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RESUMO EXECUTIVO
“A Educação é o ponto em que decidirmos se amamos o mundo o bastante
para assumirmos a responsabilidade por ele.”
Hannah Arendt

A Educação tem sido, ao longo de 9 anos, o gérmen
impulsionador da ação da AIDGLOBAl, tanto em território nacional como além-mar, em África, com especial preponderância no moçambicano distrito do Chibuto,
província de Gaza. Duas estratégias diferen- ciadas
convergindo para o mesmo propósito: contri- buir para
a melhoria dos níveis de educação e litera- cia, tendo
em vista o exercício de uma cidadania ativa, promotora
de um mundo mais justo, igualitário e sus- tentável.
2014 foi um ano particularmente fértil em atividades
que nos permitiram ir ao encontro do compromisso que
a AIDGLOBAL assumiu para com a sociedade.
O projeto nacional “Educar para Cooperar” decorreu,
ao longo de 2014, no Agrupamento de Escolas do
Catujal-Unhos, concelho de Loures, com um balanço
muito positivo no final deste 1º ano, tendo o 2º ano do
projeto arrancado no passado mês de setembro.
Ainda no mesmo campo de ação, a Formiga Juju,
figura central do movimento com o mesmo nome, fundado em Moçambique (2012) e abraçado pela
AIDGLOBAl em território nacional, teve um papel fundamental na difusão dos temas da Cidadania Global,
tendo sido dinamizadas 12 sessões de leitura dramatizada e expressão criativa dos dois contos do
Movimento.
A preocupação da AIDGLOBAL com os valores da
Cidadania Global não se restringiu aos territórios habituais da sua ação educativa. Também se envolveu,
como parceira, no projeto internacional “Despertar para
a Educação Global/Facilitating Global Learning”
(2013-2016), a par de várias ONG da Alemanha,
Roménia e Portugal, tendo, agora, concluí- do o seu 1º
ano de acção.
Há, ainda, que evidenciar o Ateliê “O Mundo em Nós”,
no âmbito do evento Florir 2014 e de forma a assinalar
o Dia Internacional das Florestas, bem como o
workshop “Eu sou um Cidadão Global”, sensibilizando
jovens para os temas de Cidadania Global, a partir de
uma viagem pelo mundo.
No outro lado dos mares, em Moçambique, o ano de
2014 foi marcado pelo envio do contentor da

AIDGLOBAL, que permitiu reforçar o acervo de bibliotecas, reequipar a Biblioteca Municipal de Chókwè e
criar a Biblioteca da Escola Primária de 1º e 2º Graus
25 de Junho – Unidade 4.
A AIDGLOBAL, também, alargou a sua “Rede de
Bibliotecas Escolares no Distrito do Chibuto”, com a
distribuição de 10 bibliotecas móveis – Bibliotchovas,
tendo-se, ainda, tornado parceira do projeto “Mabuko
Ya Hina”, uma iniciativa da Rede de Bibliotecas
Escolares de Portugal (RBE), pelo qual fez chegar a 10
escolas, uma Maleta de Leitura contendo cerca de 150
livros infantojuvenis.
Neste ano de 2014 houve, também, uma aposta no
projeto de “Animação da Leitura”, através do qual, com
o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian, foram
enviadas 2 voluntárias para Moçambique que dinamizaram sessões de animação da leitura, em escolas do
Distrito de Chókwè. Foi ao abrigo do projeto
“Infoinclusão” que mais de 50 computadores foram
doados a bibliotecas.
De forma a conseguirmos a criação de mais uma
biblioteca, em parceria com a Fundação Mais, lançámos a campanha “Vamos reconstruir a Biblioteca de
Mahuntsane”.
Migalha a migalha, num momento difícil a nível mundial e sobretudo nacional, fomos conseguindo meios
económicos, materiais e logísticos para viabilizar os
nossos projetos. Pudemos contar não apenas com os
nossos parceiros que nos facilitaram algumas realizações, mas também com os fundos angariados nos
espetáculos solidários. “The last, but not the least” – É
absolutamente impreterível uma palavra de profundo
agradecimento a todos os que, lado a lado, lutaram
pelos nossos projetos: os membros da AIDGLOBAL, os
incansáveis voluntários e colaboradores, os amigos e
simpatizantes. Sem eles, nada teria sido possível!
Todos materializaram a essência da mensagem de
Hannah Arendt, 35 anos após a sua morte: amam o
mundo o bastante para terem assumido a responsabilidade por ele.
A Presidente da Direção
Susana Damasceno
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COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO

Desde 2005, a AIDGLOBAL tem vindo a apoiar os países
de língua oficial portuguesa, nomeadamente
Moçambique, país no qual criou uma Delegação, em junho
de 2009. Até ao momento, viabilizou o equipamento de 3
bibliotecas municipais e 27 bibliotecas escolares e a
entrega de mais de 40 mil livros e 129 computadores,
realizou ações de formação para professores e técnicos
bibliotecários e, ainda, efetuou atividades de dinamização
da leitura, junto de crianças e jovens. Todas as atividades
em Moçambique se desenvolvem no âmbito do programa
“Passaporte para a Leitura”.

Mais de

No decurso do ano 2013, foi lançada a campanha de
recolha de doações “Livros para Chókwè”, para reabilitar
a Biblioteca Municipal de Chókwè, duramente atingida
pelas cheias que assolaram o sul da Província de Gaza,
em Moçambique. Em agosto, a AIDGLOBAL apetrechou
esta biblioteca com 5 000 obras literárias, equipamento
informático e mobiliário.

40.000 livros entregues e 80

computadores doados; Criadas 27
bibliotecas escolares e reforçadas 3
bibliotecas municipais.

Em junho de 2014, chegou ao Chibuto o quarto contentor
enviado pela AIDGLOBAL, com material didático, livros e
outros equipamentos destinados às bibliotecas e escolas
da Província de Gaza. No total, foram angariados mais de
15 000 exemplares de literatura infantil, manuais escolares e livros técnicos, graças às doações de particulares e
empresas, como a LeYa, os CTT – Correios, a Fundação
Portugal Telecom, a Associação Voluntários com Asas, a
Família Laginha, a Fundação Luso-Americana para o
Desenvolvimento, Essentials Minds e Centro Educativo da
Bela Vista, entre muitos outros.

487 professores e 23.900 alunos
envolvidos; 169 educadores e técnicos
formados em Gestão de Bibliotecas;
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Programa Passaporte para a Leitura

Indo ao encontro da sua missão, a AIDGLOBAL criou, em
2008, as linhas gerais do que, posteriormente, se tornaria
no seu maior programa de intervenção em Moçambique,
“Passaporte para a Leitura”, que pretende alargar o acesso
ao livro, através da criação e equipamento de bibliotecas, de
atividades de animação da leitura e da formação de
professores e técnicos bibliotecários.
No âmbito do programa “Passaporte para a Leitura”,
que baliza toda a atuação da Organização, tanto ao nível
da promoção da leitura como da literacia digital, a
AIDGLOBAL implementou, em 2011 e 2012, a única
“Rede de Bibliotecas Escolares do Distrito do Chibuto,
Moçambique”. No ano de 2014, a AIDGLOBAL viu alargada a Rede, com a inauguração de mais uma biblioteca
em edifício e a criação de 20 bibliotecas móveis, através
da distribuição de 10 Bibliotchovas e 10 Maletas da
Leitura.
No total, a AIDGLOBAL viabilizou o equipamento de 3
bibliotecas municipais da Província de Gaza e 27 bibliotecas escolares do Distrito do Chibuto, 11 das quais no formato biblioteca móvel, a Bibliotchova, 10 sob a forma de
Maletas da Leitura, com mais de 40 mil livros e 129 computadores. Realizou, também, ações de formação para professores e atividades de dinamização da leitura, junto de
crianças e jovens.

Bibliotecas escolares criadas no Distrito do Chibuto:
Escola Secundária de Mohambe, Escola Primária Completa
Bairro da Unidade, Escola Secundária de Malehice, Escola
Primária Completa de Macunene, Escola Secundária do
Chibuto e Escola Primária de 1º e 2º Graus 25 de Junho
Unidade 4.

Bibliotecas municipais reforçadas: Biblioteca Municipal
do Xai-Xai, Biblioteca Municipal de Chokwè e Biblioteca
Municipal do Chibuto.

Bibliotchovas entregues em Escolas Primárias Completas
no Distrito do Chibuto: Canhavano, Changanine, Chipadja,
Coxombane, Guemlene, Guetsemane, Macalawane,
Malehice, Muxuquete, Samora Machel e Thatlene.

Maletas da Leitura entregues em Escolas Primárias de 1º
e 2º Graus no Distrito do Chibuto: Uhamuza, Banhel,
Bucuxa, Chiconelane, Eduardo Mandlane, Chaimite,
Magunganine, Malehice B/2, Chégua e Samora Machel
B/C.

No Distrito do Chibuto, foram envolvidos 487 professores e
mais de 23 900 alunos na promoção de atividades de animação da leitura e, ainda, 169 pessoas foram formadas em
Gestão de Bibliotecas e Técnicas de Dinamização da
Leitura.
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Atividades realizadas em 2014 pela Delegação da
AIDGLOBAL no Distrito do Chibuto, Moçambique:

Mais de

- Reforço das bibliotecas apoiadas no âmbito do programa
“Passaporte para a Leitura”;

computadores doados; Criadas 27 bibli-

- Reequipamento da Biblioteca Municipal de Chókwè, com
livros, material informático e mobiliário;

otecas escolares e reforçadas 3 bibliote-

- Dinamização de 18 sessões de animação da leitura em
escolas do Distrito do Chibuto;

cas municipais. Dinamizadas 18 sessões

- Criação e inauguração da Biblioteca da Escola Primária
de 1º e 2º Graus 25 de Junho – Unidade 4;

de animação da leitura.

40.000 livros entregues e 80

- Distribuição de 10 Bibliotchovas;
- Distribuição de 10 Maletas da Leitura;
- Alargamento do projeto “Infoinclusão”, com a doação de
mais de 50 computadores a bibliotecas;
- Monotorização das bibliotecas apoiadas no âmbito do
programa “Passaporte para a Leitura”;

Atividades realizadas em 2014 pela equipa da AIDGLOBAL em Lisboa, Portugal:

- Identificação de novas escolas com necessidades, em
termos de acesso ao livro e níveis de leitura.

- Execução da última fase de recolha de livros junto dos
membros, voluntários, empresas e instituições simpatizantes da AIDGLOBAL;

487 professores e 23.900 alunos
envolvidos; 169 educadores e técnicos
formados em Gestão de Bibliotecas;

- Gestão logística e inventariado dos bens doados por
empresas, indivíduos e instituições públicas;
- Procura de parceiros e financiadores para cobrir os custos do transporte do contentor para Moçambique;
- Envio e receção do contentor com livros e material escolar para Moçambique e respetiva distribuição;
- Lançamento da campanha “Vamos reconstruir a
Biblioteca de Mahuntsane” na plataforma online de
crowdfunding Raise Your Cause.
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Crianças de Chimundo, em Moçambique recebem livros e brinquedos, enviados no Contentor. Setembro de 2014.
FOTO/Castigo Tchume

Crianças na inauguração da Biblioteca da Escola Completa de 1º e 2º Graus 25 de Junho—Unidade 4, no Distrito do
Chibuto, em Moçambique. 6 de novembro de 2014. FOTO/Castigo Tchume
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Alargamento da Rede de Bibliotecas Escolares do Distrito do Chibuto

Localização: Distrito do Chibuto, Moçambique
Duração: De junho a novembro de 2014
Durante o ano de 2014, a AIDGLOBAL reabilitou uma sala
na Escola Primária de 1º e 2º Graus Bairro 25 de Junho –
Unidade 4, criando, assim, mais uma biblioteca em edifício,
além de a ter apetrechado com mais de 1 200 livros, 3
computadores e mobiliário. Foi, também, faculta- da
formação em Gestão de Bibliotecas e Promoção da
Leitura a professores e técnicos bibliotecários. A 6 de
novembro, essa mesma biblioteca foi inaugurada numa
cerimónia que contou com a presença do diretor da
Unesco em Moçambique, da Escola Portuguesa de
Moçambique e do Serviço Distrital de Educação,
Juventude e Tecnologia.

Modelo de Bibliotchova. Foto/AIDGLOBAL

A AIDGLOBAL foi, também, parceira no projeto “Mabuko
Ya Hina”, uma iniciativa da Rede de Bibliotecas Escolares
de Portugal (RBE) que, através do Ministério da Educação
de Moçambique (MINED) e da Escola Portuguesa de
Moçambique – Centro de Ensino e Língua Portuguesa (EPM
- CELP), faz chegar às escolas e às comunidades
integradas uma Maleta de Leitura contendo cerca de 150
livros infantojuvenis. Em novembro, foram entregues 10
Maletas de Leitura a 10 escolas que não dispõem de espaço físico para acolher uma biblioteca em edifício.

Após ter vencido um concurso lançado pela UNESCO, em
2011, no âmbito do programa CapEFA – “Desenvolvimento
de Capacidades no Contexto da Educação para Todos em
Moçambique”, a AIDGLOBAL foi pioneira na criação do
modelo e conceito de Bibliotchova − uma biblioteca móvel,
que tem por base um tchova característico de Moçambique,
e se destina a escolas que não tenham espa- ço físico para
acolher uma biblioteca. Até à data, já foram construídas 11
Bibliotchovas, 10 das quais financiadas pela UNESCO e
entregues, no primeiro semestre de 2014, a escolas do
Distrito do Chibuto. A primeira Bibliotchova fi- nanciada
pela Rede de Bibliotecas Escolares do Ministério da
Educação de Portugal foi entregue no ano de 2011.
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Infoinclusão

Animação da Leitura

Localização: Distrito do Chibuto, Moçambique
Duração: De junho a novembro de 2014
Como forma de promover a infoinclusão dos jovens e crianças da Província de Gaza, a Organização criou, em 2008, o
projeto “Infoinclusão na Província de Gaza”. Para além de
reconstruir e equipar bibliotecas com mobiliário e acervo
bibliográfico, em Moçambique, a AIDGLOBAL decidiu criar
as respetivas infotecas e distribuir material informático a
outras instituições. Este projeto tem contado com apoio de
particulares e empresas, como a Fundação Portugal
Telecom, que doou mais de 80 computadores. Até ao momento, já foram criadas as Infotecas das Bibliotecas
Municipais do Chibuto, Xai-Xai e, mais recentemente, a da
Biblioteca Municipal de Chókwè, que a AIDDGLOBAL ajudou a reerguer das cheias. Também foram doados computadores às bibliotecas das escolas onde a AIDGLOBAL
interveio, nomeadamente a recém-inaugurada Escola
Primária 1º e 2º Graus 25 de Junho – Unidade 4.

Escola Primária Completa de Guemlene. Julho de
2014. Foto/AIDGLOBAL

Localização: Distrito do Chibuto, Moçambique
Duração: De junho a agosto de 2014
Nos meses de julho e agosto, foram desenvolvidas atividades de animação da leitura, nas escolas do Distrito do
Chibuto, que contaram com a colaboração especial de duas
voluntárias, Madalena Marques, animadora sociocul- tural,
e Adelaide Rodrigues, professora de Português do 3º ciclo
e do Ensino Secundário. As voluntárias facultaram, também,
formação orientada aos professores destas esco- las, com o
objetivo de incentivarem a prática da leitura junto dos seus
alunos, levando-os a frequentar, mais assi- duamente, a
biblioteca. O projeto “Animação da Leitura” contou com o
apoio dos Voluntários com Asas da TAP, do Grupo Visabeira
e da Fundação Calouste Gulbenkian.

Biblioteca Municipal de Chókwè, em Moçambique, após
a distribuição dos computadores. Outubro de 2014 .
FOTO/Castigo Tchume

Escola Primária Completa de Thatlene. Julho de 2014.
Foto/AIDGLOBAL
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EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA GLOBAL

A AIDGLOBAL assumiu, desde a sua génese, a Educação
para a Cidadania Global (ECG) como uma das suas áreas
prioritárias de ação, promovendo atividades de sensibilização para os problemas do Desenvolvimento e Desigualdades, junto de professores e alunos. Até à data, foram sensibilizados 2766 jovens, em 11 estabelecimentos de ensino.
Foram, também, familiarizados com os temas de Educação
para a Cidadania Global um total de 357 docentes, tendo
sido envolvidos, no projeto “Educar para Cooperar”, mais
292 professores do Ensino Básico.

Foram sensibilizados mais de

2700

alunos em 11 estabelecimentos de
ensino. Foram envolvidos 292
professores do Ensino Básico.

Karibu”, promovendo a ligação entre Moçambique e Portugal e o respeito pelo ambiente, pela não discriminação e
pela diferença. A Organização abraçou, em 2012, a dinamização do Movimento da Formiga Juju, em Portugal, em
parceria com escolas, bibliotecas, livrarias e editoras, pela
forte mensagem dos seus livros, contando sempre com o
gesto voluntário e a ajuda preciosa de um grupo de contadores de histórias comprometidos com a causa: Sofia Maul,
Margarida Botelho, o Grupo Papa Estórias, Adelaide
Rodrigues, António Gouveia e José Candeias.
Atualmente está, também, em curso o projeto “Despertar
para a Educação Global”, com a duração de três anos,
que visa disseminar os valores da ECG, a nível europeu,
através de ações de formação e de um manual sobre ECG
para Organizações da sociedade civil.
A AIDGLOBAL participou no projeto “Criatividade, Arte e
Cidadania”, com a Organização Não Governamental (ONG)
inglesa Oxfordshire Association for Young People (OAYP),
realizado no âmbito do programa “Juventude em Ação”,
financiado pela União Europeia, que levou uma
colaboradora da AIDGLOBAL, Raquel Toribio, até Oxford,
no Reino Unido, para trabalhar no dia a dia da ONG inglesa que, desde 1947, atua junto dos jovens, na área da
Cidadania Global e envolve a comunidade mais vulnerável.
O programa “Juventude em Ação” pretendeu promover o
intercâmbio de boas práticas entre duas organizações
especializadas na mesma área, mas com diferentes métodos de trabalho.

Na área da ECG, a AIDGLOBAL destaca a abordagem de
temas, numa perspetiva de Educação para o
Desenvolvimento (ED), nomeadamente o Consumo Responsável, o Comércio Justo, os Direitos Humanos, a
Solidariedade, a Interculturalidade, o Conflito e a Paz, o
Acesso Universal à Educação, o Desenvolvimento
Sustentável, a Igualdade de Género, as Desigualdades
Mundiais e a Saúde.
Em junho de 2014, chegou ao final o primeiro ano do projeto “Educar para Cooperar” (3ªed.) - Loures, com resultados bastante positivos ao nível do envolvimento da comunidade escolar e educativa, promovendo metodologias alternativas a aplicar no processo de produção de conhecimentos e aumentando o nível de informação sobre as temáticas
de Cidadania Global, no Agrupamento de Escolas de
Catujal-Unhos.
Também nesta área, a AIDGLOBAL tem dinamizado, ao
longo do ano, várias sessões de Cidadania Global, junto de Agrupamento de Escolas Catujal-Unhos, Semana de
crianças e pais, a partir da leitura dos contos “A Formiga Educação para o Desenvolvimento. Maio de 2014.
Juju na Cidade das Papaias” e “A Formiga Juju e o Sapo Foto/AIDGLOBAL
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Educar para Cooperar - Loures (3ª ed.)

Localização: Concelho de Loures, Portugal.
Duração: De setembro de 2013 a agosto de 2015.

Contexto: Dando continuidade ao percurso iniciado, há
nove anos, pela AIDGLOBAL, tendo em vista a promoção da Educação para a Cidadania Global, a terceira
edição do projeto “Educar para Cooperar” – Loures arrancou, em 2013, com o objetivo de contribuir para a
sensibilização da sociedade portuguesa para as desigualdades globais.

Cidadania Global nos currículos das disciplinas que lecionam.
O relatório do GENE - Global Education Network Europe,
apresentado no Fórum de Educação para o
Desenvolvimento, no dia 28 de Outubro de 2014, que
teve lugar na Assembleia da República, analisou o estado da Educação para a Cidadania Global em Portugal e
identificou o projeto
da
AIDGLOBAL “Educar
para Cooperar” como um case study a nível europeu. O
GENE – Global Education Network Europe é uma rede de
ministérios, instituições e organizações
não
governamentais com ação ao nível da Educação para a
Cidadania Global nos países europeus. Esta organização, que teve início em 2001, é responsável pelo apoio,
financiamento e elaboração de políticas no campo da
ECG, procurando identificar e facilitar a partilha de conhecimentos e boas práticas, nesta área.

Ao longo do último ano letivo, as protagonistas do projeto, neste Agrupamento de Escolas, foram quatro turmas do 2º ciclo e respetivas professoras de História e
Geografia de Portugal (Prof.ª Ana Matias), Português
(Prof.ª Judite Branquinho), Ciências Naturais (Prof.ª Ana
Lúcia Mendes) e Matemática (Prof.ª Carla Carvalho). No
total, estas docentes incluíram, em 57 das suas aulas, as
temáticas de Cidadania Global, tendo, também, realizado
com os alunos duas campanhas solidárias: “Um
por Todos, Todos para Um” e “Campanha das
Tampinhas”, nas quais o valor angariado se destinou a
apoiar colegas carenciados.
No âmbito deste projeto, foram realizadas reuniões para
a sua apresentação a professores, assistentes operacionais e encarregados de educação, três workshops para
futuros docentes, bem como a Semana de Educação para
o Desenvolvimento no Agrupamento de Escolas de
Catujal-Unhos, durante a qual foram dinamizadas atividades e apresentada uma exposição com os trabalhos
desenvolvidos pelos alunos ao longo do ano.
Além destas realizações, a AIDGLOBAL efetuou duas
ações de formação destinadas a docentes, tendo em vista
a capacitação da integração das temáticas de
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Atividades desenvolvidas em 2014:
- Introdução dos temas de Cidadania Global em 57 aulas
das disciplinas de Português, História, Matemática e
Ciências Naturais;
- Reuniões de apresentação do projeto a professores,
assistentes operacionais e encarregados de educação;
- Três workshops para futuros docentes;
- Semana de Educação para o Desenvolvimento;
- Duas ações de formação para docentes;
- Planeamento e calendarização das atividades do 2º
ano do projeto na escola parceira;
- Planeamento do website do projeto;
- Planeamento do manual de boas práticas.

Resultados esperados no âmbito do projeto:
- Integração da ECG/ED no contexto de sala de aula, por
seis professoras de cinco turmas de 2º ciclo;
- Continuação da ação de formação de professores
nesta matéria;
- Desenvolvimento de atividades, durante a Semana de
Educação para o Desenvolvimento;
- Realização de workshops para futuros docentes;
- Participação das seis professoras em Encontros e Conferências, a nível nacional;
- Lançamento do website do projeto;
- Criação e divulgação de um manual de boas práticas,
elaborado a partir das planificações das seis professoras
dinamizadoras.

Parceiros:
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Movimento da Formiga Juju em Portugal

Formiga Juju é um movimento cívico de promoção da literacia e expressão criativa, fundado em Moçambique, em
fevereiro de 2012. Através da publicação de contos infantis
e organização de atividades pedagógicas, o movimento
promove a difusão de valores como a solidariedade, a diversidade, a criatividade, a união, a inclusão, a participação, a defesa do meio ambiente e a cidadania. Foi incentivada pela mensagem forte que esta formiga transmite que
a AIDGLOBAL assumiu a dinamização do Movimento
Formiga Juju, em Portugal.
A Juju, vestida de capulana, trouxe consigo o “Tchova da
Juju”, uma biblioteca itinerante concebida, em
Moçambique, para facilitar às crianças o acesso ao livro e
que foi inspirado na Bibliotchova, um modelo de biblioteca
móvel, criado pela AIDGLOBAL e destinado a escolas que
não dispõem de espaço para acolher uma biblioteca.

Xutaria, nos dias 25 de março e 3 de abril, respetivamente.
O Grupo Papa Estórias voltou a dinamizar o segundo conto
da Formiga Juju, no dia 3 de abril, na Escola Básica nº 1 de
Massamá.
No fim de semana de 31 de maio e 1 junho, no âmbito da
84ª Feira do Livro de Lisboa, e dando continuidade à parceria criada em 2013 com a LeYa, o Movimento da Formiga
Juju cresceu pela mão de novos “embaixadores”. António
Gouveia, contador de histórias do grupo internacional
Contabandistas, e José Candeias, apresentador/realizador
da Antena 1, juntaram-se à AIDGLOBAL na promoção dos
valores da Cidadania Global, através das leituras encenadas do conto da Formiga Juju, atividades de pintura e estímulo à criatividade, acompanhados pelo “Tchova da Juju”.
Também na Feira do Livro, no dia 13 de junho, foi a vez
das Bibliotecas de Lisboa (BLX) receberem Sofia Maul para
abordar, de forma divertida, o tema da não discriminação da
diferença através da leitura de “A Formiga Juju e o Sapo
Karibu”.
No dia 5 de junho, Sofia Maul dinamizou 3 sessões do
conto "A Formiga Juju e o Sapo Karibu" para os alunos da
Escola Básica do Catujal, no âmbito das atividades da
Semana de Educação para o Desenvolvimento. Por ocasião do aniversário da AIDGLOBAL, a Escola Básica 1/JI
Massamá 1 dinamizou, também pela voz de Sofia Maul,
duas sessões do conto “A Formiga Juju na Cidade das
Papaias”, no dia 7 de novembro.

As atividades da Formiga Juju, em Portugal, inspiram-se
nas sessões criadas pela equipa, em terreno moçambicaTchova da Juju, Feira do Livro de Lisboa. Foto/
no, que levam diversão e leitura junto de crianças com pouco
AIDGLOBAL
ou nenhum acesso ao livro. Em Moçambique, país no qual
a AIDGLOBAL é também parceira deste movimen- to, o
Movimento da Formiga Juju foi distinguido, a 1 de abril, pelo
A 22 de fevereiro, o Palácio das Galveias acolheu o lança- Instituto de Empreendedorismo Social (IES) co- mo uma
mento do segundo conto deste Movimento “A Formiga Juju iniciativa de “Alto Potencial em Empreendedorismo Social”.
e o Sapo Karibu” pela voz de Margarida Botelho, escritora
e ilustradora. No mês seguinte, a 15 de março, o Clube
Papa Estórias, utilizando sombras chinesas, dinamizou o
mesmo conto, na Biblioteca José Saramago, em Loures. A
contadora de histórias, Sofia Maul, e a professora e voluntária da AIDGLOBAL, Adelaide Rodrigues, promoveram “A
Formiga Juju na Cidade das Papaias” junto de alunos da
Escola Básica nº 1 de Massamá e da Escola Básica de
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Despertar para a Educação Global / Facilitating Global Learning

Localização: Portugal, Alemanha e Roménia.
Duração: De 1 de abril de 2013 a 1 abril de 2016.
Contexto: O projeto "Despertar para a Educação
Global/Facilitating Global Learning" tem como finalidade
promover ações de formação para os membros das
Organizações da Sociedade Civil (OSC) da Alemanha,
de Portugal e da Roménia que estejam envolvidos ou
interessados na promoção dos projetos de Educação
para a Cidadania Global, assim como, também, estruturar um curso de formação modelo. O objetivo é que
este curso, direcionado para a análise das questões
relacionadas com o desenvolvimento sustentável e
dimensão social da globalização, seja divulgado com
sucesso em toda a Europa.
Em fevereiro de 2014, os três países envolvidos no
projeto, Portugal, Alemanha e Roménia, tiveram a oportunidade de divulgar os resultados do estudo “Global
What?”, desenvolvido no âmbito do projeto e onde foi
possível caracterizar as organizações da sociedade civil
e fazer um diagnóstico das suas necessidades de formação, em prol da Educação para a Cidadania Global,
no Congresso WeltWeitWissen, evento bianual realizado desde 2003 que tem como tema principal a Educação para a Cidadania Global.
Também no âmbito do projeto, realizou-se em
Estugarda, na Alemanha, nos dias 25 e 26 de março,
um encontro de coordenação, no qual participaram
representantes das organizações parceiras, durante o
qual foi delineado o referencial para o manual com
conteúdos de formação em ECG a ser aplicado nos três
países. Posteriormente, peritos ligados às áreas da
Educação para a Cidadania Global, Educação Não
Formal e Educação de Adultos, analisaram e discutiram
a proposta do referencial de competências do curso de
Educação para a Cidadania Global e, ainda, os seus
conteúdos.
A AIDGLOBAL e o Instituto Marquês de Valle Flôr
(IMVF) promoveram o Seminário “Ser Cidadão Global
num Mundo em Mudança”, no dia 13 de novembro,
destinado a técnicos e voluntários de Organizações da
Sociedade Civil e contou com oradores especializados.

No programa do dia constaram algumas reflexões e
debates sobre as desigualdades sociais no mundo, a
globalização e as suas interligações, os novos paradigmas do desenvolvimento e o papel da Educação para a
Cidadania Global na mudança social. Nos três paísesalvo, existem várias OSC que trabalham na área da
sensibilização da temática da Educação para a
Cidadania Global e da Educação para o
Desenvolvimento, a nível local ou regional, organizando
campanhas, apresentações, eventos públicos,
workshops, etc. Dado que a maior parte deste trabalho
é realizado por voluntários sem a formação adequada,
o projeto visa colmatar as necessidades de formação.
Atividades realizadas em 2014:
- Apresentação do estudo no Congresso
Weltweitwissen, na Alemanha;
- Reunião de coordenação do projeto com todos os
parceiros, na Alemanha;
- Delineamento do referencial do curso;
- 2 Reuniões de peritos;
- Realização do seminário “Ser Cidadão Global num
Mundo em Mudança” para técnicos e voluntários de
organizações da sociedade civil.
Parceiros:
- Dachverband Entwicklungspolitik Baden-Württemberg
(DEAB), Alemanha.
- Forum for international development + planning (finep),
Alemanha.
- Entwicklungspädagogisches Informationszentrum E-PiZ
im Arbeitskreis Eine Welt Reutlingen e.V., Alemanha.
- Instituto Marquês de Valle Flôr, Portugal.
- APSD –Agenda 21, Roménia.

Financiador:

Cofinanciador:
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Sessões de Educação para a Cidadania Global

Ateliê “O Mundo em nós”
Localização: Escola Básica de Monte Real e na Escola
Básica Serra Porto d’Urso, concelho de Leiria.
Data: 21 de março de 2014.
Contexto: No âmbito do evento Florir 2014, promovido
pela Junta de Freguesia e pelo Núcleo de Intervenção
Positiva para o Desenvolvimento Comunitário
(NIPO.DEC.) de Monte Real/Carvide, e de forma a assinalar o Dia Internacional das Florestas, a AIDGLOBAL
dinamizou o ateliê “O Mundo em Nós”, para 112 crianças
entre os 6 e os 10 anos, na Escola Básica de Monte Real
e na Escola Básica Serra Porto d’Urso, ambas no concelho de Leiria. O tema desta atividade visou a cooperação
na proteção e valorização dos recursos naturais e, através da exploração de recursos pedagógicos adequados às
faixas etárias dos alunos, foram exploradas as temáti- cas
do voluntariado, da proteção da natureza, da valoriza- ção
dos recursos locais, estimulando o envolvimento comunitário da população de Monte Real. A metodologia
deste ateliê centrou-se na promoção do diálogo, da reflexão e da troca de ideias, desenvolvendo jogos educativos
sobre os temas, de forma a sensibilizar todas as crianças
para a importância de recursos como a água e a floresta,
tendo como os melhores exemplos os da envolvente da
zona. Como forma de registo desta viagem pelo mundo
do Ambiente, cada criança teve acesso a um Passaporte
Florestal Certificado, que a declarou “Protetora Florestal”.

Workshop “Sou um Cidadão Global”
Localização: Instituto Português do Desporto e da
Juventude do Parque das Nações
Data: 6 de dezembro de 2014.
Contexto: A AIDGLOBAL participou, pela segunda vez, na
iniciativa “Portas Abertas” promovida pelo Instituto
Português do Desporto e Juventude (IPDJ) - Delegação
Regional de Lisboa e Vale do Tejo, no Parque das Nações,
com o workshop “Sou Cidadão Global” destinado a
rapazes e raparigas dos 12 aos 16 anos. Esta atividade
visou sensibilizar os jovens para os temas de Cidadania
Global, a partir de uma viagem pelo mundo, tendo os
participantes percorrido um mapa-mundo gigante, analisando e refletindo sobre diferentes realidades e desigualdades, através de jogos e dinâmicas, tendo em vista descobrirem como podem ser cidadãos ativos na construção
de um mundo melhor.
Anualmente, o Instituto Português do Desporto e da
Juventude, numa iniciativa da Direção Regional de Lisboa
e Vale do Tejo, realiza uma jornada extensiva à comunidade e, para a qual, a AIDGLOBAL, pela 2ª vez voltou a
ser convidada a participar.
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REPRESENTAÇÕES E PARTICIPAÇÕES

Formações externas e Seminários
No âmbito da participação da AIDGLOBAL na Plataforma de
ONGD e em outros fóruns de discussão, a equipa da
Organização tem marcado presença nas seguintes formações e seminários de diversas áreas:
Semana de Ação Global pela Educação
Localização: Portugal
Data: De 4 de maio a 10 de maio
Contexto: “Direitos iguais, oportunidades iguais” foi o tema
da Semana de Ação Global pela Educação que decorreu
entre 4 e 10 de maio, promovida pela Campanha Global
pela Educação (CGE), e na qual participam escolas do país
inteiro. A Semana de Ação Global insere-se num conjunto
de iniciativas levadas a cabo a nível internacional, com o
objetivo de mobilizar a sociedade civil para a exigência aos
respetivos governos e à comunidade internacional no seu
conjunto, para que cumpram os objetivos fixados no ano
2000 para a Educação para Todos. A Campanha GCE é
uma coligação internacional de organizações da sociedade
civil e várias ONG, de sindicatos do mundo educativo, centros escolares e movimentos sociais diversificados, comprometidos com o Direito à Educação. Em Portugal, a CGE
é implementada por uma plataforma de organizações da
sociedade civil, entre as quais está a AIDGLOBAL.

Outras representações e participações
- Grupo de Trabalho de Educação para o Desenvolvimento
da Plataforma de ONGD. Este grupo de trabalho é composto por dezassete ONGD, incluindo a AIDGLOBAL, que se
reúnem mensalmente para partilhar experiências e planear
atividades, a fim de reforçar o papel da Educação para o
Desenvolvimento na sociedade;

- Programa Cidadania Ativa, 11 de fevereiro. Entidade
organizadora: EEA Grants;
- Debate da Cooperação Portuguesa, 25 de fevereiro.
Entidade organizadora: Camões – Instituto da Cooperação
e da Língua;
- Conferência Europa-África, 12 de março. Entidades organizadoras: Fundação Calouste Gulbenkian e Plataforma
Portuguesa das ONGD;
- Círculos de Aprendizagem, 15 de abril. Entidade promotora: Instituto Marquês de Valle Flor (IMVF);
- Seminário “O papel do jornalismo nas visões sobre o
desenvolvimento.”, 20 de junho. Entidade organizadora:
Associação PAR;
- Clusters da Cooperação Portuguesa, 4 de julho. Entidades promotoras: Centro de Estudos África, Ásia e América
Latina e Centro de Estudos Internacionais do Instituto
Universitário de Lisboa (IUL);
- Webinar “12 steps to launching a social media strategy for
your NGO”, 22 de julho. Entidade organizadora: Nonprofit
Tech for Good;
- Seminário “Educação, transformação social e desenvolvimento”, 28 de outubro. Entidade organizadora:
Departamento de Sociologia da Faculdade de Ciências
Sociais e Humanas;
- Seminário “Capital Campaign”, 5 de novembro. Entidade
formadora: Call to Action.

- AIDGLOBAL representa a Plataforma das ONGD na - Debate sobre o Conceito Estratégico da Cooperação
Comissão de Acompanhamento da Estratégia Nacional de Portuguesa, 5 de dezembro. Entidade organi- zadora:
Fundação Portugal África
Educação para o Desenvolvimento.
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EVENTOS DE ANGARIAÇÃO DE FUNDOS

O Fado Acontece - 7ª edição
Data: 7 de maio de 2014.
Resumo: A AIDGLOBAL realizou a 7ª edição de “O Fado
Acontece”, no Cinema São Jorge, onde juntou grandes
vozes do fado em prol de um mundo mais justo e sustentável
Pelo palco do Cinema São Jorge passaram as notáveis e
solidárias vozes de Carla Pires, Célia Leiria, Celeste
Rodrigues, Duarte, Joana Amendoeira, Marco Rodrigues,
Pedro Moutinho, Rodrigo Costa Félix e Teresinha
Landeiro, acompanhados pelos músicos André Ramos,
Guilherme Banza e João Penedo. Como participação
especial, recebemos, pela segunda vez, Marta Pereira da
Costa, na guitarra portuguesa. O espetáculo foi
apresentado pelo ator e encenador André Gago, membrofundador da AIDGLOBAL e pela jornalista Fernanda
Freitas.

“O Fado Acontece”, 7 de maio de 2014. Foto/
AIDGLOBAL

Patrocinador: Delta Cafés e Museu do Fado.
Parceria Estratégica: EGEAC / Cinema São Jorge.
Apoios: ARS Design, Aldeia das Flores, Câmara Municipal
de Lisboa, Iniziomedia, MOP, Câmara Municipal de Loures,
Sociedade Portuguesa de Autores, Postal Free, Ticketline,
Contraste Fotografia, CHS Som e Luz Profissional, Pizzas
Baldracca e AVMaster.
Media Partners: Antena 1, Rádio Amália e Portal SAPO
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COMUNICAÇÃO E CAMPANHAS

Ao longo do ano 2014, o objetivo da comunicação da
AIDGLOBAL passou por dar a conhecer a Organização,
tentando chegar ao grande público e às várias formas de
apoio, tanto ao nível empresarial como individual, trazendo
consigo algumas apostas novas ao nível de campanhas e
comunicação.
Na sequência da parceria com os Voluntários com Asas da
TAP, a AIDGLOBAL lançou a campanha de angariação de
milhas “Dê-nos asas para voar com a milha que sobrar”.
Com o apoio de voluntários da nossa Organização, foi criada a imagem gráfica desta campanha, com o objetivo de
informar os cidadãos como podem doar as suas milhas da
TAP à AIDGLOBAL e, assim, apoiar a continuidade dos
projetos em Moçambique. Desta forma, foi possível enviar
3 voluntários para este país, no verão do 2014, juntamente
com 2 membros da direção, para realizar todas as atividades.
Em estreita colaboração com a Delegação em Moçambique
e com os voluntários que seguiram para lá, a AIDGLOBAL
acompanhou de perto e partilhou com os seus seguidores
as ações de dinamização da leitura nas escolas moçambicanas. Foram criados documentos de partilha das atividades diárias nas redes sociais das ações, ilustrados com
fotografias das mesmas, denominados “Diários – Viagens
pela leitura”.
Relativamente ao contentor, que partiu no início de junho, a
AIDGLOBAL também partilhou, ao momento, todas as
ações do mesmo, desde a sua partida de Portugal, a chegada a Moçambique e a distribuição de todos os materiais.
Foram feitos vídeos ilustrativos com a informação e fotografias das entregas, além de testemunhos em “viva voz”
dos beneficiários. Desta forma, cada doador pôde comprovar o destino das suas doações e sentir-se coadjuvante.
Ao ser feita a distribuição do material enviado no contentor
para Moçambique, a AIDGLOBAL deparou-se com um caso
de um menino de 18 anos que sofre de multideficiên- cias e
que precisava de uma cadeira de rodas. Desta for- ma, a
Organização lançou uma campanha, pequena e pontual, na
qual apelava ao donativo para a compra da cadeira de
rodas. Em 15 dias e com o auxílio da direção, dos parceiros
e amigos da AIDGLOBAL, foi possível entre- gar a cadeira
de rodas ao Albino.
Em outubro de 2014, a AIDGLOBAL, com o apoio da
Fundação Mais, lançou uma campanha de angariação de
fundos, na plataforma Raise Your Cause, que visava a

construção de uma Biblioteca na Escola Primária Completa
de Mahuntsane, no âmbito do programa “Passaporte para
a Leitura”. A Raise Your Cause é uma plataforma online de
fundraising, na qual é possível fazer doações a diversos
projetos e patrocinar campanhas para a sua divulgação. 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, sendo que, esta parceria foi criada para tornar
possível a criação da Biblioteca desta instituição escolar.
Devido à importância com que se traduziu nos anos anteriores, no ano de 2014, a AIDGLOBAL relançou a campanha
de consignação do IRS “Não paga mais nem recebe
menos”, a fim de informar os contribuintes como, de uma
maneira fácil e sem custo, podiam ajudar a AIDGLOBAL
através da declaração anual de rendimentos. Esta campanha tinha sido criada em 2013, em parceria com a The
Agency 360, que apoiou na criação de materiais de
divulgação e, devido ao sucesso da mesma, foi utilizada
também em 2014.
Durante o ano 2014, a AIDGLOBAL continuou a sua aposta
em projetos já existentes, como “Mãos Solidárias”, em parceria com o CED D. Maria Pia e a Oficina de Costura Criativa
para a confeção de produtos solidários por voluntá- rios, e
com o apoio na divulgação do website Compra Solidária e
e-Solidar. Também foi dada continuidade à parceria com o
website Bookandhelp, de forma a oferecer ao público uma
forma de ajudar a nossa organização, atra- vés das reservas
de hotel feitas online.
Por tudo o que foi feito em 2014, é importante destacar o
apoio fundamental dos meios de comunicação às nossas
campanhas e eventos, tais como o Portal SAPO, RTP 1,
RTP - África, Antena 1 e Rádio Amália.

49 notícias publicadas no site da
AIDGLOBAL; 9 comunicados enviados
para a imprensa de Portugal;111
artigos publicados pela imprensa 75
minutos na rádio e 29 minutos no
espaço televisivo.
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AIDGLOBAL NOS MEDIA

Durante o ano de 2014, a AIDGLOBAL teve visibilidade, por · 16 minutos de tempo de antena em rádio
parte dos Órgãos de Comunicação Social. Fazendo um
balanço da análise, denotou-se um interesse, por parte dos · 10 minutos em televisão
media, ao nível de atividades, campanhas e eventos.
Tem sido feito um esforço no sentido de chegar, cada vez
mais, aos Órgãos de Comunicação Social de referência.
Espetáculo “O Fado Acontece”:
Desta forma, os dados referem-se ao nível da imprensa em
· 38 referências ao nível da imprensa em papel e/ou online papel/online: Lux Woman, IMMagazine, Portal SAPO, entre
outros; ao nível da rádio: Antena 1 e Rádio Amália e ao
· 37 minutos de tempo de antena em rádio;
nível da televisão: RTP2 e SIC.
Produtos solidários:
· 5 minutos em televisão
Formiga Juju:

Esta análise demonstra um maior número de referências
em imprensa em papel e/ou online. No entanto, nota-se
alguma presença nos meios de comunicação da rádio e
televisão.

· 33 referências ao nível da imprensa em papel e/ou online
· 6 minutos em televisão
Contentor Solidário:
· 23 referências ao nível da imprensa em papel e/ou online
Inauguração Biblioteca da Escola Primária 25 de Junho
Unidade 4:
· 2 referências ao nível da imprensa em papel e/ou online
As realizações que mereceram maior visibilidade por parte
Campanha “Dê-nos asas para voar com a milha que
dos meios de comunicação foram, em 1º lugar, o espetácusobrar”
lo “O Fado Acontece”, seguido da Formiga Juju e da Área
Institucional:
· 4 referências ao nível da imprensa em papel e/ou online
Campanha Raise Your Cause:
· 1 referência ao nível da imprensa em papel e/ou online
· 8 minutos em televisão
Campanha consignação IRS:
· 3 referências ao nível da imprensa em papel e/ou online
Área institucional:
· 4 referências ao nível da imprensa em papel e/ou escrita

Temas
Evento “O Fado Acontece”:
Formiga Juju:
Área institucional:
Contentor:
Campanha Raise Your Cause:
Produtos solidários:
Campanha “Dê-nos asas para voar
com a milha que sobrar”:
Campanha consignação IRS:

Inauguração Biblioteca

Nº Referências
75
39
30
23
9
5
4
3

2
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ATIVIDADES PREVISTAS NÃO REALIZADAS

Durante o ano de 2014, verificaram-se alguns constrangimentos na realização de certas atividades anteriormente
previstas.
Na área relativa à Cooperação para o Desenvolvimento, o
projeto de criação e equipamento de uma biblioteca na
Escola Primária Completa de Muxuquete não foi iniciado
por falta de verbas que a AIDGLOBAL não conseguiu angariar.
Em Portugal, na área da Educação para a Cidadania Global,
não se realizaram os Ateliês “O Mundo em Nós” destinados
à ocupação de tempos livres nas férias escola- res, uma
vez que não foram conseguidas parcerias que
permitissem a sua realização.
A ideia de se criar um Centro de Educação Global na sede
da AIDGLOBAL, na Portela de Sacavém não se concretizou por falta de verba para a realização das obras. No futuro
esperamos conseguir reunir todas as condições para criar
este centro ou outra valência.
O evento de angariação de fundos “O Humor Acontece!”
viu a sua realização adiada para fevereiro de 2015, uma
vez que a AIDGLOBAL não conseguiu uma parceria em
termos de espaço que permitisse a sua realização na data
prevista.
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RELATÓRIO DE CONTAS 2014
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PORTUGAL
Mapa I - Despesas e Receitas
DESPESAS
2014
DESPESAS
Recursos Humanos

74.862,25 €

Fornecimentos e Serviços Externos

32.004,36 €
655,61 €

Gastos de depreciação

- €

Gastos e Perdas Financeiras

7.334,49 €

Outros Custos
Total

114.856,71 €

RECEITAS
2014
RECEITAS PRÓPRIAS e FINANCIAMENTOS
1.650,00 €

Quotas

50.720,00 €

Donativos, Campanhas e Projetos

7,15 €

Proveitos e Ganhos Financeiros

52.058,68 €

Outros Proveitos

AMORTIZAÇÕES E IMPARIDADES
RESULTADO LIQUIDO

Total

104.435,83 €

Saldo (Receitas - Despesas)

-10.420,88 €
0,00 €
-10.420,88 €
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Mapa II - Fornecimentos e Serviços Externos
2014
FSE - PORTUGAL
Renda

4.435,95 €

Contabilidade

2.220,00 €

Trabalhos Especializados

8.368,42 €

Telecomunicações

2.552,56 €
960,42 €

Seguros

7,75 €

Despesas de Representação

8.384,97 €

Viagens e Deslocações

642,07 €

Carrinha gasóleo

4.432,22 €

Consumíveis + Correio
Outros

Mapa III - Receitas

2014
RECEITAS PRÓPRIAS
1.650,00 €

Quotas

28.236,94 €

Donativos e Campanhas

1.576,45 €

Mãos Solidárias
Stand up Comedy

- €

O Fado Acontece

4.006,72 €

Outras Atividades

- €
52.058,68 €

Outros Proveitos
FINANCIAMENTOS

16.907,04 €

IEFP
Total

104.435,83 €
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MOÇAMBIQUE
Mapa IV - Despesas e Receitas
DESPESAS
2014
Recursos Humanos

116.300,71 MTN

1 € = 40 Meticais
2.907,52 €

Fornecimentos e Serviços Externos

282.386,78 MTN

7.059,67 €

3.450,97 MTN

86,27 €

19.642,26 MTN

491,06 €

421.780,72 MTN

10.544,52 €

DESPESAS

Gastos e Perdas Financeiras
Outros Custos
Total

RECEITAS
2014
1 € = 40 Meticais

RECEITAS PRÓPRIAS e FINANCIAMENTOS
483.269,08 MTN

12.081,73 €

- MTN

- €

Total

483.269,08 MTN

12.081,73 €

Saldo (Receitas - Despesas)

61.488,36 MTN

1.537,21 €

311,94 MTN

7,80 €

61.176,42 MTN

1.545,01 €

Outros Rendimentos e Ganhos Operacionais
Rendimentos e Ganhos Financeiros

AMORTIZAÇÕES E IMPARIDADES
RESULTADO LIQUIDO

Mapa V - Fornecimentos e Serviços Externos
2014
1 € = 40 Meticais

FSE - MOÇAMBIQUE
62.372,80 MTN

1.559,32 €

- MTN

- €

Telecomunicações

30.540,93 MTN

763,52 €

Viagens e Deslocações

24.180,00 MTN

604,50 €

165.293,05 MTN

4.132,33 €

282.386,78 MTN

7.059,67 €

Renda
Contabilidade

Outros
Total
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Mapa VI - Projetos

2014
COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
215,58 €

- Campanha "Livros para Chockwé:
angariação de livros, material e equipamento escolar,
a ser enviados num contentor em 2014
EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
- Educar para Cooperar - 3ª Edição Loures

25.841,74 €

- Despertar para a Educação Global/ Facilitating Global

11.394,40 €

Learning
Total

37.451,72 €
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RELATÓRIO DE GESTÃO 2014
Durante o ano de 2014, a AIDGLOBAL deu continuidade
aos dois grandes projetos, em Portugal, permitindo, assim,
à Organização continuar a promover os ideais da educação
e da cidadania, nomeadamente nas escolas e junto da
sociedade civil, em geral.
Em Moçambique, a nossa Delegação teve um ano bastante
intenso, com a chegada de mais um contentor que permitiu
a realização de diversas atividades de animação da leitura,
formação de professores e distribuição de bibliotecas
móveis. No último trimestre, recebeu um contributo
pecuniário, no âmbito do Fundo de Apoio a Pequenos
Projetos da Embaixada de Portugal em Moçambique que,
conjuntamente com a verba doada pela Rede de Bibliotecas
Escolares do Ministério da Educação de Portugal, permitiu
a criação de mais uma biblioteca em edifício e a formação
de cerca de 30 professores
e técnicos bibliotecários.
A AIDGLOBAL, ciente do investimento que tem de realizar
para que as suas ações sejam mais sustentáveis,
apresentou os seus projetos a potenciais doadores e
submeteu propostas a várias linhas de financiamento, cujas
respostas nem sempre foram afirmativas. 2014 foi um ano
que, uma vez mais, ficou marcado, em Portugal, pelas
contingências da crise internacional. A forte política de
austeridade que tem vindo a levar ao agravamento das
dificuldades económicas das famílias e empresas nacionais
tem, também, gerado uma contração generalizada da
atividade económica e do rendimento disponível,
condicionando a contribuição e apoio dos portugueses a
organizações da natureza da AIDGLOBAL.
Paralelamente, a alteração de critérios de acesso a capitais
da Comissão Europeia, no âmbito das suas linhas de
comparticipação financeira destinadas a atores não
estatais, fez com que organizações da dimensão da
AIDGLOBAL ficassem sem a possibilidade de aceder a
esses fundos, dado o volume exigido de cofinanciamento
dos projetos.
Por conseguinte, constatou-se uma diminuição
generalizada das verbas disponíveis a que as Entidades
sem Fins Lucrativos, como a AIDGLOBAL, podem aceder,
no setor público e privado.
Perante as atuais dificuldades, a nossa Organização
investiu em encontrar soluções que permitissem fazer face
a circunstâncias tão desfavoráveis, reforçando e
desenvolvendo novas parcerias nacionais e internacionais,
diversificando as linhas de financiamento a que concorreu.
Em suma, 2014 foi um ano problemático no que concerne
à obtenção de novos fundos.

Conforme está espelhado nas contas apresentadas, a
Organização teve receitas no valor de 52.370,00€
provenientes de donativos de empresas e particulares que,
apesar da crise, continuam a apoiar a Organização, se bem
que de forma bem mais contida. Fundamentais foram,
igualmente, as quotas dos seus membros e as entradas no
espetáculo ”O Fado Acontece”, a habitual gala solidária que
reúne alguns dos melhores músicos e fadistas nacionais,
entre outras iniciativas e formas de angariação de fundos. Foi
importante, também, a exposição de produtos e postais
solidários que ajudaram a dar a conhecer a Organização e,
simultaneamente, angariar mais alguns recursos
económicos.
A Delegação de Moçambique recebeu 483.269,08 meticais
correspondentes a cerca de 12.081,73€ das receitas para
garantir o seu funcionamento, viabilizando a realização de
várias atividades. A aposta na continuidade de contactos
institucionais de angariação e de novas parcerias fez com
que o balanço da Delegação seja positivo, tendo tido o
Resultado Líquido Positivo de 61.176,42 meticais, ou seja,
1545,01€.
O valor consolidado, nas contas nacionais, dos Resultados
Acumulados de Moçambique reflete um ganho acumulado de
1.897,69€, que se reflete nos Investimentos Financeiros, já
incluindo o Resultado Líquido.
O Resultado Liquido Negativo da sede em Portugal, no
montante de 10.420,88€, foi amenizado pelo Resultado
Positivo de Moçambique em 1.545,01€. Foi um ano difícil que
se reflete no Resultado e que esperamos que possa ser
recuperado nos anos vindouros. Cada vez mais precisamos
de diversificar a obtenção dos recursos e a sua natureza.
O total das quantias angariadas foi investida para financiar os
vários projetos e atividades desenvolvidos, bem como as
despesas inerentes ao funcionamento da AIDGLOBAL,
sempre com o objetivo de garantir a sustentabilidade em
tempos de adversidade e perspetivar novos projetos e
atividades que vão ao encontro das necessidades dos
beneficiários com quem trabalhamos em Portugal e alémfronteiras.
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