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EDITORIAL
“Determinação, coragem e autoconfiança são fatores decisivos
para o sucesso. Não importa quais sejam os obstáculos e as
dificuldades. Se estamos possuídos de uma inabalável determinação, conseguiremos superá-los.”
Dalai Lama

No passado mês de dezembro, 2017, as Nações

temas do Desenvolvimento e a promoção da Cida-

Unidas emitiram o seu relatório sobre a Situação

dania Global no âmbito do projeto “Jovens na Políti-

Mundial e Perspetivas Económicas (WESP). Nele se

ca — Participar para a Cidadania Global” e, por

prevê um crescimento global de 3%, o maior desde

outro, as mulheres migrantes e a sua integração na

2011, facto que aponta para uma “reorientação polí-

sociedade de acolhimento envolvendo-as em inicia-

tica para temas de longo prazo como as mudanças

tivas agrícolas inovadoras que garantam, também,

climáticas, as desigualdades existentes e a remoção

a

de obstáculos institucionais ao desenvolvimento”.

“Urbagri4women”.

Segundo a opinião do secretário-geral da ONU, An-

Prosseguindo a ação desenvolvida desde 2016, a

tónio Guterres, o relatório demonstra “ que as condi-

Organização, em parceria com a ONGD Monte leva-

ções macroeconómicas atuais oferecem aos deciso-

rá até março, data em que se dá a conclusão do pro-

res políticos uma folga maior para lidarem com a raiz

jeto, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

dos problemas que continuam a limitar o progresso

(ODS) que constituirão o cerne das sessões a imple-

sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentá-

mentar no âmbito dos Planos da Ação das Bibliote-

vel”.

cas Escolares. Ainda no quadro da formação/

Neste início de 2018, a AIDGLOBAL acredita que

capacitação, a AIDGLOBAL integrará, como entidade

as anunciadas melhores condições virão possibilitar

formadora convidada, dois projetos internacionais

quer o início de novos projetos quer a continuidade

desenvolvidos em Portugal — “Redes para o Desen-

de outros cuja jornada tem sido edificante. Embora

volvimento: Educação Global para uma Cooperação

tenha projetos próprios, cada vez mais se tem vindo

mais Eficiente” e “AMITIE CODE – Capitalizing on

a envolver em parcerias nacionais e internacionais,

Development, ambas implicando a formação de téc-

numa política de cocriação que conduz e materiali-

nicos/entidades locais/ população, respetivamente

za resultados maiores, nomeadamente com a con-

sobre o Desenvolvimento e Cooperação Intermunici-

clusão, no segundo semestre, de dois projetos que

pal e sobre a relação entre Migrações, Direitos Hu-

permitiram à Organização trabalhar com dois novos

manos e Desenvolvimento.

sua

subsistência,

através

do

projeto

públicos: por um lado os jovens das juventudes
partidárias com quem tem vindo a refletir sobre os
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Nos dois meses finais de 2017, a AIDGLOBAL foi

projetos transitam para o Plano de Atividades de

convidada a atuar em dois projetos internacionais

2018. Tendo-lhe sido solicitado, a AIDGLOBAL pro-

que então se iniciaram — o Walk the (Global) Walk:

põe-se reforçar, ainda, o acervo bibliográfico da

Mobilizar os jovens europeus em torno dos Objeti-

Escola Secundária de Guijá, o qual diminuiu tragica-

vos de Desenvolvimento Sustentável e o GVETS:

mente aquando das cheias de 2013 tendo, desde já,

Introdução da Gamificação na formação de profis-

envidado esforços nesse sentido.

sionais que trabalhem com crianças migrantes, cu-

Na sequência do êxito que tem constituído o projeto

jas temáticas estão bem expressas nos títulos des-

“Kula Na Wu Djondza- Crescer a Ler”, a Organiza-

ses projetos.

ção dar-lhe-á continuidade, pelo 3º ano consecutivo,

Sendo que todas as realizações do Plano têm ine-

promovendo a leitura de contos em português e

rentes a prossecução dos ODS, no âmbito da Agen-

língua changana às utentes adolescentes grávidas

da 2030, a nível nacional, a área de atuação da AI-

e/ou que tenham dado à luz recentemente e/ou que

DGLOBAL centra-se na Educação para a Cidadania

vão a consultas com os seus filhos no seu 1º ano de

Global, enquanto que além-mar ela se posiciona na

vida. A ação terá lugar no Hospital Rural do Chibuto

vertente da Cooperação para o Desenvolvimento

e no Centro de Saúde, sendo-lhes oferecido um livro

com especial enfoque no combate à iliteracia atra-

quando as crianças completarem o seu 1º aniversá-

vés de realização de projetos e iniciativas criativas

rio e cumprido a mãe o calendário das consultas

no sul de Moçambique, província de Gaza.

determinadas.

O Passaporte para a Leitura constitui o maior e mais

Todas as iniciativas inscritas no atual Plano de Ativi-

antigo programa de intervenção da Organização em

dades referentes a Moçambique são realizadas em

Moçambique. Visando combater a iliteracia, sobretu-

parceria com as autoridades/entidades locais do

do através do acesso ao livro, tem vindo a criar e

distrito do Chibuto, onde a Organização tem uma

equipar bibliotecas municipais e escolares, em edifí-

Delegação desde 2009

cio e/ou móveis, para as quais investe na capacita-

Como remate e como sinal de determinação e espe-

ção de técnicos e no complemento de formação de

rança, a AIDGLOBAL deixa as palavras do grande

professores em gestão bibliotecária, técnicas de

obreiro da africanidade — Nelson Mandela: A pobre-

promoção da leitura e habilitação nas TIC. No pre-

za não é um acidente. (…) A pobreza foi criada pelo

sente ano, dará continuidade a estas ações e fará,

homem e pode ser removida pelos Seres Humanos

também, a monitorização e acompanhamento da
Rede de Bibliotecas Escolares do Distrito do Chibu-

A Presidente da Direção

to (RBEDC). Na medida em que não foi possível

Susana Damasceno

angariar os fundos necessários para reabilitar o espaço para a biblioteca escolar ao serviço da comunidade educativa na Escola Completa de Mahuntsane
nem providenciar o reforço do acervo da Biblioteca
Municipal do Xai-Xai com livros técnicos, os dois
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PROJETOS A REALIZAR EM MOÇAMBIQUE
Projeto

Acompanhamento e Monitorização da Rede de Bibliotecas Escolares do Distrito do Chibuto (RBEDC)

Objetivos

O objetivo deste projeto consiste em apoiar a Rede de Bibliotecas Escolares do Distrito do
Chibuto garantindo um acompanhamento e monitorização das bibliotecas escolares, para
assegurar e promover ambientes propícios à leitura.

Duração

De janeiro de 2018 a dezembro de 2018

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.
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 .

Resultados espera- • Monitorização das 27 bibliotecas que compõem a rede, nomeadamente das 6 bibliotecas
dos

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 e diretores das escolas;
• Alargamento da rede de bibliotecas com a criação de mais 3 bibliotecas escolares;
• Envio de um contentor para reforço das bibliotecas da rede com títulos de literatura universal e infanto-juvenil e com material escolar e pedagógico.

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 (EPMCELP).

Financiador

Fundos próprios
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Projeto

Escola Primária Completa de Mahuntsane

Objetivos

Com esta iniciativa deseja-se proceder à 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 dezembro de 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 será construído, na escola, o 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.
Este é um projeto que transita de 2017, uma vez que ainda não foram angariados os
fundos necessários à sua execução.

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 de 2017 a dezembro de 2018

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.
Este projeto transita de 2017 e prolonga-se até ao final do ano de 2018, uma vez
que a recolha dos livros será feita até maio. Prevê-se que o contentor seja enviado

no segundo semestre do ano.
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
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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.
O projeto piloto (1ª ed.) arrancou em abril de 2017 e decorreu até agosto, sendo
uma das atividades que integraram a 4.ª edição da Animação da Leitura, iniciativa

financiada pela Gulbenkian.
Entre setembro e dezembro de 2017 teve lugar a 2.ª edição do projeto.
Duração

De abril a dezembro de 2018

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.
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Contexto

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. Devido
à sua composição, o material do livro é resistente à água, à areia e às brincadeiras
infantis;
• 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 está recomendado
para bebés a 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 realida-

de que as rodeia, fomentar o desejo de aprender novos conhecimentos e vivenciar
diferentes experiências, estimular a criatividade e imaginação;
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Resultados esperados • 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 descenden-

te, 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 iniciativa 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 maio a dezembro de 2018

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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PROJETOS A REALIZAR EM PORTUGAL
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

Estavam previstos 24 meses (de junho de 2016 a maio de 2018), mas foi pedida a
extensão do prazo até Setembro de 2018.

Atividades previstas • Realização de debate no Conselho Municipal de Juventude de Loures em torno de
temas ligados à ED;
• Realização do 2º curso sobre “O Desenvolvimento, os Jovens e a Cidadania Global”, em formato workshops, dirigido a jovens ativistas políticos, com enfoque nas
Juventudes Partidárias;
• Integração dos temas do Desenvolvimento por ocasião da celebração do 25 de
Abril”, 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;
• Integração dos temas da Educação para o Desenvolvimento em 5 encontros nacio-

nais 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;
• 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”.
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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, resulta da ausência de ações
específicas por parte dos partidos políticos. 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.

Resultados espera- • Jovens militantes de Juventudes Partidárias de Loures sensibilizados e capacitados
dos

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 (CNJ)
• Federação Nacional de Associações Juvenis (FNAJ)
• 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

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

21 meses (de junho de 2016 a março de 2018). Foi pedida extensão até março de
2018.

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.
Responde diretamente ao objetivo específico 2 da ENED, que visa a promoção e

consolidação da ED no setor da educação formal em todos os níveis de educação,
ensino e formação, contemplando a participação das comunidades educativas e ao
objetivo específico 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;
• 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;
• 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 •
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.

PLANO DE ATIVIDADES 2018 | 15

Resultados espera- • Sensibilização de jovens através de conteúdos temáticos sobre os ODS (cidadania
dos

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;
• 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 Estran-

geiros
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Projeto

Educar para Cooperar – Porto Santo e Madeira

Objetivos

O Objetivo geral é contribuir para a promoção da Cidadania Global junto de cidadãos
da Região Autónoma da Madeira. Especificamente, pretende-se sensibilizar, empoderar e capacitar crianças, jovens, adultos e OSC das ilhas do Porto Santo e Madeira
para a mobilização em torno do Desenvolvimento Sustentável, da Cooperação entre
Povos e Culturas e dos Direitos Humanos, através do cinema, de tertúlias, do desenvolvimento de projetos, da formação e da construção de recursos que ligam a História

dos Descobrimentos à promoção da Cidadania Global

Duração

24 meses (julho de 2018 a junho de 2020)

Contexto

Num mundo cada vez mais globalizado e interdependente, a erradicação da pobreza e
a necessidade de um desenvolvimento sustentável são preocupações reconhecidas
por toda a comunidade internacional.
Na agenda mundial, têm vindo a ser introduzidas temáticas relacionadas com o desen-

volvimento (a diversos níveis), definindo metas a atingir por todos os países, governos
e pelos próprios cidadãos. São exemplos desta introdução a criação dos Objetivos do
Milénio (ODM), em 2000, através da Declaração do Milénio adotada pelas Nações
Unidas e, igualmente, a mais recente adoção dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), (ONU, 2015). Os ODS desafiam os cidadãos e os países a atingirem
17 metas, até 2030, relacionadas com diversas áreas, nas quais é urgente agir.
A ED promove reflexões em torno da grande maioria destas temáticas, sendo um vetor
para a transformação social.
Como fator de inovação deste projeto, destaca-se:
- Ligação às realidades locais, em concreto à História dos Descobrimentos e a episódios ocorridos no Arquipélago;
- A capacitação e o envolvimento de Organizações da Sociedade Civil e Escolas como
promotoras de ED, liderando micro-projetos;
- O trabalho colaborativo entre uma ONGD e técnicos e responsáveis do serviço público, entre eles da Casa Colombo – Museu do Porto Santo.
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Atividades previs- • Realização de 2 ações de formação creditadas, em modalidade de curso, com 25 h
tas

cada, dirigidas a professores;
• Realização de 8 ações de formação com 10 h cada, dirigidas a funcionários da Autar-

quia e da Direção Regional para a Administração Pública do Porto Santo;
• Elaboração de um documento orientador com propostas que visem a promoção da

Cidadania Global na Região Autónoma da Madeira, com contributos dos formandos;
• Planificação da integração das temáticas de ED em 6 turmas;
• Abordagem das temáticas de ED nas aulas de 6 turmas;
• Realização de duas Semanas de Educação para o Desenvolvimento em escolas e

outros locais;
• Realização de Ciclo de Cinema com Tertúlia — "Povos e Culturas — Cooperação e

Desenvolvimento”;
• Realização do concurso "Educar para Cooperar — Agora Tu!";
• Ação de formação sobre ED e Gestão de Projeto para as entidades vencedoras do

concurso "Educar para Cooperar — Agora Tu!";
• Acompanhamento e supervisão dos projetos vencedores do concurso "Educar para

Cooperar — Agora Tu!";
• Realização de Seminário de apresentação dos resultados do Concurso "Educar para

Cooperar — Agora Tu!";
• Elaboração de Estudo sobre a associação entre a História dos Descobrimentos e os

temas dos Direitos Humanos e Interculturalidade;
• Elaboração de baú pedagógico com propostas que associem a reflexão sobre a His-

tória dos Descobrimentos à promoção da Cidadania Global;
• Realização de 15 visitas-guiadas à Casa Colombo — Museu do Porto Santo, interli-

gando os temas de ED com a História dos Descobrimentos, com vista à promoção da
Cidadania Global;
• Realização de uma conferência final "A voz do Outro nos Descobrimentos — à con-

quista dos Direitos Humanos e da Solidariedade entre Povos e Culturas".
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Resultados espera- • Seleção de professores da Região Autónoma da Madeira e funcionários do Município
dos

e Direção Regional do Porto Santo capacitados para integrarem as temáticas de Educação para o Desenvolvimento na escola e na comunidade;
• Sensibilizados 1000 crianças, jovens e adultos das ilhas do Porto Santo e da Madeira

para as temáticas e valores da Educação para o Desenvolvimento;
• Desenvolvidos 6 projetos de sensibilização-ação promovidos por entidades da socie-

dade civil, envolvendo cerca de 800 crianças, jovens e/ou adultos;
• Criados e divulgados recursos pedagógicos e de apoio à investigação que associem

a reflexão sobre a História dos Descobrimentos à promoção da Cidadania Global;
• Ligação entre a História dos Descobrimentos e a promoção da Cidadania Global pro-

movida e divulgada a nível local, regional e nacional.

Parceiros

- Direção Regional para a Administração Pública do Porto Santo
- Município do Porto Santo

- Sindicato dos Professores da Madeira – Centro de Formação
Cofinanciador

Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P.
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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

• 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;
• Realização de uma networking seminar em cada um dos países parceiros;
• Conferência de encerramento do projeto em Lisboa, no mês de novembro.

Resultados
dos

espera- • 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
dos

espera- • 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)
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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 reforçar parcerias e colaborações entre as Autoridades Locais e as Organizações da Sociedade Civil (OSC) que promovam um enquadramento comum para o sistema público de educação, que divulgue e potencialize a
sensibilização para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Como objetivo específico, pretende aumentar o espaço de Cidadania Ativa para os jovens se envolverem em debates relacionados com os ODS, de forma a promover uma cultura transformadora, de corresponsabilidade, a nível global.

Duração

36 meses (de dezembro de 2017 a dezembro de 2020). Está prevista uma extensão do
projeto por 6 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 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 previs- Em cada um dos três anos de projeto serão realizadas as seguintes atividades:
tas

• Elaboração de um Manual de Introdução para Professores;

• Formação de professores e educadores;
• Criação de uma Plataforma Interativa Online;
• Dinamização de Cursos educacionais em escolas secundárias;
• Atividades de educação de pares sobre os ODS;
• Organização da Semana Europeia dos ODS (Atividades de Sensibilização Local para
os ODS e Realização de uma Caminhada Global);
• Elaboração de um Currículo de Liderança Juvenil;
• Implementação de Workshops para o Planeamento da Ação;
• Organização de uma Escola de Verão Internacional dos ODS.
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Resultados espera- • Ferramentas e abordagens inovadoras e replicáveis sobre temas do Desenvolvimendos

to, com estratégias de educação formal, são disponibilizadas e integradas nos currículos escolares;
• Estudantes mais sensibilizados/consciencializados para os ODS 11, 13 e 16 e para
as interdependências globais entre a União Europeia e os países em desenvolvimento,
bem como para a sua capacidade em ter um papel ativo numa sociedade em transformação;

• A capacitação e o envolvimento em Educação para o Desenvolvimento das Autoridades Locais são reforçados.
Promotor:

Região Toscana

Parceiros

• AIDGLOBAL
• 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 com o co-financiamento por parte do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, I.P./Ministério dos Negócios Estrangeiros
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Projeto

GVETS: Introdução da Gamificação na formação de profissionais que trabalhem com crianças migrantes

Objetivos

Desenvolver um programa interdisciplinar de capacitação, através da Gamificação, para
profissionais que trabalhem diretamente com crianças migrantes, visando melhorar as
suas competências profissionais e fortalecer o seu papel na proteção dessas crianças.

Duração

24 meses (novembro de 2017 a setembro de 2019)

Contexto

Segundo a Organização Internacional das Migrações (OIM) e a UNICEF (2016), um em
cada cinco dos mais de 1 milhão de refugiados e migrantes que têm cruzado o Mediterrâneo em direção à Europa é uma criança. Estima-se que 214 355 pequenos migrantes
tenham chegado aos Estados-membros da União Europeia (UE), só em 2016, correndo
o risco de, durante a sua rota migratória, poderem vir a ser vítimas de violência. Devido,
também, a dificuldades de identificação e registo, as suas necessidades específicas de
proteção nem sempre são identificadas ou tidas em consideração.
Com base nesta análise, surgem argumentos de que os Estados da UE precisam de
desenvolver procedimentos e sistemas comuns que, por um lado, sejam adequados às
condições nacionais e que, por outro, adotem um modelo europeu de prática, tendo por
base factos reais. Por esta razão, o presente projeto propõe uma solução tangível de
desenvolvimento profissional interdisciplinar no âmbito de uma abordagem europeia
comum/integrada. Mais concretamente, interpreta a colaboração sob uma perspetiva
multinível: atender às necessidades dos profissionais, promover procedimentos de colaboração interinstitucionais e incrementar uma melhoria da qualidade tendo em conta os
recursos ao dispor.

Principais ativida- • Desenvolvimento de uma plataforma online que possibilite melhorar as aptidões e
des previstas

competências dos profissionais que trabalham com crianças em contextos de migração.
• Planeamento e implementação de uma formação multifacetada, com a participação de
especialistas internacionais e através da criação de Apps sob uma perspetiva
multidisciplinar e em consonância com os instrumento europeus de qualificação — EQF,
ECVET e EQAVET.
• Disponibilização de métodos pedagógicos de Formação Profissional inovadores, guias
de boas práticas e estratégias para a utilização de ferramentas digitais e ambientes de

aprendizagem inovadores.
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Principais ativida- • Capacitação de todas as partes interessadas na utilização de práticas e recursos
des previstas

inovadores de Formação Profissional baseados nas TIC, visando a aquisição de
competências adicionais e tendo em conta os novos mercados.
• Disponibilização dos mais atualizados métodos e ferramentas para avaliar a
aquisição, validação e certificação de competências.

Resultados espera- • Melhorado o conhecimento acerca da situação atual e das necessidades dos profis-

dos

sionais da área social que trabalham com crianças migrantes;
• Aumentado o conhecimento, as competências e as aptidões na área da assistência
social a crianças migrantes, através do recurso às TIC, em particular à Gamificação.

Coordenador

Menedék – Hungarian Association for Migrants (Hungria)

Parceiros

AIDGLOBAL (Portugal)
IASIS (Grécia)
OXFAM (Itália)
ITAINNOVA (Espanha)
Grupo de Desenvolvimento de Diversidade (Lituânia)
Centro de Inovação Social (Chipre)

Financiador

Comissão Europeia – Erasmus+
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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 quatro contos infantis, “A Formiga Juju na Cidade
das Papaias”, “A Formiga Juju e o Sapo Karibu” e “A Formiga Juju e o Professor
Moskito”, “ A Formiga Juju e a Borboleta Mwarusi” empresta a sua voz à promoção
de valores como a solidariedade, a diversidade, a criatividade, a união, a inclusão, a
participação, a igualdade de género, a defesa do meio ambiente e a cidadania, valores que a AIDGLOBAL tem vindo a trabalhar através dos seus projetos de Educa-

ção para a Cidadania Global.
Atividades previstas

Realização de 10 sessões de animação da leitura dos contos da “Formiga Juju”

Parceiros

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

Financiamento

Fundos próprios.
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FORMAÇÕES/ WORKSHOPS A REALIZAR EM PORTUGAL

Formação

Capacitação dos Técnicos da Rede Intermunicipal de Cooperação para o
Desenvolvimento

Objetivos

A AIDGLOBAL associou-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, em 14 dias 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, em 8
dias.
O início destas formações estava previsto, inicialmente, para ocorrer em 2016, no
entanto, a sua efetiva implementação ocorrerá em 2018.

Duração

De janeiro de 2018 a dezembro de 2018

Contexto

O projeto “Redes para o Desenvolvimento: Educação Global para uma Cooperação
mais Eficiente”, concluído em 2016, pretendeu 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 se comprometeram a 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 pretendeu, igualmente, promover um discurso coerente e harmonizado das Autoridades Locais relativamente ao Desenvolvimento e à Cooperação
Intermunicipal.
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Contexto

Este projeto, foi financiado pela União Europeia e pelo Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P., foi promovido pela Câmara Municipal de Loures e teve 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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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 específico 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 fevereiro a abril de 2018

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, cuja conclusão está prevista para abril.
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 (EmíliaRomanha e Andaluzia) e oito cidades (Bolonha, Hamburgo, Régio da Emília, Riga,
Loures, Lisboa, Tolosa e Sevilha).
Em 2017 a AIDGLOBAL foi convidada para ser entidade formadora em 3 iniciativas,
tendo-lhe sido, novamente solicitado que repetisse uma dessas formações devido ao
interesse e à importância do tema para os funcionários desse município.

Público-Alvo

30 funcionários da Câmara Municipal de Loures

Financiamento

Câmara Municipal de Loures
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov Dez

Acompanhamento e Monitorização da
Rede de Bibliotecas Escolares do Distrito do Chibuto (RBEDC)
Escola Primária Completa de Ma-

Moçambique

huntsane
Reforço do acervo da Biblioteca Municipal do Xai-Xai
Kula Na Wu Djondza- Crescer a Ler
Doação de Livros à Escola Secundária

de Guijá
Jovens na Política – Participar para a
Cidadania Global
Education for GloCal Issues
Educar para Cooperar – Porto Santo e
Madeira
Walk the (Global) Walk

Portugal

Urbagri4Women
GVETS
Movimento Formiga Juju
Capacitação dos Técnicos da Rede
Intermunicipal de Cooperação para o
Desenvolvimento
Migrações, Direitos Humanos e Desenvolvimento – estratégias para a inclusão e justiça social
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INICIATIVAS DE ANGARIAÇÃO DE FUNDOS
Ao longo dos seus doze anos de existência, a AI- possibilidade de doarem os 0,5% dos seus impostos
DGLOBAL tem encontrado cada vez mais desafios a uma entidade sem fins lucrativos, no ato de entreao nível da sustentabilidade. De forma a garantir a ga da declaração de rendimentos anual.
continuidade do seu trabalho e da sua missão em
Portugal e em Moçambique, a AIDGLOBAL prevê a Em relação aos eventos, e sendo eles uma das prinrealização de ações que visam a angariação de fun- cipais fontes de angariação de receitas para dar
dos, dado que é graças ao apoio de particulares, continuidade ao trabalho da AIDGLOBAL, realiza-se
organizações públicas e privadas que vão abraçan- no dia 17 de abril de 2018, no Cinema São Jorge, a
do esta causa que a Organização tem vindo a ser 6.ª edição do stand-up comedy solidário “O Humor
Acontece!” A 27 de novembro, AIDGLOBAL irá reaedificada.
lizar a 11.ª edição da gala solidária “O Fado AconteEm 2018, pretende-se captar a atenção de empre- ce”, como forma de comemoração do 13.º aniversásas, em Portugal e em Moçambique, que cruzem os rio da Organização. A AIDGLOBAL tem vindo a conseus valores de Responsabilidade Social com os tar com o generoso e imprescindível apoio de emvalores da AIDGLOBAL, para se efetivarem possibili- presas, instituições, particulares e artistas para realidades de apoio. Ao nível dos particulares, irá ser zar os seus espetáculos solidários.
feito um trabalho ao nível da captação de membros
e apoiantes regulares e fidelização e envolvimento Através destas ações, iniciativas e campanhas a
dos já existentes. De forma a alcançar estas metas, AIDGLOBAL pretende dar a conhecer os seus projee à semelhança de anos anteriores, a AIDGLOBAL tos, em Portugal e em Moçambique, sensibilizando
prevê a realização de eventos e campanhas de an- para a sua missão, ao mesmo tempo que angaria
gariação de fundos não só com o objetivo de obter receitas para continuar o seu trabalho em prol de um
recursos financeiros mas também para dar a conhe- mundo mais justo e sustentável.

cer 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.
Desde o início do ano, como já vem sendo habitual,
a Organização realiza a campanha de consignação
do IRS “Não Paga Mais Nem Recebe Menos”, que

visa informar os cidadãos portugueses acerca da

PLANO DE ATIVIDADES 2018 | 31

PLANO DE ATIVIDADES 2018 | 32

