa a
promoção e o reforço da ED na educação não formal, contemplando a participação de grupos
diversos da sociedade portuguesa.

Atividades previstas

• ESPAÇO ODS: realização de oficinas temáticas sobre os ODS e integradas no plano de
ação das bibliotecas;
• Forma T: realização de uma oficina e de uma ação de formação para professores, ambas
acreditadas, onde se prevê a construção de materiais e recursos educativos e a capacitação
dos docentes, para trabalharem as questões dos ODS nas escolas;
• Workshop OCS: realização de workshops direcionados para as organizações da sociedade
civil, nos quais se potenciam novas iniciativas de sensibilização sobre os ODS dirigidas à
sociedade em geral;
• Get Together I: realização de um encontro de apresentação e lançamento do projeto;
• ED-Magazine: produção de uma publicação, em formato digital e impresso, sobre os ODS
trabalhados durante o projeto;
• Get Together II: Realização de um encontro final, com todos os participantes e entidades;
• ODSpread – Realização de uma ação de disseminação dirigida às bibliotecas das redes das
regiões do Alentejo, do Algarve, Norte, Centro e de Lisboa e Vale do Tejo.

Resultados esperados

•Sensibilização de jovens através de conteúdos temáticos ODS (cidadania e participação,
soberania e segurança alimentar, ambiente e consumo responsável, direitos humanos, interculturalidade, o conflito e a paz) inseridos nos planos de ação das bibliotecas escolares;
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Resultados esperados

•Capacitação de professores para a dinamização de ações nas temáticas dos ODS e capacitação de Organizações da Sociedade Civil na área da Educação para o Desenvolvimento;
•Criação de recursos educativos sobre os ODS para intervenção nas bibliotecas escolares e
públicas.

Parceiros

• AIDGLOBAL
•Centro de Formação do Sindicato Democrático dos Professores do Sul
• Sugo Design

Financiador

Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, I.P./Ministério dos Negócios Estrangeiros
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Projeto

Walk the (Global) Walk: Mobilizar os jovens europeus em torno dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Objetivos

Este projeto tem como objetivo global aumentar os espaços de promoção da cidadania ativa
por parte dos jovens e o seu envolvimento em torno dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Em relação aos objetivos específicos visam criar um modelo replicável e inovador
de Educação para a Cidadania Global e fomentar atividades de colaboração entre autoridades
locais e organizações da sociedade civil comprometidas com a promoção da agenda ODS e,
ainda, sensibilizar a sociedade para as questões da paz, dos direitos humanos e da justiça
social, entre outras.

Duração

36 meses

Contexto

Apesar de os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM) terem sido, gradualmente, integrados na sociedade, ainda há muito a fazer no que diz respeito à coerência destas políticas, e
um novo desafio se impõe - a implementação na nova agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).
O projeto pretende dar resposta a quatro problemas que estão inter-relacionados: a) Baixo
envolvimento efetivo das autoridades locais na promoção dos ODS; b) Limitado envolvimento
das autoridades locais em parcerias com Organizações da Sociedade Civil (OSC) e universidades; c) Pouca representação dos ODS nos currículos escolares e d) Défice democrático juvenil
que limita o conceito de uma nova geração europeia de líderes ativos na promoção da cidadania global.

Atividades previstas

• Formação de professores e educadores;
• Plataforma Interativa Online;
• Cursos educativos em escolas secundárias;
• Atividades de educação entre pares sobre os ODS;
• Atividades de sensibilização sobre os ODS (incluindo conferências internacionais);
• Realização de uma Marcha Global;
• Desenvolvimento de um Currículo de Liderança Juvenil;
• Organização de uma Escola Internacional de Verão sobre os ODS.

Resultados esperados • Ferramentas e abordagens inovadoras sobre temas de desenvolvimento na educação formal
são integradas nos currículos escolares;
• Aumentada a consciencialização dos alunos sobre os ODS (11, 13 e 16), as interdependências entre a União Europeia e os países em desenvolvimento e a sua capacidade de agir pela
transformação social;
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Resultados esperados

• A capacitação e o envolvimento das autoridades locais na Educação para o Desenvolvimento é
reforçada.

Parceiros

• Região Toscana
• Região da Istria
• Município de Strovolos
• Município de Vila Franca de Xira
• Município de Sofia
• Município de Bucharest
• Município de Fushë-Arrëz
• Carmarthenshire County Council
• City of Mostar- Department for Social Activities, Local Administration
• Oxfam Itália Intercultura
• International Institute for Human Rights and Peace
• CARDET – Centre for the Advancement of Research and Development in Educational Technology
• Dolen Cymru Wales
•ActionAid Hellas
• Assistance and Programs for Sustainable Development – Agenda 21

Financiador

Comissão Europeia – Linha de Educação para o Desenvolvimento
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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 24 sessões de animação da leitura dos contos da “Formiga Juju” em escolas
de seis municípios (4 sessões por município).

Parceiros

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

Financiamento

BNP Paribas e particulares.
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FORMAÇÕES/WORKSHOPS A REALIZAR EM PORTUGAL

A AIDGLOBAL, no âmbito das suas competências formativas, quer ao nível da formação de professores, quer em outras
atividades e workshops dirigidos a diferentes públicos, tem sido convidada a dinamizar ações de formação e workshops
em diferentes áreas:
Formação

Migrações, Direitos Humanos e Desenvolvimento – estratégias para a inclusão e justiça
social

Objetivos

A formação “Migrações, Direitos Humanos e Desenvolvimento – estratégias para a inclusão
e justiça social” tem como principal objetivo contribuir para que Loures seja um Município
exemplar em políticas de inclusão, participação e justiça social no contexto das problemáticas associadas às Migrações e ao Desenvolvimento., Define como objetivo especifico capacitar técnicos da autarquia de Loures para a compreensão da relação entre Migrações, Direitos Humanos e Desenvolvimento e para o desenho e implementação de estratégias que
promovam a inclusão e a justiça social, a nível local e global, envolvendo as associações de
imigrantes e outros atores locais relevantes.

Duração

De novembro de 2016 a março de 2017 - (40h divididas em 10 sessões)

Contexto

Esta atividade insere-se no projeto “AMITIE CODE“ (Capitalizing On DEvelopment) que, em
Portugal, é promovido pela Câmara Municipal de Loures, e que tem como objetivo consciencializar e sensibilizar os cidadãos sobre a migração, o desenvolvimento e os direitos humanos.
Este é um projeto de Educação para o Desenvolvimento que capitaliza os resultados do anterior (Awareness raising on MIgrations, development and human rIghts through local partnerships). O “AMITIE CODE” envolve seis países europeus (Alemanha, Itália, Letónia, Portugal, Espanha e França), duas regiões (Emília-Romanha e Andaluzia) e oito cidades (Bolonha,
Hamburgo, Régio da Emília, Riga, Loures, Lisboa, Tolosa e Sevilha).

Público-Alvo

30 Funcionários da Câmara Municipal de Loures

Financiamento

Câmara Municipal de Loures
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Formação

Migrações e Direitos Humanos – Educar para o Desenvolvimento

Objetivos

A oficina de formação “Migrações e Direitos Humanos – Educar para o Desenvolvimento”
pretende contribuir para que as escolas sejam espaços inclusivos que promovam a justiça
social e a construção de cidadãos críticos e participativos, conscientes do seu papel enquanto cidadãos do mundo. Especificamente, pretende promover a compreensão das causas dos problemas associados ao Desenvolvimento e às desigualdades locais e globais
que levam a fenómenos como as migrações forçadas e aumentar as competências quanto
ao desenvolvimento, à implementação e à avaliação de aulas que associem os conteúdos
do currículo oficial aos temas da Educação para o Desenvolvimento, em particular as migrações, através do recurso a métodos participativos.

Duração

De março a junho de 2017 (25h de trabalho presencial e 25h de trabalho autónomo/prático)

Contexto

Esta atividade insere-se no projeto “AMITIE CODE“ (Capitalizing On DEvelopment) que, em
Portugal, é promovido pela Câmara Municipal de Loures, e que tem como objetivo conscientizar e sensibilizar os cidadãos para a migração, o desenvolvimento e os direitos humanos.
Este é um projeto de Educação para o Desenvolvimento que capitaliza os resultados do
anterior (Awareness raising on MIgrations, development and human rIghts through local
partnerships). O “AMITIE CODE” envolve seis países europeus (Alemanha, Itália, Letónia,
Portugal, Espanha e França), duas regiões (Emília-Romanha e Andaluzia) e oito cidades
(Bolonha, Hamburgo, Régio da Emília, Riga, Loures, Lisboa, Tolosa e Sevilha).

Público-Alvo

30 Professores do 3º ciclo do Ensino Básico e do Ensino Secundário

Parceiros

Centro de Formação Loures Oriental

Financiamento

Câmara Municipal de Loures
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Workshop

Laboratórios de Formação nas Escolas – School Labs

Objetivos

Os School Labs têm como objetivo geral contribuir para que as escolas sejam espaços
inclusivos que promovam oportunidades de discussão e compreensão entre os alunos das
questões relacionadas com as migrações, desenvolvimento, direitos humanos, diversidade
cultural e diálogo intercultural. Tem como objetivos específicos, promover a compreensão
das causas dos problemas associados ao Desenvolvimento e às desigualdades locais e
globais (Alterações Climáticas, falta de Soberania Alimentar, etc.) que levam a fenómenos
como as Migrações e valorizar as relações de diversidade e interculturalidade, recorrer às
redes sociais para criar e promover produtos que, através desse canal, divulguem e promovam o projeto e os temas nele trabalhados e, ainda, envolver os alunos não só como beneficiários deste projeto mas também como atores responsáveis, com competências para
intervir num mundo cada vez mais interdependente, apresentando, estas novas gerações,
uma abordagem participativa e equitativa.

Duração

Ano Letivo 2016/2017

Contexto

Esta atividade insere-se no projeto “AMITIE CODE” (Capitalizing On DEvelopment) que, em
Portugal, é promovido pela Câmara Municipal de Loures, e que tem como objetivo consciencializar e sensibilizar os cidadãos para a migração, o desenvolvimento e os direitos humanos.
Este é um projeto de Educação para o Desenvolvimento que capitaliza os resultados do anterior (Awareness raising on MIgrations, development and human rIghts through local partnerships). O “AMITIE CODE” envolve seis países europeus (Alemanha, Itália, Letónia, Portugal, Espanha e França), duas regiões (Emília-Romanha e Andaluzia) e oito cidades (Bolonha,
Hamburgo, Régio da Emília, Riga, Loures, Lisboa, Tolosa e Sevilha).

Publico Alvo

135 Alunos (5 turmas com 27 alunos)

Financiamento

Câmara Municipal de Loures

PLANO DE ATIVIDADES 2017

| 19

Formação
Objetivos

Capacitação dos Técnicos da Rede Intermunicipal de Cooperação para o Desenvolvimento
A AIDGLOBAL irá associar-se ao projeto “Redes para o Desenvolvimento: Educação Global
para uma Cooperação mais Eficiente”, enquanto entidade dinamizadora de um pacote de
ações formativas designado por “Capacitação dos Técnicos da Rede Intermunicipal de Cooperação para o Desenvolvimento”.
Neste âmbito, irá promover as seguintes ações de formação: “A Educação para a Cidadania
Global (ECG) – O Trabalho com as Comunidades Educativas: abordagens metodológicas e
casos práticos”, com uma carga horária de 5h/dia, fazendo um total de 70h de formação, e
“Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) – Percursos Globais, Percursos Locais”. Refletir e aplicar os ODS a nível local”, com uma carga horária de 5h/dia, perfazendo
um total de 40h de formação.

Duração

De setembro de 2016 a março de 2017

Contexto

O projeto “Redes para o Desenvolvimento: Educação Global para uma Cooperação mais Eficiente” pretende manter, reforçar e expandir o trabalho já iniciado ao longo do projeto anterior
- Redes para o Desenvolvimento: da geminação a uma cooperação mais eficiente – em colaboração com Autoridades Locais portuguesas, alemãs, espanholas e holandesas, as quais
irão intensificar as suas iniciativas de Educação e Cooperação Intermunicipal para o Desenvolvimento e aprofundar o envolvimento e as atividades de networking com outros stakeholders. A ação pretende, igualmente, promover um discurso coerente e harmonizado das Autoridades Locais relativamente ao Desenvolvimento e à Cooperação Intermunicipal.
Este projeto, financiado pela União Europeia e pelo Camões – Instituto da Cooperação e da
Língua, I.P., é promovido pela Câmara Municipal de Loures e tem como parceiros a Câmara
Municipal do Seixal, o IMVF – Instituto Marquês de Valle Flôr, o Forum für internationale entwicklung + planung (fine+p), o Município de Erlangen, o Fondo Galego de Cooperación e
Solidariedade (FGCS), o Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland – Nicarágua (LBSNN), o
Município de Helmond, o Município de Zoetermeer, o Município de Maastricht e a Rede Intermunicipal de Cooperação para o Desenvolvimento.

Público-Alvo

Técnicos Municipais

Financiamento

União Europeia e Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P.
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PROJETOS A REALIZAR EM MOÇAMBIQUE

Iniciativa

Monitorização e Acompanhamento da Rede de Bibliotecas Escolares do Distrito do Chibuto

Objetivos

O objetivo deste projeto consiste em promover ambientes propícios à alfabetização. Depois da
criação das bibliotecas, inicia-se um processo de monitorização e acompanhamento que visa 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. A monitorização realizou-se durante o ano de 2016, estando prevista a sua continuidade ao longo de 2017.

Duração

De janeiro de 2017 a dezembro de 2017

Contexto

A AIDGLOBAL criou, em 2008, as linhas gerais daquele que se tornaria no seu maior programa de
intervenção em Moçambique, “Passaporte para a Leitura”, com o objetivo de alargar o acesso ao
livro, através da criação e equipamento de bibliotecas, de atividades de animação da leitura e da
capacitação de professores e técnicos.
No âmbito deste programa, a AIDGLOBAL viabilizou, até à data, o equipamento de 3 bibliotecas
municipais da Província de Gaza e de 27 bibliotecas escolares do Distrito do Chibuto (11 das quais
no formato biblioteca móvel, a “Bibliotchova”, 10 sob a forma de Maletas da Leitura, com mais de
40 mil livros e 129 computadores). Complementarmente, promoveu ações de formação para professores e atividades de dinamização da leitura, junto de crianças e jovens. No total, foram envolvidos 595 professores e mais de 30 000 alunos na promoção da leitura e do livro. Ainda, 367 pessoas foram formadas em várias áreas, nomeadamente em Gestão de Bibliotecas e Técnicas de Dinamização da Leitura.
Em 2011, a Organização criou e implementou a “Rede de Bibliotecas Escolares do Distrito do Chibuto, Moçambique”, a única existente neste país. A Rede foi alargada em 2014, com a inauguração de mais uma biblioteca, a entrega de 10 "Bibliotchovas" e a distribuição de 10 Maletas da Leitura.
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 distribuídas, em 2014, por 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.
O projeto “Maletas 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), fez chegar a 10 escolas que não dispõem de espaço para acolher uma
biblioteca e às comunidades integradas uma Maleta de Leitura contendo cerca de 150 livros infantojuvenis.
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Resultados esperados

• Monitorização das 27 bibliotecas que compõem a rede, nomeadamente das 6 bibliotecas em
edifício, 11 Bibliotchovas e das 10 Maletas de Leitura;
• Supervisão das atividades de leitura prevista nos Planos de Atividades;
• Realização de dois encontros com os professores responsáveis pelas bibliotecas escolares.

Parceiros

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

Financiador

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

De setembro 2017 a março 2018

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 2017,
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 de 1º e 2º
Graus 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
•Serviço Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia do Chibuto (SDEJT)

Financiador

Particulares, entidades privadas e fundações.
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Projeto

Reforço do acervo da Biblioteca Municipal do Xai-Xai

Objetivos

Este projeto pretende reforçar o acervo da Biblioteca Municipal do Xai-Xai com livros técnicos, nomeadamente de economia, ciência sociais, medicina, engenharia, direito, ciências
políticas, entre outros, de forma apoiar os alunos das universidades do Xai-Xai que são
utentes desta biblioteca.

Duração

De abril a dezembro de 2017

Contexto

Em 2008, no âmbito do programa “Passaporte para a Leitura”, a AIDGLOBAL apetrechou a
Biblioteca Municipal do Xai-Xai com 8 000 títulos.
Uma vez que Xai-Xai é a capital da Província de Gaza, sendo também um centro de universidades, foi solicitado à AIDGLOBAL, pelo Conselho Municipal do Xai-Xai, um reforço do
acervo da biblioteca com livros técnicos destinados a estes alunos que são utentes desta
biblioteca.

Resultados esperados

Apetrechamento da Biblioteca Municipal do Xai-Xai com livros técnicos

Parceiros

• Conselho Municipal do Xai-Xai
• Câmara Municipal de Cascais
• Câmara Municipal de Loures
• Associação de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas
• Bibliotecas das Universidades Portuguesas
• Universidade Aberta
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Projeto

Kula Na Wu Djondza- Crescer a Ler

Objetivos

“Kula Na Wu Djondza”, que em língua portuguesa quer dizer “Crescer a Ler” é o nome do
projeto que tem como objetivo promover a leitura, através de contos lidos em português e,
simultaneamente, em língua changana.
Este projeto tem como palco de atuação o Hospital Rural do Chibuto e o Centro de Saúde,
locais onde serão lidas “estórias” às grávidas e recém-mamãs, enquanto aguardam pelas
consultas pré-natais e de vacinação das suas crianças.
No âmbito do projeto, será entregue a cada mãe, aquando do nascimento do seu filho, um
livro para levar para casa. Mais tarde, ela poderá ler-lhe e explorar as imagens, incentivando-o à descoberta do livro, procurando a familiarização da criança com este objeto e, ainda, a promoção de competências linguísticas em língua portuguesa e changana, línguas
de escolarização.
Neste sentido, o projeto tem como principais objetivos facilitar o acesso ao livro, fomentar o
gosto pela leitura, desde tenra idade, promover o conhecimento oral e escrito da língua
portuguesa e da língua changana e familiarizar a criança com o livro.
Pretende-se, através da leitura de obras infantojuvenis, estimular nas grávidas adolescentes e as jovens mamãs o gosto pela leitura, procurando sensibilizá-las para a importância
de incentivar a leitura nos seus filhos, promovendo neles a cultura e gosto pelos livros.

Duração

De abril a agosto de 2017

Contexto

A grande maioria da população em Moçambique não tem acesso ao livro, outra parte não
tem interesse fora do ambiente escolar e apenas uma pequena parte das pessoas tem
interesse e recursos para fazer da leitura um hábito quotidiano.
Outro problema do Distrito de Chibuto é o fraco conhecimento da língua oficial do país - o
Português.
A gravidez precoce é outra realidade. Por mês, há em média 180 partos de jovens adolescentes. O direcionar-se esta iniciativa para as grávidas adolescentes tem a ver com o facto
de algumas jovens, depois de engravidarem, desistirem de frequentar a escola. Com este
projeto, está-se a promover a formação destas jovens, através de metodologias de educação não formal, nomeadamente na área da língua portuguesa, contribuindo, consequentemente, para o desenvolvimento de capacidades e competências pessoais e sociais.

Atividades previstas

•Leitura de obras infantojuvenis para as grávidas adolescentes em fase pré-natal, prevendo-se que cada jovem participe em 4 sessões;
•Oferta de um livro de iniciação à leitura, aquando do nascimento do bebé. Será um livro
de plástico para evitar magoar a criança quando ela o manuseia. Devido à sua composição, o material do livro é resistente à água, à areia e às brincadeiras infantis;
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Atividades previstas

•Leitura de obras infantojuvenis para as recém-mamãs adolescentes e seus filhos, durante
as consultas da criança sadia. Estima-se que cada mãe traga o seu descendente no mínimo a 5 consultas pós-natal, planeadas para acontecer quando o bebé cumpra 2, 3, 4, 9 e
18 meses de idade. Prevê-se que assistam a 5 sessões de leitura;
•Oferta de Livro, quando completem o calendário das consultas da criança sadia (18 meses) ou quando o bebé perfaz 1 ano de idade. O livro será “Baby Mozart: Há música em
todo o lado” que está recomendado partir dos 9 meses;
•Criação de uma pequena biblioteca móvel, em Maleta de Leitura, na qual figura o acervo
da biblioteca hospitalar para a sustentabilidade e continuidade do projeto;

Resultados esperados

•Incentivo à leitura e familiarização com o livro através do seu acesso;
•Criação de hábitos de leitura;
•Conhecimento da Língua Portuguesa através da aquisição de novo vocabulário, desenvolvimento da oralidade, da escrita e da compreensão oral;
•Incentivar e desenvolver capacidades de pensamento crítico e reflexivo;
•Formação pessoal: desenvolver a capacidade de saber exprimir-se, identificar e saber
lidar com as emoções e os sentimentos, identificar e compreender a realidade que as rodeia, fomentar o desejo de aprender novos conhecimentos e vivenciar diferentes experiências, estimular a criatividade e imaginação;
•Formação Social: contribuir para que a jovem esteja mais informada e consciente da sua
realidade, despertar vontade de participar na sociedade enquanto cidadã praticando o seu
exercício de cidadania, contribuir para o desenvolvimento da capacidade de partilhar as
suas ideias e opiniões num grupo e saber escutar os outros;
•Proporcionar um tempo de espera, nas consultas, de uma forma mais agradável enquanto
se desenvolvem atividades socioculturais coletivamente;
•Reforçar a afetividade entre mãe e filho no crescimento e formação do descendente usando o livro como recurso.

Parceiros

•Direção Distrital da Mulher e da Ação Social
•Direção do Hospital Distrital do Chibuto
•Direção Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia
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Projeto

Doação de Livros à Escola Secundária de Guijá

Objetivos

Esta atividade tem como principal objetivo reforçar a Biblioteca da Escola Secundária de
Guijá (ESG) doando cerca de 600 livros que irão permitir o reforço das competências de
leitura e escrita dos alunos e proporcionar mais ferramentas de trabalho aos professores.

Duração

De abril a agosto de 2017

Contexto

No âmbito do primeiro encontro do Fórum da Educação, promovido pela Direção Provincial
de Educação e Cultura de Gaza, no qual a AIDGLOBAL é membro ativo, foi solicitado que
a Organização reforçasse o acervo documental da Biblioteca da Escola Secundária de
Guijá (ESG), fortemente afetada pelas cheias de 2013 que danificaram grande parte da
existência. De acordo com a diretora do Serviço Distrital de Educação Juventude e Tecnologia de Guijá, Dra. Angelina Augusto Machave, o reforço da biblioteca (com cerca de 600
livros) seria útil não só para os professores e alunos da ESG e das escolas vizinhas que,
não possuindo obras de leitura, têm por hábito frequentar essa biblioteca, como é o caso
dos alunos e professores da Escola Secundária de Javanhane e da Escola Secundária de
Chinhacanine. Esta biblioteca funciona, igualmente, como biblioteca municipal, servindo,
também, os alunos da Escola Primária de 1º e 2º Graus de Caniçado e da Escola Primária
de 1º e 2º Graus de Maguiguane.

Resultados esperados

600 Livros doados à Biblioteca da Escola Secundária de Guijá (ESG)

Parceiros

• Direção Provincial de Educação e Cultura de Gaza
• Serviço Distrital de Educação Juventude e Tecnologia de Guijá.
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Educar para Cooperar:a Rota Histórica
das Lihas de Torres e a Cidadania Global
Jovens na Política – Participar para a
Cidadania Global
Urbagri4women – Práticas inovadoras
e iniciativas urbanas no campo da agricultura para a promoção da integração
de mulheres migrantes na sociedade
de acolhimento
Education for GloCal Issues

Portugal

Walk the (Global) Walk: Mobilizar os
jovens europeus em torno dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
Formação Migrações, Direitos Humanos e Desenvolvimento – estratégias
para a inclusão e justiça social
Formação Migrações e Direitos Humanos – Educar para o Desenvolvimento
Workshop Laboratórios de Formação
nas Escolas – School Labs
Formação Capacitação dos Técnicos da
Rede Intermunicipal de Cooperação
para o Desenvolvimento
Movimento Formiga Juju

Moçambique

Monitorização e Acompanhamento da
Rede de Bibliotecas Escolares do Distrito do Chibuto
Construção da Biblioteca da Escola Primária Completa de Mahuntsane
Reforço do acervo da Biblioteca Municipal do Xai-Xai
Kula Na Wu Djondza- Crescer a Ler
Doação de Livros à Escola Secundária
de Guijá
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Nov

Dez

INICIATIVAS DE ANGARIAÇÃO DE FUNDOS

Ao longo dos seus onze anos de existência, a AIDGLOBAL
tem encontrado cada vez mais desafios ao nível da sustentabilidade da Organização. De forma a garantir a continuidade do seu trabalho e da sua missão tanto em Portugal como
em Moçambique, a AIDGLOBAL prevê a realização de
ações que visam a angariação de fundos, dado que é graças ao apoio de particulares, organizações públicas e privadas que vão abraçando esta causa que a Organização tem
vindo a ser edificada. Assim, em 2017, pretende-se captar a
atenção de empresas, em Portugal e em Moçambique, que
cruzem os seus valores de Responsabilidade Social com os
valores da AIDGLOBAL, para se efetivarem possibilidades
de apoio. Ao nível dos particulares, no próximo ano, irá ser
feito um trabalho ao nível da captação de membros e apoiantes regulares e fidelização e envolvimento dos já existentes.
De forma a alcançar estas metas, e à semelhança de anos
anteriores, a AIDGLOBAL prevê a realização de eventos e
campanhas de angariação de fundos não só com o objetivo
de obter recursos financeiros mas também para dar a conhecer a Organização e informar os portugueses das diversas formas de apoiar os projetos, em prol do acesso universal a uma Educação de Qualidade e da consciencialização
dos cidadãos para as temáticas da Educação para a Cidadania Global.
No início do ano, como já vem sendo habitual, a Organização realiza a campanha de consignação do IRS, baseada
no lema “Não paga mais nem recebe menos”, que visa
informar e sensibilizar os cidadãos portuguesas acerca da
possibilidade de doarem os 0,5% dos seus impostos a uma
entidade sem fins lucrativos, no ato de entrega da declaração de rendimentos anual. A campanha explicará, de uma
forma simples e clara, como se deve preencher a declaração de IRS de forma a ajudar uma organização sem fins
lucrativos.
A decorrer em simultâneo com a campanha de consignação
do IRS, a AIDGLOBAL irá iniciar, a partir de fevereiro de
2017, uma nova campanha de angariação de fundos, decorrente da sua integração na iniciativa “Ser Solidário 2017”,
como uma das entidades beneficiárias do serviço, durante
um ano. Esta iniciativa, promovida pela SIBS PAGAMENTOS e disponível na Rede Multibanco, permite que seja
possível fazer donativos por transferência bancária, a partir

de 1€, em qualquer Caixa MULTIBANCO do país. Assim
sendo, a AIDGLOBAL pretende investir numa campanha de
comunicação que informe os cidadãos acerca desta modalidade, tendo como objetivo final a captação do maior número possível de donativos. O valor angariado decorrente
desta campanha será direcionado para a construção de
uma biblioteca na Escola Primária de Mahuntsane, situada
no Distrito do Chibuto, Moçambique, que beneficiará cerca
de 1060 alunos e professores, em virtude de não ter sido
reunido o valor total necessário para a construção da mesma com a campanha anterior designada por “Vamos construir a Biblioteca de Mahuntsane”.
Em relação aos eventos e sendo eles uma das principais
fontes de angariação de receitas para dar continuidade ao
trabalho da AIDGLOBAL, em Portugal e Moçambique, e
fazer chegar a Organização a diferentes públicos, a AIDGLOBAL prevê realizar, no primeiro semestre do ano de
2017, a quinta edição do stand-up solidário “O Humor Acontece!”. Este espetáculo detém uma grande adesão por parte
do público, que tem esgotado a sala em todas as edições
mas também por parte de parceiros, apoiantes e patrocinadores. Em 2017, o objetivo é conseguir levar este espetáculo à sala grande do Cinema São Jorge, devido ao facto de
ter sempre lotação esgotada, e assim conseguir maximizar
esta fonte de receita. No último trimestre do ano, e como já
vem sendo habitual, a AIDGLOBAL irá realizar aquela que
já é a 10ª edição da gala solidária “O Fado Acontece”, como
forma de comemoração do 12º aniversário da Organização.
Torna-se fundamental realizar este espetáculo, ano após
ano, uma vez que é o evento de referência da nossa Organização, graças ao qual muitos cidadãos nos ficam a conhecer. Como vem sendo habitual, a AIDGLOBAL tem vindo a
contar com o generoso e imprescindível apoio de empresas,
instituições, particulares e artistas para realizar os seus
espetáculos solidários.
Estas constituem as ações, iniciativas e campanhas que a
AIDGLOBAL prevê realizar no ano de 2017, como forma de
dar a conhecer os seus projetos, em Portugal e em Moçambique, sensibilizando para a sua missão, ao mesmo tempo
que angaria receitas para continuar a fazer mais e melhor o
seu trabalho em prol de um mundo mais justo e sustentável.
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