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Estrutura Organizativa
Órgãos Sociais:
Assembleia-Geral
Presidente: Delmar Francisco Maia Barrigas Gonçalves, Professor/Escritor
Vice-Presidente: Pedro Pereira Bravo, Professor
Secretário: José Luís Cardoso Fontoura, Militar
Vogal: Ângelo José Bandeira Torres, Actor

Direcção
Presidente: Susana Damasceno Pereira, Professora
Vice-Presidente: Aníbal dos Santos Querido, Director financeiro
Secretário: João Paulo Mouga Vieira, Business Coach
Tesoureira: Elsa Sofia Damasceno Pereira, Técnica Administrativa
Vogal: Margarida Paredes, Escritora

Conselho Fiscal
Presidente: António da Cunha Pereira, Técnico Oficial de Contas
Vice-Presidente: César Augusto Alves Saraiva, Revisor Oficial de Contas
Vogal: Sílvia Alexandra Pereira de Oliveira, Técnico Oficial de Contas

Conselho de Fundadores
Presidente: André Gago, actor
Secretário: Artur Caracol, Gerente Comercial

Equipa Executiva

Directora Executiva: Susana Damasceno Pereira, Professora
Coordenador de Projectos e Voluntariado: Ana Rita Sequeira
Coordenação da Educação: Joana Branco Lopes
Núcleo de Apoio a Migrantes: João Miguens Mendes
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1. Introdução
A AIDGLOBAL constitui-se como uma associação no final do ano de 2005, tendo
sido registada no Ministério dos Negócios Estrangeiros no dia 24 de Fevereiro de
2006. Durante o ano de 2007 concentraram-se os esforços na consolidação da
organização. Foram muitas as iniciativas que tiveram lugar, umas decorrentes do
Plano de Actividades e outras às quais foi necessário dar resposta.
A confiança no trabalho da AIDGLOBAL manifesta-se através da adesão de novos
membros, tendo crescido o seu número em cerca de 25% e no apoio de mais de
duas dezenas de voluntários que colaboram em diversas áreas técnicas e a nível
institucional.
No sentido de fortalecer a organização, a AIDGLOBAL mobilizou um conjunto de
colaboradores e incentivou-os a participar em formações e encontros em Portugal
e no estrangeiro.
A imagem da AIDGLOBAL foi consolidada com a renovação do site na Internet, a
criação de produtos solidários, com vista à angariação de fundos, e ainda o
registo da nova mascote “Risonho” para corresponder à actual dinâmica da
organização.
O espaço que a AIDGLOBAL ocupa no Instituto Português da Juventude, Delegação
de Lisboa, foi ampliado com a utilização de mais duas salas e a cedência de dois
lugares de garagem destinados à viatura e armazenamento de géneros para os
projectos.
No âmbito dos estágios profissionais do Instituto de Emprego e Formação
Profissional a AIDGLOBAL proporcionou três estágios profissionais a três dos seus
colaboradores, orientados pelos membros Professor Doutor André Corsino Tolentino
e Dr. Mário Silva Bastos.
No âmbito da sua política de integração a AIDGLOBAL recebeu ainda dois
estagiários com necessidades especiais: Irina Francisco que integrou um estágio
extracurricular proveniente da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e
Ricardo Miguel que realizou um estágio curricular proveniente da Associação ARIA.
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2. Actividades previstas para 2007
2.1 . Cooperação para o Desenvolvimento

Titulo: A Água Não Serve Só Para Tirar a Sede
Duração: 12 meses
Localização: Mangundze, Província de Gaza,
Moçambique
Sector de Intervenção: Água
Parceiros:
Administração
do
distrito
de
Mandlakazi
e
Congregação
das
Irmãs Beneficiários:
Comunidade
de
Dominicanas de Santa Catarina de Sena de Xai- Mangundze, Província de Gaza,
Xai.
Moçambique.
Orçamento: € 36 500
Pessoal local: 2
Justificação: As origens da AIDGLOBAL surgem de uma visita à Província de Gaza,
durante a qual um dos elementos da AIDGLOBAL conheceu as Irmãs Dominicanas
de Santa Catarina de Sena de Xai-Xai. Desse contacto surgiu a preocupação pelas
condições de acesso às fontes de abastecimento de água desta comunidade que
sofre de stress hídrico devido à seca que a província atravessa, aos poucos furos
existentes e ao elevado número de horas de deslocação necessárias para obter
água.
A comunidade de Mangundze tem cerca de 14,569 habitantes tendo como principal
actividade económica a agricultura de subsistência.
Face a este contexto a AIDGLOBAL comprometeu-se com a comunidade de
Mangundze a construir um furo na zona de Inhafoco, que servirá cerca de 250
pessoas. Ainda que insuficiente este furo será a primeira Acção da AIDGLOBAL
nesta comunidade, acção esta que esperamos que se multiplique.
Objectivo: Proporcionar, à comunidade de Mangundze, o acesso à água.
Resultados esperados:
Construção do furo.
Sensibilização e formação em cuidados básicos de higiene.
Criação de um comité de gestão comunitária do furo, autónomo e participativo.
Diminuição da incidências de doenças como: cólera, diarreia e malária.
Ponto de situação/avaliação:
De acordo com o cronograma do projecto, a AIDGLOBAL deveria ter construído o
furo de água durante o mês de Agosto. Tal não foi possível devido à falta de
financiamento para a aquisição deste serviço.
Durante o mês de Dezembro a AIDGLOBAL já tinha reunido o montante necessário
para partir para Moçambique, resultante do apoio financeiro de algumas empresas e
de eventos de angariação de fundos, porém com as cheias a afectarem as
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províncias da zona centro de Moçambique, bem como a possibilidade do distrito de
Xai-Xai ser atingido, a AIDGLOBAL optou pelo adiamento da conclusão deste
projecto.
Durante este período foi aberto um concurso para a construção do furo tendo
obtido propostas abaixo do valor inicialmente previsto, pelo que possibilitou a
redução em 50% do preço a pagar. A concretização deste projecto está prevista
para o mês de Maio de 2008, mês em que se prevê que já não haja ameaças de
cheias.
Estratégias de financiamento:
Contacto de organizações privadas e públicas; lançamento de uma campanha;
eventos de angariação de fundos.
Estratégicas de comunicação:
Criação de postais.
Noticias:
Não foram publicadas notícias sobre este projecto.
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Titulo: Info-inclusão dos jovens de Xai-Xai

Duração: 9 meses
Sector
de
Intervenção:
Localização: Cidade de Xai-Xai
Formação/Educação (informática)
Beneficiários: Alunos das aulas
Parceiros: Congregação das Irmãs Dominicanas de Informática Escolinha das
de Santa Catarina de Sena de Xai-Xai
Irmãs Dominicanas, Xai-Xai.
Orçamento: € 11 340
Pessoal local: 1
Justificação: Embora não constasse do Plano de Actividades para 2006, a ideia de
transferir material informático para a Escolinha criada pela Congregação das Irmãs
Dominicanas de Santa Catarina de Sena de Xai-Xai que apenas dispõe de três
computadores, consolidou-se em intenções, mas também em acção.
Objectivo: Equipar e dinamizar a sala de informática da Escolinha.
Resultados esperados:
Formandos estão habilitados a formar novos utilizadores.
Alunos estão habilitados a trabalhar com o Office e Windows®.
A sala de informática equipada com 13 computadores.
Ponto de situação/avaliação:
Desde Janeiro de 2007 que a AIDGLOBAL tem procurado recolher computadores
junto de organizações e particulares. Das três dezenas de computadores recolhidos
apenas 7 computadores estão em condições de serem enviados para Moçambique,
isto é, todo o hardware está em boas condições, assim como o software autorizado
pela Microsoft foi instalado.
Foram também recolhidos manuais de informática de diferentes programas de
software, que também serão enviados para Moçambique.
No mês de Agosto estava previsto o envio do contentor que foi adiado devido à
falta de recursos para a aquisição do serviço de exportação marítima.
Durante o mês de Dezembro a AIDGLOBAL já tinha reunido o montante necessário
para partir para Moçambique, porém com as cheias que ocorreram no início do ano
nas províncias da zona centro de Moçambique, bem como a possibilidade do
distrito de Xai-Xai ser afectado, optou-se pelo adiamento da conclusão deste
projecto.
A concretização deste projecto está prevista para o mês de Maio de 2008, mês em
que se prevê que já não haja ameaças de cheias.
Estratégias de financiamento:
Contacto de organizações privadas e públicas; eventos de angariação de fundos.
Estratégicas de comunicação:
Não se aplica.
Noticias:
Não foram publicadas quaisquer notícias sobre este projecto
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Duração: Até Dezembro de 2007 (12
Titulo: Biblioteca Municipal de Xai-Xai
meses)
Localização: Cidade de Xai-Xai, Província de
Gaza, Moçambique.
Sector de Intervenção: Educação
Beneficiários: População (alfabetizada e
não alfabetizada) da cidade de Xai-Xai,
Parceiros: Município de Xai-Xai.
Província de Gaza, Moçambique.
Orçamento: €18 500
Pessoal local: 1
Justificação: A AIDGLOBAL foi contactada pelo Município de Xai-Xai, na pessoa da
actual Presidente Rita Bento Muianga, sob a possibilidade de integrar este projecto,
fornecendo o acervo bibliotecário, para a que será a primeira Biblioteca Muncipal
desta capital de província. Esta cidade, para além de escolas do ensino básico e
secundário, tem igualmente dois pólos universitários cuja população estudantil será
abrangida.
Objectivo: Aumento do acesso à informação e cultura por parte da população de
Xai-Xai, em Moçambique.
Resultados esperados:
Edifício reabilitado pela Câmara de Xai-Xai;
Biblioteca equipada com livros;
Jogos didáctico-pedagógicos produzidos;
Equipa de 4 técnicos formados;
Organizações e associações de Xai-Xai participam na dinamização da biblioteca.
Ponto de situação/avaliação:
Durante o ano de 2007 a AIDGLOBAL estabeleceu diversos contactos para a recolha
de livros e manuais escolares para enviar para a cidade de Xai-Xai. Desses
contactos resultou a participação de 20 entidades, públicas e privadas, e de 8
particulares que, no total, originaram a recolha de aproximadamente 4500 livros e
20 jogos pedagógicos.
Dos contactos estabelecidos surgiram outras parcerias em áreas de acção da
AIDGLOBAL.
Devido às cheias que atingem as províncias do centro de Moçambique, e que
poderão vir a atingir o distrito de Xai-Xai, a AIDGLOBAL decidiu adiar a conclusão
deste projecto.
A concretização deste projecto está prevista para o mês de Maio de 2008, mês em
que se prevê que já não haja ameaças de cheias.
Estratégias de financiamento:
Contacto de organizações privadas e públicas; eventos de angariação de fundos.
Estratégicas de comunicação:
Criação de postais; contacto com os media.
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Notícias:
Revista Loures
Maio/Junho 2007
Fábrica de Conteúdos
22.Junho.2007
Notícias da manhã
22.Junho.2007
Jornal de Noticias
25.Junho.2007
Defesa de Arouca
3.Agosto.2007
EDV Informação
7.Agosto.2007
O Primeiro de Janeiro
17.Setembro.2007
Jornal de Noticias de Moçambique
19.Setembro.2007
Jornal de Arouca
Ilegível
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2.2. Educação para o Desenvolvimento
Titulo: “Educar para Cooperar”
Duração: Janeiro a Julho de 2007
Localização: Colégio de Maria Pia da Casa Pia
de Lisboa e Instituto Militar dos Pupilos do Sector de Intervenção: Educação
Exército
para o Desenvolvimento
Beneficiários: Alunos e alunas do 5º
Ano, Turma B do Colégio de D.
Maria Pia, Casa Pia de Lisboa;
alunos dos Clubes de Ambiente e
Parceiros: Casa Pia de Lisboa e Instituto Pasta de Papel do Instituto Militar
Militar dos Pupilos do Exército
dos Pupilos do Exército
Pessoal local: um coordenador e
Orçamento: 3.350 €
dois facilitadores
Justificação: A consciência das injustiças e das desigualdades existentes entre as
populações do Mundo e a fraca importância atribuída a estas temáticas nos
curricula escolares portugueses fizeram-nos compreender a necessidade de
disseminar conteúdos, junto das Escolas, como os Objectivos de Desenvolvimento do
Milénio (ODM), o Comércio Justo e o Voluntariado, através da educação não formal
e participativa.
Objectivos: promover o debate sobre as temáticas da Educação para o
Desenvolvimento junto da comunidade educativa; contribuir para o desenvolvimento
de um currículo de Educação para o Desenvolvimento a ser aplicado no 2º Ciclo do
Ensino Básico das Escolas Portuguesas; colaborar com os professores da escola, a
fim de sensibilizá-los para a importância da Educação para o Desenvolvimento, de
modo a que venham a disseminar os conteúdos no futuro; dar a conhecer e
sensibilizar para várias questões relacionadas com o desenvolvimento e as
desigualdades sociais e geográficas através de metodologias não formais de
aprendizagem.
Ponto de situação/avaliação: No Colégio de D. Maria Pia da Casa Pia de Lisboa
considera-se que os objectivos deste projecto foram alcançados. As acções previstas
foram realizadas e o projecto encontra-se finalizado (ver relatório de avaliação
final). No caso do Instituto Militar dos Pupilos do Exército, por incompatibilidades
com as actividades extracurriculares e calendário escolar não foi possível cumprir
com a planificação inicialmente definida.
Estratégias de financiamento: Apoio logístico por parte das duas Instituições de
Ensino parceiras no projecto e da AIDGLOBAL.
Estratégicas de comunicação: Promoção do projecto junto dos media
Notícias: Reportagem do Programa Latitudes Magazine – RTP África
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Título: Participação no Grupo Informal de Duração: Janeiro a Dezembro de
Educação
para
o
Desenvolvimento
da 2007.
Plataforma Portuguesa das Organizações Não
Governamentais para o
Desenvolvimento
Sector de Intervenção: Educação
Localização: Lisboa
para o Desenvolvimento
Parceiros:
ONGD’s
presentes
no
Grupo
Informal; Plataforma Portuguesa das ONGD’s
Beneficiários: AIDGLOBAL
Orçamento: 500 €
Pessoal local: Não se aplica
Justificação: A consciência das injustiças e das desigualdades existentes entre as
populações do Mundo e a fraca importância atribuída a estas temáticas nos
curricula escolares portugueses fizeram-nos compreender a necessidade de
participar na elaboração deste documento de trabalho.
Objectivos: integrar as temáticas de Educação para o Desenvolvimento e Educação
Global no Currículo Escolar português; organizar um documento conjunto entre o
Grupo Informal e o Ministério da Educação, que vise informar/formar toda a
comunidade educativa, sobretudo os professores, para a importância da Educação
para o Desenvolvimento e da Educação Global.
Resultados esperados: Documento conjunto entre o Grupo Informal e o Ministério da
Educação sobre a importância a Educação para o Desenvolvimento e a Educação
Global elaborado.
Ponto de situação/avaliação: O documento conjunto entre o Grupo Informal e o
Ministério da Educação encontra-se na sua fase final. Depois dos contactos
realizados entre a Plataforma Portuguesa das ONGD’s e o Ministério da Educação,
foram distribuídas tarefas entre as várias ONGD’s participantes deste Grupo. À
AIDGLOBAL coube reunir a bibliografia, fazer a revisão do documento elaborado e,
ainda, criar três sugestões de actividade para o 2º Ciclo.
Estratégias de financiamento:
Estratégicas de comunicação:
Divulgação no site e boletim
Notícias:
Não foram publicadas quaisquer notícias sobre este projecto
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2.3 - Migrações
Titulo: Gabinete de Apoio a Imigrantes
(GAI)
Localização: Via de Moscavide, 47- 101
Parceiros: IPJ (apoio), Sociedade de
Advogados Uría Menéndez (apoio), ACIDI
(colaboração)

Duração: 12 meses
Sector de Intervenção: Integração Social

Beneficiários:
Pessoas
imigrantes
em
Portugal
Pessoal local: João Miguens Mendes e
Orçamento: 8000 €
João Pinheiro Moreira
Justificação: A acção do Núcleo de Apoio a Migrantes, no qual o GAI se insere, tem
a finalidade de “desenvolver acções que promovam os direitos e os deveres dos
imigrantes e seus descendentes, visando a integração, a inserção e a
interculturalidade na sociedade portuguesa”.
O facto de Portugal ter definido o tema das Migrações como uma das prioridades
para a Presidência do Conselho de Ministros da União Europeia, no segundo semestre
de 2007, desencadeou um conjunto de dinâmicas, iniciativas e debates sobre essa
temática.
No plano nacional, verificaram-se alterações profundas, não só no contexto legal e
institucional, mas também no contexto social, a partir do final de 2006. Com as
entradas em vigor da nova Lei da Nacionalidade, a 16 de Dezembro de 2006, do
Plano para a Integração dos Imigrantes, a 4 de Maio de 2007, da nova Lei da
Entrada, Permanência, Saída e Afastamento de Estrangeiros em Território Português, a
4 de Agosto do mesmo ano, assim como da sua regulamentação, iniciou-se uma
nova fase na realidade da integração de imigrantes na sociedade portuguesa. Esta
fase caracteriza-se por uma maior abertura e sensibilidade das instituições públicas e
privadas para os problemas subjacentes à imigração, assim como para o acolhimento
de imigrantes em Portugal.
É precisamente nessa linha que o GAI pretende actuar, designadamente através de:
a) Preparação e realização de acções informativas;
b) Encaminhamento dos seus Membros para entidades competentes;
c) Acompanhamento de processos de Membros;
d) Apoio jurídico, desde que esteja em causa a defesa exclusiva dos interesses
comuns em causa;
Os indicadores que servem, directa ou indirectamente, para averiguar o grau de
sucesso ou insucesso do projecto concretizam-se nos seguintes instrumentos/medidas:
a) Relatórios das acções de formação frequentadas;
b) Autorização específica do IPAD para funcionamento do GAI;
c) Relatórios das reuniões com a Ordem dos Advogados;
d) Comunicações com a Ordem dos Advogados e com o IPAD;
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e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Regulamento do GAI;
Relatórios mensais do GAI;
Circulares dirigidas aos advogados/as voluntários/as;
Registo dos emails e dos contactos telefónicos com cada utente;
Fichas de atendimento dos atentes;
Questionários respondidos pelos advogados/as voluntários/as;
Listas de presenças nas sessões de formação específica para advogados/as
voluntários/as;
Fichas de candidatura à bolsa de voluntariado do GAI;

Objectivo: Melhoria da Integração Social das Populações Imigrantes
Resultados esperados: 40 pessoas imigrantes obtiveram apoio jurídico e para-jurídico
eficaz; 10 voluntários estão habilitados a prestar apoio jurídico e para-jurídico a
imigrantes
Ponto de situação/avaliação:
9 advogados voluntários e advogadas voluntárias passaram pela formação específica
que o GAI organizou no sentido de criar uma bolsa de voluntários/as aptos a realizar
o atendimento de imigrantes em Portugal. A esta bolsa junta-se ainda uma advogada
voluntária com experiência na área do Direito dos Estrangeiros e um colaborador
voluntário actualmente em funções no GAI. Foram atendidos 42 utentes imigrantes, na
AIDGLOBAL e ao abrigo dos protocolos celebrados com o Clube Filipino e a
Associação Humanista Indiana de Solidariedade Interétnica “Seva” e Paz Internacional
(Seva).
Foram, no entanto, vários os constrangimentos que se impuseram à estruturação e
desenvolvimento do primeiro ano do GAI. Esses impedimentos, designadamente os
legais – em virtude da Lei n.º 49/2004, de 24 de Agosto -, implicaram um atraso
significativo na implementação do projecto. Por essa razão específica, concentraramse os esforços na estruturação do GAI – criação do regulamento, aprovação pela
Ordem dos Advogados, e autorização pelo Instituto Português de Apoio ao
Desenvolvimento (IPAD), sempre no respeito pela lei.
A constituição e formação da bolsa de voluntariado
A AIDGLOBAL iniciou, em Janeiro de 2007, uma acção de formação tendo em vista a
criação de uma bolsa de voluntariado específico para advogados e advogadas, de
forma a capacitá-los para o atendimento, acompanhamento processual e
aconselhamento jurídico a imigrantes com dificuldades de integração social. O
processo formativo englobou quatro módulos diferentes (“Mitos e Factos da Imigração
e Portugal”, “Nova Lei da Nacionalidade”, “Regime Jurídico da Entrada, Permanência,
Saída e Afastamento de Território Português” e “Boas Práticas no Atendimento ao
Público”) e contou com a participação do ACIDI e do Dr. Gustavo Behr, tendo
terminado no final de Fevereiro de 2007.
O arranque do projecto, no início de Março, apresentou algumas situações
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relativamente às quais houve necessidade de adequar o modelo original. Em primeiro
lugar, os recursos para a promoção da AIDGLOBAL junto da população imigrante,
inicialmente prevista ser efectuada por voluntários e voluntárias, não teve o sucesso
esperado por incompatibilidade dos horários e da sua disponibilidade para o
atendimento de imigrantes.
O protocolo com o Clube Filipino e a Seva
A celebração de um protocolo com estas duas associações de imigrantes, em Junho
de 2007 resultou que durante cerca de um mês, duas advogadas voluntárias
deslocaram-se às instalações de ambas as associações de imigrantes para atender e
acompanhar os processos de integração de 21 imigrantes. No entanto, uma
divergência de princípios pela incompatibilidade de procedimentos entre a AIDGLOBAL
e as associações parceiras levou à suspensão do projecto conjunto.
A partir desse momento, os atendimentos de carácter não jurídico passaram a ser
realizados nas instalações da AIDGLOBAL, bem como na sala cedida pelo IPJ para o
mesmo efeito.
O processo de regularização do GAI
Entretanto, levantou-se a questão da limitação legal à constituição de gabinetes
jurídicos, decorrente da Lei nº 49/98, de 24 de Agosto. Este obstáculo inibiu a maior
parte dos elementos da bolsa de voluntariado do GAI a participar nas suas
actividades.
No sentido de solucionar o problema, a AIDGLOBAL entrou em contacto com a
Ordem dos Advogados, primeiro com o Conselho Geral, depois com o Conselho
Distrital de Lisboa. Este último pronunciou-se pela não irregularidade da existência do
GAI, com base no seu Regulamento específico. Para conclusão do processo, foi o
mesmo remetido para o IPAD, por ser este o organismo que, de acordo com a lei,
teria legitimidade para autorizar a existência e funcionamento do GAI. O ofício do
IPAD que concede a autorização específica para o funcionamento do GAI, tal como
consagrado no seu regulamento, foi recebida pela AIDGLOBAL no dia 6 de Fevereiro
do ano corrente. Deste modo, o GAI poderá, com maior legitimidade e segurança,
estimular a bolsa de voluntários e voluntárias que havia criado, dinamizando-a, bem
como concorrer a linhas de financiamento públicas privadas, de forma a garantir a
sua sustentabilidade.
O apoio jurídico à Direcção
Este apoio, previsto no Regulamento do GAI [art. 4º, n.º 1, alínea l)], consubstanciouse nos seguintes actos:
a) Redacção do Regulamento do GAI;
b) Revisão e apresentação de propostas de alteração aos Estatutos da
AIDGLOBAL;
c) Preparação e redacção dos protocolos com o Clube Filipino e a Seva;
d) Preparação e revisão do protocolo com a Faculdade de Letras da Universidade
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e)
f)
g)
h)

i)
j)
k)
l)

de Lisboa;
Preparação do protocolo com a Casa Pia de Lisboa;
Revisão do protocolo com a EcoRecolha – Loures;
Revisão do protocolo com a Associação para o Planeamento Familiar (APF);
Preparação dos regulamentos necessários (geral; para formadores; para
formandos) para o processo de reconhecimento da AIDGLOBAL como entidade
formadora;
Preparação do Regulamento do Gabinete de Língua portuguesa (GLP);
Esclarecimento, junto do ACIDI, de questões prévias à candidatura da
AIDGLOBAL a financiamentos do Estado para associações de imigrantes;
Regularização do GAI junto da Ordem dos Advogados e do IPAD;
Preparação do processo de reconhecimento da AIDGLOBAL como associação
juvenil equiparada.

Estratégias de financiamento:
A estratégia de financiamento do GAI assentou em três eixos: 1º) candidaturas a
fundos públicos disponíveis para projectos de integração de imigrantes através do
ACIDI [na vertente de associação de imigrantes legalmente constituída e como
enquanto potencial Centro Local de Apoio à Integração dos Imigrantes (CLAII)], através
da Câmara Municipal de Oeiras (no projecto de realização de Cursos de Formação
sobre Imigração em Portugal, na Casa da Cultura de Oeiras) e por via do protocolo a
celebrar com a APF para prestar apoio processual e jurídico a imigrantes; 2º)
Candidaturas a fundos privados, nas vertentes de responsabilidade social das
organizações (Uría Menéndez) 3º) Quotizações dos utentes (apenas os não
reencaminhados pelos serviços ou publicidade do IPJ).
Estas candidaturas encontravam-se pendentes, aguardando o enquadramento legal do
GAI.
Estratégicas de comunicação:
Passou por cinco canais fundamentais: 1º) divulgação através de materiais próprios,
onde se inclui a criação de postais temáticos para as migrações (Núcleo de Apoio a
Migrantes) e a secção das Migrações no site www.aidglobal.org; 2º) Participação nos
seminários e nas conferências mencionados no ponto de situação/avaliação; 3º)
Participação no evento “ O Fado Acontece” produzido pela AIDGLOBAL (Fórum Lisboa,
10
de
Novembro
de
2007);
4º)
divulgação
através
dos
Sites:
www.juventude.gov.pt/Portal/IPJ e www.lxjovem.pt/ , assim como pelo Blogue Social
Português; 5º) Divulgação através de meios de comunicação social – Sic Internacional
e RDP África.
Noticias:
Sic Internacional, 31 de Outubro de 2007 e RDP África, 25 de Janeiro de 2008;
Referências ao projecto na publicação Fonseca, Maria Lucinda e Goracci, Monica
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(coord.) (2007), Mapa de Boas Práticas. Acolhimento e Integração de Imigrantes em
Portugal. Lisboa: OIM e ACIDI. Págs. 46 e 177
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Titulo: Gabinete de Língua Portuguesa
Localização: Via de Moscavide, 47- 101

Sector de Intervenção: Integração Social

Parceiros: IPJ, Fundação Oriente, Faculdade Beneficiários: Imigrantes e estrangeiros
de Letras da Universidade de Lisboa (FLUL) em Portugal
Pessoal local: João Miguens Mendes,
Orçamento: 10 000,00€
Susana Damasceno
Justificação: Perante a conjuntura actual, parece-nos que não se pode, nem se deve
descurar o papel da educação e do ensino na integração das comunidades imigrantes
em Portugal.
De facto, numa Europa de tradição multiétnica urge promover o respeito pelo outro e
fomentar uma política educativa de cariz multi e intercultural que permita desenvolver
uma cidadania portuguesa, europeia e global, em que uma educação virada para a
modernidade, desenvolvimento e progresso, se baseie na promoção de competências,
na solidariedade, na igualdade de oportunidades, de forma a combater a exclusão.
Para atingir e manter este tão desejado entendimento e respeito entre culturas
contribuirão, sem dúvida, as diferentes políticas económicas e sociais implementadas
pela União Europeia, mas será através de políticas educativas e culturais que se
conseguirá desenvolver uma sólida cidadania europeia e global, garante de respeito
pelos Direitos Humanos.
Estratégias de financiamento: Concretizou-se nos pedidos de apoio logístico e técnicopedagógico à Faculdade de Letras da Universidade Nova de Lisboa (realização de um
protocolo) e cedência de espaços pelo IPJ.
Estratégicas de comunicação:
Assentou na criação de um poster e folheto de divulgação dos cursos de Português
para Estrangeiros (PLE) /Português Língua Segunda (PL2) GLP a aguardar impressão
graciosa
Notícias: Referência ao projecto na publicação Fonseca, Maria Lucinda e Goracci,
Monica (coord.) (2007), Mapa de Boas Práticas. Acolhimento e Integração de
Imigrantes em Portugal. Lisboa: OIM e ACIDI. Pág. 113.
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2.4 – Formação
Titulo: Dinamização da Rede Social do Vale de Duração: 16 meses (Set. 2006 a
Alcântara: Gestão de Projectos e Boas Práticas – Dez. 2007) – Prolongamento até
Sustentabilidade do 3º Sector”
Julho 2008
Localização: Lisboa

Sector de Intervenção: 3º Sector

Parceiros: Câmara Municipal de Lisboa
Orçamento: €33 500
Justificação: A Câmara Municipal de Lisboa estabeleceu com a AIDGLOBAL um
protocolo no âmbito da Dinamização da Rede Social do Vale de Alcântara, com vista
a promover a sustentabilidade do 3º Sector através de formação e realização de uma
feira de parcerias. Este Projecto é financiado pela Câmara Municipal de Lisboa, ao
abrigo do Programa de Iniciativa Comunitário Urban II Lisboa (Vale de Alcântara).
Objectivo: Conhecer e compreender os pontos fortes e fracos das organizações sociais
ao abrigo do Programa URBAN II; apoiar e promover o grau e qualidade de autonomia
dos agentes associativos; apoiar os agentes associativos locais na identificação, análise
e resolução dos problemas locais; reforçar a Rede Social para que possa continuar a
actuar para além do período de vigência do Programa Urban II.
Ponto de situação/avaliação:
Procurando um contacto directo e pessoal com cada associação, durante o ano de
2007 a AIDGLOBAL reuniu com as 31 associações que integram este projecto, com o
objectivo de conhecer as suas acções, os principais desafios que se colocam à sua
missão, assim como o seu contributo neste projecto.
Em Julho realizou-se o primeiro encontro das associações do Vale de Alcântara em
que se auscultaram as necessidades destas associações com vista a uma melhoria no
seu desempenho e sustentabilidade. Desse encontro resultou a estratégia de
intervenção da AIDGLOBAL a cumprir até Julho de 2008: a construção do portal
“Alcântara-Vale”, um curso de formação em Planeamento e Gestão do 3º Sector, com
os seguintes módulos: Planeamento Estratégico; Liderança e Gestão de Equipas; RSO;
Captação de Recursos; Planeamento, Gestão e Avaliação de Projecto; e Voluntariado.
Por fim, será realizada uma feira de parcerias.
Do envolvimento e interconhecimento das diferentes associações têm resultado
algumas parcerias, formais e informais, caracterizadoras do trabalho em rede que este
projecto pretende promover.
Estratégias de financiamento:
Não se aplica.
Estratégicas de comunicação:
Press-release.
Noticias:
Não foram publicadas quaisquer notícias sobre este projecto.
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2.5. Angariação de Fundos
Produtos Solidários AIDGLOBAL
Data: Janeiro a Dezembro de 2007
Local: Lisboa
Objectivo: Promover a imagem da AIDGLOBAL; angariar fundos para a
sustentabilidade dos projectos da AIDGLOBAL.
Resultado esperado: angariação de fundos
Relevância para a AIDGLOBAL: Com os Produtos Solidários AIDGLOBAL foi-nos
possível promover a imagem da organização, nomeadamente, através da
criação da T-shirts e do Saco AIDGLOBAL. Para além destes artigos, foi
criado um blog onde é possível encontrar todos os produtos disponíveis e
encontrar as indicações necessárias para proceder à sua encomenda.
Avaliação: fundos angariados no valor de 881,50€
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3. Actividades não previstas para 2007
3.1. Cooperação para o Desenvolvimento
Título: Apoio à Universidade Colinas de Boé
Data: Outubro de 2007
Local: Cidade de Bissau, Guiné-Bissau.
Objectivo:
Reforço de uma escolarização de qualidade na Universidade Colinas de Boé;
Acesso à informação.
Resultado esperado:
Envio de livros para a Universidade Colinas de Boé.
Relevância para a AIDGLOBAL:
Decorrente do projecto Biblioteca Pública de Xai-Xai e da articulação de um dos
seus participantes – Faculdade de Ciências Sociais e Humanas – com a
AIDGLOBAL, a Universidade Colinas de Boé, através do seu reitor Dr. Huco
Monteiro lançou o desafio à AIDGLOBAL de também apoiar esta biblioteca
universitária, aumentando assim o número de títulos disponíveis para os seus
alunos/as.
Neste sentido, a AIDGLOBAL, através de uma selecção criteriosa dos livros a
enviar, reuniu 23 caixotes que foram enviados pela Associação Guineense Paz e
Democracia (AGPD), parceira e promotora desta ligação com a Guiné-Bissau.
Desta forma, a AIDGLOBAL estende o seu apoio a mais um país africano,
reafirmando as suas finalidades.
Avaliação: 23 caixotes enviados em Outubro de 2007

Título: Apoio ao Orfanato “Casa Emanuel”
Data: Outubro de 2007
Local: Cidade de Bissau, Guiné-Bissau.
Objectivo: Promover o bem-estar e conforto das crianças e adolescentes desta
casa de acolhimento.
Resultado esperado:
Envio de material escolar, têxteis e mobiliário.
Relevância para a AIDGLOBAL:
A Associação Guineense Paz e Democracia lançou o desafio à AIDGLOBAL de se
juntar à sua campanha nacional de recolha de bens para enviar para a Casa
Emanuel, na Guiné-Bissau. A AIDGLOBAL em parceria com a Casa Pia de Lisboa
recolheu têxteis e mobiliário desta instituição, respondendo positivamente ao
desafio da AGPD e doar cerca de 100 volumes com material escolar, atoalhados,
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lençóis, roupa, livros, colchões e beliches.
Avaliação: 100 volumes enviados em Outubro de 2007

Título: Registo como ONG em Moçambique
Data: Desde Agosto de 2007
Local: Moçambique
Objectivo:
Ser autorizada pelo governo de Moçambique, através do Ministério dos Negócios
Estrangeiros e Cooperação, a exercer a sua missão nesse país com toda a
legitimidade.
Resultado esperado:
Registo como ONG estrangeira em Moçambique autorizado.
Relevância para a AIDGLOBAL:
Desde a fundação da AIDGLOBAL que Moçambique é palco privilegiado da sua
acção. Com parceiros locais em todos os projectos que estão a ser desenvolvidos
– Município de Xai-Xai, Administração do distrito de Mandlakazi e Congregação
das Irmãs Dominicanas de Santa Catarina de Sena de Xai-Xai – e com mais
desafios a serem permanentemente colocados, a AIDLOBAL não poderia deixar de
responder às obrigações legais locais impostas e em total concordância com a
sua visão, tendo para isso reunido os documentos e comprovativos exigidos e
enviado o seu processo, com o apoio da Embaixada de Moçambique em Portugal,
para o Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique.
Avaliação: O registo encontra-se em situação de análise pelas entidades
competentes.

AIDGLOBAL, Via de Moscavide, 47 | 101 - 1998 Lisboa Expo | Tel. (+351) 218 946 028 / 960 486 838 | geral@aidglobal.org | www.aidglobal.org

25
3.2. Educação para o Desenvolvimento
Título: Acção de Sensibilização para os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio
Data: 11 de Maio de 2007
Local: Fórum Sócio-Ocupacional da Quinta do Cabrinha - ARIA
Objectivo: Sensibilizar os utentes do Fórum Sócio-Ocupacional da Quinta do
Cabrinha para os Oito Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM)
Relevância para a AIDGLOBAL: sendo a Educação para o Desenvolvimento uma
das áreas de grande aposta da AIDGLOBAL, a oportunidade de sensibilizar os
utentes da ÁRIA para estas temáticas, reforçando a parceria entre as duas
associações.
Resultado esperado: Os utentes do Fórum Sócio-Ocupacional da Quinta do
Cabrinha estão conscientes dos Objectivos com que 189 Estados se
comprometeram a cumprir até 2015 e os problemas que lhes estão subjacentes.
Avaliação: Realizada a acção com sucesso.

Título: Candidaturas de Projectos
Data: Julho a Setembro de 2007
Local: Lisboa
Objectivo: Apresentar candidaturas a Projectos de Educação para o
Desenvolvimento às seguintes entidades: Instituto Português de Apoio ao
Desenvolvimento; Casa Pia de Lisboa e ARIA.
Resultado esperado: Os projectos de Educação para o Desenvolvimento da
AIDGLOBAL são financiados.
Relevância para a AIDGLOBAL: Para além de toda a aprendizagem adquirida no
que toca à concepção e ao planeamento de projectos, as candidaturas
apresentadas poderão vir a garantir a sustentabilidade da acção da AIDGLOBAL
numa das suas áreas prioritárias de intervenção. As Candidaturas a Projectos
possibilitaram ainda a criação de parcerias importantes com organizações
nacionais e internacionais, indispensáveis à realização dos projectos.
Avaliação: Realizada a acção com sucesso.

Título: Participação na campanha de sensibilização mundial “Levanta-te contra a
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Pobreza!”, em parceria com o Instituto Português da Juventude (IPJ) e a
Associação Juvenil Estudos e Comunicação (AJEC).
Data: 17 de Outubro de 2007.
Local: Delegação Regional de Lisboa do Instituto Português da Juventude.
Objectivo: Promover uma acção, junto dos funcionários do IPJ, inserida na
Campanha de Sensibilização Mundial “Levanta-te Contra Pobreza”
Resultado Esperado: funcionários do IPJ sensibilizados para esta temática
Relevância para a AIDGLOBAL: A AIDGLOBAL enquanto organização empenhada no
combate à pobreza e na promoção do Desenvolvimento, não poderia deixar de se
associar a este movimento de expressão global. Este ano houve uma
harmonização e interconhecimento das actividades a serem desenvolvidas pelas
organizações participantes, numa iniciativa da campanha Pobreza Zero e do
Objectivo 2015.
No dia 17 de Outubro, a AIDGLOBAL juntamente com os colaboradores da AJEC
e o IPJ realizaram o seu momento de manifestação pública contra a pobreza e
pelos ODM, levantando pessoas contra a pobreza.
Avaliação: acção realizada com sucesso
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Título: Conversa "O Dia Internacional do Voluntariado" e o "Ano de
Comemoração do 60º Aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos"
Data: 13 de Dezembro de 2007
Local: Escola Secundária Vitorino Nemésio, Lisboa
Objectivo: Promover o "Dia Internacional do Voluntariado" e o "Ano de
Comemoração do 60º Aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos"
juntos dos alunos e professores da Escola Secundária Vitorino Nemésio.
Resultado esperado: Alunos e professores sensibilizados para a importância do
Voluntariado e da Declaração Universal dos Direitos Humanos
Relevância para a AIDGLOBAL: Esta acção contribuiu para a promoção da
AIDGLOBAL junto dos jovens, público privilegiado da nossa acção. Tivemos a
oportunidade de, juntamente com uma representante do IPJ, um voluntário de
projectos do IPJ e a representante do Centro de Informação Regional da ONU
para a Europa Ocidental em Portugal, partilhar algumas experiências e reflexões
sobre a importância das duas temáticas para a promoção de uma cidadania
mais activa e participativa entre os jovens.
Avaliação: acção realizada com sucesso
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3.3. Migrações
Titulo: Gabinete de Apoio a Imigrantes pela Duração: 8 meses
Arte (GAIARTE) – fase inicial
Sector
de
Intervenção:
Integração
Localização: Via de Moscavide, 47- 101
Social
Beneficiários: Imigrantes russófonos em
Portugal e sociedade portuguesa em
Parceiros: IPJ (apoio logístico)
peral
Orçamento: 1000 €
Pessoal local: João Miguens Mendes
Justificação: A diversidade representada, à partida, pelo país de origem de milhares
de novos imigrantes em Portugal reflecte-se também noutros planos,
designadamente, na multiplicidade de relações que estabelecem com a população
autóctone, bem como com as diferentes comunidades de imigrantes anteriormente
estabelecidas em Portugal. Neste contexto, parece-nos que os mecanismos de
inclusão de comunidades irmãs que partilham o mesmo território devem
acompanhar as alterações verificadas ao nível dos fluxos de imigração.
Por outro lado, se considerarmos as referências culturais de cada indivíduo como a
sua percepção do todo que o rodeia e, simultaneamente, o ajuda a compreender o
seu papel social, podemos facilmente observar que uma alteração brusca desse
contexto cultural se pode traduzir num choque e, por isso, um obstáculo à inclusão
positiva e participativa na sociedade de acolhimento.
Nesse sentido, para além de promovermos, como membros de um todo social, a
integração através da capacitação para o exercício e cumprimento de direitos e
deveres, mas também pelo ensino da língua portuguesa, lançamos o desafio de
criarmos um espaço aberto e dinâmico que promova a inclusão social das
diferentes comunidades de imigrantes representadas em Portugal pela da Arte.
Esse espaço será não só um palco de expressão dessas comunidades, mas um
teatro onde a arte portuguesa dialoga, se sintoniza e funde com a Arte do mundo.
Um espaço onde a Arte não esbarra em fronteiras.
Objectivo: Melhoria da Integração Social das Populações Imigrantes
Resultados esperados:
Terão participado de 7 actores e 1 encenadora russófonos;
Terão assistido à peça 700 pessoas;
Ponto de situação/avaliação:
Existe, neste momento, um grupo criado e motivado para adaptar a estrutura do
projecto já concebido e (desenvolvido por um grupo de voluntárias) à realidade do
mesmo, de forma a iniciar a procura de entidades financiadoras, patrocinadores e
parceiros de projecto.
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Notaram-se algumas dificuldades, designadamente pelo facto de a sua coordenação
recair sobre a mesma pessoa que coordena o GAI; também pelo facto de a
mobilizadora do projecto, Irina Tuvalkina, ter de deslocar-se a Moscovo várias vezes
durante o ano e quebrarem-se assim os contactos; e ainda porque o grupo de
apoio ao projecto ser constituído exclusivamente por elementos voluntários (Ana
Fonseca, Inês Cardoso e Patrícia Baptista).
Para além do projecto “Snegoruchka”, dentro da função integradora do GAIARTE,
poderão ser organizadas as seguintes actividades:
1) Encontros de culturas e tertúlias;
2) Debates sobre temas como a interculturalidade, a transculturalidade, a
discriminação cultural, processos de inclusão/exclusão cultural e artística, etc;
3) Ciclos de cinema;
4) Estabelecimento de parcerias no sentido de criar uma rede de apoio e de
sustentabilidade de projectos artísticos;
5) Apoio técnico à formulação, gestão e avaliação de projectos artísticos;
6) Promoção da igualdade de oportunidades;
7) Divulgação de eventos que se enquadrem dentro das finalidades do GAIARTE.
Estratégias de financiamento:
Pedido de financiamento através de programas de apoio à arte, como é o caso da
Fundação Calouste Gulbenkian, Instituto das Artes e Fundação Ricardo do Espírito
Santo, Embaixada da Rússia, por razões culturais, e as Câmaras Municipais dos
locais de apresentação do evento ao público, designadamente a de Lisboa.
Estratégicas de comunicação:
Assentou na criação de uma imagem para a peça pela Quantum Community;
Notícias: Referências ao projecto na publicação Fonseca, Maria Lucinda e Goracci,
Monica (coord.) (2007), Mapa de Boas Práticas. Acolhimento e Integração de
Imigrantes em Portugal. Lisboa: OIM e ACIDI. Págs. 76 e 226.
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3.4. Formação
Título: Candidatura a entidade formadora
Data: 17 de Outubro de 2007.
Local: AIDGLOBAL
Objectivo:
Resultado Esperado:
Relevância para a AIDGLOBAL:
Avaliação: processo de candidatura em elaboração
3.5 – Voluntariado
Título: Mãos Solidárias
Data: Janeiro a Dezembro de 2007
Local: Lisboa
Objectivo: Promover a imagem da AIDGLOBAL; criar produtos originais e úteis,
feitos à mão, com a imagem da AIDGLOBAL; reunir voluntários em torno de
um projecto comum.
Resultado esperado: Produtos AIDGLOBAL feitos à mão criados por
voluntários.
Relevância para a AIDGLOBAL: Esta acção permitiu à AIDGLOBAL criar vários
produtos feitos à mão que promovem a sua imagem como, por exemplo,
pregadeiras, marcadores e carteiras. Para além disso, conseguimos envolver
nesta acção as alunas, os alunos e as professoras dos cursos de corte e
confecção e estofadores do Colégio de D. Maria Pia da Casa Pia de Lisboa
que, voluntariamente, criaram vários produtos, entre eles malas, estojos e
carteiras.
Avaliação: acção concretizada com sucesso
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Titulo: Elaboração do Curso de Formação Geral para o Voluntariado
Data: 2º Semestre de 2007
Local: Instalações da AIDGLOBAL
Objectivo:
Elaboração planos de formação e materiais adequados às temáticas e visão
que a AIDGLOBAL tem do Voluntariado.
Resultado esperado:
Planos de formação e materiais didáctico pedagógicos elaborados, bem como
os materiais de comunicação.
Relevância para a AIDGLOBAL:
A AIDGLOBAL acredita que através da promoção de acções de voluntariado
está a contribuir para: uma intervenção activa e directa no futuro das nossas
sociedades; um maior conhecimento dos desafios sociais, económicos,
políticos e ambientais que se colocam a todos nós, num mundo cada vez
mais globalizado e com fortes assimetrias; e um maior desenvolvimento de
competências profissionais e sociais de cada voluntário/a.
Avaliação: Acção concretizada com sucesso.

AIDGLOBAL, Via de Moscavide, 47 | 101 - 1998 Lisboa Expo | Tel. (+351) 218 946 028 / 960 486 838 | geral@aidglobal.org | www.aidglobal.org

32
3.6. Angariação de Fundos

Título: Exposição Rostos Solidários
Data: Janeiro de 2007
Local: Instituto Português da Juventude, Expo
Objectivo: Assinalar o I Aniversário da AIDGLOBAL, expondo algumas imagens
representativas da sua génese.
Resultado esperado: aniversário celebrado e exposição realizada
Relevância para a AIDGLOBAL: Com esta exposição foi possível demonstrar
aos membros e a todos os visitantes da Exposição como surgiu o projecto
AIDGLOBAL. Para além disso, através da aquisição de fotografias, a
AIDGLOBAL conseguiu reunir alguns donativos que reverteram a favor dos
projectos em Moçambique.
Avaliação: fundos angariados no montante de 302,50 €

Título: “Quanto Vale a Sua Dança?”
Data: 16 de Junho
Local: Instituto Português da Juventude, Expo
Objectivo: Reunir os membros e amigos da AIDGLOBAL numa festa de Santos
Populares Solidária
Resultado esperado: fundos angariados e confraternização dos membros
Relevância para a AIDGLOBAL: Este encontro permitiu reunir muitos membros,
amigos e voluntários da AIDGLOBAL numa tarde de muita dança.
Aproveitando o mote dos Santos Populares, a AIDGLOBAL disponibilizou
alimentação típica desta época, realizou uma quermesse e expôs os Produtos
Solidários AIDGLOBAL. O pequeno montante angariado com esta iniciativa
reverteu a favor dos projectos da AIDGLOBAL.
Avaliação: adesão significativa de participantes face às condições climatéricas.
Fundos angariados no valor de 783,90€
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Título: O Fado Acontece
Data: 10 de Novembro de 2007
Local: Fórum Lisboa
Objectivo: Comemorar o II Aniversário da AIDGLOBAL; recolher fundos para a
concretização dos projectos da AIDGLOBAL.
Resultado esperado: celebrado o segundo aniversário da AIDGLOBAL,
promoção da AIDGLOBAL e fundos angariados.
Relevância para a AIDGLOBAL: O II Aniversário da AIDGLOBAL foi uma grande
oportunidade para darmos a conhecer ao público em geral o trabalho
realizado durante os últimos dois anos. Para além disso, foi muito importante
todo o processo de organização deste evento, que nos permitiu reunir em
torno da AIDGLOBAL vários artistas, empresas e voluntários que muito
generosamente apoiaram esta iniciativa. Esta noite de fados contou com a
presença de mais de 400 pessoas, o que permitiu à AIDGLOBAL angariar
alguns fundos para a realização dos seus projectos.
Avaliação: acção realizada com cerca de 500 participantes e fundos
recolhidos no valor de 2.495€ e adesão solidária de fadistas, músicos e
diversas empresas.
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3.7. Outros
Título: Doação de têxteis ao Centro José Luís Coelho
Data: Setembro de 2007
Local: Vale de Alcântara
Objectivo:
Aumento do bem-estar e conforto dos utentes do lar do Centro José Luís
Coelho;
Optimização dos recursos, não utilizados, da AIDGLOBAL.
Resultado esperado:
Doação de materiais têxteis para esta associação.
Relevância para a AIDGLOBAL:
A AIDGLOBAL conheceu o Centro José Luís Coelho por este ser uma das
associações que integra o projecto “Dinamização da Rede Social do Vale de
Alcântara: Gestão de Projectos e Boas Práticas – Sustentabilidade do 3º
Sector”. Tendo como objectivo um maior interconhecimento, assim como uma
maior optimização de recursos, a AIDGLOBAL teve conhecimento desta
necessidade do Centro e doou os recursos que dispunha para colmatar esta
necessidade.
Avaliação: acção realizada com sucesso

Título: Criação do Gabinete de Comunicação
Data: Dezembro de 2007
Local: AIDGLOBAL
Objectivo: Criar um Gabinete que permita uma comunicação mais forte e
eficaz entre a AIDGLOBAL, os seus membros, parceiros e financiadores.
Resultado esperado: comunicação mais eficaz e atempada com o exterior
Relevância para a AIDGLOBAL: No âmbito deste gabinete foi possível
começar a organizar uma base de dados, indispensável ao trabalho da
AIDGLOBAL, melhorando assim a sua performance no que toca à
Comunicação Externa e Institucional. Para além disso, foi organizado um
portfólio que reúne todas as notícias, reportagens e press-releases,
publicados nos vários meios de comunicação sobre as acções da
AIDGLOBAL.
Avaliação: acção a decorrer
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4. Formação dos Recursos Humanos da AIDGLOBAL-ONGD
Título: Escola de Verão de Educação para o Desenvolvimento
Data: Junho
Local: Eslováquia
Participante: Susana Damasceno
Objectivos: Capacitar agentes de desenvolvimento para um trabalho mais efectivo
em projectos de Educação para o Desenvolvimento; promover a partilha e a
reflexão sobre a importância e as práticas da Educação para o Desenvolvimento
em Portugal e na Europa, estabelecer parcerias internacionais.
Resultados esperados: Rede de contactos estabelecida; os técnicos da AIDGLOBAL
detêm mais instrumentos de intervenção na área da Educação para o
Desenvolvimento.
Relevância para a AIDGLOBAL: A presença da participante nesta Escola de Verão
foi muito relevante, uma vez que possibilitou o contacto com outras organizações
internacionais que desenvolvem projectos de Educação para o Desenvolvimento
noutros países europeus, permitindo a criação de uma rede potenciadora de
futuras parcerias e de troca de experiências e ideias. Para além disso, nesta
formação, foi ainda possível reunir novas estratégias de intervenção, jogos
pedagógicos, metodologias de projecto, úteis para próximas acções.

Título: Seminário Intensivo de Acção Humanitária Internacional
Data: 9 a 12 de Outubro 2007
Local: Instituto de Higiene e Medicina Tropical
Participante: Ana Rita Sequeira
Objectivo:
Iniciar, em Portugal, a capacitação em ajuda humanitária.
Resultado esperado:
Aumento dos conhecimentos sobre a Ajuda Humanitária;
Partilha de experiências.
Relevância para a AIDGLOBAL:
A formação em Ajuda Humanitária deve constituir a base de acção de todas as
organizações que têm como missão a promoção do desenvolvimento. Nesse
sentido, a possibilidade dada pela rede NOHA e pela ECHO, vão ao encontro
desta visão, onde a experiência de quem trabalha no terreno e a reflexão de
quem pensa intervenção humanitária se discute e partilha.
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Título: Escola de Outono de Educação para o Desenvolvimento
Data: 23 a 25 de Novembro
Local: Torre da Aguilha, Cascais
Participante: Joana Lopes
Objectivo: Capacitar agentes de desenvolvimento para um trabalho mais efectivo
em projectos de Educação para o Desenvolvimento; promover a partilha e a
reflexão sobre a importância e as práticas da Educação para o Desenvolvimento
em Portugal e na Europa.
Resultado esperado: Rede de contactos estabelecida; os técnicos da AIDGLOBAL
detêm mais instrumentos de intervenção na área da Educação para o
Desenvolvimento.
Relevância para a AIDGLOBAL: A presença de uma técnica da AIDGLOBAL nesta
Escola de Outono foi muito relevante, uma vez que possibilitou o contacto com
outras organizações que desenvolvem projectos de Educação para o
Desenvolvimento, permitindo a criação de uma rede potenciadora de futuras
parcerias e de troca de experiências e ideias. Para além disso, nesta formação,
foi ainda possível reunir novas estratégias de intervenção, jogos pedagógicos,
metodologias de projecto, úteis para próximas acções.

Título: Curso Intensivo de Mediadores Sociais
Data: 31 de Outubro a 4 de Novembro de 2007
Local: Foz do Arouce
Participante: Joana Lopes
Objectivos: Capacitar os jovens portugueses para exerceram um papel de
mediadores sociais junto das instituições e das suas comunidades; promover a
discussão e a reflexão sobre os seus próprios comportamentos e atitudes face
a questões relacionadas com a saúde e a cidadania.
Resultado esperado: A AIDGLOBAL reúne mais instrumentos para desenvolver
acções junto da juventude.
Relevância para a AIDGLOBAL: A presença de uma das técnicas da AIDGLOBAL
nesta formação foi importante para a nossa organização, na medida em que
possibilitou a aprendizagem de várias dinâmicas de grupo, metodologias de
educação entre pares e não formal, bem como a aquisição de novas
abordagens para uma melhor intervenção junto da população juvenil.
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Título: Acção de Formação “ED nos Curricula Escolares”
Data: 21 de Maio de 2007
Local: Estação Agronómica, Oeiras
Participante: Joana Lopes
Objectivo: Promover a reflexão sobre a importância da integração da Educação
para o Desenvolvimento nos Curricula Escolares
Resultado esperado: A AIDGLOBAL reúne mais instrumentos para desenvolver
acções de Educação para o Desenvolvimento junto de escolas.
Relevância para a AIDGLOBAL: Foi importante a presença da AIDGLOBAL neste
espaço de discussão sobre a importância da Educação para o Desenvolvimento
nos curricula escolares portugueses, uma vez que possibilitou conhecer melhor
as ongd’s e os técnicos que desenvolvem projectos nesta área. Permitiu ainda
a troca de ideias e a aquisição de instrumentos para uma intervenção directa
junto de crianças e jovens.

Título: Consulta Nacional de Preparação da Cimeira da Juventude Europa-África
Data: 4 a 6 de Maio de 2007
Local: Sintra
Participante: Joana Lopes
Objectivo: Preparar a Cimeira da Juventude Europa-África com as associações
juvenis sedeadas em Portugal.
Resultado esperado: Conclusões e Recomendações da consulta nacional
apresentadas na Cimeira da Juventude Europa-África
Relevância para a AIDGLOBAL: Esta consulta nacional permitiu à AIDGLOBAL
conhecer associações juvenis portuguesas que reúnem jovens portugueses e
africanos, perceber qual o trabalho que é desenvolvido pelas associações
juvenis no que toca às relações Euro-africanas e, ainda, reflectir sobre temas
como o Empregabilidade, as Migrações, os Objectivos de Desenvolvimento do
Milénio e a Cooperação Juvenil Euro-africana. Neste último grupo de trabalho,
coube à representante da AIDGLOBAL a redacção das conclusões e
recomendações finais, bem como a sua apresentação em sessão plenária.
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Título: Conferência Internacional “Imigração: Oportunidade ou Ameaça”
Data: 6 e 7 de Março de 2007
Local: Fundação Calouste Gulbenkian
Participante: João Mendes
Objectivo: Compreender de forma global as dinâmicas das migrações
Resultado Esperado: Gestor do GAI munido de conhecimentos básicos sobre os
processos, problemas e vantagens das migrações, a nível mundial e nacional.
Relevância para a AIDGLOBAL: A organização passou a estar melhor preparada
para a definição estratégica do GAI
Avaliação: acção realizada com sucesso
Título: 36º Congresso da Federação Internacional dos Direitos do Homem
Data: 19 a 21 de Abril de 2007
Local: ISCTE
Participante: João Mendes
Objectivo: Compreender os riscos que as dinâmicas das migrações comportam
para os Direitos Humanos
Resultado Esperado: Gestor do GAI munido de conhecimentos básicos sobre os
processos, problemas e vantagens das migrações, a nível mundial e nacional.
Relevância para a AIDGLOBAL: A organização passou a estar melhor preparada
para a definição estratégica do GAI, em especial no quadro dos Direitos
Humanos.
Avaliação: acção realizada com sucesso
Título: II Encontro Internacional “Migrantes Subsarianos na Europa”
Data: 25 e 26 de Maio de 2007
Local: Odivelas
Participantes: Susana Damasceno e João Mendes
Objectivo: Compreender as dinâmicas das migrações entre África Subsariana e
Portugal e os mecanismos de integração das respectivas populações em Portugal
Resultado Esperado: Gestor do GAI munido de conhecimentos básicos sobre os
processos, problemas e vantagens das migrações, a nível intercontinental e
nacional.
Relevância para a AIDGLOBAL: A organização passou a estar melhor preparada
para a definição estratégica do GAI, colocando-se em campo ao lado de outras
instituições que trabalham diariamente no terreno.
Avaliação: acção realizada com sucesso

AIDGLOBAL, Via de Moscavide, 47 | 101 - 1998 Lisboa Expo | Tel. (+351) 218 946 028 / 960 486 838 | geral@aidglobal.org | www.aidglobal.org

39
Título: Seminário sobre a Incidência da Sida nas Populações Imigrantes em

Portugal

Data: 23 de Junho de 2007
Local: Instituto de Higiene e Medicinal Tropical (Lisboa)
Participante: João Mendes
Objectivo: Compreender os processos (riscos e populações afectadas)
subjacentes à incidência do VIH/Sida nas populações imigrantes em Portugal
Resultado Esperado: Gestor do GAI munido de conhecimentos básicos sobre a
especial vulnerabilidade das populações imigrantes face aos riscos de
infecção do VIH/Sida; estabelecimento de contactos próximos com
associações de imigrantes a trabalhar no terreno os problemas e vantagens
das migrações.
Relevância para a AIDGLOBAL: A organização passou a estar melhor
preparada para a definição estratégica do GAI (por exemplo, face o princípio
da não duplicação de serviços), colocando-se saudavelmente em campo ao
lado de outras instituições que trabalham diariamente no terreno.
Avaliação: acção realizada com sucesso

Título: Curso de Verão “Imigração e Políticas Públicas de Integração”
Data: 9 a 18 de Julho de 2007
Local: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da UNL
Participante: João Mendes
Objectivo: Compreender as políticas nacionais - centrais e locais - da
integração de imigrantes e de estrangeiros, analisar como são condicionadas
pelas orientações ao nível da UE, e perceber como a percepção dos
fenómenos migratórios se traduz na formação de políticas e de categorias
sociais que condicionam o reconhecimento do estatuto de cidadania aos
indivíduos percebidos como excluídos.
Resultado Esperado: Gestor do GAI munido de conhecimentos básicos sobre
os principais eixos orientadores das políticas nacionais de integração de
imigrantes.
Relevância para a AIDGLOBAL: A organização passou a estar melhor
preparada para a definição estratégica do GAI nos quadros sociológico e
político da integração de imigrantes em Portugal.
Avaliação: acção realizada com sucesso
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Título: Curso de e-Learning de Sensibilização sobre Asilo e Refugiados
Data: 10 de Setembro a 19 de Outubro de 2007
Local: Conselho Português para os Refugiados
Participante: João Mendes
Objectivo: Compreender os mecanismos de protecção internacionais e
nacionais dos refugiados.
Resultado Esperado: Gestor do GAI munido de conhecimentos básicos sobre
as especificidades jurídicas e humanas das situações dos refugiados.
Relevância para a AIDGLOBAL: A organização passou a estar melhor
preparada para a filtragem de situações de asilo e para o encaminhamento
para as entidades competentes.
Avaliação: acção realizada com sucesso

Título: “O Papel da Responsabilidade Social das Empresas na Integração de

Imigrantes

Data: 14 de Dezembro de 2007
Local: Centro Ismaili (Lisboa)
Participante: João Mendes
Objectivo: Conhecer as práticas das empresas em matéria de RSE.
Resultado Esperado: Gestor do GAI munido de conhecimentos básicos sobre
novas oportunidades de financiamento através da RSE; realizados contactos
com potenciais parceiros ou financiadores.
Relevância para a AIDGLOBAL: A organização obteve instrumentos conceptuais
e estratégicos que permitirão abordar o tecido empresarial com vista à
obtenção de financiamentos de projectos na área das migrações.
Avaliação: acção realizada com sucesso

Título: Seminário “Mapa de Boas práticas de Acolhimento de Imigrantes em

Portugal”

Data: 18 de Dezembro de 2007
Local: Fundação Calouste Gulbenkian
Participantes: Susana Damasceno e João Mendes
Objectivo: Conhecer a acção no terreno realizada por grande parte das
associações de imigrantes e outras organizações que trabalham a favor dos
imigrantes; obter a certificação pública do trabalho realizado pela AIDGLOBAL
nessa área específica.
Resultado Esperado: Gestor do GAI munido de conhecimentos básicos sobre
os actores a trabalhar no terreno, as populações beneficiadas, as estruturas
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de projectos; realizados contactos com potenciais parceiros.
Relevância para a AIDGLOBAL: A organização passou a estar certificada e
elencada no conjunto das instituições que realizam trabalho prático e útil a
favor de populações de imigrantes através das referências aos projectos GAI,
GLP (“Criando Letras de Inclusão …”) e GAIARTE.
Avaliação: acção realizada com sucesso

Título: Workshop III Informação, Media, Aconselhamento Jurídico, Saúde

e Habitação do Seminário de apresentação do

Mapeamento de Boas
Práticas no Acolhimento e Integração de Imigrantes em Portugal
Data:. 18 de Dezembro de 2007
Local: Fundação Calouste Gulbenkian
Participante: João Mendes
Objectivo: Dar a conhecer publicamente o projecto GAI; Conhecer a acção no
terreno realizada em projectos-chave realizados por associações de
imigrantes e outras organizações que trabalham a favor dos imigrantes;
Resultado Esperado: Contacto indirecto com 20 organizações que trabalham a
favor dos imigrantes; contacto directo com 7 representantes de organizações
que trabalham a favor dos imigrantes;
Relevância para a AIDGLOBAL: Reconhecimento público de entidades que
trabalham no terreno para a integração de imigrantes em Portugal.
Avaliação: acção realizada com sucesso

Título: Ciclo de Conferências “Os Jovens do Milénio IX - Painel “Imigração”
Data: 17 de Janeiro de 2008
Local: Instituto Português da Juventude
Participante: João Mendes (como orador)
Objectivo: Promover a inclusão na diversidade
Resultado Esperado: Esclarecimento de 30 estudantes do ensino secundário
acerca dos riscos e oportunidades inerentes às migrações
Relevância para a AIDGLOBAL: Reconhecimento público de entidades que
trabalham no terreno para a integração de imigrantes em Portugal.
Avaliação: acção realizada com sucesso

Título: Leadership for a New Europe – The Third Sector Solution
Data: 20-22 de Setembro 2007
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Local: Fundação Calouste Gulbenkian
Participante: Susana Damasceno
Objectivo: Promover a liderança no 3º sector
Resultado Esperado: contacto estabelecido com outras realidades de
organizações europeias do 3º sector. Experiências partilhadas e parcerias
promovidas.
Relevância para a AIDGLOBAL: Contacto com outras organizações europeias,
troca de experiências e trabalhar as competências de liderança em
organizações do 3º sector
Avaliação: acção realizada com sucesso
Título: Academia de Negócios- Coaching
Data: 26 de Outubro de 2007 a 29 de Fevereiro de 2008
Local: Hotel Holiday Inn
Participante: Susana Damasceno
Objectivo: adquirir ferramentas de gestão e liderança
Relevância para a AIDGLOBAL: a sustentabilidade da AIDGLOBAL passa por
uma boa gestão dos seus recursos e pela promoção da sua imagem de
profissionalismo.
Resultado esperado: um elemento da Direcção
ferramentas de gestão.
Avaliação: Realizada a acção com sucesso.

familiarizado

com

as

Título: Rede de Reflexão Europeia
Data: 12 e 13 de Outubro de 2007
Local: Parlamento Europeu - Bruxelas
Participante: Susana Damasceno
Objectivo: reflectir sobre as políticas de imigração e as relações Europa –
África
Relevância para a AIDGLOBAL: sendo as migrações uma das áreas de acção
da AIDGLOBAL, a participação numa iniciativa de reflexão e debate ao nível
europeu permitiu um maior conhecimento da realidade e enquadramento
político - juridico da mesma
Resultado esperado: conhecimento das políticas de integração dos imigrantes
na Europa
Avaliação: Realizada a acção com sucesso.

5. Conclusão
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A análise do presente Relatório de Actividades permite concluir que os objectivos
definidos no Plano de Actividades 2007 foram concretizados, à excepção dos
projectos de cooperação em Moçambique devido a condicionantes climatéricas
adversas.
Foram ainda realizadas outras acções com sucesso que não constavam no Plano
de Actividades para 2007, dando resposta a desafios que foram sendo colocados à
organização.
O crescimento da AIDGLOBAL tem como factores mais determinantes o entusiasmo,
o empenho, a dedicação e a aposta na profissionalização da sua equipa
permanente.

No último trimestre foi conseguido o alargamento das instalações da AIDGLOBAL e
no decorrer do ano foram angariados diversos equipamentos, nomeadamente um
veículo comercial, material informático, mobiliário de escritório, material
promocional, etc.

Do que acima se refere, fácil é de concluir que continuamos empenhados na nossa
missão e que o trabalho realizado pelos diversos colaboradores e voluntários
demonstra a perseverança e vontade comuns de afirmar a AIDGLOBAL no âmbito
das ONGD’s e intervenção do 3º Sector na sociedade civil portuguesa.
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Relatório de Gestão de 2007
A AIDGLOBAL é uma Organização Não Governamental para o Desenvolvimento
(ONGD), sem fins lucrativos, com sede em Portugal, devidamente reconhecida pelo
Ministério dos Negócios Estrangeiros, que se propõe promover a Acção nos
domínios da Integração e do Desenvolvimento (AID) Global. Para cumprir os seus
fins, cria e implementa projectos nas áreas da Cooperação para o Desenvolvimento,
Educação para o Desenvolvimento, Migrações, Formação e Voluntariado.
Os Fins que nos Norteiam
1) Participar na intercooperação para o desenvolvimento inclusivo, justo e
sustentável;
2) Contribuir para o respeito pelos Direitos Humanos; para a Cultura da Paz
e para o Desenvolvimento Humano;
3) Promover projectos de inclusão social em meios urbanos e rurais;
4) Participar em projectos de erradicação da pobreza e de desenvolvimento
integrado em comunidades locais, principalmente nos Países Africanos de
Língua Oficial Portuguesa – PALOP –, Brasil e Timor;
5) Contribuir para acções de desenvolvimento local noutras regiões do
mundo;
6) Realizar acções de cooperação, educação e formação para o
desenvolvimento;
7) Desenvolver acções que promovam os direitos e os deveres dos
imigrantes e seus descendentes, visando a integração, a inserção e a
interculturalidade na sociedade portuguesa;
8) Desenvolver a cooperação artística e cultural;
9) Incentivar o voluntariado como prática de uma cidadania responsável e
plena;
Com vista à prossecução dos seus fins, a AIDGLOBAL – ONGD propõe:
- Criar um espaço dinâmico e aberto, que congregue diferentes recursos e
meios, esforços de pessoas singulares, instituições públicas e privadas, redes
e plataformas;
- Estabelecer parcerias com instituições congéneres, com entidades
governamentais e inter-governamentais, com centros culturais e fundações,
instituições de ensino e de investigação, associações de imigrantes,
associações juvenis ou equiparadas, nacionais e internacionais; que
prossigam os mesmos fins da AIDGLOBAL.
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ÁREAS DE ACÇÃO:
Cooperação para o Desenvolvimento
Biblioteca Pública do Município de Xai-Xai, Moçambique
Transferência de material informático, Moçambique
Construção de um Furo na aldeia de Mangundze, Moçambique
Envio de equipamentos e material escolar para a Guiné- Bissau
Envio de livros para a Biblioteca da Universidade Colinas de Boé,
Guiné-Bissau
Educação para o Desenvolvimento
“Educar para Cooperar”
“Hoje as Crianças, Amanhã o Mundo” (IPAD)
Migrações
Núcleo de Apoio a Migrantes (NAM)
Gabinete de Apoio Jurídico a Imigrantes (GAI)
Gabinete de Língua Portuguesa (GLP)
Formação
Projecto: “Dinamização da Rede Social do Vale de AlcântaraGestão de Projectos e Boas Práticas – Sustentabilidade no
Terceiro Sector”.
Promoção de acções de formação em diferentes áreas
Voluntariado
Promoção do voluntariado
Bolsa de Voluntários

A implementação dos nossos projectos assenta
cooperação entre a AIDGLOBAL e os seus parceiros.

na

co-responsabilização
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A nossa participação concretiza-se na angariação de fundos, na disponibilidade de
recursos humanos e apoio técnico de forma a garantir a implementação das
nossas Acções e o alcançar dos objectivos a que nos propomos.
A Nossa Actividade durante o ano 2007
A Direcção procurou, ao longo do ano, aplicar os recursos financeiros e humanos,
de forma que no final do ano a situação económico-financeira da organização se
apresentasse equilibrada e pudesse servir de trampolim para a actividade de 2008.
O Resultado, no total de 14.982,72€, deve passar para o Fundo Social para suporte
de actividade futura.
As Receitas, num total de 100.483,37€, são referentes a um protocolo com a
Câmara Municipal de Lisboa, Urban II – Projecto de “Dinamização da Rede Social
do Vale de Alcântara” – que termina em Julho de 2008; apoio de uma parceria no
pagamento do salário da Presidente da Direcção, iniciativas de angariação de
fundos e apoios concedidos por empresas ao abrigo da Responsabilidade Social,
nomeadamente para realização dos projectos em Moçambique, e ainda quotização
de membros.
Procurámos algumas parcerias que se foram ajustando aos nossos ideais e, com
muita luta e perseverança, conseguimos encaminhar os nossos projectos para as
metas finais.
Estamos na recta final do projecto Vale de Alcântara, a construção do furo de
água potável em Moçambique estará feito em meados de 2008 e para o qual já
temos os fundos necessários.
Temos roupa, computadores e livros que seguirão num contentor para Moçambique,
assim que tenhamos a isenção das taxas alfandegárias.
Na nossa gestão procurou-se que todos os actos e decisões estivessem próximos
da realidade onde estamos inseridos, respeitando as nossas finalidades.
As Receitas acima indicadas estão dispersas pelas linhas de Fornecimentos e
Serviços Externos e Custos com Pessoal e outras despesas inerentes ao
funcionamento da nossa Organização.
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Para o ano de 2008 a Estratégia assentará no “bem-fazer” com moderação,
monitorizando os objectivos por metas intermédias, avaliando e observando os
impactes das medidas.
Perspectivas para 2008
O Plano e Orçamento para 2008 são compostos por alguns novos projectos e de
2007 transitarão alguns que nos deram notoriedade e credibilidade junto dos
nossos principais parceiros.
Sabemos que temos um longo caminho a percorrer e teremos pela frente muitas
desventuras, muitas portas fechadas, mas cada vitória, por pequena que seja, vai
valer a pena, vai ter um sabor especial e ainda maior se podermos dar
continuidade às nossas áreas de acção e objectivos.
No nosso terceiro ano de vida somos ambiciosos pois esperamos receitas de 173
463€, conforme descriminamos no nosso Mapa I – Receitas. Sabemos que vamos
ter muito trabalho para recolher tanto dinheiro para dar cobertura aos nossos
projectos, mas sem perdas de tempo vamos pôr-nos a caminho de imediato.
Os Custos serão, quase na totalidade, de dois tipos: Gerais e com Pessoal.
Nos Gerais temos os Fornecimentos e Serviços Externos, as rubricas mais
importantes são as relacionadas com o voluntariado e honorários profissionais para
a coordenação e apoio dos nossos projectos (mapa II – Fornecimentos e Serviços
Externos).
Os Custos com Pessoal correspondem à remuneração e encargos da Presidente da
Direcção que estão suportados por apoio financeiro de um parceiro da
Organização até Junho de 2008 e ainda por dois contratos de prestação de
serviços e um contrato a tempo certo.

Lisboa, 31 de Dezembro de 2007
A Direcção
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Orçamento para 2008

AIDGLOBAL, Via de Moscavide, 47 | 101 - 1998 Lisboa Expo | Tel. (+351) 218 946 028 / 960 486 838 | geral@aidglobal.org | www.aidglobal.org

57

Orçamento de Despesas Ano 2008
AIDGLOBAL - ONGD
ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO
€

ANO: 2008

RUBRICA

72/71
73/74/75
76/77
78/79

31/61

NOME

Vendas/Serv.prestados
Prov.suplementares
Outros Proveitos
Prov.Financ./Extraord.
TOTAL DOS PROVEITOS

%

Observações
%

0
173463 100
0
55
0
173518 100

0

0

100553 100

173518 100

Fornec.e Serv. Externos
Impostos
Custos com o Pessoal
Outros Custos Operac.
TOTAL CUSTOS OPERCI.
RESULT.OPERACIONAL
Amortizações
Provisões/Variação Existênc.
Custos Financeiros
Custos e Perdas Extraord.
TOTAL DOS CUSTOS

46474
44
38489

81

RESULTADO ANTES IMP.

86

IMPOSTO RENDIMENTO

88

RESULTADO LIQUIDO
CASH-FLOW

66
67
68
69

Previsão
2008

0
100483 100
0
70
0
100553 100

Compras/Custos vendas
MARGEM BRUTA

62
63
64
65

Real
2007

126300
40
25226

32
111
85570

46
0
38
0
85
15
0
0
0
0
85

14983

15

21362

0

0

0

14983
15403

15

21362
21782

85007
15546
420

151566
21952
420
50
120
152156

73
0
15
0
87
13
0
0
0
0
88
12 O Resultado do Exercício será
levado para Fundo Social
0
12
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Orçamento de Receitas Ano 2008
RECEITAS

AIDGLOBAL ONGD

Mapa I
€
NOME

2006

%

P
2007

R 2007

2008

Quotas, Jóias

2.000

3.500

2.196

3.000

Donativos em dinheiro

3.737

5.000

18.276

25.000

Doações de bens
Subsídios para
Projectos
- CML

5.000

3.815

31.656

6.000

14.114

Formação

15.571

15.355

Protocolos
- Digal

18.573

37.080

IEFP

37.145

18.500

17.836

12.500

IPAD

42.537

Angariação de Fundos

10.916

35.000

Sócios 150X25=3750€

TOTAL 28125

82.236

100.483 173.463
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Orçamento de Fornecimentos e Serviços Externos
AIDGLOBAL ONGD
€

CONTA: FSE

Mapa II

NOME
COMPRAS / CMVC
Electricidade

P
2007

R
2007

P 2008

Evolução

Observações

250

0

100

Combustíveis
Água
Ferramentas
Material de Escritório

600
100
600
1.000

269
0
1.164
1.035

300
50
1.000
5.000

Rendas e Alugueres

1.200

1.700

6.000

Comunicação

3.250

2.200

4.550

Seguros

750

368

400

Transporte de Pessoal

500

1

3.250

7.500

2.289
0

7.500
0

15.000

5.668

61.500

Contencioso e Notariado

250

380

150

0,39

Conservação e Reparação

250

129

150

1,16

Publicidade/Propaganda/Ofertas
Limpeza e Higiene

750
250

666
40

750
50

Trabalhos Especializados

2.500

5.162

12.500

1,13 News letters/Publicações
1,25
Inclui trabalhos para
2,42 venda e formação interna

Formação IEFP

1.000 24.722

18.000

Deslocações e Estadias
Comissões
Honorários

Outros Fornecimentos
Documentação Técnica

TOTAL

500

681

5.000
50

36.000 46.474 126.300

#DIV/0!
Viatura ligeira de
1,12 mercadorias
#DIV/0!
0,86 Pequenos arranjos
4,83 Também para projectos
100€/mês, mais salas de
3,53 formação
telemóveis, mais
comunicação com
2,07 projectos
seguros multirisco e
1,09 viatura
transporte de voluntários
3250,00 e projectos
viagem a Moçambique e
3,28 Projectos
#DIV/0!
Projecto Lx Alcantara e
10,85 Outros+Susana

0,73 2 Estagiários
inclui compras para
7,34 venda
#DIV/0!

Revistas e livros técnicos

2,72
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Orçamento de Custos com Pessoal
AIDGLOBAL ONGD
€

Mapa III

NOME

R
2006

P
2007

R
2007

P2008

%
CA

IMPOSTOS
Imposto de Selo

18

15

Imposto Automóvel

26

25

44

40

TOTAL

0

CUSTOS COM PESSOAL
Ordenados da Direcção
Ordenados do Pessoal

8400 25200 25800 12600

2100X6

0

0

0

5400

450X12

4200

4200

4300

2100

2100x2/2

Segurança Social
Seguro Acidentes
Trabalho/Medicina

2678

7030

6396

4774

20100X23,75%

450

708

352

20100X1,75%

Outros Custos com Pessoal

2088

500

1285

Subsidios de Férias e Natal
Ajudas de Custo
Horas Extras e Feriados

TOTAL

17366 37380 38489 25226

JUROS

EXERCICIOS ANTERIORES
TOTAL
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Orçamento por Projectos
PROJECTOS

AIDGLOBAL ONGD

Mapa IV

€

NOME

P 2007

R
2007

P 2008

Apoios
Recursos

Obs.

A Água Não Serve Só para Tirar a Sede

36.500 10.000

0

Biblioteca Pública de Xai-Xai
Apoio Técnico ao Centro Comunitário de
Macawine

16.600

1.000

0

Novo
orçamento
Novo
orçamento

10.000

0

0

Sem efeito

Info-Inclusão dos Jovens de Xai-Xai

11.340

1.000

0

2.500

1.000

0

500

500

Educar para Cooperar

3.350

3.350

12.000 Casa Pia

Núcleo de Apoio a Migrantes - Fase I - GAI

7.500

7.500

20.017 A Procurar

GLP - Criando Letras de Inclusão …

10.000

7.000

29.345 A Procurar

Dinamização da Rede Social do Vale de Alcântara

33.500 14.114

15.571 CM Lisboa

Envio de Atoalhados e Roupa
Participação no Grupo da Plataforma Port.ONGD

500 Cash Flow

Curso de Formação Geral em Voluntariado

1.000

1.000

2.000 Cash Flow

Divulgação da AIDGLOBAL

4.000

2.500

3.000 Cash Flow

Apoio à Universidade Colinas de Boé

0

1.000

0

Apoio ao Orfanato " Casa Emanuel "

0

1.000

0

GAIARTE

0

1.000

0

Nucleo de Apoio a Migrantes

0

0

4.020 Cash Flow

Orfanato "Nyuma Caya"

0

0

3.500 Cash Flow

"Hoje as Crianças, Amanhã o Mundo"

0

0

56.712 IPAD 75%

GLP - Curso de Português para Imigrantes

0

0

1.355 Cash Flow

Curso Livre de Educação para o Desenvolvimento

2.000 Cash Flow

TOTAL 136.790 51.964 150.020
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