PLANO DE ACTIVIDADES
DE 2009
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INTRODUÇÃO

“O ano de 2005 foi o ano da constituição, o ano de 2006 foi o do arranque, 2007 foi o
ano da consolidação da AIDGLOBAL e 2008 será um ano cheio de desafios”. Foi assim que
iniciámos o texto do Plano de Actividades de 2008. Elegemos o ano de 2009 como o ano
da sustentabilidade e, por conseguinte, um ano exigente e estimulante.

E porque nos recriamos a partir das aprendizagens que temos vindo a fazer ao longo
destes 3 anos de existência, a Organização foi repensada e foram introduzidas alterações
nas Áreas de Acção.

No último semestre do ano, a AIDGLOBAL foi reconhecida como Associação Juvenil
Equiparada e, já no início deste ano, viu aprovado o seu pedido de acreditação como
entidade formadora pela Direcção Geral do Emprego e das Relações do Trabalho, alargando
assim, o seu público-alvo com novas e reforçadas competências e oportunidades de
intervenção.

Contudo, o crescimento da estrutura conduziu a uma reorganização ao nível das Áreas de
Acção

que,

de

cinco

-

Cooperação

para

o

Desenvolvimento,

Educação

para

o

Desenvolvimento, Migrações, Formação e Voluntariado – passaram a concentrar-se em três:
Cooperação para o Desenvolvimento, Educação para o Desenvolvimento, Migrações.

Assim, fruto desta certificação foi renomeado o Gabinete de Formação (até aqui designado
de Gabinete de Educação e Formação) e constituído o Gabinete de Voluntariado. Por outro
lado, a área da Educação para o Desenvolvimento absorverá todos os projectos que
tenham como público-alvo os jovens.

No

plano

das

Migrações

foram

introduzidas

as

seguintes

alterações:

o

até

então

denominado Núcleo de Apoio a Migrantes (NAM) passa em 2009 a chamar-se Gabinete de
Apoio a Migrantes (GAM); o Gabinete de Apoio a Imigrantes (GAI) e o Gabinete de Língua
Portuguesa (GLP) passam a denominar-se Núcleo de Apoio a Imigrantes (NAI) e Núcleo de
Língua Portuguesa (NLP) respectivamente, numa lógica de uniformização de nomenclatura de
toda a estrutura da Organização.
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Com

o

reconhecimento

da

AIDGLOBAL

como

ONGD

pelo

Ministério

dos

Negócios

Estrangeiros, a criação da Delegação AIDGLOBAL Moçambique é um dos objectivos para
este ano, possibilitando o arranque do primeiro projecto e Voluntariado para a Cooperação.

No âmbito do reforço do Gabinete de Comunicação, Marketing e Relações Externas
continuaremos a reunir esforços para que as Acções da AIDGLOBAL sejam divulgadas,
criando uma rede de recursos entre os membros, empresas e diversas entidades que se
constitua, simultaneamente, como suporte a toda actividade da AIDGLOBAL e como
manifestação de uma participação activa, criadora e inovadora, sinónimo de exercício de
cidadania.

A

Direcção
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Cooperação para o Desenvolvimento
Projecto

Objectivo Geral

Objectivos Especificos

Calendarização

Parcerias

Biblioteca Pública

- Promover de uma cidadania activa

- Aumentar o acesso à informação e

De Janeiro a

Município do

Chibuto.

e participativa.

cultura da população do Chibuto, em

Dezembro

Chibuto

Custos e
Recursos
2 500 €

Moçambique.
Centro Comunitário

- Promover o bem-estar e os

- Apoiar actividades geradoras de

De Janeiro a

Congregação das

Irmã Isabel de Sá

cuidados básicos.

rendimento.

Dezembro

Irmãs de N. S.

Chibuto - Chimundo

5 000 €

das Vitorias

Delegação

- Criar a representação da

- Identificar o espaço

De Janeiro a

AIDGLOBAL, em

AIDGLOBAl, em Moçambique.

- Criar condições de habitabilidade

Dezembro

Moçambique

5 000 €

- Identificar e colocar um representante
no terreno.

Educação para o Desenvolvimento
Projecto

Objectivo Geral

Objectivos específicos

Calendarização

Parcerias

Custos e
Recursos

- Proporcionar um novo espaço de
cidadania e participação dentro da
- Sensibilizar e capacitar os jovens
MOVA – Movimento

casapianos para uma cidadania

Organizado para o

responsável, activa e consciente,

Voluntariado e

fomentando uma cultura de

Associativismo

participação na vida democrática, à
escala local e global.

Casa Pia, dentro dos CED e dentro dos
jovens: um espaço de criatividade,
disponibilidade e responsabilidade
cívica.

Casa Pia de
Até Agosto 2010

Lisboa

80 000 €

- Capacitar os jovens casapianos e
formá-los para futuros líderes, numa
óptica e empowerment, estímulo da
autonomia, espírito crítico e pró-

AIDGLOBAL Rua de Moscavide, 4.71 1998-011 Lisboa Tel. +351 218 946 028 Telm. +351 960 486 838 geral@aidglobal.org | www.aidglobal.org

5

actividade.
- Contribuir para uma melhor
integração dos jovens casapianos
através do desenvolvimento de
competências pessoais e sociais
capitalizáveis no mundo do trabalho.
- Provocar e despertar a curiosidade
dos jovens, promovendo um sentido de
pertença a uma identidade casapiana,
a uma cidadania local e europeia
acompanhada de um espírito crítico e
interventivo na sociedade.
- Desenvolver competências relacionais
e aumentar a auto-estima, através da
exploração de técnicas de comunicação e
formas de expressão de ideias,
sentimentos e comportamentos.
- Promover a abertura de mentalidades
e contribuir para a eliminação de
estereótipos e factores discriminatórios
dentro e fora da Casa Pia, através de
uma maior consciência do “eu” e da
sua relação com o “outro”.
- Sensibilizar os jovens para a
construção de uma identidade europeia
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através da promoção do direito à
igualdade e não-discriminação, do
fortalecimento da sua participação na
sociedade e da celebração do princípio
da unidade na diversidade.
- Disseminar novas abordagens e
metodologias de intervenção no âmbito
da educação não formal com jovens.

Projecto / Iniciativa

Objectivo Geral

Objectivos específicos

Calendarização

Parcerias

Custos e
Recursos

APP - Associação
de Professores de
Português, APEI - Disseminar os valores e as temáticas

Associação de

da Educação para o Desenvolvimento

Profissionais de
Educação de

junto das crianças com idades
- Contribuir para a promoção de

compreendidas entre os 4 e os 12

Infância, APG –

uma cidadania global responsável,

anos e junto das instituições e agentes

Associação de

“Hoje as Crianças,

que tenha por base princípios e

Amanhã o Mundo”

valores como os da solidariedade,
da paz e da justiça.

educativos que com elas trabalham.
- Contribuir para uma maior oferta de
recursos didáctico-pedagógicos com

Até Outubro

Professores de

2009

Geografia,
Fundação Gonçalo
da Silveira,

vista à abordagem da Educação para o

Fundação

Desenvolvimento junto de crianças dos

Champagnat, IMVF

4 aos 12 anos de idade.

56 715,60 €
(cofinanciado
pelo IPAD)

– Instituto
Marquês de Valle
Flor, Escola
Superior de
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Educação do
Porto, Escola
Superior de
Educação de
Santarém, ARS
Design, Trocaire,
Casa Pia de
Lisboa

Projecto

Objectivo Geral

Objectivos específicos

Calendarização

Parcerias

Custos e
Recursos

- Distinguir a génese, dinâmicas
evolutivas, e características dos
conceitos: Cooperação para o
Desenvolvimento e Educação para o
Desenvolvimento, Norte e Sul, Países
Curso de Formação
de Professores e
Educadores em

- Sensibilizar para a abordagem das
principais temáticas da Educação
para o Desenvolvimento.

Desenvolvidos e Países em

Fev-Mar 2009

Desenvolvimento.

Out-Nov 2009

- Desenvolver as competências

(a depender de

2 500€

Casa Pia de
Lisboa (CPL)

(orçamento

Educação para o

- Promover e desenvolver

necessárias à compreensão e

um número

Desenvolvimento (25h)

metodologias de Educação Não-

exploração de temáticas subjacentes à

mínimo de

aprovação

formal.

Educação para o Desenvolvimento.

inscrições)

pela CPL)

em fase de

- Sensibilizar para a indivisibilidade e
respeito pelos Direitos Humanos, na
teoria e na prática.
- Indagar sobre a importância da justiça
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social como elemento comum ao
desenvolvimento sustentável e à
melhoria do bem-estar de todos os
indivíduos.
- Reflectir sobre a natureza dos
conflitos, a necessidade da sua
resolução a par com estratégias de
promoção da paz, bem como o seu
impacto nos processos de
Desenvolvimento.
- Reforçar competências e metodologias
pedagógicas de aprendizagem e ensino
da Educação para o Desenvolvimento,
na comunidade escolar e na sociedade
em geral.
Projecto

Objectivo Geral

Objectivos específicos

Calendarização

Observações

Custos e
Recursos
1 600 €

A oferta deste

(O valor

curso dependerá

proposto

Consoante a

directamente de

para

procura, e após

uma forte aposta

inscrição dos

acreditação da

na divulgação do

formandos

AIDGLOBAL

mesmo junto de

deverá ser

como entidade

populações-alvo

de 80€, não

formadora

específicas

sendo

(ONG´S,

possível

formadores/facilit

constituir

- Distinguir a génese, dinâmicas
evolutivas, e características dos
conceitos: Cooperação para o
Curso Livre de
Educação para o
Desenvolvimento (25h)

- Sensibilizar para a abordagem das
principais temáticas da Educação
para o Desenvolvimento.

Desenvolvimento e Educação para o
Desenvolvimento, Norte e Sul, Países
Desenvolvidos e Países em
Desenvolvimento.
- Desenvolver as competências
necessárias à compreensão e
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exploração de temáticas subjacentes à

adores, agentes

uma turma

Educação para o Desenvolvimento.

de Direitos

com menos

Humanos,

de 20

- Sensibilizar para a indivisibilidade e

voluntários,

formandos)

respeito pelos Direitos Humanos, na

público em geral),

teoria e na prática.

e utilizando os
meios ao alcance

- Indagar sobre a importância da justiça

da AIDGLOBAL

social como elemento comum ao

(site, newsletter,

desenvolvimento sustentável e à

boletim trimensal,

melhoria do bem-estar de todos os

panfletagem)

indivíduos.
- Reflectir sobre a natureza dos
conflitos, a necessidade da sua
resolução a par com estratégias de
promoção da paz, bem como o seu
impacto nos processos de
Desenvolvimento.
- Disseminar os valores e as temáticas

35 000 € -

da Educação para o Desenvolvimento

Valor

junto dos alunos da Casa Pia de

Provisional

Lisboa.

(Orçamento a

“Educar para

- Promover a Educação para o

- Promover o debate sobre as

De Setembro de

Cooperar”

Desenvolvimento no Ensino Formal.

temáticas da Educação para o

2008 a Julho de

Desenvolvimento junto da comunidade

2009

(3ª edição)

definir no
CPL

início de
Janeiro

educativa.

consoante

- Contribuir para o desenvolvimento de

número de

um currículo de Educação para o

turmas

Desenvolvimento a ser aplicado nos

(pré-aprovado
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curricula escolares portugueses.

pela CPL))

- Colaborar com os professores da
escola, a fim de sensibilizá-los para a
importância da Educação para o
Desenvolvimento, de modo a que
venham a disseminar os conteúdos no
futuro.
- Disseminar os valores e as temáticas
da Educação para o Desenvolvimento
junto dos alunos da Casa Pia de
Lisboa.
- Promover o debate sobre as
- Promover a Educação para o
Desenvolvimento no Ensino Formal.
“Educar para

- Disseminar os valores e as

Cooperar”

temáticas da Educação para o

(4ª edição)

Desenvolvimento junto dos alunos
da Casa Pia de Lisboa.

temáticas da Educação para o
Desenvolvimento junto da comunidade
educativa.
- Contribuir para o desenvolvimento de

Setembro 2009

um currículo de Educação para o

– Junho 2010

35 000 € CPL

Valor
Provisional

Desenvolvimento a ser aplicado nos
curricula escolares portugueses.
- Colaborar com os professores da
escola, a fim de sensibilizá-los para a
importância da Educação para o
Desenvolvimento, de modo a que
venham a disseminar os conteúdos no
futuro.

Projecto

Enquadramento

Objectivos

Calendarização

Inclusão e

- No seguimento do Projecto

- Espera-se que os alunos envolvidos

De Novembro de

Diversidade na

“Educar para Cooperar”,

neste projecto, na sequência do 1º

2008 a

Gestão de Relações

concretizado em duas turmas de 5º

momento formativo, levem a cabo um

Fevereiro 2009
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(Projecto
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Interculturais

e 6º anos do CED de D. Maria Pia

projecto-campanha de voluntariado

pelo

da Casa Pia de Lisboa (CPL) em

protagonizado pelos próprios.

FSE/QREN)

2007/2008, e cujo objectivo geral
foi o de sensibilizar os alunos para

- Após o término dos trabalhos, os

questões relacionadas com o

alunos deverão sentir-se capacitados

desenvolvimento e as desigualdades

para participar activa e

mundiais, ocorreu em Novembro

responsavelmente em pequenos

passado uma formação residencial

projectos que possam induzir grandes

em contexto exterior à escola -

mudanças, no contexto dos micro-

mais concretamente na Quinta do

universos em que se inserem (casa-

Arrife (CED Francisco Margiochi da

prédio-bairro, turma-ciclo-escola, etc).

CPL) - com vista à reflexão sobre os
seguintes temas:
- Desenvolvimento Pessoal e Social
- Cooperação e trabalho em grupo
- Comunicação
- Interculturalidade: diversidade no
mundo e em Portugal;
representações sociais e
preconceitos
- Gestão de conflitos
- Igualdade de género
- Igualdade de Oportunidades e
Direitos Humanos
- Participação e Cidadania
- Liderança e Motivação
- Empreendedorismo e orientação
para a acção.
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Actividade/Iniciativa

Enquadramento

Objectivos

Calendarização

Parcerias

Custos e
Recursos

- Durante esta semana – a qual culmina

- Esta acção insere-se no âmbito da
Campanha Global para a Educação
(CGE), a qual é uma coligação
Semana de Acção
Global pela Educação
(SAGE)

constituída por organizações e
indivíduos que acreditam que cada
pessoa deve ter acesso a uma
educação de qualidade, gratuita e
pública, e da qual a AIDGLOBAL faz
parte.

com o evento “A Grande Leitura” -

1 500 € -

milhões de pessoas provenientes de

Valor

mais de 100 países, unir-se-ão com o

FGS, IMVF, UNICEF,

Provisional

objectivo de se certificarem que os

ESE Porto, ESE

(A

seus governos estão a manter as

Viana Castelo,

Coligação

promessas feitas no sentido de garantir

20 a 26 de Abril

Associação PAR,

submeteu

uma educação para todos.

de 2009

Fundação

uma

Champagnat

candidatura

- Será ainda importante promover a

para

AIDGLOBAL enquanto

CPL

participante/parceira da acção, bem

financiament
o por parte

como divulgar a imagem institucional

do IPAD)

da AIDGLOBAL enquanto ONGD.
- O "Levanta-te e actua contra a
Pobreza e pelos Objectivos de

- Sensibilização do público envolvido –

Desenvolvimento do Milénio", é um

preferencialmente crianças e jovens -

apelo global para que as pessoas se

para as temáticas em questão.

“Levanta-te contra a

levantem exigindo que os seus

Pobreza 2009”

governos cumpram as promessas de
acabar com a pobreza extrema e

- Promoção da AIDGLOBAL enquanto
parceira na acção.

que se alcancem os Objectivos de

- Divulgação da imagem institucional da

Desenvolvimento do Milénio (ODM)

Organização enquanto ONGD.

Campanha Pobreza
17, 18 e 19 de

Zero

1 500 €

Outubro
Casa Pia de Lisboa

até 2015.
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Migrações: Gabinete de Apoio a Migrantes
Actividades

Objectivo Geral

Objectivos Específicos

Calendarização

Parcerias

Orçamento

- IPJ;
- CDL OA;

- Prestar apoio técnico-jurídico em

Núcleo de Apoio a
Imigrantes (NAI) –

- Melhorar os níveis de integração

Serviço “Porta

de pessoas migrantes.

Aberta”

processos de regularização e obtenção
da nacionalidade portuguesa;
- Promover o voluntariado junto da

- ACIDI;
Janeiro a

- Miranda, Correia,

Dezembro

Amendoeira &

6398.62€

Associados

comunidade jurídica.

(Sociedade de
Advogados)

- Apoiar Associações de Imigrantes
através de serviços de consultoria;
Núcleo de Apoio a
Imigrantes (NAI) –
Serviço Externo

- Melhorar os níveis de integração
de pessoas migrantes.

- Prestar apoio técnico-jurídico em
processos de regularização e obtenção
da nacionalidade portuguesa;

- CDL OA;
Junho a

- Associações de

Dezembro

Imigrantes

6398.62€

- Promover o voluntariado junto da
comunidade jurídica.

Curso de Formação

- Capacitar os participantes na

em Direito dos

Bolsa de Juristas Voluntários para a

Estrangeiros

temática do Direito dos Estrangeiros.

Sessões Públicas de
Esclarecimento

- Dar a conhecer as especificidades
deste ramo de Direito;
- Melhorar os atendimentos prestados

- IPJ;
Abril e Maio

aos utentes.

- Capacitar as comunidades

- Dar a conhecer os direitos e deveres

imigrantes para o exercício de uma

dos cidadãos e estrangeiros residentes

cidadania activa.

em Portugal.
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400€
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- Casa do Brasil.
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Actividades

Objectivo Geral

Núcleo de Língua

- Promover a Língua e

Portuguesa (NLP) -

Cultura Portuguesas.

Aulas de Língua

- Promover a

Portuguesa a Falantes

interculturalidade.

de Outras Línguas

Objectivos Específicos
-

Promover

imigrantes

a

e

Calendarização

integração

estrangeiros

social

de

através

do

desenvolvimento de competências a nível

Parcerias
IPJ; Alto –

Orçamento

Comissariado
De Fevereiro a

para a Imigração

Dezembro

e o Diálogo

linguístico, social e intercultural.

619,80 €

Intercultural
(ACIDI)

- Permitir aos alunos/as finalistas, recémlicenciados e/ou mestrandos/as do curso
de

Língua

e

Cultura

Portuguesas

da

Faculdade de Letras da Universidade de
- Orientar recém-licenciados

Núcleo de Língua

para situações reais de

Portuguesa (NLP) -

ensino.

Projecto “Criando Letras

- Promover a aprendizagem

de Inclusão 09/10”

da Língua Portuguesa junto
de comunidades migrantes.

Lisboa uma reflexão e experimentação de
situações

reais

de

ensino

e

de

aprendizagem de PLE / PL2, bem como
uma experiência ao nível do voluntariado.
- Desenvolver materiais para o ensino de
PLE/PL2.
-Constituir,

através

da

aprendizagem

do

IPJ; Fundação
De Maio de
2009 a Julho de
2010

Oriente;
Faculdade de

4 268 €

Letras da
Universidade de
Letras (FLUL)

português, um imprescindível instrumento de
sobrevivência, tal como um poderoso meio
no combate à exclusão social e contribuir
para o bem-estar, convivência e harmonia
das comunidades migrantes em Portugal.
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Gabinete de Formação
Formação Interna
Acção

Objectivo Geral

Calendarização

Recursos

Orçamento

- Permitir à equipa adquirir os conhecimentos básicos necessários à
Gestão de Projectos e

elaboração de orçamentos no contexto de determinado projecto, assim

De Janeiro a

Colaboradores

Elaboração de

como desenvolver competências que possibilitem aos vários colaboradores

Dezembro

Internos/Externos

Orçamentos (6h)

da AIDGLOBAL, gerir os projectos pelos quais são responsáveis.

Noções Básicas de Excel

- Capacitar a equipa da AIDGLOBAL para utilizar as várias ferramentas do

De Janeiro a

Colaboradores

(4h)

EXCEL com desenvoltura.

Dezembro

Internos/Externos

500 €

- Com o novo site disponível é da máxima importância que todos os
Gestão de Conteúdos

colaboradores da AIDGLOBAL, contribuam para a sua “alimentação “ e

De Janeiro a

Colaboradores

do Novo Site (2h)

actualização, sendo para tal indispensável que aprendam a inserir/alterar

Dezembro

Internos/Externos

De Janeiro a

Colaboradores

Dezembro

Internos/Externos

informações a partir do “backoffice”.
Fundamentos da

- Dotar os formadores/facilitadores internos e externos à AIDGLOBAL, dos

Educação para o

conhecimentos básicos transversais às temáticas subjacentes à Educação

Desenvolvimento (3h)

para o Desenvolvimento.
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Gabinete de Voluntariado
Projecto / Iniciativa

Objectivo Geral

Objectivos específicos

Calendarização

Parcerias

Custos e
Recursos

Banco de
Voluntariado da
Entrajuda
Banco de
Voluntariado da
- Promover o voluntariado
Dinamização da Bolsa
de Voluntariado

-

Sensibilizar

e

integrar

voluntários

nas

como uma forma de

áreas de acção e projectos da AIDGLOBAL,

participação activa e

tendo em conta a prossecução dos seus

fomentadora de um espírito
de responsabilidade social.

objectivos,

as

suas

necessidades

expectativas dos candidatos.

e

as

Câmara Municipal
De Janeiro a
Dezembro

de Loures
1 000 €
Loja Social do
ISCTE (Associação
de Estudantes)
Comissão
Nacional para a
Promoção do
Voluntariado
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Projecto / Iniciativa
Promoção do
Voluntariado para a
Cooperação – Projecto
“Nyumba Kaya é o
Mundo”

Projecto / Iniciativa

Objectivo Geral
- Promover o voluntariado
internacional, nomeadamente
no âmbito dos projectos a

Objectivos específicos

Calendarização

Parcerias

Custos e
Recursos

Congregação das
- Sensibilizar, formar e integrar voluntários
na área de acção de Cooperação para o

desenvolver em Moçambique.

Objectivos Gerais

Desenvolvimento.

De Janeiro a
Dezembro

Irmãs Vitorianas
do Chibuto;

25 000 €

Município de XaiXai

Objectivos específicos

Calendarização

Parcerias

Custos e
Recursos

IPJ

1 600 €

- Seleccionar uma área de acção onde
- Dar a conhecer a História do
Voluntarismo e do Voluntariado, bem
como os tipos de Voluntariado
Curso de Formação
de Cidadania e
Voluntariado

existentes.
- Promover a compreensão dos
Princípios, Direitos e Deveres dos
voluntários, da Organização
Promotora e demais envolvidos.
- Sensibilizar para uma Cidadania
Global activa, responsável e

desejem realizar as suas acções de
voluntariado, assim como conhecer as
instituições onde possam fazê-lo.
- Participar mais activa e
responsavelmente em questões como
os Direitos Humanos, Cultura da Paz e
Comércio Justo.

Até Dezembro
2009

- Implementar o projecto de
Voluntariado elaborado durante o
curso.

comprometida.
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Gabinete de Comunicação
Plano de Comunicação Institucional
Acção

Objectivos Gerais

Objectivos Específicos

Implementação da

- Divulgação e Promoção da imagem

- Criar veículos que reforcem a imagem

Newsletter

da AIDGLOBAL e dos seus Projectos

corporativa da AIDGLOBAL e que

e Acções.

dinamizem a comunicação entre a

Parcerias

Calendarização

Orçamento

Organização e os seus públicos.

- Dinamização do processo de
Manutenção da nova

comunicação com os públicos-alvo

- Informar periodicamente e de forma

página da internet

da AIDGLOBAL, transmitindo ou

regular os públicos-alvo da AIDGLOBAL.

conduzindo informações para

sobre as acções em curso e os

estabelecer uma comunicação

projectos a desenvolver pela

orientada, eficaz e frequente.

Organização.

Alquimia da Cor

De Janeiro a
Dezembro

10 000 €

Nível Horizontal
Manutenção do
Boletim informativo

- Angariação de novos membros

- Cativar a atenção do público para o

para a AIDGLOBAL.

trabalho da AIDGLOBAL, promovendo a
proactividade e o envolvimento por
parte dos mesmos nas acções

ARS Design

realizadas pela Organização.
Materiais de

- Criar um stand/espaço que

Divulgação

procure conjugar a criatividade com

- Consolidar a identidade visual da

a eficácia das novas tecnologias.

AIDGLOBAL nos eventos em que se
apresenta.
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- Criar instrumentos de merchadising
(expositores, decoração, multimédia)

- Facilitar o reconhecimento do stand

para a construção de um stand-tipo

da AIDGLOBAL pelo público visitante.

de fácil transporte e montagem,
adaptável aos diferentes eventos.
- Marcar presença nos vários tipos de

Stand AIDGLOBAL
- Divulgação dos projectos da

canais de comunicação e atingir uma

RZK -

elevada exposição publicitária.

Advertising &

AIDGLOBAL, em Portugal e
Moçambique.

Marketing
- Promover o reconhecimento da

Services

imagem institucional por parte do
público em geral.
Campanha

- Aumentar a abrangência dos

Publicitária

públicos-alvo.

AIDGLOBAL Rua de Moscavide, 4.71 1998-011 Lisboa Tel. +351 218 946 028 Telm. +351 960 486 838 geral@aidglobal.org | www.aidglobal.org

20

Plano de Mobilização de Fundos
Acção

Objectivo Geral

Objectivos Específicos

Parcerias

Calendarização

Orçamento

- Angariação de Fundos.
- Continuação do projecto “Mãos
Solidárias” com a produção de

- Promover os Produtos Solidários de

novos produtos: bloco de notas,

forma sólida e contínua.

bolsas de telemóvel feito com
capulanas, etc.

- Diversificar a oferta de Produtos

Casa Pia de

Solidários.

Lisboa

10 000 €

- Projecto “Missão Antisaque”:
Produtos Solidários

(Este valor

produção de malas a partir do

- Garantir a existência de produtos

modelo da mala Antisaque com as

solidários para a sua promoção em

capulanas trazidas de Moçambique.

eventos em que a AIDGLOBAL participe.

- Criação de uma nova linha de

- Garantir stock para a sua promoção

Mobilização

produtos solidários. Exemplo:

online, tanto na montra online do

de Fundos)

cadernos, lápis e borrachas.

website da AIDGLOBAL, como no
website www.paravenda.net.

Janeiro a

abrange

Dezembro

todo o
plano de

Paravenda

- Produção de t-shirts com
estampagens a partir do logo da
AIDGLOBAL.
- Angariar fundos para a AIDGLOBAL,
aliando os valores da responsabilidade

Happy Climb

ambiental e da responsabilidade social
Campanha Happy
Climb

- Angariação de fundos.

das organizações.
- Reactivar e reforçar a Campanha
Happy Climb junto de empresas,
principalmente no concelho de Loures.
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Dezembro

Loures
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- Divulgação da AIDGLOBAL.
- Estabelecimento de novas

Campanha “Hotel
Solidário”

parcerias com entidades hoteleiras e

- Angariação de novos membros.

outras que possam auxiliar no

- Aumentar a abrangência dos

projecto.

públicos-alvo.

- Divulgação e promoção dos

- Sensibilizar os públicos-alvo para a

projectos da AIDGLOBAL junto das

causa da AIDGLOBAL.

entidades parceiras neste projecto e
do público-alvo deste.

- Dinamizar o contacto com o público-

Grupo Pestana
Grupo Mélia

Fevereiro a
Dezembro

Hotéis Tivoli

alvo desta campanha e da AIDGLOBAL.

- Angariação de fundos.

Campanha Postais de
Moçambique na
Postal Free

- Angariar fundos através de

- Divulgar a AIDGLOBAL e os seus

donativos no NIB da AIDGLOBAL

projectos em Moçambique.

divulgado nos postais.

- Promover os cursos de língua
Portuguesa para Estrangeiros.

Postal Free
Gráfica da
Câmara

Março a
Dezembro

Municipal de
Loures
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- Divulgação da imagem da
“Quanto Vale a Sua
Dança”

- Angariação de fundos

AIDGLOBAL enquanto ONGD junto do

Teatro da Luz,

público em geral.

Escola Círculo

- Promoção da interculturalidade.
- Divulgação dos projectos da

2ª edição

AIDGLOBAL em Portugal e em
Moçambique.

- Angariação de fundos
“O Fado e o Tango”
1ª Edição

- Divulgação da AIDGLOBAL.
- Promoção da interculturalidade.

de Dança
Outros a
determinar.

- Divulgação da imagem da AIDGLOBAL

Teatro da

junto do público em geral.

Trindade, Teatro

- Divulgação dos Projectos da
AIDGLOBAL tanto em Portugal como
em Moçambique.

Março a Junho

da Luz, Escola
Círculo de

Janeiro a Maio

Dança
Outros a
determinar

- Promoção da imagem institucional da
- Angariação de fundos

AIDGLOBAL enquanto ONGD.

- Divulgação da AIDGLOBAL junto do
“O Fado Acontece”
3ª Edição

público em geral.

- Consolidação do espectáculo como
evento anual de celebração do

- Divulgação dos projectos da

aniversário da Organização.

AIDGLOBAL, tanto em Portugal como
em Moçambique.

Câmara
Municipal de
Lisboa, Câmara
Municipal de
Loures,

Julho a Novembro

ARSDesign, Fnac,
- Apresentação ao público do trabalho
desenvolvido ao longo de um ano.
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Plano de Outras Iniciativas em que a AIDGLOBAL Pretende Participar
Acção

Objectivo Geral

Objectivos Específicos

Parcerias/
Responsável

Calendarização

Orçamento

Março/Abril
(28 e 29 de Abril)

Inscrição
100 euros

Junho/Julho

100 €

Outubro/
Novembro

100 €

- Divulgação da AIDGLOBAL como
participante na acção.
- Divulgação da imagem da AIDGLOBAL
enquanto ONGD.
“Dias do
Desenvolvimento”
2ª edição

- Divulgação da iniciativa.

IPAD

- Dinamizar o contacto com o públicoalvo.
- Promoção da cooperação e
interculturalidade.

Outras a
determinar

- Sensibilização do público em geral
para as problemáticas em questão.
- Promoção da AIDGLOBAL enquanto
ONGD.
Festas do Concelho
de Loures 2009

Fórum de
Responsabilidade
Social das
Organizações
4ª edição

- Divulgação da iniciativa.

- Divulgação dos Projectos da
AIDGLOBAL em Portugal e em
Moçambique.

Câmara
Municipal de
Loures
Outros a
determinar.

- Divulgação dos projectos da
AIDGLOBAL em Portugal e em
Moçambique.
- Divulgação da iniciativa.

- Dinamizar o contacto com o público
em geral e outras Organizações.
- Expandir a rede de contactos
institucionais e potenciais parcerias.
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Cronograma
Projectos

Jan.

Fev.

Mar.

Abr.

Maio Jun.

Jul.

Ago.

Set.

Out.

Nov.

Biblioteca Pública Chibuto
Centro Comunitário Irmã Isabel de Sá Chibuto - Chimundo
Delegação AIDGLOBAL - Moçambique
MOVA
“Hoje as Crianças, Amanhã o Mundo”
Curso de Formação de Professores e Educadores em Educação para o Desenvolvimento
Curso Livre de Educação para o Desenvolvimento
“Educar para Cooperar” (3ª edição)
“Educar para Cooperar” (4ª edição)
Inclusão e Diversidade na Gestão de Relações Interculturais
Semana de Acção Global pela Educação (SAGE)
“Levanta-te Contra a Pobreza 2009”
NAI - Serviço "Porta Aberta"
NAI - Serviço Externo
Curso de Formação sobre Direito dos Estrangeiros
Sessões Públicas de Esclarecimento
Aulas de Língua Portuguesa
"Criando Letras de Inclusão 09/10"
Dinamização da Bolsa de Voluntariado
Promoção do Voluntariado para a Cooperação
Curso Livre de Formação para o Voluntariado
Formação Interna
Dinamização da Bolsa de Voluntariado
Promoção do Voluntariado para a Cooperação – Projecto “Nyumba Kaya é o Mundo”
Curso de Formação de Cidadania e Voluntariado
Plano de Comunicação Institucional
Produtos Solidários
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Dez.

Campanha Happy Climb
Campanha “Hotel Solidário”
Campanha Postais de Moçambique na Postal Free
“Quanto Vale a Sua Dança” 2ª edição
“O Fado e o Tango” 1ª Edição
“O Fado Acontece” 3ª Edição
“Dias do Desenvolvimento” 2ª edição
Festas do Concelho de Loures 2009
Fórum de Responsabilidade Social das Organizações 4ª edição
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