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O Gabinete de Comunicação, Marketing e Relações Externas manifesta o seu
agradecimento a todos os órgãos de comunicação social que divulgaram as
iniciativas da AIDGLOBAL, e o Gabinete de Voluntariado envia um sorriso
especial para todos os voluntários e voluntárias que ajudaram a consolidar
mais um ano desta Organização.

Resumo Executivo
O ano de 2011 fica marcado, não só pela celebração do sexto aniversário da
AIDGLOBAL, como também pela finalização, com sucesso, de alguns projectos e,
ainda, pelo início de outros, no que diz respeito às duas grandes vertentes de
acção da Organização: a Cooperação para o Desenvolvimento (CD) e a Educação
para o Desenvolvimento (ED).
No âmbito da Cooperação para o Desenvolvimento, o empenho da AIDGLOBAL
na reconstrução, equipamento e dinâmica de bibliotecas, na Província de Gaza, em
Moçambique, ganhou força com a execução do projecto “Rede de Bibliotecas
Escolares no Distrito do Chibuto, em Moçambique”.
Com início em Março de 2011, os resultados, no final deste ano, comprovam o
potencial do programa. Foram criadas duas bibliotecas escolares e reforçadas
outras duas, em quatro escolas do Distrito do Chibuto, para além da Biblioteca
Municipal, servindo cerca de 9.139 alunos e 177 professores. Tendo em vista
potenciar

o

seu

funcionamento,

foram

formados

em

gestão

bibliotecária

e

dinâmicas de promoção da leitura os professores e técnicos dessas instituições.
O apoio às bibliotecas estendeu-se, igualmente, a outros campos. Graças à
parceria com a Portugal Telecom, que ofereceu livros, lápis de colorir e 84
computadores, a AIDGLOBAL pôde distribuir 30 deles, através do Serviço Distrital
de Educação, Juventude e Tecnologia do Chibuto e pelo Conselho Municipal de
Chókwè, promovendo um maior acesso dos jovens e crianças da Província de Gaza
às Novas Tecnologias de Informação e Comunicação.
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A sustentabilidade, presente e futura, dos projectos passou pela sua divulgação em
Portugal e Moçambique, graças ao esforço que a AIDGLOBAL tem vindo a
despender, desde 2006, no contexto do programa “Passaporte para a Leitura”.
O ano de 2011 terminou com o sucesso do projecto “Mulheres do Chimundo
Unidas para o Trabalho e para a Saúde”. As 30 mulheres em situação de
vulnerabilidade e de desemprego, neste bairro da cidade do Chibuto, província de
Gaza, em Moçambique, foram identificadas e integradas em actividades geradoras
de auto-sustento, rendimento e empregabilidade. Através de acções de formação
em gestão organizacional e financeira e em agro-processamento de produtos
locais, passaram a ser capazes de aumentar a capacidade de produção e
distribuição de bens, reforçando a sua segurança alimentar, das suas famílias e da
comunidade

em

geral.

A

sua

capacitação

passou,

também,

pela

higiene

e

segurança no trabalho, nomeadamente em questões relacionadas com HIV/SIDA.
No campo de acção da Educação para o Desenvolvimento, abraçámos, por
mais um ano, os desafios que implicam a promoção de uma cidadania global
responsável

e

participativa,

assente

em

valores

de

justiça,

paz,

inclusão,

solidariedade e cooperação, ao iniciarmos a segunda edição do projecto “Educar
para Cooperar” – Loures, continuando, assim, o trabalho que temos vindo a
desenvolver no que diz respeito à criação de escolas públicas promotoras de
Educação para o Desenvolvimento.
Até ao final do presente ano, já oito turmas e os respectivos professores dos
Agrupamentos de Escolas da Bobadela e de Bucelas tinham participado em 22
sessões de ED, nas quais se abordaram e analisaram as temáticas relacionadas
com o VIH/SIDA, Interculturalidade, Alterações Climáticas, Água e Igualdade de
Género.
O incremento da dinâmica das áreas da Cooperação para o Desenvolvimento (CD)
e da Educação para o Desenvolvimento (ED), tão primordiais para a AIDGLOBAL,
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decorreu do nosso esforço para reforçar os serviços de Formação, nomeadamente
no que concerne à consolidação da nossa rede de colaboradores. Foram feitos
contactos com vista à celebração de parcerias com centros de formação de
professores, o que muito contribuirá para que o curso em Educação para o
Desenvolvimento para docentes continue a ser acreditado pelo Conselho CientíficoPedagógico de Formação Contínua.
No campo de acção que levou a AIDGLOBAL à eficaz consecução dos projectos
por si delineados para o corrente ano e ao cumprimento dos compromissos
assumidos, releva a dinâmica do Gabinete de Voluntariado, que pôde contar, ao
longo do ano de 2011, com a colaboração de cerca de 20 voluntários, os quais
continuarão, na sua maioria, a colaborar solidariamente com a nossa Organização,
no próximo ano de 2012.
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Editorial
“É preciso começar a perder memória para perceber que é esta que
faz toda a nossa vida. Uma vida sem memória não seria a nossa
vida (…). A nossa memória é a nossa coerência, a nossa razão, a
nossa acção, o nosso sentimento. Sem ela não somos nada.”
Luís Buñuel

Há muito que a humanidade aguarda a grande mudança que tornará o mundo
melhor, a vida mais fácil e as nações mais humanas. E se a memória de actos
menos felizes leva os espíritos humanitários a desesperar, tem sido, também, a
recordação
descobertas

da

quebra

promissoras,

gradual
de

de

tradições

viagens

obscuras,

intercontinentais

de

feitos

rápidas

e

notáveis,
de

de

avanços

tecnológicos que lhe tem vindo a reavivar a certeza.

Nos finais do século XX e na viragem do milénio, o mundo parecia melhorar. Países
enriqueceram, grandes fortunas foram arrancadas dos subsolos e de negócios
florescentes, mas surgiram, também, os grandes contrastes económicos entre os
povos, entre as populações da cidade e do bairro. Os muito carenciados mal
sobrevivem, lado a lado, com os muito abastados, que insistem nos seus egocêntricos
gestos habituais, como se nada à volta do seu pequeno mundo valha a pena. E até
os Governos, esquecidos da sua missão primordial, se preocupam mais em olhar para
os seus umbigos.

E daí emerge, em 2008, a crise económica que se instala timidamente, aqui e ali,
mas que se alarga territorialmente, em 2010, e se torna mundial, no corrente ano de
2011 que é, ainda, marcado pelos desastres naturais em países como Japão,
Austrália e Brasil e pelas revoltas das populações carenciadas contra o fausto
exibicionista dos seus líderes. A somar a tudo isto, a crise política, o pedido de ajuda
externa e a recessão económica, em Portugal, são temas que marcam a agenda
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política nacional e se reflectem numa população que vai perdendo a sua autonomia e
as condições de sobrevivência digna. A Europa tende a igualar-se à África, tão
próxima de nós, fruto de um colonialismo recente e de uma irmanização bem
conseguida. E lá, como cá, se confia na solidariedade.

A AIDGLOBAL não passou distraída por estas manifestações de involução. E se bem
que os contributos, donativos e parcerias tivessem diminuído consideravelmente
devido à crise, a nossa Organização não deixou de realizar os seus projectos
solidários, de apoio às populações africanas da província de Gaza, em Moçambique,
ao lado de quem tem estado desde o primeiro momento, alargando-os à Guiné e a
Cabo Verde. Fruto de parcerias bem-sucedidas, tem consolidado a sua obra, nas
áreas

da

Cooperação

para

o

Desenvolvimento

e

da

Educação

para

o

Desenvolvimento. A ajuda material às populações não foi decerto a ideal, mas os
equipamentos e ensinamentos básicos contidos nos nossos programas muito fizeram
pelo apoio à integração em actividades geradoras de auto-sustento, rendimento,
empregabilidade e sanidade, base da sobrevivência das mulheres vulneráveis do bairro
do Chimundo, em Moçambique, e, também, permitiu a execução da promoção da
leitura, através do envio de livros, formação de pessoal de apoio às bibliotecas, que
criou ou revigorou, e à área da informática, possibilitando um maior acesso dos
jovens, crianças e adultos africanos ao saber e sobretudo às Novas Tecnologias de
Informação e Comunicação, ferramenta primordial para a sua sobrevivência num
universo global.

Portugal

não

foi

esquecido.

Centrando-se,

igualmente,

no

lema

“Educar

para

Cooperar”, a AIDGLOBAL prosseguiu com projectos conducentes à promoção de uma
cidadania global responsável e participativa, junto da população escolar do concelho
de Loures e junto dos imigrantes, para quem os cursos de Língua e Cultura
Portuguesas têm sido fundamentais na sua integração.
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Foi, com entusiasmo e orgulho, que a AIDGLOBAL se viu como parceira privilegiada na
realização de programas significativos com entidades de prestígio como o IPAD Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento, o

Ministério da Educação, a

Fundação Portugal Telecom e a Delta Cafés, entre outros.
No final deste 6º ano de existência e, apesar das dificuldades presentes e futuras, a
AIDGLOBAL acredita que, como diz Buñuel, a “memória é a nossa coerência, a nossa
razão, a nossa acção, o nosso sentimento”. De um passado com memórias de
sucesso, a humanidade, em geral e a AIDGLOBAL, em particular, revigorar-se-ão, qual
fénix renascida, para um futuro mais promissor e mais solidário.
A Presidente da Direcção
Susana Damasceno
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Estrutura Organizativa
Em 2011 a estrutura da AIDGLOBAL nas suas grandes áreas de actuação mantevese - Cooperação para o Desenvolvimento e Educação para o Desenvolvimento com três núcleos de dinamização, independentes, mas funcionando em estreita
colaboração: i) Gabinete de Projectos; ii) Gabinete de Formação e iii) Gabinete de
Voluntariado.
A

optimização

dos

serviços

e

a

aposta

no

incremento

da

sua

dinâmica

constituíram, indubitavelmente, mais um passo fundamental no caminho para a
excelência da sua vertente profissional que tem consolidado o número de sucessos
e conquistas. E isso deve-se, sobretudo, ao trabalho empenhado de todos os que
neles colaboraram. Neste momento, não pode a Direcção da AIDGLOBAL inibir-se
de lhes expressar, não só o seu mais profundo agradecimento, como também
deixar, aqui, um voto de louvor.
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Organigrama
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Órgãos Sociais
No ano de 2011 a AIDGLOBAL dispõe de 105 membros.
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, Professora
Vice-Presidente: Aníbal dos Santos Querido, Director Financeiro
Secretário: João Paulo Mouga Vieira, Business Coach
Tesoureira: E. H. Andreas Muller, Professor
Vogal: Maria Cristina Paixão Alves Sousa Tapadinhas, Médica Dermatologista
Conselho Fiscal
Presidente: César Augusto Alves Saraiva, Revisor Oficial de Contas
Vice-Presidente: Sílvia Alexandra Pereira de Oliveira, Técnico Oficial de Contas
Vogal: Isabel Maria dos Santos Saraiva, Professora
Conselho de Fundadores e Consultivo
Presidente: André Nuno de Araújo Laires Mendes Gago, Actor
Secretário: Artur Manuel Antunes Caracol, Gerente Comercial
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Recursos Humanos
Equipa Executiva
Colaborador efectivo: Susana Damasceno – Direcção
Colaboradores contratados:
Portugal
Cátia Sequeira – Gabinetes de Projectos e Formação
Sandra Andrade - Secretariado
Moçambique
Hugo Jorge – Representante da Delegação e Coordenador de Projectos
Castigo Tchume – Gestor de Projectos
Marieta Machaieie – Servente
Fenias Djohane Macamo – Guarda

Estágios profissionais:
Cidália Barros – Gabinete de Comunicação, Marketing e Relações Externas
Ana Rita Sequeira – Cooperação para o Desenvolvimento – Delegação Moçambique
(Inov Mundus)
Estágios Curriculares:
Ricardo Monteiro
Diana Dranca
Rita Pereira
Voluntários Permanentes:
Celeste Fonseca – Secretariado e Logística
António da Cunha Pereira - Contabilista
Maria Antonieta Pires – Gabinete de Comunicação, Marketing e Relações Externas
Paulo Carvalho – Gestor do Gabinete de Voluntariado
Pedro M. Reis de Valinho Fernandes – Assistência Informática
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Cooperação para o Desenvolvimento
Dos três projectos aprovados para 2011, o que diz respeito às “Mulheres do
Chimundo Unidas para o Trabalho e para a Saúde” chegou ao final com os
objectivos cumpridos. Para além da integração de 30 mulheres vulneráveis em
actividades geradoras de rendimento e empregabilidade, a comunidade pôde contar
com a construção de um forno e de uma fábrica de moagem para facilitar o seu
trabalho e enriquecer a oferta à comunidade dos produtos por si confeccionados.
Para além dos programas previstos, como a “Rede de Bibliotecas Escolares no
Distrito do Chibuto, Moçambique”, a AIDGLOBAL encetou uma parceria com a
Fundação Portugal Telecom que permitiu a execução de uma iniciativa no âmbito
do projecto “Info-inclusão na Província de Gaza” – 2ª edição, com o objectivo de
possibilitar um maior acesso dos jovens e crianças às Novas Tecnologias de
Informação e Comunicação.
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Actividades previstas realizadas

Projecto

“Rede de Bibliotecas Escolares do Distrito do Chibuto,
Moçambique”

Localização

Distrito do Chibuto, Província de Gaza, Moçambique

Duração

18 Meses (Março 2011 a Agosto 2012)

Parceiros

Conselho Municipal do Chibuto
Serviço Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia
Fundo Bibliográfico da Língua Portuguesa - Instituto Médio de Ciências
Documentais
Biblioteca Municipal do Chibuto e os seus utentes, a Escola Primária Completa
Ngungunhane, Escola Primária Completa do Bairro 3 Cidade, Escola Secundária

Beneficiários

do Chibuto, Escola Secundária de Malehice, Escola Secundária de Mohambe,
Escola Primária Completa Macunene, Escola Primaria Completa de Muxuquete e a
comunidade escolar (pelo menos 9.620 alunos e 187 professores) das escolas
associadas.
R.1: Foram criadas 2 bibliotecas escolares e reforçadas outras 2, já existentes,
em quatro escolas do Distrito do Chibuto
R.2: Foi reforçada a Biblioteca Municipal do distrito para servir 2 escolas
próximas, assistindo pelo menos 9.139 alunos e 177 professores;
R.2: Foram formados 10 professores, um técnico da DPE, um técnico do SDEJT e

Resultados

um técnico da Biblioteca Municipal do Chibuto em Gestão de Bibliotecas;
R.3: Foram formados 50 professores de Português, um técnico da DPE e um
técnico do SDEJT em Dinâmicas de Promoção de Leitura;
R.5: Foi implementado um sistema experimental de biblioteca móvel de modelo
Bibliotchova na escola EP1 Muxuquete para, pelo menos, 481 alunos e 10
professores;
R.6: Foi obtida grande visibilidade local e em Portugal do projecto. A sua
divulgação contribuiu para os impactos previstos e sustentabilidade futura;

Divulgação
e/ou
Notícias

Nos canais de comunicação da AIDGLOBAL (site, boletim e e-letter)
Órgãos de Comunicação Social portugueses e moçambicanos (ver clipping na
webpage do projecto).

18

Logótipo “Rede de Bibliotecas Escolares
do Distrito do Chibuto, em Moçambique”

Formação em Gestão e Dinamização de Bibliotecas

Leitura do Jornal A Verdade numa das
bibliotecas do Chibuto

Biblioteca móvel de modelo Bibliotchova
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Projecto

“Mulheres do Chimundo Unidas para o Trabalho e para a
Saúde”

Localização

Bairro do Chimundo, distrito do Chibuto, Província de Gaza, Moçambique

Duração

12 Meses (Março 2010 a Novembro 2011)

Parceiros

Beneficiários

Conselho Municipal da Cidade de Chibuto
CNCS - Centro Nacional de Combate ao Sida, através do Núcleo Provincial
de Combate ao Sida de Gaza
Serviço Distrital de Saúde, da Mulher e da Acção Social
Grupo de Promoção das Iniciativas Locais
30 Mulheres em situação de pobreza extrema e de desemprego no bairro do
Chimundo, cidade do Chibuto
R.1: 30 mulheres em situação de maior vulnerabilidade e de desemprego
foram identificadas e integradas em actividades geradoras de rendimento e
empregabilidade;
R.2: Os princípios de trabalho e de gestão organizacional e financeira das
actividades geradoras de rendimento foram concebidos e foi constituído e
formado um comité de gestão da moageira e de trabalhadores;
R.3: 30 mulheres formadas em Agro-Processamento de produtos locais, sobre
a nutrição e segurança alimentar;

Resultados

R.4: Os rendimentos das 30 mulheres do projecto aumentaram através da
comercialização dos produtos processados e produzidos;
R.5: Aumento da capacidade local para produzir e distribuir bens alimentares,
reforçando a segurança alimentar de 30 mulheres, suas famílias e
comunidade em geral;
R.6: 30 mulheres informadas e educadas sobre saúde individual e colectiva,
incluindo HIV/SIDA, tornando-se agentes multiplicadores de informação sobre
doença, os seus impactos na empregabilidade e sua interligação com a
nutrição e a segurança alimentar;
R.7:

Aumento

da

capacidade

do

centro

comunitário

para

suportar

e

coordenar projectos de desenvolvimento comunitários, assim como as suas
valências formativas.

Divulgação e/ou
Notícias

Nos canais de comunicação da AIDGLOBAL (site, boletim e e-letter).
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Logótiopo do projecto “Mulheres do Chimundo
Unidas para o Trablho e para a Saúde”

Formação em Agro-Processamento

Bolos confeccionados pelas mulheres
envolvidas no projecto
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Projecto

“CapEFA – Introdução de Bibliotecas Itinerantes e Criação de
Ambientes Literários no Programa de Alfabetização e
Educação de Adultos”
Província de Nampula: Mossuril, Ribaué, Monapo e Ilha de Moçambique

Localização

Província de Sofala: Nhamatanda, Caia e Gorongosa
Província de Inhambane: Funhalouro, Mabote e Panda

Duração

Previsto: 6 Meses (entre Agosto 2010 e Fevereiro 2011). Projecto ainda em
curso a aguardar reestruturação.

Parceiros

UNESCO (contratante da prestação de serviço), Ministério da Educação –
Direcção Nacional de Educação e Alfabetização de Adultos
Adultos em processo de alfabetização

Beneficiários

Serviços Distritais de Educação, Juventude e Tecnologia dos 10 distritos
acima mencionados
R.1: Compilação de uma lista de bibliotecas e referências bibliográficas
para adultos recém-alfabetizados para cada província seleccionada;
R.2: Identificação de recursos de leitura com conteúdos adequados para
adultos recém-alfabetizados (Português ou língua local relevante) para cada
província seleccionada;
R.3: Produção de 15 bibliotecas itinerantes e 5 bibliotecas fixas, com livros
e outros materiais de leitura.

Resultados

R.4: Produção de linhas orientadores sobre:
R.4.1: Bibliotecas itinerantes, a sua gestão e manutenção;
R.4.2: Criação de actividades de promoção da leitura em torno das
bibliotecas;
R.4.3: Criação de actividades de mobilização de recursos bibliográficos.
R.5: Realização de formações a nível provincial sobre:
R.5.1: Bibliotecas itinerantes, a sua gestão e manutenção;
R.5.2: Criação de actividades de promoção da leitura em torno das
bibliotecas;
R.5.3: Criação de actividades de mobilização de recursos bibliográficos.

Divulgação e/ou
Notícias

Nos canais de comunicação da AIDGLOBAL (site, boletim e e-letter).
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Bibliotchovas criadas no âmbito do CapEFA

Bibliotchova em construção

Bibliotchova criada no âmbito do CapEFA

23

Projecto

Centro Comunitário Irmã Isabel Amaro de Sá
(Centro Comunitário do Chimundo)

Localização

Chimundo, Chibuto, província de Gaza, Moçambique

Duração

12 Meses (Janeiro a Dezembro 2011)

Parceiros

N/A

Beneficiários

Crianças e outros utilizadores do Centro Comunitário
R.1: Acompanhamento das actividades do Centro Comunitário;
R.2: Implementação do projecto “Mulheres do Chimundo Unidas para o

Resultados

Trabalho e para a Saúde” realizado em parceria com o Centro Comunitário do
Chimundo;
R.3: Encaminhamento do donativo para a alimentação das crianças;
R.4: Procura de novos doadores e recepção de novos apoios;
R.5: Construção de webpage do Centro Comunitário do Chimundo.

Divulgação e/ou
Notícias

Nos canais de comunicação da AIDGLOBAL (site, boletim e e-letter)
Webpage do Centro Comunitário do Chimundo.

Escolhinha do Centro Comunitário
do Chimundo

Celebração do Dia da Criança no
Centro Comunitário do Chimundo
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Projecto

Delegação AIDGLOBAL Moçambique

Localização

Moçambique

Duração

Janeiro a Dezembro 2011

Parceiros

N/A

Beneficiários

População da Província de Gaza, principalmente dos Distritos de Chibuto,
Xai-Xai e Chókwè
R.1: Estabelecimento de uma contabilidade organizada em Moçambique;
R.2: Apoio jurídico;
R.3: Participação em reuniões nacionais com organizações congéneres;

Resultados

R.4: Apresentação da organização a agências internacionais e a organizações
da sociedade civil;
R.5: Divulgação das iniciativas através dos Órgãos de Comunicação Social
moçambicanos e portugueses.

Divulgação e/ou
Notícias

Nos canais de comunicação da AIDGLOBAL (site, boletim e e-letter).

Recursos humanos da AIDGLOBAL em Moçambique
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Actividades previstas não realizadas
Projecto

“Tu-Voluntário” - Projecto de Volunturismo

Localização

Distrito do Chibuto, Chókwè ou Xai-Xai, Província de Gaza, Moçambique

Duração

12 Meses

Parceiros

N/A

Beneficiários

Particulares e empresas
R.1: Sensibilização dos “volunturistas” para as temáticas da Educação para o
Desenvolvimento;

Resultados

R.2: Realização de uma experiência de voluntariado e ao mesmo tempo de
turismo comunitário num país em desenvolvimento, Moçambique;
R.3: Promoção do desenvolvimento local através do turismo
comunitário/responsável e do voluntariado nos referidos distritos da
Província de Gaza, Moçambique.
N/A

Divulgação e/ou
Notícias
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Actividades não previstas realizadas

Projecto
Localização

Apoio às Bibliotecas Municipais e Distritais
Distrito do Chibuto, Xai-Xai, Chókwè e Macia/Bilene, Província de Gaza,
Moçambique

Duração

12 Meses (Janeiro a Dezembro 2011)

Parceiros

Município do Chibuto, Chókwè e Xai-Xai
Distrito de Macia/Bilene

Beneficiários

Biblioteca Municipal do Chibuto, Chókwè e Xai-Xai e Macia/Bilene e seus
utentes
R.1: Acompanhamento e supervisão das actividades;
R.2: Definição de actividades futuras conjuntas, considerando o apoio de
outras ONG e financiadores;

Resultados

R.3: Sugestão de actividades de divulgação das bibliotecas, a serem
implementadas, pelas entidades responsáveis por estes espaços;
R.4: Distribuição de 100 exemplares semanais do jornal A Verdade na
Biblioteca Municipal do Chibuto e outros locais de concentração de pessoas
no Chibuto.

Divulgação e/ou
Notícias

Nos canais de comunicação da AIDGLOBAL (site, boletim e e-letter).

Projecto

“Info-inclusão na Província de Gaza” – 2ª edição

Localização

Gaza, Moçambique

Duração

2º semestre de 2011

Parceiros

Conselho Municipal de Chókwè e Serviço Distrital de Educação, Juventude e
Tecnologia do Chibuto
B&F Representações (António Bimbas)

Beneficiários

População das escolas do distrito do Chibuto e População do distrito de
Chókwè
R.1: Transporte de computadores, livros e lápis de colorir oferecidos pela
Fundação PT;

Resultados

R.2: Armazenamento destes bens nas instalações da B&F Representações
(António Bimbas);
R.3: 23 computadores entregues a escolas e Serviço Distrital de Educação,
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Juventude e Tecnologia do Chibuto;
R.1: 5 computadores entregues ao Conselho Municipal e Biblioteca Municipal
de Chókwè.

Divulgação e/ou
Notícias

Nos canais de comunicação da AIDGLOBAL (site, boletim e e-letter)
Órgãos de Comunicação Social moçambicanos e portugueses, com particular
destaque para o Sapo PT e Sapo MZ.

Cerimónia de entrega de computadores no distrito do Chibuto
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Projecto

Distribuição de Bens a Associações em Moçambique

Localização

Distrito do Chibuto, Moçambique

Duração

2º Semestre de 2011
Associação Reencontro
Escola Primária 1 de Maloluane, Chókwè
Direcção Nacional de Promoção Ambiental

Parceiros

Biblioteca Central Brazão Mazula da UEM
Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora das Vitórias de Chibuto

Beneficiários
R.1: Entrega de vestuário, calçado às crianças órfãs e vulneráveis apoiadas
pela Associação Reencontro e oferta de uma máquina de costura para as
actividades de geração de rendimento da associação;
R.2: Entrega de material escolar à população estudantil da Escola Primária 1

Resultados

de Maloluane;
R.3: Entrega de livros sobre florestas à Direcção Nacional de Promoção
Ambiental;
R.4. Entrega de livros sobre florestas à Biblioteca Central Brazão Mazula da
UEM;
R.5: Entrega de computador às Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora das
Vitórias de Chibuto.

Divulgação e/ou
Notícias

Nos canais de comunicação da AIDGLOBAL (site, boletim e e-letter).
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Utentes da Associação Reencontro

30

Educação para o Desenvolvimento
A AIDGLOBAL abraçou, por mais um ano, os desafios que implicam a promoção de
uma cidadania global responsável e participativa, assente em valores de justiça,
paz, inclusão, solidariedade e cooperação. Em 2011, teve início a 2ª edição do
projecto “Educar para Cooperar”- Loures (2011/2012), em dois Agrupamentos de
Escolas do concelho de Loures, nomeadamente o Agrupamento de Escolas da
Bobadela e o Agrupamento de Escolas de Bucelas. Através do referido programa, a
AIDGLOBAL procurou contribuir para criar escolas públicas promotoras de Educação
para o Desenvolvimento, através da sensibilização e da mobilização de professores
e alunos, no sentido de se comprometerem na redução dos contrastes entre o
Norte e o Sul, ajustando as suas práticas quotidianas aos princípios e valores da
solidariedade, justiça e igualdade.
A

nossa

Organização

intervenção,

para

envolveu-se,

públicos

ainda,

na

elaboração

diversificados,

na

área

da

de

propostas

Educação

para

de
o

Desenvolvimento, que submeteu a linhas de financiamento europeias, em parceria
com Organizações internacionais.
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Actividades previstas realizadas

Projecto

“Educar para Cooperar” (2ª edição) – Loures

Localização

Escolas do Concelho de Loures – Agrupamento de Escolas da Bobadela e
Agrupamento de Escolas de Bucelas

Duração

Junho de 2011 a Julho de 2012

Financiador

Co-financiamento pelo IPAD (75%), Apoio da Divisão de Educação da Câmara
Municipal de Loures

Beneficiários

Professores/as e alunos/as das de 8 turmas – 4 turmas do 5.º ano e 4
turmas do 6.º ano
O projeto pretende contribuir para a criação de escolas públicas promotoras
de Educação para o Desenvolvimento no concelho de Loures. Entre Junho e
Setembro os 2 Agrupamentos de Escolas parceiros participaram em 8
reuniões de apresentação do projeto e de planificação das respectivas
actividades e proporcionaram a realização de 3 sessões de apresentação
pública do projeto às respectivas comunidades educativas. Além disso, foram
identificadas 8 turmas e mobilizados 27 professores de 9 disciplinas do 2º
ciclo para participarem no projecto, e seleccionaram-se 13 temáticas de
Educação para o Desenvolvimento (ED) para abordar nas sessões de ED.

Resultados

Até ao final de 2011, 24 professores participaram em 2 Focus Group sobre
“Metodologias Ajustadas à Promoção da Educação para o Desenvolvimento
em Contexto Escolar” e 3 facilitadores participaram numa formação sobre
estratégias e procedimentos do projeto e como promover a ED nas salas de
aula. O projecto foi organizado sob a forma de um conjunto de 12 sessões
de 90 minutos (1 sessão de apresentação, 10 sessões temáticas e 1 sessão
de avaliação final) a desenvolver nas turmas participantes no seu espaço de
aula, as quais são preparadas e realizadas em articulação com o professor
e tendo em conta o programa curricular da disciplina. Entre outubro e
Dezembro de 2011 executaram-se 12 reuniões preparatórias e 24 sessões de
ED.
Também foram identificados 3 novos parceiros, especificamente, o Centro de
Formação de Loures Oriental, a Universidade Aberta e o projeto “Mundos em
Diálogo”.

No

âmbito

da

actividade

5.1.

“Identificação,

preparação

e

participação em acções de sensibilização de âmbito internacional” iniciou-se
o planeamento, por um lado, da participação na Campanha Global pela
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Educação, e por outro, da realização de um intercâmbio em parceria com o
projeto “Rede de Bibliotecas Escolares no Distrito do Chibuto, Moçambique”
promovido pela Delegação da AIDGLOBAL, em Moçambique.

Divulgação e/ou
Notícias

No blogue do projeto, nos canais de comunicação da AIDGLOBAL (website,
e-letter e página do facebook) e dos parceiros (website e placards
informativos) e no Jornal Regional Triângulo.

Logótipo do projecto “Educar para Cooperar”

Sessões de Apresentação Pública do Projecto
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Sessões de Educação para o Desenvolvimento - Dinâmicas de grupo e trabalhos produzidos
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Gabinete de Formação
No ano de 2011, a AIDGLOBAL consolidou e alargou a sua rede de parceiros. Em
resultado da criação de sinergias com centros de formação de docentes, viu
acreditado pelo Conselho Científico-Pedagógico de Formação Contínua mais um
curso em Educação para o Desenvolvimento, para professores. Além disso, além
disso estabeleceu contactos com a Universidade Aberta, criando a oportunidade de
promover a sua oferta formativa em modalidade de e-learning.
Neste ano de continuidade da intervenção do Gabinete de Formação, destacam-se
os cursos de Português para Falantes de Outras Línguas e os Ateliers “O Mundo
Em Nós”. Estes últimos ditam o primeiro passo na promoção de uma nova oferta
formativa da na área da Educação para o Desenvolvimento.
À semelhança do que aconteceu no ano anterior, a AIDGLOBAL, em 2011,
continuou a apostar na Formação Interna dos seus colaboradores, contribuindo
para a partilha de saberes entre os diferentes elementos da equipa executiva,
alguns deles voluntários.
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Actividades previstas realizadas
Projecto

Ateliers “O Mundo em Nós”

Localização

AIDGLOBAL

Duração

27 a 30 de Dezembro de 2011

Financiador

Auto-financiamento

Beneficiários

Crianças dos 5 aos 12 anos, filhos ou equiparados a cargo dos
colaboradores da Portugal Telecom (PT).
R1: 10 crianças, filhos ou equiparados a cargo dos colaboradores da PT,
com idades compreendidas entre os 5 e os 12 anos, participaram na

Resultados

primeira edição dos Ateliers “O Mundo em Nós”, a qual implicou a
dinamização de um programa de atividades inspiradas nos materiais
pedagógicos do projeto “Hoje as crianças, Amanhã o Mundo” e assentes nos
princípios e valores da Educação para o Desenvolvimento.

Divulgação e/ou
Notícias

A divulgação foi realizada junto da empresa Portugal Telecom (PT). Foram
ainda publicadas notícias nos canais de comunicação da AIDGLOBAL (site,
boletim, e-letter e facebook).

Crianças envolvidas nas actividades dos Ateliers “O Mundo em Nós”
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Projecto

Cursos de Português para Falantes de Outras Línguas

Localização

AIDGLOBAL

Duração

Janeiro a Junho (50 Horas por cada edição realizada)

Financiador

Auto-financiamento

Beneficiários

Pessoas que escolham Portugal como país para viver ou trabalhar e que
queiram comunicar em português, seja por via da escrita ou da oralidade.
R.1: 3 cursos divulgados;
R.2: 9 Formandos frequentaram duas edições de diferentes níveis do Curso
de PLE, individual e de grupo, realizadas entre 26 de Janeiro e 24 de Junho,

Resultados

nomeadamente:
3ª Edição do Curso de PLE, nível A1, realizada entre 26 de Janeiro e 26 de
Março (4 formandos);
3º Edição do Curso de PLE, nível A2, realizadas entre 27 de Abril e de
Junho (5 formandos).
Distribuição de folhetos em várias línguas e pela mailinglist da AIDGLOBAL;
publicação de notícias nos canais de comunicação da AIDGLOBAL (site,
boletim, e-letter e facebook), no blogue do projecto “Educar para Cooperar”

Divulgação e/ou
Notícias

- Loures e em sites focados na divulgação de oferta formativa.
Foram realizados contactos junto de Universidades que desenvolvem o
programa de Erasmus, de Organizações que promovem o Serviço de
Voluntariado Europeu (Exemplo: ANEVE e EUROYOUTH) e de empresas
multinacionais.
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Actividades previstas não realizadas

Projecto

“(Re)Consumo Logo Co-existo”

Localização

Nas instalações das empresas parceiras

Duração

N/A

Financiador

Auto-financiamento

Beneficiários

Colaboradores e respectivos familiares, de empresas com uma estrutura
acima de 50 funcionários

Motivo da Não
Realização

Falta de adesão das empresas contactadas

Projecto

Curso Livre de Educação para o Desenvolvimento - 4ª Edição

Localização

AIDGLOBAL

Duração

25 horas

Financiador

Auto-financiamento

Beneficiários

Educadores, Professores, Formadores, Animadores, Dinamizadores
Comunitários, Líderes Associativos e Estudantes das Ciências Sociais.

Motivo da Não
Realização

Número de inscrições inferior ao número mínimo necessário para a
realização do curso.

Projecto

Curso de Voluntariado e Cidadania Global - 1ª Edição

Localização

AIDGLOBAL

Duração

30 horas

Financiador

Auto-financiamento
Voluntários, Educadores, Professores, Formadores, Animadores, Dinamizadores

Beneficiários
Motivo da Não
Realização

Comunitários, Líderes Associativos e Estudantes das Ciências Sociais.
Número de inscrições inferior ao número mínimo necessário para a
realização do curso.
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Actividades não previstas realizadas
Projecto

Formação Interna Outlook

Localização

AIDGLOBAL

Duração

Junho (3 horas)

Financiador

AIDGLOBAL

Beneficiários

Colaboradores da AIDGLOBAL

Resultados

Recursos Humanos da AIDGLOBAL familiarizados com as valências do
Outlook (5 colaboradores).

Divulgação e/ou
Notícias

A divulgação da formação interna foi assegurada através do envio de emails para a equipa.
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Gabinete de Comunicação, Marketing e Relações
Externas
Este Gabinete tem vindo a ganhar força e a cumprir, com rigor, os objectivos a
que se tem proposto, ao longo dos últimos anos. Comprovam-no o número de
projectos concretizados e em acção.
Neste ano de 2011, a quarta edição do evento solidário “O Fado Acontece”
superou todas as expectativas, tendo sido um sucesso. Como forma, ainda, de
celebrar o 5º aniversário da Organização, foram lançados, a nível nacional, em
parceria com o Delta Cafés, 30 toneladas de pacotes de açúcar com os resultados
que a AIDGLOBAL alcançou, ao longo da sua existência.
A par destes projectos tão bem sucedidos, também, o “Tinteiro Solidário”, “Mãos
Solidárias” e “Bookandhelp” têm tido excelentes resultados, sendo que o número
de

parceiros

e

voluntários

unidos

em

torno

deles

tem

vindo

a

crescer

exponencialmente.
Acreditamos que a aposta em publicitar, junto das empresas, outras instituições e
grande público, concorreu para que todos estes projectos tenham obtido bons
frutos, influenciando os resultados de que tanto a AIDGLOBAL se orgulha.
No corrente ano não foi possível realizar a actividade dedicada aos membros da
AIDGLOBAL - Estratégia de Fidelização e Angariação de Membros. No entanto já
nos encontramos a trabalhar nela, para que, no próximo ano, volte a fazer parte
dos sucessos do Gabinete de Comunicação, Marketing e Relações Externas e, no
sentido mais lato, da AIDGLOBAL.
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Angariação e Mobilização de Fundos
Actividades previstas realizadas
Título

“Mãos Solidárias”
Consiste na produção de vários produtos solidários (Malas em
Capulana e Chita de Alcobaça, T-shirts, Bolsas, Agendas, entre

Projecto

outros) através dos voluntários.

Vários eventos onde a Organização apresentou o seu stand (Casino
Estoril aquando da 4ª edição de “O Fado Acontece”); Espaço

Localização

Mutualista do Montepio; Spacio Shopping; Feira de Solidariedade da
Associação de Estudantes da Escola Superior de Enfermagem de
Lisboa).
Voluntárias

no

projecto:

Ana

Ferrão;

Ana

Joel;

TejoBrinde,

nomeadamente a Lúcia Pereira e a Ana Mendes Silva; Alunos do
curso de Design de Moda do Centro de Educação do colégio D.

Parceiros

Maria Pia da

Casa Pia

de Lisboa, destacando as professoras

Ângela Correia e Paula Duarte; Escola Profissional Magestil e
Oficina de Costura Criativa.
Este projecto permitiu-nos dar a conhecer o trabalho de todos os
nossos

parceiros,

assim

como

angariar

fundos

para

a

sustentabilidade da AIDGLOBAL e, ainda, dar continuidade aos

Resultados
Eventos em que
participamos
Comunicação/Divulgação

projectos em Portugal e Moçambique, promovendo o voluntariado e
uma maior visibilidade e notoriedade da Organização.
I Feira de Solidariedade da AEESEL, Loja Mutualista do Montepio, O
Fado Acontece no Casino Estoril.
Nos canais de comunicação da AIDGLOBAL (site, e-letter e rede
sociais).
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Espaço Mutualista do Montepio

Banca Spacio Shopping

Título

“Tinteiro Solidário”
Angariar

fundos

através

do

estabelecimento

de

parcerias

com

diversas empresas, entidades ou organizações para a recolha de

Projecto

consumíveis

informáticos

vazios.

Contribuir

para

uma

maior

consciência relativa às questões ambientais.

Localização

Concelhos de Lisboa e Loures

Parceiros

Blacktoner
A AIDGLOBAL assinou o protocolo com o novo parceiro, Blacktoner

Resultados

Lda.. Cerca de 8 organizações já aderiram ao projecto, entregando
os seus toners e tinteiros vazios à AIDGLOBAL.

Comunicação/Divulgação

Nos canais de comunicação da AIDGLOBAL (site, boletim, redes
sociais e e-letter)
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Ficha de Adesão ao projecto

Título

“Telecontribuição”

Projecto

Através de uma chamada de custo acrescentado, a AIDGLOBAL
beneficia de 0,46€ por chamada.

Localização

760 456 026

Duração

Durante todo o ano

Parceiros

G9 Telecom
Este projecto tem como objectivo ajudar a AIDGLOBAL a angariar
fundos através de uma simples chamada telefónica. Essa chamada

Resultados

tem um valor de 0,74€ IVA incluído, onde 0,46€ revertem a favor
da Organização.

Comunicação/Divulgação

Em todos os canais de comunicação da AIDGLOBAL (site, e-letter e
rede sociais).

Linha Solidária
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Título

“O Fado Acontece” – 4ª Edição
Angariar fundos e promover a imagem da AIDGLOBAL através de
um espectáculo de fado, não só junto do público como junto dos

Projecto

órgãos de Comunicação Social; apelar à adesão a membro e à
doação.

Localização

Lisboa

Parceiros

Casino do Estoril
Delta cafés
Arsdesign
Aldeia Flores

Duração

Janeiro a Abril
O sucesso da bilheteira deveu-se à estratégia de comunicação e à

Resultados

forte divulgação em diferentes meios. Foram vendidos cerca de 400
bilhetes.
Foram vários os materiais de divulgação criados para o evento distribuídos por diversos locais: Mupies; Cartaz (tamanho A3); Flyer;

Comunicação/Divulgação

Bilhetes;

Spot

Institucional;

Órgãos

de

Comunicação

Social

Nacionais, Locais e Regionais. E nos canais de comunicação da
AIDGLOBAL (site, e-letter e redes sociais).

44

Cartaz da 4ª Edição de “O Fado Acontece”

André Gago, apresentador do espectáculo; Raquel Tavares, fadista e madrinha da AIDGLOBAL;
representante do Dr. Agostinho Pereira de Miranda a receber o certificado de “Embaixador da
Leitura”; Susana Damasceno, Presidente da Direcção e André Gago; António Chainho, mestre da
Guitarra Portuguesa.
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Actividades previstas não realizadas
Título

Estratégia de Angariação e Fidelização de Membros
(individuais e empresas)
Visa angariar fundos através do alargamento da nossa base de
dados, captando novos membros e fidelizando os já existentes.

Projecto

Para tal, realizar-se-ia um evento destinado aos membros já
existentes.

Localização

AIDGLOBAL

Parceiros

Membros e AMICAIA - webmarketing
Não obstante ter sido reorganizada a nossa lista de membros, esta

Resultados

actividade não teve mais avanços. No entanto, prevê-se que se
continue a trabalhá-la já no próximo ano.

Comunicação/Divulgação

N/A

Título

“Solidariedade no Papel”
Angariar fundos através do estabelecimento de parcerias com
diversas empresas, entidades ou organizações na criação de um

Projecto

plafond, do qual a AIDGLOBAL beneficiará para execução dos seus
trabalhos gráficos.

Localização

N/A

Duração

Durante todo o ano

Parceiros

DPI Cromotipo

Resultados
Comunicação/Divulgação

Angariação de fundos para a impressão de materiais gráficos.
Todos os canais de comunicação da AIDGLOBAL (site, e-letter,
redes sociais).
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Actividades não previstas realizadas

Título

Consignação de 0, 5% do IRS
A AIDGLOBAL através do IRS pode obter fundos, uma vez que ao
preencher o IRS, o estado permite que o utente escolha uma

Projecto

Organização para a qual possa ser atribuído 0,5% sobre o seu
rendimento.

Localização

N/A

Duração

Primeiro trimestre

Parceiros

N/A
Foi feita uma divulgação em massa sobre esta contribuição e como

Resultados
Comunicação/Divulgação

proceder para apoiar ao Organização.
Em todos os canais de comunicação da AIDGLOBAL (site, e-letter,
redes sociais).

“Bookandhelp”

Título

Através da marcação de estadia em qualquer ponto do mundo no

Projecto

site da Bookandhelp, a AIDGLOBAL beneficia com esse acto.

Localização

http://www.bookandhelp.com

Duração

Durante todo o ano

Parceiros

BookandHelp

Resultados

66 sorrisos doados à AIDGLOBAL

Comunicação/Divulgação

Nos canais de comunicação da AIDGLOBAL (site, e-letter, redes
sociais).

Logótipo Bookandhelp

47

Divulgação Institucional

Actividades previstas realizadas
Título

Site Oficial

Localização

www.aidglobal.org

Parceiros

Alquimia da Cor, Visual Fusion, Voluntário Jorge Pinho, Séculis – empresa de
traduções
O site apresenta uma descrição mais clara, tanto em português como em
inglês, de dos projectos e das diferentes actividades nas áreas de acção da
Organização, notícias actualizadas sobre o ponto de situação dos projectos
e/ou outras acções em que a Organização seja interveniente; uma lista

Resultados

exaustiva das parcerias e apoios, outras funcionalidades como: agenda do
mês, montra de produtos solidários, galeria de fotos, subscrição da e-letter
da AIDGLOBAL e outras.

Título

E-letter

Parceiros

Alquimia da Cor

Beneficiários

Toda a base de dados da Organização com cerca de 4 mil contactos.
A

e-letter

tem

permitido

construir

relacionamentos

com

o público

da

AIDGLOBAL, nomeadamente os membros, voluntários e empresas que apoiam

Resultados

a Organização, uma vez que a informação, sobre os projectos que estão a
ser desenvolvidos, chega regularmente, actualizando e mantendo o interesse
dos mesmos (até dia 8 de cada mês).
Esta ferramenta permitiu criar vínculos com o leitor, gerando conhecimento e
credibilidade na AIDGLOBAL.
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Redes Sociais - Facebook

Título
Localização

www.facebook.com – Perfil e Página de Fãs

Duração

Durante todo o ano

Parceiros

N/A
Tendo

em

conta

que

vivemos

numa

era

com

uma

forte

componente tecnologica, o facto de a AIDGLOBAL ter aderido às
redes sociais permitiu criar uma ligação mais próxima dos seus

Resultados

seguidores e permitiu criar maior impacto com a divulgação das
suas notícias e projectos.
Contamos com 601 amigos no Perfil e 147 Fãs na nossa Página
de Fãs.
Redes Sociais

Comunicação e divulgação

Título
Projecto

Campanha Pacotes de Açúcar da Delta Cafés
Celebrar o 5º aniversário da AIDGLOBAL, dando a conhecer a
Organização e os seus resultados.

Localização

A nível Nacional

Duração

Abril a Junho
Delta Cafés
Patrícia Maya (criação do design dos pacotes de açúcar)

Parceiros

Foram distribuídos por restaurantes e cafés cerca de 30 toneladas

Resultados

de pacotes de açúcar com os resultados da AIDGLOBAL em cinco
anos.

Comunicação/Divulgação

Nos canais de comunicação da AIDGLOBAL (site, e-letter e redes
socias).
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Pacotes de açúcar distribuídos pela Delta Cafés a nível nacional
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Título

“Os Dias do Desenvolvimento” - 4ª Edição
ISCSP

Localização

–

Instituto

Superior

Ciências

Socais

e

Politicas,

Pólo

Universitário do Alto da Ajuda da Universidade Técnica de Lisboa

Duração

5 e 6 de Maio

Parceiros

IPAD – Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento
A AIDGLOBAL assinalou a sua presença neste evento com um stand
onde apresentou os trabalhos que tem vindo a desenvolver nas
áreas de Cooperação para o Desenvolvimento e Educação para o
Desenvolvimento.

Resultados

A

Organização

criou

uma

dinâmica

com

as

crianças que passavam pelo stand, onde estas puderam escrever
num quadro os direitos humanos que acham que cada pessoa
pode e deve ter. Expôs, também, alguns dos seus produtos
solidários.

Comunicação/Divulgação

Nos canais de comunicação da AIDGLOBAL (site, e-letter e redes
socias).

Actividades não previstas realizadas
Título

Cartões Pessoais

Localização

N/A

Parceiros

Arsdesign e Gráfica da Câmara Municipal de Loures

Resultados

Foram impressos novos cartões da Organização
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Título

Postais electrónicos de Natal e Aniversário

Localização

N/A

Duração

Último trimestre

Parceiros

Arsdesign
A AIDGLOBAL envia pelo Natal um postal electrónico à sua base de

Resultados
Comunicação/Divulgação

dados, destacando-se membros, voluntários e doadores.
Nos canais de comunicação da AIDGLOBAL (site, redes sociais,
CRM).

Título

Operacionalização do CRM

Localização

Instalações da AIDGLOBAL - Lisboa

Duração

Janeiro a Dezembro

Parceiros

Nível Horizontal
Deu-se

Resultados

continuidade

do

trabalho

estruturante

ao

nível

da

Organização e inserção de todos os contactos da AIDGLOBAL no
CRM. Este trabalho tem sido levado a cabo por um voluntário.
N/A

Comunicação/Divulgação
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Outras Iniciativas
A AIDGLOBAL esforça-se por estar presente em iniciativas que se enquadrem no
trabalho

que

tem

vindo

a

desenvolver,

fazendo-se

representar

pelos

seus

colaboradores ora enquanto espectadores, ora como oradores convidados.
Título

Ciclo de Conferências “Os Jovens do Milénio XII”

Localização

Delegação Regional de Lisboa do Instituto Português da Juventude,
Lisboa
12 de Maio

Duração

Através da gestora de projectos, Cátia Sequeira, foi possível fazer

Resultados

uma

interacção

professores,

com

tendo

os

estudantes

do

ensino

mesmos

visitado

as

secundário
instalações

e
da

AIDGLOBAL.

Comunicação/Divulgação

Nos canais de comunicação da AIDGLOBAL (site, e redes sociais).

Título

Seminário “Liderança de uma Organização Solidária,
Visão do Presente e Futuro”

Localização

Escola Superior de Gestão e Tecnologia do IPSantarem
25 de Novembro

Duração

Reflexão sobre a liderança de uma Organização solidária em
contexto global e a visão do presente e futuro, numa hora de

Resultados

encruzilhadas e incertezas avolumadas. A Presidente da Direcção foi
a oradora.

Comunicação/Divulgação

Nos canais de comunicação da AIDGLOBAL (site, e redes sociais).
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Título

Campanha “Embaixadores da Leitura”
Criação de postais para angariar padrinhos para o apadrinhamento

Projecto

de

bibliotecas

em

Moçambique,

tendo

sido

colocados

nos

expositores da Postalfree.

Localização

Circuito de Lisboa

Duração

Segundo semestre do ano

Parceiros

Postalfree, arsdesign
A Postalfree apoiou a impressão dos postais “Embaixadores da
Leitura”, distribuindo-os pelos seus expositores em Lisboa com o
objectivo de mobilizar indivíduos e entidades públicas e privadas a

Resultados

serem

“Embaixadores da Leitura”, apadrinhando uma biblioteca

escolar, através do apoio financeiro à sua construção, equipamento
e formação de funcionários.

Comunicação/Divulgação

Postalfree e nos canais de comunicação da AIDGLOBAL (site, redes
sociais e e-letter).
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Postal da Campanha Embaixadores da Leitura distribuído pela Postalfree
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Gabinete de Voluntariado
O Voluntariado tem sido uma das áreas estruturantes da AIDGLOBAL. Desde o seu
nascimento, têm sido muitos os que por lá passaram e que contribuíram para o
crescimento da Organização.
O ano de 2011, assinalado como o “Ano Europeu do Voluntariado”, foi especial
para todas as organizações de intervenção social e comunitária. Este Gabinete,
aproveitando toda a atenção que foi dada pelo público em geral ao voluntariado,
direccionou o seu esforço essencialmente em duas vertentes: a reestruturação do
processo de recrutamento de voluntário para o Voluntariado Nacional e o
relançamento de projectos de Voluntariado Internacional.
No âmbito do Voluntariado Nacional, em 2011, foi lançado o “Mapeamento de
Proposta de Voluntariado”, onde, mensalmente, o Gabinete de Voluntariado recolhe,
junto dos restantes sectores da AIDGLOBAL, as necessidades de voluntariado e as
publica no website da Organização. A ideia principal do lançamento deste
documento é tentar conciliar as expectativas dos potenciais voluntários com as
necessidades reais da AIDGLOBAL, algo que não acontecia até à sua criação. O
“Mapeamento de Proposta de Voluntariado” foi lançado em Fevereiro de 2011,
sendo o seu resultado muito positivo, pois, se bem que a AIDGLOBAL passou a ter
menos candidaturas em número, mas as recebidas foram mais especializados e
mais adequadas às reais necessidades da Organização.
No contexto do Voluntariado Internacional, em 2011, a AIDGLOBAL lançou dois
programas: a 2ª Edição de “Nyumba-kaya é o Mundo” e a 1ª edição de “TU Voluntário”. O primeiro projecto pautou-se por oferecer aos aderentes uma
experiência de voluntariado internacional, trabalhando nos vários projectos que a
AIDGLOBAL desenvolve em Moçambique. O segundo consistiu em oferecer a mesma
experiência acrescida da componente de turismo comunitário. Ambos os programas
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têm uma duração mínima de 15 dias e as despesas são da responsabilidade dos
participantes. O interesse do público em geral sobre os dois projetos foi bastante
positivo, tendo o Gabinete recebido 78 pedidos de informação. De entre eles, 33
voluntários fizeram a pré-inscrição, embora a maior parte tenha renunciado a
partir, por motivos de ordem financeira, decorrente da conjuntura socioeconómica,
que

o

país

está

a

atravessar.

Tomando

em

consideração

as

razões

das

desistências, no mês de Setembro, foi reestruturada a 2ª Edição de “Nyumba-kaya
é o Mundo”, tendo sido reduzido substancialmente o donativo de participação
individual. Mas, mesmo assim, o número de voluntários dispostos a partir para
Moçambique não foi considerado suficiente para uma cabal concretização do
projecto.
Para além dos seus próprios programas de voluntariado nacional e internacional, o
Gabinete continuou a elaborar a e-letter informativa “Notícias de Voluntariado”,
onde publicita a Bolsa de Voluntariado, quer da AIDGLOBAL, quer de outras
organizações e fornece recursos para que os voluntários conheçam e se integrem,
na medida do seu interesse, no movimento internacional de voluntariado.
O Gabinete promoveu, ainda, em Fevereiro, o “1º Encontro de Voluntários e
Voluntárias

da

AIDGLOBAL”,

onde

tivemos

a

oportunidade

de

conhecer

pessoalmente alguns dos nossos voluntários e divulgar os projectos do Gabinete,
em particular e, também, os constantes do Plano de Actividades da Organização.
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Projectos em desenvolvimento
Projecto

Mapeamento de Proposta de Voluntariado

Localização

AIDGLOBAL

Duração

De Janeiro a Dezembro

Resultados

11 Voluntários tiveram a oportunidade de colaborar com a
AIDGLOBAL

Divulgação e/ou Notícias

Site da AIDGLOBAL

Projecto

“Nyumba-kaya é o Mundo” – 2ª Edição

Localização

AIDGLOBAL / Delegação da AIDGLOBAL em Moçambique

Duração

De Janeiro a Dezembro

Benificiários

---

Resultados

---

Divulgação e/ou Notícias

Site da AIDGLOBAL

Projecto

“TU - Voluntário” – 1ª Edição

Localização

AIDGLOBAL / Delegação da AIDGLOBAL em Moçambique

Duração

De Janeiro a Dezembro

Benificiários

---

Resultados

---

Divulgação e/ou Notícias

Site da AIDGLOBAL

Projecto

Notícias do Voluntariado

Localização

AIDGLOBAL

Duração

De Janeiro a Dezembro

Benificiários

Mais de 200 voluntários que estavam inscritos na Bolsa de
Voluntários da AIDGLOBAL

Resultados

No total foram elaborados e enviados 4 Notícias de
Voluntariado

Divulgação e/ou Notícias

Envio de e-mail em massa
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Actividades não previstas realizadas
Projecto

1º Encontro de Voluntários e Voluntárias da AIDGLOBAL

Localização

Pousada de Juventude do Parque da Nações - IPJ

Duração

5 de Fevereiro

Benificiários

Voluntários da AIDGLOBAL

Resultados

7 voluntários participaram no evento

Divulgação e/ou Notícias

Site da AIDGLOBAL

1º Encontro de Voluntárias e Voluntários da AIDGLOBAL
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Relatório de Contas de 2011
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Sede Portugal

61

Relatório-económico-financeiro 2011
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65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

Delegação de Moçambique
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Relatório-económico-financeiro 2011
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80

81
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83

Parecer do Conselho Fiscal
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Relatório de Gestão de 2011
Em novembro de 2011, a AIDGLOBAL iniciou o seu sexto ano de vida. Empenhada em
fazer da sua missão a motivação para ultrapassar dificuldades e vencer os desafios
com que, diariamente, se debate, continua a apostar na implementação dos projetos
assentes na corresponsabilização e cooperação com os seus parceiros. No presente
ano, confirma, uma vez mais, que a gestão partilhada é o caminho a seguir.

A nossa atividade durante o ano 2011
Mais um ano que termina, com as contingências de uma crise internacional que se
reflete em inúmeros países, sobretudo no nosso, que para ela, ainda, não encontrou
mecanismos retratores. A crise que se instalou veio para ficar, antevendo quadros de
regressão, quer ao nível económico, quer ao nível da disponibilidade para apoiar
organizações como a AIDGLOBAL, que, contudo, não se circunscreveu ao território
nacional, antes manteve, como anteriormente, as suas ações humanitárias em países
africanos em vias de desenvolvimento, nomeadamente Moçambique, Guiné-Bissau e
Cabo-Verde. Esse quadro de carência refletiu-se, como é natural, na nossa atividade,
tanto na disponibilização de recursos financeiros e de outra natureza, como também
na oferta de serviço de voluntários, agora, em busca de soluções para as suas
próprias vidas.
Não ficámos quietos à espera de melhores dias. Com o dinamismo que nos
caracteriza, procurámos colmatar lacunas e insuficiências, trilhar caminhos nem
sempre fáceis. A Direção forjou novos expedientes para gerir os recursos financeiros
e humanos disponíveis, engendrou malabarismos que só a necessidade aguça,
sistematizou experiências, identificou atalhos de sustentabilidade, despoletou
criatividades nas áreas da Cooperação para o Desenvolvimento e da Educação para
o Desenvolvimento, investiu nas capacidades insondadas dos Gabinetes de Formação,
de Projetos, de Comunicação, de Voluntariado.
E esse esforço sobre-humano deu frutos, destacando-se o início de dois projetos, um
em Portugal e outro em Moçambique e ainda a criação de uma nova oferta de
serviços na área da Educação para o Desenvolvimento: os Ateliers “O Mundo em
Nós”.
Parece fácil?! Não, não foi... Chegámos ao final do ano de 2011 com 4 892,94€
negativos, SE BEM QUE com a situação económico-financeira da Organização
equilibrada. Graças ao nosso fundo social a que tivemos de recorrer para colmar os
negativos, ultrapassámos a situação e temos, já, alguns projetos em curso que
reporão, no fim de 2012, a situação de estabilidade da AIDGLOBAL. A nossa

85

experiência diz-nos que teremos economizado recursos para cerca de quatro meses
de atividade estrutural.
É com uma pontinha de orgulho que podemos continuar a afirmar que tudo fizemos
para merecer a confiança, tanto dos nossos parceiros e patrocinadores, que muito
respeitamos, como o reconhecimento dos nossos pares, sempre sob a égide da
sustentabilidade e na prossecução dos objetivos delineados. Fazemos da clareza e da
transparência a imagem da nossa Organização. Damos a conhecer a quem connosco
interage os nossos métodos, os nossos processos, mas também as nossas
expectativas. Por isso, nos empenhámos em ter as nossas contas auditadas.
No Relatório de Atividades de 2011, anexo às contas, apresenta-se uma análise
individual e pormenorizada da origem e aplicação dos fundos alocados a cada
projeto.
O saldo das contas do ano, num total de 4 892,94€ negativos, vai passar para o
Fundo Social e reflete as contrariedades que tivemos ao longo do ano, mas sempre
na perspetiva de que o suporte de atividade futura, tanto em projetos correntes,
como nos vindouros, é, para a nossa Organização, o mais importante.
As Receitas, num total de 53 591,68€ são referentes a donativos generosos, em
dinheiro ou em bens, que asseguram a sustentabilidade da nossa atividade em
projetos de apoio a populações com quem os partilhamos.
As contas de Receita de 2011 não refletem os apoios recebidos para os projetos em
Moçambique e que estão, em conta corrente, aguardando serem transferidos, num
total de 31 179,19€, e que, nas contas do Ativo, aparecem na rúbrica de Depósitos
Bancários.
Constituem parte integrante das receitas da AIDGLOBAL a parceria com a Câmara
Municipal de Loures na execução de um projeto, a comparticipação do IPAD –
Instituto Português para o Desenvolvimento, iniciativas de angariação de fundos,
apoios concedidos por empresas ao abrigo da Responsabilidade Social,
nomeadamente para realização dos projetos em Moçambique e, ainda, a quotização
de membros.
Toda a nossa atividade se baseou em atos e decisões sempre norteados pelo
respeito pelas nossas convicções e finalidades.
As Receitas acima referenciadas foram utilizadas e estão indicadas pelas linhas de
Fornecimentos e Serviços Externos e Custos com Pessoal e outras despesas inerentes
ao funcionamento da nossa Organização, na sua esmagadora maioria imputados a
projetos.
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Atividade em Moçambique no ano de 2011

Moçambique tem vindo a crescer em projetos e resultados, bem como em
reconhecimento por parte dos nossos parceiros e entidades financiadoras. 2011 foi
um ano particularmente feliz na gestão de diversos desafios que se impuseram à
equipa da AIDGLOBAL, em Moçambique.
Para começar, o projeto “ Mulheres do Chimundo Unidas para o trabalho e Saúde”,
financiado pelo Fundo Canadiano de Apoio a Iniciativas de Desenvolvimento Local,
teve, em novembro, a sua bem-sucedida conclusão e conseguiu ver atingidos os
objetivos do projeto, destacando-se a capacitação das 30 mulheres em atividades
geradoras de rendimento, a aquisição e disponibilização de uma moageira para este
grupo e ainda a construção de um forno comunitário.
Março de 2011 marca o arranque do primeiro projeto cofinanciado pelo então
Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento (IPAD), atualmente fundido com o
Instituto Camões – Instituto da Cooperação e da Língua - que permitirá a
constituição, equipamento, fornecimento de fundo documental e mobiliário de 8
bibliotecas escolares, às quais se junta um modelo de biblioteca móvel – a
“bibliotchova”, criado pela AIDGLOBAL. Para a realização deste projeto, a nossa
Organização conta com parcerias estruturais, nomeadamente com o programa de
Rede de Bibliotecas Escolares do Ministério da Educação Português. Este projeto tem
ganho grande notoriedade, quer em Portugal, com a angariação de financiadores
através da Campanha “ Embaixadores da Leitura”, quer, ainda, em Moçambique,
através da divulgação das suas atividades nos meios de comunicação.
No fecho do ano, a equipa da AIDGLOBAL contou com mais uma conquista ao nível
da promoção da literacia digital: no âmbito de uma parceria com a Fundação PT,
conseguiu fazer chegar computadores a Moçambique, tendo sido feita a sua
distribuição por várias instituições.
2012 Avizinha-se como um ano determinante para o trabalho que a AIDGLOBAL
realiza nesse país, no que diz respeito à conclusão bem-sucedida do projeto das
bibliotecas e à conquista de novas oportunidades de trabalho na área da Educação e
Bibliotecas.
Perspetivas para 2012
O Plano e Orçamento para 2012 são baseados nos projetos, que devido às suas
boas práticas e avaliação positiva, continuam a ser financiados. Novos projetos se
avizinham, aguardando-se resposta a várias candidaturas submetidas a diferentes
financiadores e que refletem o crescendo da nossa capacidade de executar e dar
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Orçamento para 2012
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