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Distrito do Chibuto, Moçambique, no 1 de junho de 2013. FOTO/Castigo Tchume

RESUMO EXECUTIVO
Não adianta dizer: ‘Estamos fazendo o melhor que podemos’.
Temos que conseguir o que for necessário."
Winston Churchill

No início de janeiro, a BBC Mundo noticiava: "A economia
global continua sem descolar. O Fundo Monetário Internacional (FMI) que, em janeiro de 2014, previu uma forte
recuperação global, foi moderando seu otimismo ao longo
do ano”. E foi assim que, em 2015, o mundo assumia que,
na comparação com a crise financeira de 2008, o cenário
para 2015 não seria encorajador.

Cidadania Global, um projeto com a duração de três anos
(2013-2016), que prevê a publicação de um manual de
formação nas línguas dos países participantes.

Obviamente projetos ambiciosos que, no entanto, uniram,
no seu patrocínio entidades e empresas significativas e, no
seu desempenho, as vontades e o saber de técnicos, colaboradores, voluntários, cooperantes ocasionais e simpatiConsciente da situação que pressagiava a diminuição das zantes, aos quais a AIDGLOBAL deixa uma palavra de
verbas e decréscimo das doações, a AIDGLOBAL elaborou agradecimento.
um Plano de Atividades mais modesto do que os anteriores
e contendo dinâmicas geograficamente alargadas para Confiante no futuro, a Organização segue na senda da
angariação de fundos. Algumas não chegaram a ocorrer - a determinação de Winston Churchill - "Um pessimista vê
8ª edição do “Fado acontece” e a 3ª do “Humor acontece” uma dificuldade em toda a oportunidade, um otimista vê
uma oportunidade em toda a dificuldade."
ficaram-se por Lisboa.
Todavia, traçando armas, a AIDGLOBAL foi à luta e outras E a AIDGLOBAL está, intrinsecamente, confiante no porcontribuições solidárias surgiram, nomeadamente da parte vir…
de clientes fidelizados da companhia aérea portuguesa que
Presidente da Direção
doaram as suas milhas através do Serviço TAP Victoria, da
Bookandhelp que permitiu que nas reservas de hotéis on
Susana Damasceno
line, por cada noite dormida, um pequeno contributo viesse
engrossar os donativos, das Finanças que continuaram a
possibilitar a consignação de 0,5% do IRS a instituições
particulares de solidariedade, de doações para a campanha que viabilizará a construção da Biblioteca de Mahuntsane, em Moçambique, dos donativos, este ano em
menor escala, de empresas, instituições e particulares.
Se bem que parcos, esses apoios foram fundamentais para
cumprir a missão primordial da Organização: contribuir
para um Mundo mais justo e sustentável, segundo duas
linhas de ação - Educação para a Cidadania Global, em
Portugal e Cooperação para o Desenvolvimento, nos países da CPLP, atualmente limitada a Moçambique.
A AIDGLOBAL, estendendo a sua ação à Europa, emparceirou com outras ONGD - de Portugal, Alemanha e Roménia - no estudo sobre factos e necessidades da Educação para a Cidadania Global nestes três países, contribuindo para o desenvolvimento de cursos de formação direcionados para representantes da sociedade civil, preparandoos para atuarem como multiplicadores em Educação para a
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Organigrama
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Biblioteca Municipal de Chókwè, 8 de fevereiro de 2013. FOTO/Castigo Tchume

COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO

A AIDGLOBAL foi fundada há 10 anos e, deste então,
tem vindo a atuar na área da Cooperação para o Desenvolvimento, mais concretamente, na promoção de uma
Educação de Qualidade, através da criação de bibliotecas
escolares e apoio de bibliotecas municipais, no Distrito do
Chibuto, Província de Gaza, Moçambique, onde dispõe
de uma Delegação, desde 2009. Todas as atividades
realizadas nesse país de língua oficial portuguesa se
desenvolvem no âmbito do programa “Passaporte para a
Leitura” que, por sua vez, se traduz em vários projetos,
com a finalidade de combater a iliteracia, promover o
acesso ao livro, e, acima de tudo, promover a Língua
Portuguesa.
Ao longo destes 10 anos de vida, a AIDGLOBAL apetrechou 3 bibliotecas municipais, criou 27 bibliotecas escolares, entre as quais 6 em edifício, 11 Bibliotchovas (modelo
de biblioteca móvel criado pela AIDGLOBAL) e 10 Maletas
de Leitura (bibliotecas portáteis) e distribuiu mais de 40 mil
livros e 129 computadores. Complementarmente, a
AIDGLOBAL tem vindo a realizar ações de capacitação
para professores e técnicos bibliotecários em “Gestão de
Fundo Documental” e “Dinamização da Leitura”. No Distrito do Chibuto, foram envolvidos 487 professores e mais de
23 900 alunos na promoção de atividades de animação da
leitura e, ainda, 338 pessoas foram formadas na área da
gestão de bibliotecas e dinamização da leitura.
No âmbito do projeto “Animação da Leitura”, a Organização realizou várias atividades de promoção da leitura,
junto de crianças e jovens, nas escolas apoiadas pela
AIDGLOBAL que possuem biblioteca.

No ano de 2015, o trabalho da Organização e, mais concretamente, da Delegação de Moçambique, centrou-se na
monitorização e acompanhamento das bibliotecas apoiadas, no acompanhamento do trabalho dos professores
capacitados, na catalogação e arrumação dos livros doados e na realização e cumprimento dos planos de atividades de cada biblioteca.
Em julho de 2015, a gestora do Gabinete de Projetos da
AIDGLOBAL, Sofia Lopes, e uma professora voluntária,
que integrou o projeto “Educar para Cooperar” - Loures
(3ª ed.), do Agrupamento de Escolas de Catujal-Unhos,
deslocaram-se ao Chibuto para dinamizar os workshops
para professores subordinados ao tema “A matemática e
a cidadania global através do livro”. Nestas sessões, os
professores tiveram a oportunidade de conhecer o trabalho que a AIDGLOBAL realiza em Portugal, de aprofundar
a importância que tem a abordagem dos valores de cidadania global junto dos alunos e de conhecer algumas
técnicas para articulação dos temas com os conteúdos da
disciplina de matemática.
Em Portugal, a equipa está em constante recolha de livros doados por apoiantes da Organização, com destino
às bibliotecas moçambicanas. Em virtude de não estar
previsto o envio de um contentor com todas as doações,
a AIDGLOBAL conta com o apoio de outras instituições e
empresas, no transporte.
Esteve, também, ao longo de todo o ano, a decorrer, em
Portugal e Moçambique, a campanha de angariação de
fundos “Vamos construir a Biblioteca de Mahuntsane”,
que visa a recolha de 7 000€ para a construção de uma
biblioteca na Escola Primária de Mahuntsane.

40.000 livros entregues e 129 computadores doados; 487 professores e
23.900 alunos envolvidos; 338 educadores e técnicos formados em Gestão
de Bibliotecas; 27 bibliotecas criadas, das quais

6 em edifício,

11 Bibliotchovas e 10 Maletas de leitura.
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Utilizadores da Biblioteca Municipal do Chibuto. Abril 2015. Foto: AIDGLOBAL

Atividades de “Animação da Leitura”. 2015. Foto: AIDGLOBAL
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Distrito do Chibuto, Moçambique, no 1 de junho de 2013. FOTO/Castigo Tchume

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 capacitação
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, um projeto do qual
resultou a criação da Rede de Bibliotecas Escolares do
Distrito do Chibuto, que se multiplicou, no ano de 2014.
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.

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
Realizou, também, ações de capacitação para professores 1º e 2º Graus no Distrito do Chibuto: Uhamuza, Banhel,
e atividades de dinamização da leitura, junto de crianças e Bucuxa, Chiconelane, Eduardo Mandlane, Chaimite,
jovens.
Magunganine, Malehice B/2, Chégua e Samora Machel
B/C.
No ano de 2015, o trabalho da AIDGLOBAL em Moçambique, centrou-se na monitorização das bibliotecas criadas e
apoiadas pela Organização. Tem sido feito o acompanhamento e apoio ao nível da catalogação dos livros, da elaboração e cumprimento do plano de atividades de cada biblioteca e das dinâmicas que têm sido desenvolvidas ao nível da
animação da leitura com os alunos.

Arrumação dos livros na Escola Primária de 1º e 2º Graus de Macunene. Setembro 2015. F OTO:AIDGLOBAL
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EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA GLOBAL

“A Educação para a Cidadania Global (ECG) pretende ser
transformativa, envolvendo os alunos na construção de
conhecimentos, capacidades, atitudes e valores basilares
para a promoção do respeito pelos direitos humanos, justiça social, paz, diversidade, igualdade de género e sustentabilidade ambiental” (UNESCO, 2015). Neste âmbito, visa
“capacitar os indivíduos para a reflexão crítica sobre os
legados e os processos das suas culturas, para imaginarem soluções futuras diferentes e para assumirem responsabilidade sobre as suas decisões e ações” (Andreotti2,
2014, p. 63).
Perfilhando esta visão, a ECG proporciona aos alunos
competências e oportunidade para reivindicarem os seus
direitos e assumirem deveres como cidadãos responsáveis
e participativos na sociedade atual e futura. A aprendizagem ao longo da vida, tendo início na infância e continuando até à idade adulta, através de abordagens formais, nãoformais e informais de educação, é essencial para a consecução da ECG.
A Organização tem vindo a atuar nesta área, promovendo
atividades junto de professores e alunos de escolas de
Lisboa e Loures, através do projeto “Educar para Cooperar”, que já envolveu, até à data, mais de 3 400 alunos e
350 professores, em 11 centros de ensino.

que cidadãos de seis municípios compreendam as causas
relacionadas com os problemas do desenvolvimento, a
partir do património dos seus concelhos, com vista à promoção de uma cidadania global ativa na construção de
sociedades mais justas, equitativas e sustentáveis.
Nesta área, a AIDGLOBAL tem, também, dinamizado,
desde 2012, várias sessões de Educação para a Cidadania
Global, junto de crianças e pais, a partir da leitura dos livros “A Formiga Juju na Cidade das Papaias” e “A Formiga
Juju e o Sapo Karibu”. A Organização abraçou o Movimento da Formiga Juju, em Portugal, incentivada pelas fortes
mensagens que transmite. A AIDGLOBAL tem vindo a
promover a ligação entre Moçambique e Portugal, o respeito pelo ambiente e pela não discriminação pela diferença,
levando estes contos a escolas, bibliotecas, livrarias e
editoras, contando, em 2015, com o gesto voluntário e a
ajuda preciosa de um grupo de contadores de histórias
comprometidos com a causa: Rita Marques, António Gouveia, Inês Cardoso e alunas do Centro Educativo da Bela
Vista.

Atualmente está, também, em curso o projeto europeu
“Despertar para a Educação Global”, que visa disseminar
os valores da Educação para a Cidadania Global através
de ações de formação, decorridas no ano de 2015, e de
um manual sobre a temática, a realizar em 2016, para
Em setembro de 2015, chegou ao fim a terceira edição do Organizações da Sociedade Civil, nos 3 países parceiros:
projeto “Educar para Cooperar - Loures”, no Agrupamento Portugal, Alemanha e Roménia.
de Escolas Catujal - Unhos, que desenvolveu, num espaço
temporal de dois anos, atividades com professores e alunos, articulando os temas da Cidadania Global com o currículo oficial das disciplinas do 2º ciclo. O projeto culminou
com a realização do seminário “A articulação da Educação
para a Cidadania Global com o currículo”, que contou com
oradores nacionais e internacionais, especializados nas
temáticas.
Dando continuidade ao trabalho que tem desenvolvido
nesta área, a AIDGLOBAL iniciou, em outubro de 2015, o
projeto “Educar para Cooperar: a Rota Histórica das Linhas
de Torres e a Cidadania Global” procurando contribuir para Semana de Educação para o Desenvolvimento, no Agrupamento de
Escolas Catujal-Unhos. Abril 2015. Foto: AIDGLOBAL
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Semana de Educação para o Desenvolvimento, no Agrupamento de Escolas Catujal-Unhos. Abril 2015. Foto: AIDGLOBAL

Aula de 5º ano de História, no Agrupamento de Escolas Catujal-Unhos. Fevereiro 2015. Foto: AIDGLOBAL
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Agrupamento de Escolas da Bobadela, Concelho de Loures, fevereiro de 2013. FOTO/Hugo Marques

Educar para Cooperar — Loures (3ª ed.)

Localização: Concelho de Loures, Portugal.
Duração: De setembro de 2013 a setembro de 2015.
Contexto: "Educar para Cooperar - Loures “(3ª ed.) é
um projeto de Educação para a Cidadania Global, decorrido nos anos letivos 2013/2014 e 2014/2015, que seguiu
os princípios orientadores da Estratégia Nacional de
Desenvolvimento da Educação (2009) com o principal
objetivo de contribuir para um mundo no qual as escolas
sejam espaços de construção de cidadãos críticos e
participativos e que promovam a transformação social. O
projeto visava, no seu todo, capacitar professores e educadores em Educação para a Cidadania Global, promover a articulação dos conteúdos dos currículos oficiais
aos temas da Educação para a Cidadania Global, disponibilizando recursos e materiais pedagógicos, sensibilizar alunos para as diversas temáticas de Educação para
a Cidadania Global, recorrendo a dinâmicas que promovessem, simultaneamente, a participação cívica e a
consciência do papel de cada um em prol de um mundo
mais justo e solidário.
Em contexto de sala de aula, os temas abordados focalizaram o Consumo Responsável, a Pobreza, o Direito à
Alimentação, os Direitos Humanos, o Voluntariado nacional e internacional, a Interculturalidade, o Conflito e a

lidade, combater doenças e melhorar a saúde materna)
e a Cooperação para o Desenvolvimento. Seis professoras de cinco turmas diferentes do segundo ciclo foram as
responsáveis pela integração dos temas no currículo
escolar, pelas participações em conferências e pela criação de um manual de boas práticas, devidamente acompanhadas e assessoradas pela equipa técnica da
AIDGLOBAL, ao longo do projeto, que teve a duração de
dois anos e terminou no passado mês de setembro.

Atividades desenvolvidas em 2015:
- Formação para professores “Educar para Cooperar
Através da Escola — Oficina de Educação para o
Desenvolvimento” - com a duração de 60 horas;
- Semana de Educação para o Desenvolvimento no
Agrupamento de Escolas Catujal-Unhos 13 a 17 de abril
- “A Matemática e a Cidadania Global através das Histórias” - Workshops realizados em 10 escolas moçambicanas, apoiadas pela AIDGLOBAL, dinamizados pela
Gestora do Gabinete de Projetos, Sofia Lopes, e por uma
voluntária e professora do Agrupamento de Escolas
Catujal-Unhos, Ana Lúcia Mendes;
- Elaboração do “Manual de Educação para a Cidadania
Global”;

Semana de Educação para o Desenvolvimento, no Agrupamento de
Escolas Catujal-Unhos. Abril 2015. Foto: AIDGLOBAL

Paz, o o Acesso Universal à Educação, o Desenvolvimento Sustentável, a Igualdade de Género e as Desigualdades Mundiais, o Acesso à Saúde (reduzir a morta-

- Elaboração do website
www.educarparacooperar.pt

do

projeto

- Realização do seminário final do projeto “A articulação
da Educação para a Cidadania Global com o currículo”,
no dia 10 de outubro, para apresentação do Manual e
dos resultados de dois anos de projeto.
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2015| 15

Seminário “A articulação da Educação para a
Cidadania Global com o currículo”
O seminário realizou-se no dia 10 de outubro, no Museu
da Cerâmica de Sacavém, e o programa contou com
oradores, nacionais e internacionais, especializados em
Educação para o Desenvolvimento, com enfoque na
Educação para a Cidadania Global, e parceiros do projeto “Educar para Cooperar” – Loures “ (3ª ed.). A abertura da sessão ficou a cargo da Dr.ª Maria Eugénia Coelho, Vereadora da Educação da Câmara Municipal de
Loures, autarquia parceira deste projeto. O seminário
contou, também, com a Coordenadora da Equipa de
Educação para o Desenvolvimento da Direção-Geral de
Educação, Dra. Maria José Neves, e da Presidente da
Escola Superior de Educação, Doutora Cristina Loureiro,
que fizeram uma análise ao papel da escola na criação
de uma sociedade mais participativa e responsável, a
partir da tomada de consciência das interdependências e
das desigualdades mundiais. Diretamente da Alemanha,
a Dra. Sigrid Schell-Straub da ONGD Epiz, especializada
em Educação para o Desenvolvimento deu o seu testemunho relativamente ao trabalho que é desenvolvido
nesta área naquele país. Esta foi, também, uma forma
de apresentar os resultados do trabalho efetuado nos
últimos dois anos letivos, de ouvir os testemunhos das
docentes participantes no projeto e de divulgar o Manual
de apoio ao professor elaborado pela Organização, que
contém propostas de integração de temáticas como a
interculturalidade, a igualdade de género, os direitos
humanos, o acesso à terra, entre outras, no currículo

oficial de disciplinas do 2º ciclo. Cada instituição representada no seminário recebeu um exemplar do Manual,
também disponibilizado no site do projeto. O encerramento do seminário “A articulação da Educação para a
Cidadania Global com o currículo” ficou a cargo da Dra.
Ana Cristina Sampaio do Centro de Formação Loures
Oriental, instituição que acreditou o Seminário como uma
ação de formação de curta duração, para efeitos de carreira docente.
Resultados alcançados no âmbito do projeto:
- Integração da ECG em 134 aulas, por parte de seis
professoras de cinco turmas dos 2º e 3º ciclos;
- Promoção de duas ações de formação de professores
creditadas;
- Organização de duas Semanas de Educação para o
Desenvolvimento, na Escola Básica do Catujal;
- Participação das seis professoras em seis seminários,
a nível nacional, de partilha de boas práticas, e nove
workshops para docentes e futuros docentes;
- Realização de dez workshops subordinados ao tema
“A Matemática e a Cidadania Global através dos livros”,
no Distrito do Chibuto, em Moçambique;
- Criação e divulgação de um Manual de boas práticas,
elaborado a partir das planificações das professoras
dinamizadoras;
- Elaboração e lançamento do website do projeto, no
qual são disponibilizados recursos pedagógicos e o Manual.
Parceiros:

Apoio:

Co - financiador:

Seminário “A articulação da Educação para a Cidadania Global com o
currículo”, 10 de outubro de 2015. Foto: AIDGLOBAL
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Educar para Cooperar — a Rota Histórica das Linhas de Torres e a
Cidadania Global

suporte às visitas de estudo, Círculos de Aprendizagem, 6
Semanas de Educação para o Desenvolvimento, a criação de percursos de Geocaching e a conferência “A Rota
Histórica das Linhas de Torres e a Cidadania Global”.
Atividades realizadas em 2015:

Localização: Concelhos de Arruda dos Vinhos, Loures,
Mafra, Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras e Vila
Franca de Xira

- Reuniões com as autarquias parceiras e agrupamentos
de escolas dos concelhos, para apresentação do projeto;
- Planeamento das atividades a iniciar em 2016, que incluem ações de formação para professores.

Duração: De setembro de 2015 a agosto de 2017
Contexto: “Educar para Cooperar: a Rota Histórica das
Linhas de Torres e a Cidadania Global” pretende dar continuidade ao trabalho que a AIDGLOBAL tem desenvolvido e, assim, sensibilizar alunos, professores, atores de
desenvolvimento local e cidadãos dos seis municípios
parceiros para as temáticas e valores da Educação para a
Cidadania Global, e a mobilizá-los para a sua promoção,
articulando com o património da Rota Histórica das Linhas
de Torres.

Parceiros:

Neste projeto, destaca-se o tema das Invasões Francesas
em território português, no séc. XIX, na medida em que a
luta contra o domínio francês teve profundas repercussões sociais, económicas e ambientais. Apesar de
Portugal ter garantido a independência, o país ficou em
extrema pobreza e os recursos naturais de parte do território foram destruídos. Partindo deste contexto, os beneficiários do projeto serão levados a refletirem sobre as
causas atuais da guerra, da pobreza, das desigualdades
sociais, do desrespeito pelos direitos humanos e sobre o
contributo de cada um para minorar as suas consequências.
Entre as atividades a desenvolver nas escolas dos seis
municípios, constam: a sensibilização de 12 turmas dos
2º e 3º ciclos para as temáticas de Educação para a Cidadania Global, 6 ações de formação, 2 workshops sobre
Educação para a Cidadania Global, um estudo sobre a
ligação do património da Rota Histórica das Linhas de
Torres à Cidadania Global, uma Maleta Pedagógica para

Co-financiador:
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Sessões de Educação para a Cidadania Global

Workshop “Será que és um Cidadão Global?”
Localização: Escola Superior de Educação de Lisboa
Data: 15 de maio de 2015

Compreensão Intercultural”. Com o objetivo de sensibilizar
para os temas da interculturalidade e intolerância, a equipa
do Gabinete de Projetos da AIDGLOBAL realizou 3 dinâmicas que colocaram os participantes a refletirem e a repensarem atitudes: a primeira intitulada “Encontro de culturas”,
que passava pelo confronto e representação teatral de
duas culturas com diferentes características de comunicação; seguiu-se “Será que és um cidadão global?”; e por fim,
a partir de uma notícia publicada num jornal português
sobre a exploração de imigrantes, os presentes dividiram-

Contexto: A convite da Escola Superior de Educação de
Lisboa (ESE), e como forma de celebrar o dia da ESE, que
tinha como tema a Cidadania Global, a AIDGLOBAL realizou a sessão “Será que és um Cidadão Global?”. Esta
atividade de promoção da Educação para a Cidadania
Global, realizada no átrio da entrada da Escola, foi dinamizada pelo Gabinete de Projetos da AIDGLOBAL e destinava-se a todos os estudantes que fossem por ali passando e
demonstrassem interesse em participar. A partir do mapamundo gigante, os alunos teriam de responder a algumas
questões sobre determinada problemática em determinado
país. A dinâmica contou com cerca de 30 participantes e
tinha como objetivo alertar e sensibilizar para as problemáWorkshop “New Deal—Tolerância e Compreensão Intercultural”. Junho
ticas e desigualdades globais.
2015. Foto: AIDGLOBAL

se em três grupos, nos quais cada um representava uma
entidade: uma associação de defesa dos imigrantes, uma
empresa local e uma Junta de Freguesia.
Workshop “Será que és um Cidadão Global?”
Localização: Escola Básica do Catujal
Data: 9 e 12 de dezembro de 2015

Workshop “Será que és um Cidadão Global?”, Maio 2015.
Foto: AIDGLOBAL

Workshop “New Deal—Tolerância e Compreensão
Interculural”
Localização: Évora
Data: 25 de junho de 2015
Contexto: No âmbito de “A New Deal for Youth
Employment”, projeto da Organização Não Governamental
para o Desenvolvimento (ONGD) Monte –
Desenvolvimento Alentejo Central A.C.E., a AIDGLOBAL
realizou as atividades “New Deal | Tolerância e

Contexto: No âmbito da representação do Grupo de
Trabalho de Educação para o Desenvolvimento da Plataforma Portuguesa das ONGD, a AIDGLOBAL realizou a
dinâmica, com a duração de 3h cada, para alunos do 9º
ano, no âmbito da disciplina de Geografia. A partir de um
mapa-mundo, os alunos refletiram sobre algumas problemáticas ligadas às migrações, direitos humanos, consumo
sustentável, entre outros. De seguida, através do jogo
"Concordo/Não Concordo" deram as suas opiniões em
relação a comportamentos e atitudes do dia-a-dia, em prol
de um mundo mais justo e sustentável. No final, foi promovida uma “Chuva de Ideias” sobre projetos que os alunos
podem realizar na sua escola ou comunidade, ligados aos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que irão
ser desenvolvidos e acompanhados pela professora, ao
longo do ano letivo.
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Movimento da Formiga Juju em Portugal

A 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 da organização de atividades pedagógicas,
movimento promove a difusão de valores como a solidariedade, a diversidade, a criatividade, a defesa do meio
ambiente e a cidadania. Foi incentivada pela forte mensagem que esta Formiga transmite, que a AIDGLOBAL
assumiu a dinamização do Movimento Formiga Juju em
Portugal.
Direcionado para crianças em situação de vulnerabilidade, viu publicado, até à data, três contos infantis para
serem distribuídos gratuitamente pelas escolas e instituições de crianças moçambicanas: “A Formiga Juju na
Cidade das Papaias” , “A Formiga Juju e o Sapo Karibu”
e a “Fomiga Juju e o Professor Mosquito”.
A AIDGLOBAL tem promovido várias sessões de
Educação para a Cidadania Global, a partir dos contos,
em bibliotecas municipais, escolas e espaços públicos de
Lisboa. O ano de 2015 foi muito preenchido para a formiga moçambicana que veio até Portugal partilhar os seus
valores enquanto cidadã global, tendo, inclusivamente,
chegado mais longe, geograficamente. No total, a
AIDGLOBAL dinamizou 10 sessões dos contos da Juju,
em Lisboa, Sintra, Paço de Arcos e Lagos. Às dinamizações dos contos, segue-se, normalmente, uma sessão
de Educação para a Cidadania Global, através de jogos,
pinturas e desenhos.

“A Formiga Juju e o Sapo Karibu”, na Escola Básica de Massamá, com
António Gouveia. Foto/AIDGLOBAL

A Formiga Juju nas Festas do Associativismo de Loures. Julho 2015. Foto:
AIDGLOBAL

Para iniciar o ano de 2015, no dia 26 de janeiro, Rita
Marques, voluntária da AIDGLOBAL, deslocou-se até ao
Colégio Quinta dos Girassóis, em Massamá, e levou consigo a Formiga “com olhos cor de caju”. A 7 de abril, foi a vez
de António Gouveia, contador de histórias do grupo internacional Contabandistas, se dirigir às crianças da Escola
Básica de Massamá. A Escola Básica Vasco da Gama, em
Lisboa, acolheu a dinamização do conto, pela voz de
Susana Damasceno, Presidente da AIDGLOBAL. No decorrer da semana de Educação para o Desenvolvimento,
no Agrupamento de Escolas de Catujal-Unhos, no âmbito
do projeto “Educar para Cooperar - Loures” (3ª ed.),
António Gouveia levou a história da Juju aos mais pequenos. Como forma de celebração do Dia da Criança, no dia
1 de junho, mas desta vez no Colégio da Torre, em Paço
de Arcos, o contador de histórias repetiu a experiência.
Como forma de terminar o ano letivo, no dia 12 de junho,
duas turmas do 5º ano da Escola Básica do Catujal, viveram as aventuras da Formiga pela mão de duas alunas do
Centro Educativo da Bela Vista. Após um convite para
participar na Festa do Associativismo de Loures, Susana
Damasceno “vestiu” novamente a pele da Juju e dinamizou
a sessão para os visitantes. Por fim, Inês Cardoso, voluntária da AIDGLOBAL, deu a conhecer às crianças algarvias,
mais concretamente de Lagos, as aventuras desta formiga
que se veste de capulana. Vários têm sido os voluntários
que têm dado voz ao Movimento, partilhando com miúdos
e graúdos as aventuras da Formiga Juju.
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André Gago, Feira do Livro de Lisboa , maio de 2013. Foto/Marta Ventura

Despertar para a Educação Global / Facilitating Global Learning

Localização: Portugal, Alemanha e Roménia.
Duração: De 1 de abril de 2013 a 31 março de 2016.
Contexto: O projeto "Despertar para a Educação Global /
Facilitating Global Learning" visa 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 (ECG), assim
como, também, a estruturação de um curso de formaçãomodelo para agentes multiplicadores. O grande objetivo
deste projeto 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, a partir de um Manual.
Nos meses de fevereiro, março e abril, a AIDGLOBAL e o
Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF) promoveram o curso
“Global What? - Formação em Educação para a Cidadania
Global”, que constou de 10 sessões presenciais e 40 horas
de tutoria online. Destinando-se a técnicos e voluntários de
Organizações da Sociedade Civil, as ações tinham como
objetivo contribuir para uma melhoria na qualidade da Educação para a Cidadania Global na educação não formal,
através do reforço de competências, conhecimentos e da
compreensão da teoria e da prática.
Também no âmbito do projeto, realizou-se na Roménia,
país parceiro do projeto, nos dias 10, 11 e 12 de março, o
segundo encontro de coordenação, no qual participaram
representantes das seis organizações parceiras dos três
países europeus e se encontraram para partilharem as
experiências e os resultados dos cursos de formação de
agentes multiplicadores em Educação para a Cidadania
Global.
Foi, também, realizada a Mesa Redonda “A Cidadania
Global – metodologias e troca de experiências”, em Fátima,
no dia 24 de novembro, na qual foram partilhados projetos
de Educação para a Cidadania Global de alguns dos municípios presentes (Cascais, Loures, Seixal, Palmela, Grândola e Amadora), nomeadamente o projeto da AIDGLOBAL
“Educar para Cooperar: a Rota Histórica das Linhas de
Torres e a Cidadania Global”.

Assinalando o último semestre do projeto, aconteceu na
Alemanha, nos dias 2, 3 e 4 de dezembro, a última reunião
entre as organizações parceiras. Neste encontro, para
além de aspetos de coordenação, foram apresentados os
resultados dos cursos de formação e debatidos os conteúdos do Manual de formação em Educação para a Cidadania Global, a ser publicado nos três países parceiros, em
março de 2016, e traduzido nas respetivas línguas: português, alemão e romeno.
Atividades realizadas em 2015:
- Formação “Global What—Formação em Educação para a
Cidadania Global”, dividida em 10 sessões;
- Reunião de coordenação do projeto—10, 11 e 12 de
março, na Roménia;
- Mesa Redonda—24 de novembro, em Fátima;
- Reunião de coordenação do projeto—2, 3 e 4 de
dezembro, na Alemanha.

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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REPRESENTAÇÕES E PARTICIPAÇÕES

Grupo de Trabalho de Educação para o Formações externas e Seminários
Desenvolvimento da Plataforma Portuguesa das ONGD
No âmbito da participação da AIDGLOBAL na Plataforma
de ONGD e em outros foros de discussão, a equipa da
Organização tem marcado presença nas seguintes formações e seminários de diversa área:

Localização: Portugal

- Workshop - EU Grants Management , 24 e 25 de
fevereiro.

Entidade formadora: Plataforma Portuguesa das ONGD
Contexto: Este grupo de trabalho é composto por
dezassete ONGD, incluindo a AIDGLOBAL, que se reúnem
mensalmente para partilhar experiências e planear
atividades, visando reforçar o papel da Educação para o - Formação - Angariação de Fundos, 8 e 9 de abril
Desenvolvimento na sociedade.
Entidade formadora: Call to Action

Outras representações e participações
- Palestra para alunos na Casa Pia sobre o Ano Europeu
para o Desenvolvimento. No dia 11 de maio, Susana
Damasceno dinamizou uma sessão de esclarecimento
acerca do Ano Europeu para o Desenvolvimento, sobre
voluntariado, sensibilizando os alunos para se mobilizarem
e agirem em prol de um mundo mais justo, ao mesmo tempo que deu a conhecer o trabalho da AIDGLOBAL.

- Formação - Avaliação de Impacto e Mapeamento de
Resultados, 13, 14 e 20 de abril
Entidade formadora: Plataforma Portuguesa das ONGD

- Formação - Avaliação de Impacto e Mapeamento de Resultados (2ª edição), 16, 17 e 23 de junho
Entidade formadora: Plataforma Portuguesa das ONGD

- Formação - Estratégia de Social Media nas ONG, 30 de
junho, 1 e 2 de julho
Entidade formadora: Plataforma Portuguesa das ONGD

Palesta na Casa Pia de Lisboa. Maio 2015. Foto: AIDGLOBAL
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EVENTOS DE ANGARIAÇÃO DE FUNDOS

O Fado Acontece - 8ª edição

Ensaio Geral Solidário “Giselle”

Data: 11 de novembro de 2015.

Data: 28 de abril de 2015

Resumo: No âmbito das comemorações dos 10 anos da
AIDGLOBAL, realizou-se, no dia 11 de novembro, pelas
21h30, no Cinema São Jorge, a 8ª edição da gala solidária “O Fado Acontece”, com a presença habitual de grandes vozes do fado. A edição de 2015 contou, como habitualmente, com um cartaz de grandes artistas que, solidariamente, abrilhantam a noite com a sua voz: Ana Laíns,
Carla Pires, Carolina, Celeste Rodrigues, Duarte, Jorge
Fernando, Luísa Rocha e Sandra Correia. Numa participação muito especial, honraram-nos com a sua presença
mais dois grandes vultos do meio artístico musical: Mestre
António Chaínho e Paulo de Carvalho.

Resumo: “Giselle” é um bailado romântico, com coreografia, recriação e encenação de Georges Garcia, que se
realizou no dia 28 de abril, no Teatro Camões. Este evento integrou o programa Ensaio Geral Solidário da
Companhia Nacional de Bailado, realizado no âmbito da
sua responsabilidade social, cujas receitas reverteram
para a AIDGLOBAL e outras Organizações. A
AIDGLOBAL foi beneficiária de 240 convites.

Como apresentadores contámos, mais uma vez, com a
colaboração de André Gago, ator e membro-fundador da
AIDGLOBAL e da jornalista Fernanda Freitas.
Patrocinador: Delta Cafés e Museu do Fado.
Parceria Estratégica: EGEAC / Cinema São Jorge.

“O Humor Acontece”. Fevereiro 2015. Foto: AIDGLOBAL

O Humor Acontece - 3ª edição
Apoios: ARS Design, Câmara Municipal de Lisboa,
Iniziomedia, France Affiches, Postal Free, Ticketline,
Contraste Fotografia, CHS, Baldracca, Sociedade
Portuguesa de Autores, Monceau Fleurs e Padaria
Portuguesa.
Media Partners: Antena 1, Rádio Amália e SAPO.

“O Fado Acontece”. Novembro 2015. Foto: AIDGLOBAL

Data: 10 de fevereiro de 2015.
Resumo: A 3ª edição do espetáculo de angariação de
fundos da AIDGLOBAL “O Humor Acontece!”, que reuniu
na mesma sala António Raminhos, Hugo Sousa e Luís
Franco-Bastos, voltou a esgotar, com uma semana de
antecedência, a sala do Cinema São Jorge, no dia 10 de
fevereiro. Este espetáculo teve, como apresentador, Pedro Miguel Ribeiro, cuja ironia se junta ao humor jocoso e
edificante dos nossos artistas solidários, em prol da promoção da Educação e do acesso ao livro, em Moçambique. A terceira edição de “O Humor Acontece!” teve como
mote a angariação de fundos para a construção da Biblioteca da Escola Primária Completa de Mahuntsane, no
distrito de Chibuto.
O espetáculo de humor da AIDGLOBAL foi patrocinado
pelo Licor Beirão, que ofereceu aos espetadores um Licor
D’Honra.
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Espetáculo solidário Comedia a La Carte
Data: 24 e 30 de abril de 2015
Resumo: Carlos M. Cunha, César Mourão e Ricardo Peres são os rostos dos Commedia a la Carte,
que, juntamente com os seus músicos, realizam
espetáculos com base na arte do improviso, envolvendo o público nas suas narrativas. O grupo decidiu comemorar o seu 15º aniversário nos Coliseus
de Lisboa e do Porto e reverter parte das receitas à
AIDGLOBAL, apoiando assim os projetos que a
Organização realiza na área da educação em Portugal e Moçambique, reforçando a ideia de que o
humor também é uma forma de educação.

Susana Damasceno, César Mourão e Vânia Baldrico. Abril 2015.
Foto: AIDGLOBAL
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COMUNICAÇÃO E CAMPANHAS

Ao longo do ano de 2015, a comunicação da AIDGLOBAL
focalizou-se em dois fatores: por um lado, dar a conhecer a
Organização a novos públicos e, assim, sensibilizá-los para
o trabalho desenvolvido e possível apoio e, por outro, angariar fundos para a sua sustentabilidade, que, nos últimos
anos, se tem alicerçado fundamentalmente na campanha
de consignação do IRS “Não paga mais nem recebe menos”, que visa informar os contribuintes de como, de uma
maneira fácil e sem custos, podiam ajudar a AIDGLOBAL
através da declaração anual de rendimentos. O ano de
2015 não foi exceção, tendo apenas sido renovada a imagem , mantendo-se a mesma denominação. A campanha
de angariação de milhas “Dê-nos asas para voas com a
milha que sobrar”, iniciada em 2014, em parceria com os
Voluntários com Asas da TAP, terminou no final de abril de
2015 com um saldo positivo. Através da doação de milhas
efetuadas pelos cidadãos portugueses a AIDGLOBAL conseguiu enviar para Moçambique 2 colaboradores e 1 voluntário, a fim de desenvolverem atividades de formação e
monitorização dos projetos. As atividades de capacitação,
em Moçambique, sobre “A Matemática e a Cidadania Global através das Histórias” realizaram-se no âmbito do projeto “Educar para Cooperar – Loures” (3ª ed.) que estendeu, assim, as suas atividades a Moçambique. A AIDGLOBAL fez questão de partilhar com os seus seguidores, através de publicações diárias no Facebook, devidamente ilustradas com fotografias, todas as atividades realizadas nas
escolas moçambicanas.

44 notícias publicadas no site da
AIDGLOBAL; 11 comunicados enviados
para a imprensa de Portugal; 129
artigos publicados pela imprensa, 46
minutos na rádio e 73 minutos no
espaço televisivo.

Em virtude de não terem sido alcançados os resultados
esperados, no âmbito da campanha de crowdfunding realizada na plataforma online "Raise Your Cause", que terminou a 30 de abril de 2015, para construção da biblioteca da
Escola Primária de Mahuntsane, a AIDGLOBAL lançou a
ação de fundraising “Vamos construir a Biblioteca de Mahuntsane”. 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 iniciativa visa dar
continuidade à angariação de fundos para tornar possível a
criação da Biblioteca desta instituição escolar. A comunicação desta diligência tem sido efetuada através dos meios
de comunicação da Organização (website, redes sociais,
mailing list, etc), tendo sido criada uma imagem identificadora. Inicialmente, a campanha tinha a duração de 6 meses, de 1 de junho a 30 de novembro. No entanto, uma vez
que não foi possível angariar a verba necessária, foi prolongada por mais 6 meses, estando prevista a sua conclusão para 31 de maio de 2016. Em termos de comunicação
para o público em geral, a AIDGLOBAL recriou pequenos
livros que distribuiu, em várias das suas realizações, designadamente pelos espetadores do evento “O Fado Acontece”, nos quais deu a conhecer uma história de alunos portugueses ou moçambicanos, os resultados dos 10 anos de
trabalho e a sensibilização para os vários tipos de apoio à
Organização. Esta forma de comunicação ajudou-nos a
aproximarmo-nos das pessoas, facilitando, também, a angariação de novas parcerias. Como habitual, a
AIDGLOBAL, por mais um ano, fez-se acompanhar dos
tecidos moçambicanos presentes nos produtos solidários
feitos em capulana. No decorrer de 2015, apostou-se na
continuidade do projeto mais antigo da AIDGLOBAL, Mãos
Solidárias, que visa a confeção de produtos solidários por
voluntários, em parceria com o CED D. Maria Pia e a Escola Profissional Gustave Eiffel- Pólo do Entroncamento,
mantendo a parceria ao nível da divulgação com o portal
Compra Solidária. Também o site Bookandhelp manteve a
parceria com a AIDGLOBAL, oferecendo ao público uma
forma de ajudar, através das reservas de hotel feitas online. Neste âmbito, é de destacar o apoio fundamental dos
meios de comunicação às nossas campanhas e eventos.
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AIDGLOBAL NOS MEDIA

Durante o ano de 2015, a AIDGLOBAL teve visibilidade,
por parte dos Órgãos de Comunicação Social. Fazendo um
balanço da análise, denotou-se um interesse, por parte dos
media, ao nível de atividades, campanhas e eventos
Campanha “Não paga mais nem recebe menos”:

Relativamente aos dados ao nível da imprensa em papel/
online, é de referir: Visão Solidária, Lux Woman, entre outros; ao nível da rádio: Antena 1, RDP África, Rádio
Comercial; ao nível da televisão: RTP1, RTP2, RTP África,
Sic e Sic Radical.



7 referências em imprensa em papel e/ou online;

140



1 minuto em televisão.

120

Evento “Commedia a la Carte”:


14 segundos em televisão.

Ensaio Geral Solidário “Giselle”:


14 referências em imprensa em papel e/ou online;



32 segundos em televisão.

Evento “O Fado Acontece”:


46 referências em imprensa em papel e/ou online;



13 minutos de tempo de antena em rádio;



12 minutos em televisão.

Evento “O Humor Acontece!”:


39 referências em imprensa em papel e/ou online;



3 minutos de tempo de antena em rádio;



20 minutos em televisão.

Campanha “Vamos construir a Biblioteca de Mahuntsane”


8 referências em imprensa em papel e/ou online



35 segundos em televisão

100
80

60
40

20
0

Imprensa

Rádio

Televisão

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

A temática que mereceu maior visibilidade por parte dos
meios foram os eventos de angariação de fundos, seguidos
das campanhas desenvolvidas pela AIDGLOBAL.
Temas

Nº Referências

Produtos Solidários:

"O Fado Acontece"

48



"O Humor Acontece"

43

Área Institucional:

Ensaio Geral Solidário "Giselle"

15



2 referências em imprensa em papel e/ou online;

"Não paga mais nem recebe menos"

9



30 minutos de tempo de antena em rádio;

"Vamos construir a Biblioteca de Mahuntsane"

9



38 minutos em televisão.

Área Institucional

7

Produtos Solidários

3

3 referências em imprensa em papel e/ou online.

Foi, no ano de 2015, feito um trabalho no sentido de man- "Commedia a la Carte"
ter as relações criadas com os Órgãos de Comunicação
Social.

1

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2015| 26

ATIVIDADES PREVISTAS NÃO REALIZADAS

Todos os anos, a par com o Relatório de Atividades e Contas, a AIDGLOBAL realiza um Plano de Atividades onde
constam todas as realizações previstas para o ano a decorrer. No entanto, devido a alguns constrangimentos, durante
o ano de 2015, não foi possível concretizar todas as atividades planeadas.
Na área da Cooperação para o Desenvolvimento, o projeto
de criação e equipamento de mais uma biblioteca na Escola Primária Completa de Mahuntsane não foi iniciado por
falta de verbas que a AIDGLOBAL não conseguiu angariar.
Consequentemente, a Organização decidiu prolongar a
campanha, de modo a reunir o valor total e realizar o projeto.
A falta de verbas inviabilizou, também, a realização das
atividades de “Animação da Leitura” (3ª ed.), no ano de
2015.
No que diz respeito a espetáculos de angariação de fundos
previstos no Plano de Atividades 2015, não foi possível
realizar os eventos de stand up comedy - “A AIDGLOBAL apresenta”, em vários pontos do país, bem como “O
Fado Acontece” na cidade do Porto.
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RELATÓRIO
DE CONTAS
RELATÓRIO
DE CONTAS
2015 2013
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RELATÓRIO E CONTAS

PORTUGAL
Mapa I - Despesas e Receitas
DESPESAS
2015
DESPESAS
63 462,43 €

Recursos Humanos

35 389,82 €

Fornecimentos e Serviços Externos

1 155,13 €

Gastos de depreciação

- €

Gastos e Perdas Financeiras

492,00 €

Outros Custos
Total

100 499,38 €

RECEITAS
2015
RECEITAS PRÓPRIAS e FINANCIAMENTOS
1 450,00 €

Quotas

41 806,57 €

Donativos, Campanhas e Projetos

3,91 €

Proveitos e Ganhos Financeiros

49 145,13 €

Outros Proveitos

AMORTIZAÇÕES E IMPARIDADES
RESULTADO LIQUIDO

Total

92 405,61 €

Saldo (Receitas - Despesas)

-8 093,77 €
0,00 €
-8 093,77 €
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Mapa II - Fornecimentos e Serviços Externos
2015
FSE - PORTUGAL
4 440,00 €

Renda

555,00 €

Contabilidade

12 990,43 €

Trabalhos Especializados

2 457,39 €

Telecomunicações

591,23 €

Seguros

40,37 €

Despesas de Representação

7 023,28 €

Viagens e Deslocações

844,61 €

Carrinha gasóleo

2 374,55 €

Consumíveis + Correio
Outros

Mapa III - Receitas

2015
RECEITAS PRÓPRIAS
1 450,00 €

Quotas

23 927,92 €

Donativos e Campanhas
Mãos Solidárias

1 372,84 €

Stand up Comedy

1 746,31 €

O Fado Acontece

4 904,00 €

Outras Atividades

2 907,00 €

Outros Proveitos

49 149,04 €

FINANCIAMENTOS
6 948,50 €

IEFP

Total

92 405,61 €
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MOÇAMBIQUE
Mapa IV - Despesas e Receitas
DESPESAS
2015
DESPESAS
Recursos Humanos
Fornecimentos e Serviços Externos
Gastos e Perdas Financeiras
Outros Custos

138 486,48 MTN
94 604,30 MTN
2 007,60 MTN
3 074,75 MTN
Total

238 173,13 MTN

1 € = 43 Meticais
3 220,62 €
2 200,10 €
46,69 €
71,51 €
- €
5 538,91 €

RECEITAS
2015
RECEITAS PRÓPRIAS e FINANCIAMENTOS
Outros Rendimentos e Ganhos Operacionais
Rendimentos e Ganhos Financeiros

1 € = 43 Meticais
221 569,00 MTN
5 152,77 €
- MTN
- €
- €
221 569,00 MTN
5 152,77 €

Total
Saldo (Receitas - Despesas) AMORTIZAÇÕES E IMPARIDADES
RESULTADO LIQUIDO

16 604,13 MTN -

386,14 €

925,50 MTN
17 529,63 MTN -

23,14 €
363,01 €

-

Mapa V - Fornecimentos e Serviços Externos
2015
FSE - MOÇAMBIQUE
Renda
Contabilidade
Telecomunicações
Viagens e Deslocações
Outros

Total

62 364,00 MTN
- MTN
7 397,30 MTN
9 625,00 MTN
15 218,00 MTN

1 € = 43 Meticais
1 450,33 €
- €
172,03 €
223,84 €
353,91 €
- €

94 604,30 MTN

2 200,10 €
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Mapa VI - Projetos

2015
COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
- Campanha "Vamos construir a biblioteca de Mahuntsane"

145,00 €

EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
- Educar para Cooperar - 3ª Edição Loures

10 355,00 €

- Despertar para a Educação Global/Facilitating Global

16 908,58 €

Learning
Total

27 408,58 €
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RELATÓRIO DE GESTÃO 2015
Durante o ano de 2015, a AIDGLOBAL deu continuidade
ao seu primeiro projeto europeu, 100% financiado pela
Comissão Europeia e pelo Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P. e concluiu a 3ª edição do projeto
“Educar para Cooperar – Loures” do qual iniciou mais
uma edição, a oitava, agora denominada “Educar para
Cooperar: a Rota Histórica das Linhas de Torres e a
Cidadania Global”. Em Portugal, estes grandes projetos
tem permitido fixar uma equipa técnica e dar à Organização a oportunidade de promover os ideais da educação e
da cidadania, nomeadamente nas escolas e junto da
sociedade civil, em geral.
Em Moçambique, a nossa Delegação, por mais um ano
consecutivo, não teve projetos financiados, mas este
fator não nos impediu de fazer o acompanhamento dos
professores e a monitorização das bibliotecas da Rede
de Bibliotecas Escolares que apoiamos, no Distrito do
Chibuto. Um dos momentos em que a delegação esteve
mais ativa foi aquando da deslocação da Gestora do
Gabinete de Projetos e da voluntária, uma das professoras do projeto “Educar para Cooperar – Loures” (3ªed.),
que dinamizaram vários workshops para professores
sobre Matemática e Cidadania, tendo estas atividades
sido possíveis graças ao apoio em milhas dos Voluntários com Asas, ao contributo pecuniário da Mercurius
SGPS e, ainda, graças ao alojamento, em Maputo, cedido pela Visabeira. Fundamental tem sido, também, o
apoio dado pela SQ Contabilidade e Fiscalidade à contabilidade da delegação da Organização, em Moçambique.
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
nacionais e internacionais, cujas respostas nem sempre
foram favoráveis. Realizou, igualmente, várias reuniões
com empresas, a fim de ponderarem, no âmbito da sua
responsabilidade social, um investimento nas atividades
que a AIDGLOBAL realiza.
A par das 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.
Perante as atuais dificuldades, a nossa Organização
investiu fortemente em encontrar soluções que permitissem fazer face a circunstâncias tão adversas, reforçando
e desenvolvendo novas parcerias nacionais e internacionais, diversificando as linhas de financiamento a que
concorreu e alargando a sua aposta em iniciativas de
angariação de fundos. Prova disso, foi a participação,
pela primeira vez, no “Ensaio Solidário”, cujos fundos
decorrentes das presenças no ensaio geral do bailado
“Gisele” reverteram para a AIDGLOBAL e Organizações
afins, o apoio dos Commedia a La Carte, que no âmbito

do seu 15º aniversário, fizeram um donativo à AIDGLOBAL, valor espelhado nas receitas que a Organização
teve no valor de 92.405,61€ provenientes de donativos
de empresas e particulares que nos continuam a apoiar.
Fundamentais foram, igualmente, as quotas dos nossos
membros e as entradas nos espetáculos solidários ”O
Fado Acontece” e “O Humor Acontece”. Outra fonte importante foi a receita gerada pela consignação dos 0,5%
do IRS. A destacar, ainda, o apoio da Fundação Montepio no cofinanciamento do projeto “Educar para Cooperar
– Loures” (3ªed) e o apoio, por parte da Fundação GALP,
na aquisição dos nossos postais de Natal. Embora, do
ponto de vista financeiro, tenha pouca expressão, foi
importante, também, a exposição de produtos solidários
que ajudaram a dar a conhecer a AIDGLOBAL e, simultaneamente, angariar mais alguns recursos económicos.
A Delegação de Moçambique recebeu 221.569,00 meticais correspondentes a cerca de 5 152,77€ das receitas,
para garantir o seu funcionamento, viabilizando a realização de várias atividades. Não obstante a aposta na continuidade de contatos institucionais de angariação de fundos e de novas parcerias, o balanço da Delegação foi
negativo, tendo tido o Resultado Líquido negativo de
17.529,63 meticais, ou seja, 363,01€.
Na sede, em Portugal, apresenta-se um Resultado Liquido Negativo no montante de 8.093,77€, que foi agravado
pelo Resultado Negativo de Moçambique.
O total das quantias angariadas foi investido 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 além-fronteiras.
Em suma, 2015 foi um ano exigente no que concerne à
obtenção de novos fundos. No entanto, com o empenho
de uma equipa dedicada, foi possível realizar as atividades com um balanço positivo.
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