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VISÃO E MISSÃO
A AIDGLOBAL é uma Organização Não Governamental para o Desenvolvimento
Desenvolvimento
(ONGD) que assenta todo o seu trabalho na sua Visão, Missão e Valores

Visão da AIDGLOBAL

A AIDGLOBAL acredita num mundo em que todos os seres humanos são agentes
de desenvolvimento e integração, garantindo a dignidade e o respeito pelos
Direitos Humanos bem como a partilha de recursos de uma forma equilibrada e
sustentável.

Missão da AIDGLOBAL
Promover diferentes formas de Acção e de Integração nas áreas de Cooperação
para o Desenvolvimento, Educação para o Desenvolvimento e Migrações, visando
o bem-estar das populações e a promoção de uma cidadania global, justa e
inclusiva, nomeadamente na Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP),
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Estrutura Organizativa
Órgãos Sociais:
AssembleiaAssembleia-Geral
Presidente: Delmar Francisco Maia Barrigas Gonçalves, Professor/Escritor
ViceVice-Presidente: Pedro Pereira Bravo, Professor
Secretário: José Luís Cardoso Fontoura, Militar
Vogal: Ângelo José Bandeira Torres, Actor
Direcção
Presidente: Susana Patrícia Damasceno Pereira, Professora
ViceVice-Presidente: Aníbal dos Santos Querido, Director Financeiro
Secretário: João Paulo Mouga Vieira, Business Coach
Tesoureira: Elsa Sofia Damasceno Pereira, Técnica Administrativa
Vogal: Maria Cristina Paixão Alves Sousa Tapadinhas
Conselho Fiscal
Presidente:
Presidente: César Augusto Alves Saraiva, Revisor Oficial de Contas
ViceVice-Presidente: Sílvia Alexandra Pereira de Oliveira, Técnico Oficial de Contas
Vogal: Isabel Maria dos Santos Saraiva, Professora
Conselho de Fundadores
Presidente: André Gago, Actor
Secretário:
Secretário: Artur Caracol, Gerente Comercial

Equipa Executiva

Directora Executiva: Susana Damasceno Pereira,
Coordenador de Projectos e Voluntariado: Ana Rita Sequeira,, Marta Rodrigues
Coordenação da Educação e Formação:
Formação: Ana Isabel Xavier, Ana Jaleco
Núcleo de Apoio a Migrantes: João Mendes, João Moreira, Catarina Mendes
Área Administrativa: Vanda Morgado, Rute Oliveira, Acácia Fernandes, Diana Teixeira
Gabinete de Comunicação/Marketing e Relações Externas: Odilia Lourenço
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1. Introdução

Cada final de ano é sempre tempo de revisitação, de análise, de reflexão e de alguma frustração.
Mas é, simultaneamente, tempo de sonho. Sonha-se que no ano que se segue far-se-á, se não
melhor, pelo menos diferente.
A construção do Relatório de Actividades é um processo trabalhoso mas obrigatório em toda e
qualquer Organização que se pensa a si própria. E é também um momento de balanço entre o
que estava planeado e o que foi conseguido.
Na AIDGLOBAL começa a ser hábito surpreendermo-nos com a capacidade de implementação de
tantas actividades, grande parte delas que não estando planificadas, foram abraçadas com o
mesmo entusiasmo com que definimos, no início de cada ano, o Plano de Actividades.
Este facto encontra justificação unicamente numa equipa totalmente comprometida com o
sucesso das acções da Organização e que, inteligentemente, se renova adquirindo os valores
orientadores da nossa forma de actuação.
A criatividade e a juventude, o idealismo, mas também uma extraordinária capacidade de
concretização dos desafios que diariamente se colocam no nosso caminho justificam um relatório
de actividades que cresce não só em número de páginas, mas também em projectos concluídos.
A todos os que profissionalmente e voluntariamente construíram diariamente a AIDGLOBAL em
2008, e a todos os membros, doadores e amigos desta Organização, a Direcção agradece na
certeza de que a AIDGLOBAL continuará o seu caminho na procura incessante e sincera de um
mundo mais justo e equitativo, onde sorrir seja um direito de todos e todas.
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2. Actividades previstas para 2008
2.1 . Cooperação para o Desenvolvimento
Titulo:
Titulo Biblioteca Municipal de Xai-Xai

Duração:
Duração Até Novembro de 2008

Localização:
Localização Cidade de Xai-Xai, Província de
Gaza, Moçambique.

Sector de Intervenção:
Intervenção Educação
Beneficiários:
Beneficiários

População

(alfabetizada

e

não

alfabetizada) da cidade de Xai-Xai, Província de
Parceiros
Parceiros:
iros Município de Xai-Xai

Gaza, Moçambique.

Orçamento:
Orçamento € 18 500

Pessoal local:
local 1

Justificação:
Justificação A AIDGLOBAL foi contactada pelo Município de Xai-Xai, na pessoa da actual
Presidente Rita Bento Muianga, sob a possibilidade de integrar este projecto, fornecendo o acervo
bibliotecário, para a que será a primeira Biblioteca Municipal desta capital de província. Esta
cidade, para além de escolas do ensino básico e secundário, tem igualmente dois pólos
universitários cuja população estudantil será abrangida.
Objectivo:
Objectivo Aumento do acesso à informação e cultura por parte da população de Xai-Xai, em
Moçambique.
Resultados esperados:
Edifício reabilitado pelo Município de Xai-Xai;
Biblioteca equipada com livros e Jogos didáctico-pedagógicos;
Equipa de 4 técnicos formados;
Organizações e associações de Xai-Xai participam na dinamização da biblioteca.
Ponto de situação/avaliação: Durante o ano de 2007 a AIDGLOBAL estabeleceu diversos contactos
para a recolha de livros e manuais escolares para enviar para a cidade de Xai-Xai. Desses
contactos resultou a participação de 20 entidades, públicas e privadas, e de 8 particulares que,
no total, originaram a recolha de aproximadamente 4500 livros e 20 jogos pedagógicos.
Dos contactos estabelecidos surgiram outras parcerias em áreas de acção da AIDGLOBAL.
Devido às cheias que atingem as províncias do centro de Moçambique, e que poderão vir a atingir
o distrito de Xai-Xai, a AIDGLOBAL decidiu adiar a conclusão deste projecto.
A concretização deste projecto aconteceu em Outubro de 2008. Apesar de o edifício estar
reabilitado, o mesmo não dispunha de estantes. Contudo, 2 técnicos foram formados tendo os
mesmos conseguido catalogar 5500 títulos enviados, superando o número inicialmente previsto.
Até ao final do ano, a Biblioteca ainda não tinha recebido as estantes, estando o Município
responsável por este equipamento. Foram ainda doados 12 computadores para equipar a Infoteca
que integra a Biblioteca Municipal.
Estratégias

de

financiamento:

Contacto

de

organizações

privadas

e

públicas;

eventos

de

angariação de fundos.
Estratégicas de comunicação: Criação de postais; contacto com os media.
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Notícias:
Notícias Publicadas no sítio e boletins da AIDGLOBAL
Fotos:

Edifício da Biblioteca; funcionários catalogando os livros e Presidente do Município junto da
Presidente da Direcção e dos caixotes de livros enviados.

Titulo: Info-inclusão dos jovens de Xai-Xai

Duração: 9 meses
Sector

Localização: Cidade de Xai-Xai e Chimundo-Chibuto

de

Intervenção:

Formação/Educação (informática)
Beneficiários:

Parceiros: Congregação das Irmãs Dominicanas de Informática

Alunos

das

Escolinha

aulas
das

de
Irmãs

Santa Catarina de Sena de Xai-Xai, Congregação das Dominicanas, Xai-Xai, crianças e jovens do
Imãs

de

Chimundo)

Nossa
e

Senhora

das

Congregação

Vitórias

das

(Chibuto

Irmãs

da

– Orfanato

da

Divina

Providência

de

Divina Conhane; crianças do Centro Comunitário

Providência de Conhane

Irmã Isabel de Sá (Chibuto – Chimundo)

Orçamento: € 11 340

Pessoal local: 1

Justificação: Embora não constasse do Plano de Actividades 2007, a ideia de transferir material
informático para as três congregações religiosas que

a AIDGLOBAL

tem

vindo a apoiar,

consolidou-se em intenções, mas também em acção.
Objectivo: Equipar e dinamizar a sala de informática da Escolinha e reforçar o número de
computador de mais duas Congregações.
Resultados esperados:
Formandos estão habilitados a formar novos utilizadores.
Alunos estão habilitados a trabalhar com o Office e Windows®.
Congregações equipadas com mais 3/4 computadores.
Ponto de situação/avaliação: Desde Janeiro de 2007 que a AIDGLOBAL tem procurado recolher
computadores junto de organizações e particulares.
A concretização deste
computadores por

projecto aconteceu em Outubro e contou com

parte

da Fujitsu

Siemens

e

ainda com

a doação de

12

10 computadores doados por

particulares. Os monitores foram doados pela Fundação para o Desenvolvimento das Tecnologias
de Informação (FDTI).
Estratégias

de

financiamento:
financiamento:

Contacto

angariação de fundos.
Estratégicas de comunicação: Não se aplica.
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de

organizações

privadas

e

públicas;

eventos

de

Noticias: Não foram publicadas quaisquer notícias sobre este projecto

Actividades previstas mas não realizadas

2.1 .1 Cooperação
Cooperação para o Desenvolvimento

Titulo: A Água Não Serve Só Para Tirar a Sede
Localização:

Mangundze,

Província

de

Duração: 12 meses
Gaza,

Moçambique

Sector de Intervenção: Água

Parceiros:
Parceiros: Administração do distrito de Mandlakazi e
Congregação

das

Irmãs

Dominicanas

de

Santa Beneficiários:
Beneficiários: Comunidade de Mangundze,

Catarina de Sena de Xai-Xai.

Província de Gaza, Moçambique.

Orçamento: € 36 500

Pessoal local: 2

Justificação:
Justificação: As origens da AIDGLOBAL surgem de uma visita à Província de Gaza, durante a qual
um dos elementos da AIDGLOBAL conheceu as Irmãs Dominicanas de Santa Catarina de Sena de
Xai-Xai.

Desse

contacto

surgiu

a

preocupação

pelas

condições

de

acesso

às

fontes

de

abastecimento de água desta comunidade que sofre de stress hídrico devido à seca que a
província atravessa, aos poucos furos existentes e ao elevado número de horas de deslocação
necessárias para obter água.
A comunidade de Mangundze tem cerca de 14,569 habitantes tendo como principal actividade
económica a agricultura de subsistência.
Face a este contexto a AIDGLOBAL comprometeu-se com a comunidade de Mangundze a construir
um furo na zona de Inhafoco, que servirá cerca de 250 pessoas. Ainda que insuficiente este furo
será a primeira Acção da AIDGLOBAL nesta comunidade, acção esta que esperamos que se
multiplique.
Objectivo:
Objectivo: Proporcionar, à comunidade de Mangundze, o acesso à água.
Resultados esperados:
esperados:
Construção do furo.
Sensibilização e formação em cuidados básicos de higiene.
Criação de um comité de gestão comunitária do furo, autónomo e participativo.
Diminuição da incidências de doenças como: cólera, diarreia e malária.
Ponto de situação/avaliação
situação/avaliação:
/avaliação: De acordo com o cronograma do projecto, a AIDGLOBAL deveria ter
construído o furo de água durante o mês de Agosto. Tal não foi possível devido à falta de
financiamento para a aquisição deste serviço.
Durante o mês de Dezembro a AIDGLOBAL já tinha reunido o montante necessário para partir
para Moçambique, resultante do apoio financeiro de algumas empresas e de eventos de
angariação de fundos, porém com as cheias a afectarem as províncias da zona centro de
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Moçambique, bem como a possibilidade do distrito de Xai-Xai ser atingido, a AIDGLOBAL optou
pelo adiamento da conclusão deste projecto.
Durante este período foi aberto um concurso para a construção do furo tendo obtido propostas
abaixo do valor inicialmente previsto, pelo que possibilitou a redução em 50% do preço a pagar.
A concretização deste projecto acabou por ser assumida financeiramente pelo parceiro, uma vez
que o mesmo conseguiu outra fonte de financiamento, antecipando a construção do furo. Foram
feitos esforços no sentido de aplicar o dinheiro na construção de um furo na mesma província,
mas nos dois locais apontados pelo parceiro, o lençol freático encontra-se a mais de 45 metros
de profundidade e, consequentemente, o valor da construção de um furo aumenta drasticamente,
ultrapassando o montante recolhido para a construção do furo em Mangundze.
Estratégias de financiamento: Contacto de organizações privadas e públicas; lançamento de uma
campanha; eventos de angariação de fundos.
Estratégicas de comunicação: Criação de postais.
Noticias: Não foram publicadas notícias sobre este projecto.

Título: Orfanato Nyumba Kaya
Data

inicialmente

prevista:

Janeiro

Dezembro de 2008

a

Sector

de

Intervenção:

Cooperação

para

o

Desenvolvimento)

Beneficiários: Crianças do Orfanato da Divina Providência de Conhane
Avaliação/Motivo
Avaliação/Motivo da não realização: O objectivo de avaliar a viabilidade de construção do
Orfanato deixou de ser prioritária uma vez que este Orfanato já se encontra a ser apoiado por
outra ONG.

2.2. Educação para o Desenvolvimento
Título: Educar Para Cooperar (2ª edição)

Duração: Janeiro a Junho 2008

Localização: CED Dona Maria Pia – Casa Pia de

Sector

Lisboa (Xabregas)

Desenvolvimento

Parceiros: Casa Pia de Lisboa

Beneficiários:

de

Intervenção:
Educandos

Educação
e

para

professores

o
do

CED Dona Maria
Orçamento: 12.826,00 €

Responsável: Marta Rodrigues

Justificação: No seguimento da implementação do Projecto “Educar para Cooperar”, em fase
piloto, no ano lectivo 2006/2007, com a turma B do 5º Ano do CED de D. Maria Pia, e face à
sua avaliação positiva, bem como à receptividade da proposta por mais professores, o projecto
em questão foi alargado a novas turmas do 2º ciclo e aplicado pela primeira vez a duas turmas
do nível pré-escolar, no ano lectivo de 2007/2008.
Objectivos:
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•

Objectivo Geral:
o

•

Promover a Educação para o Desenvolvimento no Ensino Formal.

Objectivos Específicos:
o

Formar

professores/educadores

em

temáticas

de

Educação

para

o

Desenvolvimento e respectivas abordagens;
o

Disponibilizar aos professores/educadores os recursos (pedagógicos, metodológicos
e materiais) necessários para a prática da Educação para o Desenvolvimento na
escola;

Resultado: O projecto pretendeu dar a conhecer a professores e alunos várias questões
relacionadas com o desenvolvimento e as desigualdades sociais e geográficas, partindo dos
Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM), e incluindo temáticas como o Comércio Justo e
o Voluntariado, através de metodologias de educação formal, não formal, e participativa.
Depois de um período de divulgação do Projecto, no inicio do ano lectivo, junto dos Conselhos
de Turma, aderiram ao mesmo três turmas de 2º ciclo (5ºB, 6ºA e 6ºC), bem como duas de
nível pré-escolar.
O projecto foi organizado sob a forma de um conjunto de 10 sessões, a desenvolver nas turmas
participantes no seu espaço de aula, e em articulação com o professor. As sessões tiveram lugar
quinzenalmente, e na semana de intervalo o facilitador reunia com os professores da respectiva
disciplina, com vista a preparar os materiais em articulação com as matérias abordadas. O
objectivo foi ter sessões facilitadas conjuntamente com o professor.
No final do ano lectivo (de 26 a 30 de Maio), teve lugar uma Semana da Educação para o
Desenvolvimento, onde foram expostos os trabalhos realizados pelos alunos no âmbito do
Projecto, e foram desenvolvidas algumas dinâmicas e actividades de sensibilização para estas
temáticas, abertas a toda a comunidade escolar. Foi ainda organizado um Encontro sobre
Educação para o Desenvolvimento no Ensino Formal, aberto à participação dos professores, o
qual contou com alguns oradores convidados.
Avaliação: As sessões realizadas durante as aulas, e as dinâmicas aplicadas às várias turmas que
visitaram a Semana de Educação para o Desenvolvimento, contribuíram para promover o debate
sobre as temáticas da Educação para o Desenvolvimento junto da comunidade educativa, uma
vez que envolveram directamente professores, técnicos, crianças e jovens, grupos estes que
constituem ainda canais privilegiados para a disseminação dos conteúdos abordados, fora da
comunidade escolar Este projecto contribuiu, igualmente para o desenvolvimento de um currículo
de Educação para o Desenvolvimento a ser aplicado no 2º Ciclo, tendo resultado numa
experiência piloto de aplicação do mesmo, ao nível do pré-escolar, na medida em que
possibilitou a aplicação

de

diferentes abordagens e

materiais pedagógicos, pertinentes e

adequados às diferentes faixas etárias, e em articulação com o currículo formal.
O projecto foi realizado em estreita relação com as professoras e educadoras envolvidas que,
através dos materiais e dos conteúdos apresentados, foram sendo sensibilizadas para a
importância da Educação para o Desenvolvimento.
Consideramos que apesar de o projecto ter sido interrompido em algumas turmas, o objectivo de
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divulgar e sensibilizar para as questões relacionadas com o desenvolvimento e as desigualdades
sociais e geográficas, através de metodologias não formais e participativas, foi alcançado, já que
esta preocupação foi transversal a todos os temas abordados.
No futuro, consideramos possível alargar o projecto a outros professores, de outras disciplinas e
de outros níveis de ensino. Durante o próximo ano lectivo, é intenção da AIDGLOBAL divulgar e
promover a iniciativa junto de toda a comunidade educativa do CED Dona Maria Pia e
eventualmente adaptá-lo às turmas que já participaram e cuja implementação poderá ser ajustada
sob a forma de continuidade junto dos alunos que já estão sensibilizados para os temas.
A experiência do passado ano lectivo, sugere ainda a necessidade de se definirem critérios
claros para a selecção das turmas participantes no projecto a realizar no próximo ano lectivo. É
importante pois, aferir as especificidades das turmas e ter em conta os perfis dos alunos bem
como as suas expectativas, aquando da elaboração dos planos de sessão, e na escolha das
metodologias utilizadas. Algumas das ideias passam por sessões mais esporádicas no tempo mas
mais condensadas em termos de volume de horas.
Consideramos que, durante este segundo ano de implementação, o projecto em questão
contribuiu para a disseminação da Educação para o Desenvolvimento junto do público-alvo a
quem se destinava. A organização da Semana de Educação para o Desenvolvimento no final do
ano lectivo, foi também uma iniciativa positiva, já que permitiu um alargamento da reflexão em
torno do tema a toda a comunidade escolar, e a sensibilização, ainda que apenas pontual, de
mais alunos, técnicos e professores. O interesse manifesto dos alunos, e o reconhecimento da
importância e pertinência do projecto, por parte das professoras envolvidas, levam-nos a
acreditar na sua continuidade, como uma janela de oportunidade para uma maior compreensão
do mundo e consciência de uma cidadania global cada vez mais responsável e pró-activa.
Estratégias de Financiamento: Projecto financiado pela Casa Pia de Lisboa
Estratégias de Comunicação:
Divulgação de alguns momentos do Projecto em newsletters da Casa Pia e nos canais de
comunicação da AIDGLOBAL

Notícias:
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Título: Hoje as Crianças, Amanhã o Mundo

1

Duração:

ano

(prorrogado

por

mais

8

para

o

meses): Março 2008 a Outubro 2009
Localização:

Desenvolvimento

do

Projecto

em

Sector

de

Intervenção:

Lisboa e disseminação dos recursos em todo o

Desenvolvimento

país

pedagógicos)

Parceiros: APP - Associação de Professores de

Beneficiários:

Português, APEI - Associação de Profissionais de

trabalham

Educação

Universidades,

de

Infância,

APG

–

Associação

de

Educação

(produção
Agentes

em

de

materiais

Educativos

Escolas

e

que

Infantários,

Bibliotecas

Públicas,

Professores de Geografia, Fundação Gonçalo da

Associações e ONGD’s; Crianças entre 4 e os

Silveira, Fundação Champagnat, IMVF – Instituto

12 anos de idade (ou a frequentar níveis de

Marquês

ensino entre o pré-escolar e o 2º Ciclo do

de

Valle

Flor,

Escola

Superior

de

Educação do Porto, Escola Superior de Educação

Ensino

de Santarém, ARS Design, Trocaire, Casa Pia de

Instituições

Lisboa

enumerados.

Orçamento: 56 715,60 €

Responsável: Marta Rodrigues

Básico)
e

com

quem

Agentes

trabalham

Educativos

as

acima

Justificação: ”Hoje as Crianças, Amanhã o Mundo” é o nome do primeiro projecto da AIDGLOBAL
co-financiado pelo IPAD – Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento. A educação e os
seus agentes são o pilar estrutural das sociedades, em qualquer parte do mundo, não só pelo
seu contributo na formação e educação dos indivíduos, como pela influência que exercem no
desenvolvimento das sociedades. Neste sentido, este projecto vai ao encontro do Documento
Orientador das Políticas para o Ensino Básico, publicado pelo Ministério da Educação em 1998,
onde se sublinha "que a escola precisa de se assumir como um espaço privilegiado de educação
para a cidadania e de integrar e articular, na sua oferta curricular, experiências de aprendizagem
diversificadas, nomeadamente mais espaços de efectivo envolvimento dos alunos" (decreto-lei
6/2001 de 18 Janeiro).
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Objectivos:
•

Objectivo Geral: Contribuir para a promoção de uma cidadania global responsável, que tenha
por base princípios e valores como os da solidariedade, da paz e da justiça

•

Objectivos

Específicos:

“Disseminar

os

valores

e

as

temáticas

da

Educação

para

o

Desenvolvimento junto das crianças com idades compreendidas entre os 4 e os 12 anos, e
junto das instituições e agentes educativos que com elas trabalham”;; “Contribuir para uma
maior oferta de recursos didáctico-pedagógicos com vista à abordagem da Educação para o
Desenvolvimento junto de crianças dos 4 aos 12 anos de idade”
Resultados esperados:
Criação e disseminação de quatro recursos pedagógicos:
Recurso

PúblicoPúblico-Alvo

Disseminação

Jogo Interactivo

Crianças dos 8 aos 12

1000 exemplares reproduzidos

(CD Rom)

anos

Disponível online

Kit Watoto

Pré-escolar: Crianças dos

1000 exemplares reproduzidos

4 aos 7 anos
Caderno de Actividades

1º Ciclo

Disponível Online

Caderno de Actividades

2º Ciclo

Disponível Online

Avaliação / Ponto de Situação: O Projecto teve início em Março. Durante os primeiros 2 meses,
foram

realizados

contactos

e

reuniões

com

várias

instituições,

técnicos,

professores

e

educadores, convidados a integrar o Grupo Pedagógico, com a finalidade de darem o seu valioso
contributo, a nível da adequação dos conteúdos às dinâmicas dos produtos criados, bem como
da sua validação em termos de objectivos a atingir e metodologias a usar em função das faixas
etárias, por fim colaborando na testagem e disseminação dos materiais em questão. Foram
assinados Acordos de Participação com todos os membros que integraram de forma voluntária
este grupo consultivo, bem como com uma voluntária designer que apoiará na concepção gráfica
e ilustração dos vários produtos, os quais se encontram ainda em fase de concepção. Após um
parecer técnico da APEI e da APP sobre a qualidade e adequação de um dos produtos,
ponderou-se criar um produto de raiz em vez de se traduzir e adaptar a versão irlandesa do
Watoto, pelo que se solicitou ao IPAD uma extensão da duração do Projecto, sem qualquer
implicação orçamental, por mais 8 meses. Este pedido foi aprovado e um novo produto está em
fase de concepção, contanto actualmente com o apoio de duas voluntárias que acreditamos
reunirem as competências pedagógicas para o efeito, sob acompanhamento da APEI e da APP.
Estratégias de Financiamento: Projecto co-financiado pelo IPAD (75%)
Estratégias de Comunicação:
Comunicação: Divulgação do Projecto nos canais de comunicação da AIDGLOBAL
(site e boletim).
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Título: Curso de Formação de Professores

Data: Fevereiro - Março e Setembro - Outubro 2009

e Educadores em ED
Localização: Casa Pia Lisboa

Sector

de

Intervenção:
Intervenção:

Educação

para

o

Desenvolvimento
Parceiros: Casa Pia de Lisboa
Orçamento:

2500€

Beneficiários: Professores e Educadores

(Financiamento

pela

Responsável: Ana Jaleco

Casa Pia de Lisboa)
Objectivos: Os objectivos gerais deste curso são:
- Sensibilizar para a abordagem das principais temáticas da Educação para o Desenvolvimento
- Promover e desenvolver metodologias de Educação Não-formal
Relevância para a AIDGLOBAL: A AIDGLOBAL consolidará a sua posição como entidade formadora
na área da Educação para o Desenvolvimento, nomeadamente no âmbito dos projectos
desenvolvidos na Casa Pia de Lisboa, uma vez que passará a estar presente não só ao nível da
formação junto dos alunos, mas também dos professores e educadores daquela instituição.
Avaliação/Ponto da situação: Estão concluídas as duas primeiras fases das seguintes 6 fases do
projecto:
- Reenquadramento e reapresentação do Curso de Formação à UPGE da CPL
- Divulgação do curso nos vários CED´s e inserção no Plano Formativo da CPL
- Identificação e formação dos/as Formadores/as
- Recolha das fichas de inscrição e calendarização do Curso
- Planificação e preparação das sessões
- Concretização do Curso de Formação

Título: Participação no Grupo Informal de
Educação

para

o

Educação

Global

Portuguesa

das

Desenvolvimento
da

Duração: De Janeiro a Dezembro

e

Plataforma

Organizações

Não

Governamentais para o Desenvolvimento
Localização:
Localização:

Plataforma Portuguesa das

Organizações Não Governamentais para o

Sector

de

Intervenção:

Educação

para

o

Desenvolvimento

Desenvolvimento, Lisboa
Parceiros: Plataforma das ONGD

Beneficiários: Alunos e Professores

Orçamento: 500 €

Pessoal local: Susana Damasceno

Objectivos: Discussão sobre a definição da Educação para o Desenvolvimento. Elaboração de um
documento conjunto entre o grupo informal e o Ministério da Educação. Sensibilização da
comunidade educativa para a temática.
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Resultado esperado:
esperado: Temas de Educação para o Desenvolvimento integrados no currículo escolar
nacional.
Relevância para a AIDGLOBAL:
AIDGLOBAL: A AIDGLOBAL considera que participar neste grupo informal é uma
mais valia para a sua actuação, na medida em que pode contactar mais de perto com outras
organizações com experiência em projectos de Educação para o Desenvolvimento e ter um papel
mais activo nas discussões a nível nacional sobre a temática.
Estratégias de Financiamento: --Estratégias de Comunicação:
Comunicação: --Notícias: ---

Actividades
Actividades previstas mas não realizadas
Título: Acção de Formação de Professores e Educadores em ED
Data

inicialmente

prevista:

Janeiro

a

Dezembro de 2008

Sector

de

Intervenção:

Educação

para

o

Desenvolvimento (Projecto Educar para Cooperar)

Beneficiários: Professores e Educadores da Casa Pia de Lisboa
Avaliação/Motivo da não realização: Esta acção apenas foi acreditada pelo Conselho CientíficoPedagógico da Universidade do Minho no final do ano lectivo, período de reestruturação da
AIDGLOBAL, o que dificultou a divulgação, planeamento e execução da mesma.

2.3
2.3 Migrações
2.3.1
.3.1 Gabinete de Apoio a Imigrantes
Título: Atendimento de Utentes
Localização: IPJ Moscavide
Parceiros: Conselho Distrital de Lisboa da
Ordem dos Advogados; IPJ
Orçamento: 1355,00 €

Duração: Janeiro a Dezembro
Sector de Intervenção: Migrações
Beneficiários: População imigrante residente na
Grande Lisboa
Pessoal local: João Pinheiro Moreira; João Miguens
Mendes
Justificação: Promover a integração dos imigrantes na sociedade portuguesa
Objectivos: Melhorar os níveis de integração de pessoas migrantes
Resultados esperados: 40 pessoas imigrantes receberam apoio jurídico ou para-jurídico
Ponto de situação/avaliação: À data da redacção foram feitos 14 atendimentos, sendo que foram
12 os novos utentes, e dois os que voltaram a requerer os serviços do GAI. Este valor encontrase claramente abaixo do previsto no plano de actividades para o ano de 2008. Ainda assim a
avaliação do projecto é positiva: a meta proposta tinha em conta a celebração de protocolos
com associações de imigrantes, o que traria um aumento exponencial de utentes ao GAI. Porém,
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foram dois os constrangimentos que impediram a celebração desses protocolos:
1. Limitações de funcionamento no inicio do ano, sobretudo no tocante à relação com a
Ordem dos Advogados, situação entretanto resolvida na sua quase totalidade (tendo a
OA sugerido recentemente que se limitasse o âmbito do trabalho do GAI exclusivamente à
área de Direito dos Estrangeiros);
2. Pouca visibilidade do GAI junto do seu público-alvo, realidade esta parcialmente
relacionada com o constrangimento anterior, uma vez que as regras deontológicas dos
advogados (nomeadamente o art. 89º do Estatuto da Ordem dos Advogados) limitam a
publicitação de serviços jurídicos. Desta forma, procurou-se publicitar todo o trabalho do
NAM e não só o GAI. Esta abordagem originou o estabelecimento de contacto com duas
entidades interessadas: os Médicos do Mundo, e o Centro Português de Cultura ÁrabePulaar e Cultura Islâmica, não tendo ainda sido no entanto, celebrado qualquer protocolo
(MdM já receberam proposta, aguardando-se resposta)
Estratégias de Financiamento: Ao longo do ano foram contactadas diversas entidades públicas e
privadas, no sentido de obter financiamentos.
Estratégias de Comunicação: Devido aos constrangimentos referidos supra apenas foi feito
contacto directo com as diversas associações de imigrantes sedeadas na Grande Lisboa

2.3.2
.3.2 Gabinete de Língua Portuguesa
Título: “Criando Letras de Inclusão 07/08”

Duração: 17 meses

Localização:

Sector

Instalações

do

IPJ,

da

de

Intervenção:

Integração

Social

das

Solidariedade Imigrante, e da CAIS

Comunidades Migrantes

Parceiros: IPJ, Fundação Oriente, Faculdade

Beneficiários:

de

mestrandos/as de Língua e Cultura Portuguesa -

Letras

da

Universidade

de

Lisboa

(FLUL), Solidariedade Imigrante e CAIS

Alunos/as

finalistas

e/ou

Português Língua Estrangeira.
Comunidades Migrantes em Portugal

Orçamento: 884,00 €

Pessoal local: Susana Damasceno

Objectivos: Criando Letras de Inclusão é um projecto que surge no âmbito de acção do Gabinete

de Língua Portuguesa (GLP) do Núcleo de Apoio a Migrantes (NAM), e que a nível pedagógico
conta com o apoio de docentes e alunos finalistas da Faculdade de Letras da Universidade de
Lisboa, tendo a nível logístico a colaboração do Instituto Português da Juventude (IPJ).
O objectivo primário deste projecto é proporcionar aos imigrantes residentes em Portugal um
conhecimento global da língua e cultura do país que os acolhe, permitindo desta forma dar-lhes
as

competências

concretamente

necessárias

através

do

para

uma

plena

desenvolvimento

de

integração

e

competências

exercício
a

nível

da

sua

linguístico,

cidadania,
social

e

intercultural. O projecto em questão tem ainda como finalidade, possibilitar aos/às alunos/as
finalistas e/ou mestrandos/as do curso de Língua e Cultura Portuguesa da Faculdade de Letras
da Universidade de Lisboa, a experimentação de situações reais de ensino e de aprendizagem de
PLE / PL2 – com consequente reflexão em torno das mesmas – bem como uma experiência ao
nível do voluntariado.
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Resultado esperado: Pelo menos 10 recém licenciados capacitados para o ensino de Português a
Falantes de Outras Línguas; mais imigrantes/estrangeiros adquirem competências no uso da
Língua Portuguesa.
Relevância para a AIDGLOBAL: Divulgação e dinamização dos projectos da AIDGLOBAL no âmbito
da promoção e integração social de imigrantes.

Parcerias com outras associações e/ou

organizações.
Avaliação: Apesar do elevado número de formandos no início deste projecto - dezassete no total
- houve um decréscimo elevado de participantes na fase de realização da Prática Pedagógica, a
qual contou com apenas quatro formandos.
A Prática Pedagógica realizou-se na Solidariedade Imigrante e na CAIS com a participação de
quatro formadoras, como já foi mencionado, e um total de 36 alunos.
Solidariedade Imigrante

CAIS

País
Angola
Burundi
Cabo-Verde
Colômbia
Congo
Guiné
Iraque
Itália
Nigéria
Somália
Sri-Lanka

País
Bangladesh
Congo
Índia
Marrocos
Senegal
Ucrânia

Fotos:

Título: “Criando Letras de Inclusão 08/09”

Duração: 12 meses (de Julho de 2008 a Julho de
2009)

Localização:

Instalações

do

IPJ

e

da

Sector

de

Intervenção:

Integração

Social

das

Solidariedade Imigrante

Comunidades Migrantes

Parceiros: IPJ, Fundação Oriente, Faculdade

Beneficiários:

de

mestrandos/as de Língua e Cultura Portuguesa -

Letras

da

Universidade

(FLUL), Solidariedade Imigrante

de

Lisboa

Alunos/as

finalistas

e/ou

Português Língua Estrangeira.
Comunidades Migrantes em Portugal

Orçamento: 884,00 €

Pessoal local: Ana Catarina Mendes

Objectivos: Criando Letras de Inclusão é um projecto que surge no âmbito de acção do Gabinete
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de Língua Portuguesa (GLP) do Núcleo de Apoio a Migrantes (NAM) e que conta com o apoio a
nível pedagógico de docentes e alunos finalistas da Faculdade de Letras da Universidade de
Lisboa e logístico do Instituto Português da Juventude (IPJ).
O objectivo primário deste projecto é proporcionar aos imigrantes residentes em Portugal um
conhecimento global da língua e cultura do país que os acolhe, permitindo desta forma dar-lhes
as competências necessárias para uma plena integração e exercício da sua cidadania.
É também objectivo permitir os/as alunos/as finalistas, recém-licenciados e/ou mestrandos/as do
curso de Língua e Cultura Portuguesa da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa uma
reflexão e experimentação de situações reais de ensino e de aprendizagem de PLE / PL2, bem
como uma experiência ao nível do voluntariado.
Resultado esperado: Pelo menos 10 recém licenciados capacitados para o ensino de Português a
Falantes de Outras Línguas; imigrantes/estrangeiros adquirem competências no uso da Língua
Portuguesa.
Relevância para a AIDGLOBAL: Divulgação e dinamização dos projectos da AIDGLOBAL no âmbito
da promoção a integração social de imigrantes através do desenvolvimento de competências a
nível linguístico, social e intercultural. Parcerias com outras associações e/ou organizações.
Avaliação: A 2ª edição do Criando Letras de Inclusão, ainda a decorrer, conta com a participação
de 7 formandos. Já foram realizadas 48 horas de formação teórica, com os seguintes módulos:
-

Elaboração de Materiais Didácticos (9 horas)

-

Planificação de Aulas (9 horas)

-

Simulação de Aulas (12 horas)

-

Formação em Comunicação Intercultural (8 horas)

-

Formação Geral em Voluntariado (8 horas)

-

Formação em PLE/PL2 (2 horas)

e 150 horas de prática pedagógica com a realização de três cursos de Português a Falantes de
Outras Línguas:
-

1º Curso Individual de Português para Falantes de Outras Línguas, intensivo (50h),
realizado nas instalações do IPJ, com uma cidadã eslovaca. A avaliação final do curso
pelo formando foi de Muito Bom.

-

1º Curso colectivo de Português para Falantes de Outras Línguas (50 h), realizado nas
instalações

do

IPJ,

com

9

cidadãos

das

seguintes

nacionalidades:

suíça,

polaca,

australiana, dinamarquesa, croata (2), russa, indiana e austríaca. A avaliação final do curso
pelos formandos não foi realizada por todos os participantes, uma vez que, no último dia,
só compareceram 3 alunos: 2 Muito Bons e 1 Bom.
-

2º Curso colectivo de Português para Falantes de Outras Línguas (50h), ainda a decorrer
nas instalações da Solidariedade Imigrante, com a participação de 4 alunos das seguintes
nacionalidades: francesa, nigeriana, moldava, senegalesa.

Fotos:
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2.4.Formação
Titulo: Dinamização da Rede Social do Vale de
Alcântara: Gestão de Projectos e Boas Práticas –
Sustentabilidade do 3º Sector”
Localização: Vale de Alcântara - Lisboa

Duração: Setembro de 2006 a Julho 2008
de 2008
Sector de Intervenção: 3º Sector

Beneficiários: Associações do Vale de
Alcântara
Responsáveis: Ana Rita Sequeira e Marta
Orçamento: 33 500 €
Rodrigues
Justificação: A Câmara Municipal de Lisboa estabeleceu com a AIDGLOBAL um protocolo no âmbito
Parceiros: Câmara Municipal de Lisboa

da Dinamização da Rede Social do Vale de Alcântara, com vista a promover a sustentabilidade do
3º Sector através de formação e realização de uma feira de parcerias, ao abrigo do Programa de
Iniciativa Comunitária Urban II Lisboa (Vale de Alcântara).
A Iniciativa Comunitária Urban II baseia-se numa abordagem territorial integrada envolvendo uma
sólida parceria local, e com vista a promover a melhoria da qualidade de vida das populações de
centros urbanos ou de subúrbios em crise, pela formulação e a aplicação de estratégias
inovadoras de revitalização sócio - económica sustentável.
O projecto nasceu como uma proposta de promoção e desenvolvimento do associativismo e da
solidariedade social envolvendo os actores locais, nomeadamente as associações beneficiárias do
Programa Urban II, através de um projecto de formação/acção que incitasse a uma mudança
organizacional

e

se

orientasse

segundo

uma

lógica

de

mercado,

promovendo

a

sua

sustentabilidade.
Objectivos:
o

Conhecer e compreender os pontos fortes e fracos das organizações sociais ao abrigo do
Programa Urban II;

o

Apoiar e promover o grau e qualidade de autonomia dos agentes associativos;

o

Apoiar os agentes associativos locais na identificação, análise, e resolução dos problemas
locais;

o

Reforçar a Rede Social para que possa continuar a actuar para além do período de
vigência do Programa Urban II.

Resultados:
•

Diagnóstico
Diagnóstico de necessidades (2006(2006-2007):
o
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Levantamento de todas as instituições beneficiárias do URBAN II e das associações com

instalações ou intervenção no Vale de Alcântara (Bairro da Liberdade, Bairro Quinta do
Loureiro, Bairro Quinta do Cabrinha, Avenida Ceuta Sul)
o

Entrevistas presenciais e aplicação de questionários;

o

Reuniões com 38 instituições (32 associações e 6 entidades públicas)

o

Mobilização das Associações e sessões de trabalho conjuntas:

o

Realização de 2 workshops com metodologias participativas para aferição dos desafios que
as associações enfrentam, promoção do inter-conhecimento e trabalho em rede

•

Curso de Planeamento e Gestão do 3º Sector,
Sector organizado em seis módulos, totalizando 42
horas, e visando responder, com conteúdos teórico-práticos, aos desafios identificados pelas
próprias associações

•

Participação no 2º Encontro de Parceiros Sociais da Microsoft: representou um fórum de
debate sobre os desafios que se colocam às organizações que compõem o 3º sector, bem
como uma oportunidade para efectuar uma ponte entre as diferentes instituições e entre
estas e outros representantes da sociedade civil.

•

Criação do Portal AlcântaraAlcântara-Vale (www.alcantara-vale.org): tendo em vista a promoção do
diálogo com os moradores, a optimização dos recursos das associações do Vale de Alcântara,
a transmissão de uma imagem positiva do Vale de Alcântara, e a divulgação de serviços
sociais e geográficos existentes na zona. Com o término do Projecto, a AIDGLOBAL promoveu
a apropriação do Portal pelas associações beneficiárias e para tal foi criado e assinado um
Regulamento de Participação e constituído um Comité de Gestão do Portal (composto por 5
associações), responsável pela sua dinamização pós-projecto. Até ao final do ano 2008, 18
associações subscreveram este Regulamento.

Avaliação:
O projecto foi alargado a 32 instituições da zona, além das 12 beneficiárias inicialmente previstas

. Contudo, ao longo do projecto revelou-se difícil mobilizar as associações para participar de
forma

contínua

devido

sobretudo

à

falta

de

recursos

humanos,

à

sua

fraca

estrutura

organizacional, e à falta de interesse ou não reconhecimento da pertinência das temáticas.
Ainda assim, consideramos que o Projecto atingiu os objectivos a que se propôs, promovendo o
inter-conhecimento das Associações com sede e/ou a trabalhar no Vale de Alcântara, fomentando
laços e confianças que conduzem ao trabalho em rede (incluindo entidades governamentais). A
Acção de Formação foi desenhada em resposta às necessidades identificadas pelas próprias
associações visando a sua capacitação em temáticas que contribuem para a sua sustentabilidade.
Por outro lado, o Portal Alcântara Vale foi concebido com vista à promoção e criação de
sinergias através de uma plataforma comum de comunicação, à continuidade da dinamização e
alargamento da rede, partilha de recursos e de informações.
Estratégias de financiamento:
Projecto financiado pelo Programa Urban II.
Patrocínio do alojamento do Portal Alcântara Vale concedido pela empresa One Small Step
durante 3 anos.
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Estratégicas de comunicação:
Divulgação do Projecto nos canais de comunicação da AIDGLOBAL (site e boletim).
Fotos:

Título:
Título: Realização de Cursos de Português

Duração: 12 meses

a Falantes de Outras Línguas
Localização: Instalações do IPJ

Sector de Intervenção: Integração Social de imigrantes
e estrangeiros

Parceiros: IPJ

Beneficiários: Imigrantes e estrangeiros

Orçamento:
Orçamento: 793,00 €

Pessoal local: Ana Catarina Mendes

Objectivos: Numa sociedade cada vez mais multicultural, a partilha e compreensão de hábitos,
costumes, valores, religiões e línguas, é absolutamente fundamental ao estabelecimento de
relações de confiança, respeito e cooperação, entre as populações que chegam e as que
supostamente acolhem e integram. Neste sentido, a aprendizagem do português, constitui um
imprescindível instrumento de sobrevivência e de combate à exclusão social.
Resultado esperado: Imigrantes/estrangeiros adquirem competências no uso da Língua Portuguesa.
Relevância para a AIDGLOBAL: Divulgação e dinamização dos projectos da AIDGLOBAL na âmbito
da promoção e integração social de imigrantes e/ou estrangeiros através do desenvolvimento de
competências a nível linguístico, social e intercultural.
Avaliação/Ponto da Situação: O balanço é positivo embora a localização das nossas instalações
constitua um impedimento à realização de um maior número de inscrições.
Foram desde Maio, concretizados os seguintes cursos com a participação de formandos das
seguintes nacionalidades:
1º Curso de Alfabetização: marroquina (1).
1º Curso de Português para Falantes de Outras Línguas: chinesa (2), marroquina (2)
1º Curso Individual de Português para Falantes de Outras Línguas: dinamarquesa (1)
2º Curso de Português para Falantes de Outras Línguas: escocesa (1), espanhola (1), ucraniana
(1), indiana (1).
3º Curso de Português para Falantes de Outras Línguas: espanhola (2), alemã (1).
Fotos:
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Actividades
Actividades previstas mas não realizadas

Título: Curso Livre de Educação para o Desenvolvimento
Data

inicialmente

prevista:

Junho

a

Dezembro de 2008

Sector

de

Intervenção:

Educação

para

o

Desenvolvimento

Beneficiários: Professores, Educadores, Formadores, Facilitadores e outros agentes educativos
Avaliação/Motivo da não realização: Não foi possível realizar esta acção, por motivos que se
prendem com constrangimentos relacionados com a falta de recursos humanos (ao nível da
divulgação e da formação), os quais seriam imprescindíveis para que a mesma fosse levada a
cabo com rigor e qualidade.

Título: Curso de formação Geral para o Voluntariado
Data

inicialmente

prevista:

Junho

a

Sector de Intervenção: Voluntariado

Dezembro de 2008
Beneficiários: Público em geral, incluindo associações juvenis e de imigrantes
Avaliação/Motivo da não realização: Não foi possível realizar esta acção, por motivos que se
prendem com constrangimentos relacionados com a falta de recursos humanos (ao nível da
divulgação e da formação), os quais seriam imprescindíveis para que a mesma fosse levada a
cabo com rigor e qualidade.

2.5
Título:

Voluntariado
Dinamização

da

Bolsa

de

Data: Janeiro a Dezembro

Voluntariado
Localização: AIDGLOBAL

Sector de Intervenção: Voluntariado

Parceiros:
Parceiros: Sociedade Civil

Responsável: Ana Rita Sequeira, Marta Rodrigues

Objectivos: Promover uma cidadania activa e criar um espaço de integração social
Resultado esperado: Voluntários integrados nas diferentes áreas de acção
Relevância para a AIDGLOBAL: A AIDGLOBAL acredita que através da promoção de acções
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de voluntariado está a contribuir para: uma intervenção activa e directa no futuro das
nossas sociedades; um maior conhecimento dos desafios sociais, económicos, políticos e
ambientais que se colocam a todos nós, num mundo cada vez mais globalizado e com
fortes assimetrias; e um maior desenvolvimento de competências profissionais e sociais
de cada voluntário/a.
Avaliação: Desde a sua constituição que a AIDGLOBAL tem contado com a participação de
muitos voluntários. Este ano, uma vez mais a AIDGLOBAL pôde contar com voluntárias|os nas
suas diferentes áreas de acção, destacando-se o Gabinete de Comunicação/Marketing e Relações
Externas como um dos espaços que mais beneficiou do empenho de uma equipa de voluntárias
empenhados na concretização dos objectivos deste Gabinete. Também a área administrativa,
nomeadamente a contabilidade, tem contado com o apoio voluntário e sempre profissional por
parte do Técnico Oficial de Contas.

Actividades Não Previstas para 2008
3.1. Cooperação para o Desenvolvimento
Título: Participação como orador no Atelier “UE: Cooperação e Desenvolvimento”1
Entidade organizadora: IEEI – Instituto de Estudos Estratégicos e Internacionais
Data: 8 de Abril de 2008

Local: Escola Secundária c/3º Ciclo
de Jaime Moniz, Funchal

Participante: João Pinheiro Moreira
Eventual orçamento / estratégia de financiamento: Custo totalmente suportado pelo IEEI
Objectivos:

Apresentar,

de

uma

forma

genérica,

o

instituto

da

Cooperação

para

o

Desenvolvimento, nomeadamente numa perspectiva de relacionamento Europa/África. Descrever
detalhadamente o papel das ONG neste processo, exemplificando com a experiência da
AIDGLOBAL.
Justificação / Relevância para a AIDGLOBAL: A participação neste atelier permitirá à AIDGLOBAL
participar ainda no atelier nacional, a realizar em 13 de Maio de 2008 na Assembleia da
República. Para além disso, a participação neste projecto permitirá à AIDGLOBAL desenvolver
novos contactos, não só com o IEEI, mas também com demais participantes no projecto, de
forma a possibilitar futuras colaborações.
Avaliação: Acção não realizada devido a impedimentos de ordem climatérica, tendo o respectivo
conteúdo sido apenas apresentados por escrito.

1

Este atelier é parte do projecto “À descoberta da Europa Mundo”, organizado entre Janeiro e Maio de 2008 pelo IEEI,
Instituto de Estudos Estratégicos e Internacionais, com o objectivo de debater – com alunos de escolas secundárias – o
papel da Europa no contexto de um mundo globalizado.
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3.2. Educação para o Desenvolvimento
Título: INDIE – Inclusão e Diversidade na

Data: Janeiro 2008

Educação
Localização: IPJ Moscavide
Parceiros:

British

Portuguesa

de

Direcção

Geral

Council,

Sector de Intervenção: Formação
IPJ,

Associação

Professores

de

da

Inovação

Inglês,

Beneficiários:
Beneficiários 52 jovens oriundos de 5 escolas de
vários pontos do país

e

Desenvolvimento Curricular
Orçamento:

Responsável: Susana Damasceno

Justificação: O British Council está promover um projecto multilateral sob o tópico “INCLUSÃO E
DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO”. Na sua fase inicial englobou oito países europeus: Grã-Bretanha,
Portugal, Itália, Espanha, Holanda, Bélgica, Grécia e Alemanha.
O programa centra-se na promoção da coesão social e elevação de padrões educativos em
escolas culturalmente inclusivas, através da promoção de oportunidades de desenvolvimento de
directivas de partilha de melhor prática, dirigida a criadores de políticas, líderes académicos e
juvenis, pessoal docente e directivo, famílias e comunidade. O projecto teve início em Outubro de
2007 e terminará em Junho de 2010.
A AIDGLOBAL foi convidada a participar neste Projecto, enquanto entidade formadora. Os
objectivos desta iniciativa promovida pelo British Council enquadraram-se na missão e valores da
AIDGLOBAL, uma vez que a formação é também uma das áreas de acção da organização, cuja
actuação no vector Educar/Formar se baseia fundamentalmente em metodologias activas e de
educação não formal.
Objectivos:
•

Objectivo Geral do INDIE:
o

Promover a coesão social e elevar os padrões educacionais nas escolas culturalmente
inclusivas de forma a estabelecer padrões de melhores práticas para as escolas na
Europa, e através deste processo (e onde for necessário) alterar o espírito dos decisores
políticos - e também dos dirigentes escolares - na área da educação

•

Objectivos
Objectivos específicos da formação residencial:
o

Desenvolver capacidades de liderança

o

Desenvolver competências de negociação e comunicação

o

Promover competências de trabalho em grupo e gestão de conflitos

o

Aumentar a auto-confiança e a auto-estima

o

Identificar os jovens representantes do Projecto na Conferência Internacional

Resultados: Coube à equipa de facilitadores (três dos quais externos), que partilhavam formações
e experiências bastante interdisciplinares, a elaboração do plano de formação. As temáticas
abordadas foram discutidas durante as reuniões de preparação, tendo em conta os objectivos do
projecto, e as indicações fornecidas pelos parceiros envolvidos em vista dos resultados que se
pretendiam alcançar. Neste sentido, foram propostos oito módulos (Desenvolvimento Pessoal,
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Comunicação, Cooperação e Trabalho de Equipa, Gestão de Conflitos, Liderança, Motivação,
Interculturalidade, Participação e Cidadania) os quais se focaram em competências específicas e
foram organizados de forma a partir do individual/pessoal para o colectivo/grupo, tendo ainda
sido realizadas sessões lúdicas e de reflexão, bem como a construção da Carta de Direitos e a
Eleição dos Líderes que representarão Portugal no encontro em Bruxelas.
Deste modo, o primeiro dia seria dedicado à apresentação e inter-conhecimento com todo o
grupo, sendo que, a partir do segundo dia as actividades decorreram ao nível dos subgrupos,
respeitando no entanto o mesmo plano formativo. No final do primeiro, segundo e quarto dias,
os subgrupos de reflexão reuniram-se para partilhar emoções, sensações e aprendizagens.
Pretendia-se que durante estes momentos, mais intimistas, os participantes pudessem expressar
livremente o que gostaram e desgostaram dentro e fora do espaço de formação, partilhassem
sentimentos ou angústias e usassem esse tempo para fazer uma espécie de “catarse” do que
estavam a viver. Para permitir isto, a composição dos grupos de reflexão foi diferente da dos
grupos de formação. Foi igualmente importante assemelhar o processo de eleição dos líderes a
um

processo

eleitoral

real,

dando

continuidade

aos

princípios

da

participação,

da

responsabilização e da cidadania, que foram trabalhados. Deste modo, definiu-se que cada aluno
teria direito a um momento de campanha (tempo de antena corresponde a um 1 minuto por
aluno), acto de votação secreto, e posterior afixação das listas com os resultados “primários”. O
objectivo

foi

assim,

que

houvesse

total

transparência

na

eleição,

tendo

sido

os

alunos

previamente informados e esclarecidos sobre as regras e ponderação dos votos dos diferentes
parceiros: parecer dos facilitadores, professores e alunos/as, e decisão final do British Council,
tendo em consideração critérios de igualdade de género, diversidade de origens e idades, etc.
Os cinco alunos eleitos pelos seus pares e sinalizados pela equipa de professores e formadores,
participaram na Conferência que teve lugar em Bruxelas em Fevereiro. Com eles levaram a Carta
de Direitos que saiu da formação residencial em que participaram.
Avaliação: De uma forma geral, a AIDGLOBAL considerou a iniciativa muito positiva. Os objectivos
e âmbito da formação, o empenho de todos os parceiros, e o facto de as actividades terem
decorrido em regime residencial, foram sem dúvida uma mais-valia para que o Projecto Inclusão e
Diversidade na Educação, resultasse numa iniciativa com sucesso.
Por outro lado, os formandos também avaliaram a acção como bastante positiva. O feed-back
que foi sendo dado aos formadores ao longo das sessões, reflectiu o sentimento de grupo que
foi sendo construído, assim como a constatação de uma crescente motivação. Foram distribuídos
questionários de avaliação no final de cada módulo com vista a apurar a percepção dos
participantes quanto ao desempenho dos formadores, dos temas abordados, da metodologia
usada e da sua própria participação e envolvimento nas actividades.
Estratégias de Financiamento: Projecto financiado pelo British Council
Noticias: Educação: "Jovens líderes" levaram Carta de Direitos ao Parlamento Europeu, noticia
publicada

no

site

JornalismoPortoNet,

acessível

em:

http://jpn.icicom.up.pt/2008/03/05/educacao_jovens_lideres_levaram_carta_de_direitos_ao_parlamen
to_europeu.html
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Fotos

Título: Apresentação do Documentário “Invisible Children”
Entidade organizadora: AIDGLOBAL com o apoio

Responsáveis: Odilia Lourenço e João Moreira

da Livraria Byblos Amoreiras
Data: 26 de Setembro 2008

Local: Auditório da Livraria Byblos Amoreiras

Horário: 19horas
Duração: 90 minutos
Participantes: AIDGLOBAL promoveu, em parceria com a Biblioteca Byblos, a iniciativa que surgiu a
partir de um convite realizado pelo João Moreira - responsável pelo Núcleo de Apoio a Imigrantes
da AIDGLOBAL - a Filipe Miranda, membro da ONG “Invisible Children”, que se encontrava em
Portugal no período da apresentação do documentário.
Orçamento: Custos administrativos - 20€
Estratégia
stratégia de financiamento: Acção realizada em parceria com Livraria Byblos que suportou os
custos do auditório e da produção dos materiais de divulgação (cartazes)
Público – Alvo: estudantes universitários, outras ONG’s, público em geral
Recursos Técnicos: um computador com leitor de DVD, ligado a um projector e a um sistema de
som, uma tela branca (parede, ecrã, pano) para projectar o filme, três microfones e duas mesas
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para expor materiais de divulgação.
Materiais de divulgação: press-release, cartazes, flyers, e convites on-line.
ESTRATÉGIA DE DIVULGAÇÃO:
Envio, por e-mail, de:
- press-release e cartaz para os Órgãos de Comunicação Social
- convites para a Plataforma de ONGD’s e outras ONG’s,, Entidades Governamentais da Área do
Desenvolvimento e Cooperação Internacional,, Universidades (reitorias e associações de estudantes),,
membros e voluntários da AIDGLOBAL,, outros contactos sugeridos pela equipa.
Afixação de cartazes e distribuição de flyers:
- instalações do auditório da Byblos
- delegação regional de Lisboa do IPJ
- ISCTE
- Faculdade de Direito e Faculdade de Letras.
Estrutura do Evento: a apresentação consistiu numa breve apresentação feita pelo Sr. António
Ramos - coordenador da agenda do auditório da Byblos - ao que se seguiu uma introdução
efectuada por João Moreira - responsável pelo Núcleo de Apoio a Imigrantes da AIDGLOBAL sobre a origem da iniciativa, que por sua vez deu lugar a uma intervenção por parte de Filipe
Miranda, da organização “Invisible Children”. O documentário principal durou cerca de 55 minutos,
tendo ainda sido exibidos dois vídeos curtos contextualizadores do projecto. Para concluir, Filipe
Miranda descreveu o trabalho que a ONG “Invisible Children” tem vindo a realizar, e colocou-se à
disposição para responder a algumas perguntas colocadas pela plateia.
Objectivos: Apresentar à população portuguesa a trágica realidade vivida no Norte do Uganda,
onde crianças são usadas como soldados, a par com a divulgação do trabalho que a ONG
Americana “Invisible Children” tem desenvolvido para combater esse cenário.
Justificação / Relevância para a AIDGLOBAL: A organização deste evento permitiu à AIDGLOBAL:
- Associar-se à causa da ONG Americana e promover a exibição, pela primeira vez em Portugal, do
documentário “Invisible Children”.
- Possibilitar a divulgação da AIDGLOBAL junto do público assistente e dos meios de comunicação
social.
Avaliação: O evento foi realizado com sucesso, sendo de salientar alguns aspectos:
- Apesar de cerca de 90 pessoas terem assistido à exibição do filme, esperava-se no entanto uma
maior adesão dos estudantes universitários, o nosso público-alvo; o facto de estar a decorrer
nesses dias, a “Semana de Recepção ao Caloiro”, poderá ser uma explicação para a fraca
participação dos estudantes.
- Vários meios de comunicação fizeram a cobertura do evento, referindo sempre a AIDGLOBAL
como entidade organizadora do evento.
- O evento permitiu à AIDGLOBAL estabelecer uma parceria com a Livraria Byblos, que poderá ser
reactivada no futuro com a realização de outras iniciativas no auditório daquela Livraria, um
espaço com regulares manifestações de cultura, tais como tertúlias, debates, apresentações, etc.
- Foram registadas mais de 10 assinaturas e contactos de pessoas que mostraram interesse em
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conhecer melhor o trabalho da AIDGLOBAL, bem como receber informações sobre futuros eventos.
Notícias:
-

A TSF divulgou a iniciativa no dia do evento, através de uma reportagem realizada pela
jornalista

Gabriela

Baptista.

Disponível,

on-line,

em:

(http://tsf.sapo.pt/PaginaInicial/Interior.aspx?content_id=1018307);
-

O Jornal “Público” publicou uma nota com foto, sobre a apresentação do documentário, no
dia 10/10/2008;

-

O Jornal “Sexta-feira” fez, também, uma chamada de atenção para o evento, no dia
26/09/2008;

-

A iniciativa foi ainda divulgada em vários blogs, e no site da Plataforma das ONGDs.

Fotos:

Título: Campanha “Levanta-te Contra a Pobreza”
Entidade organizadora: AIDGLOBAL em parceria com a Casa Pia de Lisboa
Data: 17 de Outubro de 2008

Local: CED’s da Casa Pia (CED António Aurélio da Costa

Horário: 14 horas

Ferreira, CED D. Nuno Alvares Pereira, CED D. Maria Pia,

Duração: 60 minutos

CED Pina Manique, CED Jacob Pereira Rodrigues – acção
realizada em Belém, Centro de Educação e Acção Social
-

Monte

da

Caparica,

e

CED

Nossa

Senhora

da

Conceição)
Participantes
Participantes: AIDGLOBAL e Casa Pia de Lisboa
Publico – alvo: Sociedade Civil em geral, alunos, professores e funcionários da Casa Pia de Lisboa,.
Materiais de divulgação: Press-release, vídeos, notícia no Web site da AIDGLOBAL
Estratégia de Divulgação:
Divulgação: Noticia no Web site da AIDGLOBAL, Press-release da Casa Pia, Pressrelease da AIDGLOBAL, Reportagem na SIC.
Estrutura do Evento: A acção consistiu na reunião dos educandos e educandas dos vários CED’s
da Casa Pia de Lisboa, nas respectivas instalações (no caso do CED Jacob Pereira Rodrigues a
localização foi em Belém), para que às 14h se levantassem contra a pobreza. Foi efectuada a
leitura prévia do documento preparado pela AIDGLOBAL para esta acção, no final da qual todos os
participantes se levantaram e lançaram balões com mensagens contra a pobreza.
Objectivos: Esta acção teve como objectivo sensibilizar s Sociedade Civil para a pobreza mundial e
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dar conhecimento dos Objectivos do Milénio, assim como possibilitar a apresentação e divulgação
da AIDGLOBAL junto dos alunos, professores e funcionários da Casa Pia e dos meios de
comunicação social, enquanto entidade participante nas diversas iniciativas que decorreram em
todo o mundo no âmbito da Campanha.
Justificação / Relevância para a AIDGLOBAL: Este evento permitiu à AIDGLOBAL associar-se às
organizações Pobreza Zero, Oikos, e à Casa Pia de Lisboa, na participação nesta campanha
mundial, possibilitando uma maior divulgação da organização ao público em geral e junto da
comunicação social. Permitiu ainda fortalecer as relações que a AIDGLOBAL possui com a Casa Pia
de Lisboa.
Avaliação: A avaliação foi bastante positiva, pois a AIDGLOBAL conseguiu “levantar” 2976 pessoas
em colaboração com a Casa Pia de Lisboa. Em conjunto com as restantes acções do país,
levantaram-se no total 93 707 portugueses, sendo que mais uma vez Portugal foi o país da Europa
que percentualmente conseguiu mobilizar, em toda a Europa, mais pessoas para esta acção. A
AIDGLOBAL conseguiu cobertura dos meios de comunicação social por parte da SIC, numa
reportagem que passou no Jornal da Noite do dia 17 de Outubro de 2008, onde foi abordada a
temática da pobreza e a acção “Levanta te e Actua”.
Fotos:

Título: Campanha Global pela Educação

Data: 21 a 27 de Abril

(CGE) 1ª edição – Semana da Acção
Global pela Educação (SAGE)
Localização: Casa Pia de Lisboa, Centro

Sector

de

de Educação (CED) de Nossa Senhora da

Desenvolvimento

Intervenção:
Intervenção:

Educação

Conceição
Parceiros:

Coligação

Campanha Global

para

Portuguesa

da

Beneficiários: alunos e alunas da Casa Pia

a Educação e

Casa Pia de Lisboa
Orçamento: ----

Pessoal local: Susana Damasceno

Objectivos: Contribuir para que os governos garantam o direito à educação para todos
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para

o

Resultado esperado: Participação do maior número de alunos e professores na “Maior Aula do
Mundo”
Relevância para a AIDGLOBAL: A participação numa campanha com o objectivo de potenciar junto
da comunidade escolar o compromisso activo e o sentido de responsabilidade perante situações de
injustiça, enquadra-se numa das prioridades de acção da AIDGLOBAL, por esta razão é importante
trabalhar junto das jovens temáticas sob o lema “Mais Educação, Menos Exclusão”.
Avaliação: A avaliação foi bastante positiva, pois a AIDGLOBAL juntamente com todas as
Organizações parceiras conseguiu mobilizar os diferentes Centros de Educação e Desenvolvimento
da Casa Pia, e outras escolas do país, para participarem na “Maior Aula do Mundo”.

Título: Educar para Cooperar (3ª edição)

Data: Outubro 2008 – Maio 2009

Localização: CED da Casa Pia de Lisboa

Sector

de

Intervenção:

Educação

para

o

Desenvolvimento
Parceiros: Casa Pia de Lisboa

Beneficiários: Alunos de todos os ciclos dos CED´s da
Casa Pia de Lisboa

Orçamento: a determinar em Janeiro de

Responsável: Ana Jaleco

2009
Estratégias de Financiamento: Projecto financiado pela Casa Pia de Lisboa
Justificação: A consciência das injustiças e das desigualdades existentes entre as populações do
Mundo e a fraca importância atribuída a estas temáticas nos curricula escolares portugueses
fizeram-nos compreender a necessidade de disseminar conteúdos, junto das Escolas, como os
Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM), o Comércio Justo e o Voluntariado, através de
metodologias de educação formal, não formal, e participativa.
A realização de uma 3ª edição deste projecto, alargado desta feita a vários ciclos e CED´s da Casa
Pia de Lisboa, prende-se com a obtenção de resultados extremamente positivos referentes à 2ª
edição do mesmo, o que teve como consequência uma crescente receptividade à perspectiva de
implementação do projecto, por parte de professores e alunos de toda a comunidade escolar
casapiana.
Objectivos: O projecto pretende assim promover o debate sobre as temáticas da Educação para o
Desenvolvimento junto da comunidade educativa; contribuir para o desenvolvimento de um currículo
de Educação para o Desenvolvimento a ser aplicado 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; dar a conhecer e
sensibilizar para várias questões relacionadas com o desenvolvimento e as desigualdades sociais e
geográficas, através de metodologias de educação formal, não formal, e participativa.
Avaliação/Ponto da Situação:
Situação: Encontram-se neste momento identificadas 6 turmas (provenientes de
2 CED´s distintos) nas quais o projecto virá a ser implementado a partir da 2ª quinzena de Janeiro,
o que conduz indiscutivelmente a uma avaliação positiva das primeiras 4 fases do projecto, para as
quais estava perspectivada a identificação de 4 a 8 turmas. São as seguintes as fases do projecto
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em questão:
- Reapresentação do projecto junto dos vários CED´s
- Identificação das turmas/professores/disciplinas/horários
- Calendarização das sessões
- Selecção dos/as facilitadores/as
- Formação dos/as Facilitadores/as
- Concretização das sessões
- Avaliação e Relatórios

Título: Inclusão e Diversidade na Gestão

Data: Outubro de 2008 a Março de 2009

de Relações Interculturais
Localização: CED D. Maria Pia (Lisboa) e

Sector

de

CED Francisco Margiochi (Pólo do Arrife,

Desenvolvimento

Intervenção:

Educação

para

o

Amiais de Cima)
Parceiros: Casa Pia de Lisboa e PERFIL

Beneficiários: Alunos do 2º ciclo do CED D. Maria Pia

Orçamento:

Responsável: Ana Jaleco

financiado

16
pelo

955.50€
Fundo

-

Social

Projecto
Europeu

(FSE)/Quadro de Referência Estratégico
Nacional (QREN)
Descrição da Actividade: No seguimento do Projecto “Educar para Cooperar”, concretizado em
duas turmas de 5º e 6º anos do CED de D. Maria Pia da Casa Pia de Lisboa (CPL) em
2007/2008, e cujo objectivo geral foi o de sensibilizar os alunos para questões relacionadas com
o desenvolvimento e as desigualdades mundiais, ocorreu em Novembro passado uma formação
residencial em contexto exterior à escola - mais concretamente na Quinta do Arrife (CED
Francisco Margiochi da 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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Na sequência deste 1º momento formativo, está prevista a realização de um projecto-campanha
de voluntariado protagonizado pelos próprios alunos, o qual será realizado entre Janeiro e
Fevereiro de 2009.
Resultado esperado: Espera-se que os alunos envolvidos neste projecto, após o término do
mesmo, se sintam capacitados para participar activa e responsavelmente em pequenos projectos
que possam induzir grandes mudanças, no contexto dos micro-universos em que se inserem
(casa-prédio-bairro, turma-ciclo-escola, etc)
Avaliação: Considera-se que o 1º momento formativo realizado em Novembro correu de forma
bastante positiva, podendo considerar-se - com base na análise da avaliação efectuada quer a
nível informal quer formal - que o mesmo superou as expectativas de formadores e formandos,
no que toca ao cumprimento dos objectivos para essa etapa do projecto.
Fotos:

3.3.

Formação

Título: Constituição da Bolsa de
Data: Setembro
Formadores
Sector de Intervenção: Formação
Responsável: Ana Jaleco
Objectivos:
Objectivos: Estabelecer uma base de dados fidedigna e actualizada, da qual constem informações
completas e rigorosas sobre eventuais formadores a serem contratados pela AIDGLOBAL sempre
que necessário
Relevância para a AIDGLOBAL: Possibilitar, num espaço relativamente curto de tempo, a selecção
e recrutamento de formadores externos, sem a necessidade de recorrer a anúncios

Título: Reconhecimento da Qualificação dos Formadores da AIDGLOBAL:
Data: Dezembro
Sector de Intervenção: Formação em ED
Responsável: Ana Jaleco
Objectivo: Ver reconhecida pelo Conselho Científico-Pedagógico de Formação Contínua da
Universidade do Minho, a qualificação de 8 dos formadores (internos e externos) da AIDGLOBAL,
concretamente:
- Marta Rodrigues
- Ana Jaleco
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- João Moreira
- Susana Damasceno
- André Matos
- Irene Guimarães
- Ana Sofia Lopes
- Ana Isabel Castanheira
Relevância para a AIDGLOBAL: A AIDGLOBAL possui na sua bolsa de formadores 8 pessoas, não
só com capacidade, mas também com qualificação para leccionar o Curso de Formação em
Educação para o Desenvolvimento
Avaliação: Foram até ao momento reconhecidos 6 dos 8 formadores propostos, o que constitui
indubitavelmente um balanço bastante positivo

3.4.

Voluntariado

Título: Desenvolvimento de uma visão e estratégia de
integração de voluntários
Orçamento: n/a
Justificação:

Data: Abril 2008
Responsável: Marta Rodrigues

O Voluntariado é uma das áreas de acção da AIDGLOBAL, a qual esteve na origem da sua
fundação, e constitui uma forma de afirmação de uma Cidadania plena e responsável bem como
uma prática privilegiada de realização pessoal e social. Neste sentido, a AIDGLOBAL encara o
Voluntariado como uma forma de participação activa e fomentadora de um espírito de
responsabilidade social, mas também como um espaço de enriquecimento profissional. Assim, e
tendo em conta o perfil e número de candidatos ou interessados em voluntariado que entram
em contacto com a AIDGLOBAL todos os dias, considerou-se importante a promoção de uma
prática de Voluntariado Profissionalizante, visando criar, simultaneamente, capital social como
resultado da realização pessoal, aquisição e desenvolvimento de conhecimentos e competências.
Objectivos:
o

Definir estratégias para a gestão do voluntariado na AIDGLOBAL

o

Estabelecer procedimentos relativos à integração de voluntários, de acordo com as
orientações legais e as prioridades da AIDGLOBAL

o

Constituir uma Bolsa de Voluntariado

Resultados:
Resultados:
- Identificação das necessidades de voluntariado para a organização;
- Estabelecimento de procedimentos relativos à recepção de propostas de voluntariado e
acolhimento de voluntários;
- Criação de modelos de documentos para a monitorização e resposta às candidaturas, bem
como recrutamento e integração de voluntários: Base de Dados, Guia do Voluntário, Fichas de
Inscrição e Identificação, Protocolo e Plano Individual de Voluntariado
Avaliação: Durante o ano 2008, estabeleceram contacto com a AIDGLOBAL, via email ou via
informal (através do contacto pessoal com outros colaboradores, membros ou voluntários) cerca
de 70 proponentes a realizar voluntariado ou, pelo menos, a conhecer melhor a organização.
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Destes contactos apenas uma parte resultou efectivamente na integração de voluntários:
- Quatro voluntárias integraram a equipa a titulo regular e têm apoiado sobretudo na
comunicação e organização de eventos;
- Duas voluntárias integraram o Grupo Pedagógico do Projecto “Hoje as Crianças, Amanhã o
Mundo”;
- Duas estudantes da ESE de Leiria colaboraram à distância e reuniram um conjunto de materiais
para formação de técnicos, organização e animação da Biblioteca de Xai Xai;
- E cerca de cinco participaram ou apoiaram a AIDGLOBAL em iniciativas pontuais, como o envio
do contentor ou o Fado Acontece.
- Verificámos ainda que grande parte das candidaturas se baseia em expectativas de realizar
voluntariado internacional, algo para o qual a AIDGLOBAL ainda não tem resposta.

3.5.

Juventude

Criação da Área de Acção Juventude

Data: Maio 2008

Justificação:
Tendo em

conta que

uma

parte

significativa das

actividades da

AIDGLOBAL

tem

como

destinatários os jovens, e na sequência do requerimento de reconhecimento do seu Estatuto de
Associação Juvenil Equiparada, considerou-se pertinente a criação de uma sexta área de acção,
que versasse especificamente sobre projectos e iniciativas promotores da participação juvenil.
Esta decisão foi tomada na sequência da submissão de candidaturas e tendo em conta a
perspectiva de elaboração de novos projectos, nomeadamente de cariz europeu, no âmbito da
Juventude.
Título: “Training for Europe: Activacting Youth!” (Acção
de

Formação

de

Formadores

para

a

Participação

Data: 30 de Novembro a 6 de
Dezembro

Cívica)
Localização: IPJ – Lisboa
Parceiros: Citizens of Europe - Alemanha

Responsável: Marta Rodrigues
Beneficiários: 24 jovens

NGO Fractal - Sérvia
Youth Forum Eye - Macedónia
Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich - Polónia
Pro Eco Scientia – Roménia
Orçamento: 22 930 €

Sector de Intervenção: Juventude e
Formação
Financiamento: Agência Nacional do Programa Juventude em Acção
Justificação:
A “ACTIVacting Network” é uma rede de organizações, técnicos de associações e voluntários, que
visa a troca de experiências, boas práticas e implementação de projectos transnacionais, no
âmbito da participação juvenil e promoção da cidadania activa. A AIDGLOBAL juntou-se a esta
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rede aquando da participação enquanto organização parceira da acção de formação que teve
lugar em Berlim em Março, organizada pela Citizens of Europe, e na qual participou Marta
Rodrigues.
Nesta acção, além de se promover a aprendizagem e o contacto com metodologias de educação
não formal, foi estimulada a interacção entre as organizações presentes, que concordaram em
dar continuidade ao trabalho iniciado e continuar em contacto por via de uma mailing list criada
para o efeito, da criação de um website (www.activacting.eu) da rede que funcionasse como
plataforma de comunicação e partilha de informação, e da organização conjunta de futuros
projectos.
Neste sentido, a AIDGLOBAL propôs-se receber uma nova acção de formação, como follow up da
de Berlim, e submeteu à Agência Nacional do Programa Juventude em Acção, uma candidatura
para o efeito, em parceria com a Citizens of Europe.
Objectivos:
o

capacitar multiplicadores e promover metodologias de educação não formal

o

desenvolver competências e atitudes necessárias para facilitar o desenvolvimento da
criatividade dos jovens com vista à promoção de uma cidadania responsável e activa

o

reforçar a parceria no âmbito da rede “Activacting” e promover o trabalho em rede

Resultado:
Resultado: A acção de formação internacional teve lugar nas instalações da Delegação Regional
do IPJ, em Lisboa, em formato residencial e reuniu 24 jovens de 8 nacionalidades (Alemanha,
Grécia, Macedónia, Polónia, Portugal, Roménia, Sérvia e Turquia).
Avaliação:
Os objectivos foram atingidos e a acção decorreu com sucesso. A avaliação dos participantes e
dos formadores é positiva e durante a formação foram esboçados novos projectos ou
possibilidades de cooperação futura, nomeadamente dois intercâmbios de jovens a ter lugar na
Sérvia e Macedónia, e uma nova acção de formação organizada pelo parceiro romeno.
Fotos:

Título: MOVA – Movimento Organizado para o
Data: Julho 2008 a Agosto 2010
Voluntariado e Associativismo
Parceiros: Casa Pia de Lisboa
Sector de Intervenção: Juventude
Beneficiários: cerca de 100 jovens (25 em cada CED)
Responsável: Marta Rodrigues
Orçamento: --Financiamento: Comissão Europeia
(Programa Juventude em Acção)
Justificação:
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A Casa Pia de Lisboa tem por missão “integrar crianças e adolescentes, designadamente as

desprovidas de meio familiar adequado, garantindo-lhes percursos educativos inclusivos, assentes
nomeadamente numa escolaridade prolongada, num ensino profissional de qualidade e numa
aposta na integração profissional, e, sempre que necessário, acolhendo-as.”
O seu modelo sócio - educativo “elege a participação como o valor, sustentado por uma

perspectiva integradora e personalizada, conducente ao sucesso do projecto de desenvolvimento
pessoal de cada criança e jovem”. Na sua Carta Um Compromisso para a Acção, assume-se
como uma instituição promotora de uma cidadania activa, cujos valores para a intervenção
assentam

na

solidariedade

social,

na

autonomia,

na

responsabilidade

e

na

intervenção

democrática, visando a formação de cidadãos comprometidos na “construção de um destino

colectivo e de um projecto de sociedade que potenciem a afirmação das mais nobres e elevadas
qualidades do ser humano.”
Neste sentido, e porque lhe compete desenvolver uma cultura de participação juvenil, este
projecto coaduna-se com a meta da instituição de promoção do exercício de uma cidadania
plena e solidária, informada e responsável, assente num espírito crítico, de iniciativa e criatividade
num mundo cada vez mais global e complexo.
Objectivos:
•

Objectivo Geral:
o

Sensibilizar e capacitar os jovens casapianos para uma cidadania responsável, activa e
consciente, fomentando uma cultura de participação na vida democrática, à escala local e
global

• Objectivos Específicos:
o

Proporcionar um novo espaço de cidadania e participação dentro da Casa Pia, dentro dos
CED e dentro dos jovens: um espaço de criatividade, disponibilidade e responsabilidade
cívica;

o

Capacitar os jovens casapianos e formá-los para futuros líderes, numa óptica de

empowerment, estímulo da autonomia, espírito crítico e pró-actividade;
o

Contribuir para uma melhor integração dos jovens casapianos através do desenvolvimento
de competências pessoais e sociais capitalizáveis no mundo do trabalho;

o

Provocar e despertar a curiosidade dos jovens, promovendo um sentido de pertença a
uma identidade casapiana, e a uma cidadania local e europeia acompanhada de um
espírito crítico e interventivo na sociedade;

o

Desenvolver competências relacionais e aumentar a auto-estima, através da exploração de
técnicas

de

comunicação

e

formas

de

expressão

de

ideias,

sentimentos

e

comportamentos;
o

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”;

o

Sensibilizar os jovens para a construção de uma identidade europeia através da promoção
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do direito à igualdade e não - discriminação, do fortalecimento da sua participação na
sociedade e da celebração do princípio da unidade na diversidade;
o

Disseminar novas abordagens e metodologias de intervenção no âmbito da educação não
formal com jovens;

Resultado esperado:
o

Educação de pares e efeito multiplicador: espera-se trabalhar com um grupo de jovens que
actuem posteriormente como modelos e multiplicadores entre os seus pares. As competências
pessoais e sociais adquiridas por estes jovens serão uma mais-valia para os próprios mas
também para quem lhes está próximo, sendo igualmente capitalizáveis no mercado de
trabalho.

o

Criação de uma Associação Juvenil Casapiana: apesar de ser um dos outputs esperados,
sublinhe-se que o foco estará no processo de promoção da participação e capacitação de
líderes antes de alcançar este resultado.

o

Promoção de uma imagem positiva e reforço de uma identidade casapiana: espera-se que a
promoção de um sentimento de pertença à instituição se estenda a toda a comunidade
casapiana, envolvendo inclusivamente ex-alunos e colaboradores.

Avaliação: A 1ª fase do Projecto teve lugar entre Setembro e Dezembro de 2008. Durante esta
fase, a AIDGLOBAL desenvolveu em cada CED workshops dirigidos aos alunos e aos Directores de
Turma visando disseminar a filosofia subjacente ao MOVA, a sua metodologia, bem como
identificar eventualmente potenciais públicos alvo directos. Participaram no total 76 professores a
quem foi entregue um Certificado de Participação e um CD-Rom onde estão compilados vários
materiais, manuais, recursos pedagógicos e documentos de referência para se trabalhar a
participação e a cidadania em contexto de sala de aula. Na reunião de avaliação, com os pontos
focais de cada CED e os serviços centrais, considerou-se que a primeira fase do projecto foi
concluída com sucesso tendo os seus objectivos sido atingidos.
Deste modo, tendo em conta o levantamento de alunos que manifestaram interesse em envolverse no projecto e outros que já se encontravam mobilizados ou motivados, cada CED deverá
identificar os jovens que integrarão o MOVA e que participarão no plano formativo a iniciar em
Janeiro. Os critérios de selecção recaem sobre a responsabilidade de cada CED atendendo à sua
realidade específica.

Título: Registo Municipal de Associações Juvenis - RMAJ

Data: Outubro 2008

Localização: Concelho de Loures

Responsável: João Pinheiro Moreira e
Marta Rodrigues

Parceiros: Câmara Municipal de Loures – Divisão de

Sector de Intervenção: Juventude

Juventude
Orçamento: n/a
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Financiamento: Casa Pia de Lisboa

Justificação: Estando a AIDGLOBAL sedeada em Loures, e após reconhecimento por parte do IPJ
do seu estatuto de Associação Juvenil Equiparada, considerou-se coerente, solicitar à Câmara
Municipal de Loures um estatuto equivalente, uma vez que é sua intenção estreitar laços de
cooperação com as entidades municipais, sobretudo no que respeita a oportunidades de
intervenção e trabalho com a população escolar e juvenil do concelho.
Neste sentido, e após algumas reuniões e contactos com os órgãos municipais responsáveis
pelas áreas de Educação e Juventude, a AIDGLOBAL formalizou o seu pedido de inscrição no
RMAJ, o que lhe permitirá beneficiar dos apoios financeiros e logísticos criados para apoiar e
incentivar o movimento associativo juvenil.
Objectivos:
o

Ampliar a visibilidade da AIDGLOBAL no Concelho onde tem sede

o

Reforçar a cooperação com a Autarquia, Rede Escolar e demais associações juvenis do
Concelho

o

Alargar possibilidades de financiamento a projectos na área da Juventude

Resultados:
o

Inscrição no RMAJ

o

Apresentação de candidatura ao Programa de Apoio ao Movimento Associativo (pedido de
apoios à actividade regular no valor de 3600 €)

o

Representação da AIDGLOBAL no Conselho Municipal de Juventude

o

Subscrição do Pacto de Cidadania, integrado no Projecto Cidadania aos Jovens

Ponto de Situação / Avaliação:
A inscrição foi efectuada e a candidatura submetida, aguardando-se parecer por parte da
Câmara. A AIDGLOBAL foi convidada a participar nas reuniões do Conselho Municipal da
Juventude, um órgão de apoio, informação e consulta, que congrega todas as organizações de
jovens do Concelho. Por outro lado, subscreveu em Novembro, o Pacto de Cidadania, juntamente
com as Escolas EB 2,3 e Secundárias e as Associações Juvenis do Conselho de Loures. Este
Pacto, com validade de um ano e renovável automaticamente por períodos de igual duração, tem
por objectivo promover uma consciência cívica e uma participação activa e responsável dos
jovens na sociedade, valorizando a acção individual e colectiva como factor de crescimento
pessoal.

Título: Registo Nacional de Associações
Data: --Juvenis
Localização: --Sector de Intervenção: --Parceiros: --Beneficiários: --Orçamento: --Pessoal local: João Pinheiro Moreira
Objectivos:
Objectivos: Garantir à AIDGLOBAL, o estatuto de associação juvenil equiparada.
Resultado esperado: Equiparação a associação juvenil obtida. Efectuado registo no Registo
Nacional de Associações Juvenis
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Relevância para a AIDGLOBAL: O estatuto de associação juvenil equiparada confere à AIDGLOBAL
os direitos previstos na Lei 23/2006, de 23 de Junho, nomeadamente a possibilidade de obter
financiamentos.
Avaliação: Estatuto conferido pelo Despacho 26/SEJD/2008, de 22 de Julho de 2008

3.6.
3.6. Angariação de Fundos
Título: Participação nas Festas do Concelho de Loures – Festival do Caracol Saloio
Localização: Loures

Duração: 9 dias

Orçamento: ---

Responsáveis: Susana Damasceno

Justificação: Sendo a AIDGLOBAL a única ONGD do Concelho de Loures, a participação num
evento desta natureza potencia não só a divulgação do trabalho da Organização, como também
é um espaço potenciado de estabelecimento de parcerias.
Objectivos: Divulgar a AIDGLOBAL e angariar fundos
Resultados alcançados / avaliação: A visita ao stand da AIDGLOBAL por parte do Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Loures e um número considerável de visitantes possibilitou a
divulgação do trabalho da Organização e ainda a angariação de fundos no valor de através da
promoção dos Produtos Solidários.
Estratégias
Estratégias de Comunicação: Divulgação da participação da AIDGLOBAL nas festas através do
sítio e de um press – realease para todos os membros.
Notícias: ---Fotos

Título: 2ª Edição “O Fado Acontece”
Localização: Fórum Lisboa

Data: 7 de Novembro 2008

Parceiros: Fórum Lisboa, ARS Design, Câmara Municipal

Responsáveis:

de

João Aguiar, Manuela Aguiar, Cristina

Lisboa, Fnac, Degust, Vilicri, Decofloralia,

Delta, Inizionedia, Fadistas

Solbel,

Odilia

Lourenço,

Maria

Tapadinhas e grupo de voluntários

Orçamento:
Orçamento: aproximadamente 1,442 €
Justificação: Depois da realização da primeira edição de “O Fado Acontece”, a Direcção da

40

AIDGLOBAL decidiu integrar este evento como forma de assinalar o aniversário da Organização (4
de Novembro), e como uma das principais actividades anuais de angariação de fundos.
Objectivos:
- Angariar fundos: o valor da venda dos bilhetes reverte na íntegra para apoiar os projectos da
AIDGLOBAL;
- Divulgar e Promover a Organização junto dos media;
- Apresentar publicamente os resultados dos trabalhos, projectos, e acções realizados durante o
ano de 2008, com os fundos angariados na primeira edição do espectáculo.
Resultados esperados:
-

Realizar o evento com o menor custo possível (idealmente a custo zero);

-

Reunir mais de 500 espectadores;

-

Ter cobertura mediática na rádio, televisão, jornais e internet.

Avaliação e Sugestões: O evento custou à AIDGLOBAL cerca de 1442 €, sendo de referir que
idealmente o total das despesas deveria ter sido menos de metade desse valor. O ocorrido
deveu-se ao facto de terem surgido várias dificuldades para estabelecer parcerias com as
empresas de Som e Luz, Catering, Flores e Decoração, Bombeiros, etc.
Para garantir a qualidade e sucesso na próxima edição, recomenda-se que para o ano de 2009
seja encontrado um patrocinador exclusivo, o qual poderá disponibilizar uma verba de, por
exemplo, 2500 euros e que terá um papel fundamental no apoio e acompanhamento da
organização e divulgação da iniciativa. O facto de haver um patrocinador não deverá invalidar o
pedido de apoio às diversas empresas que nos poderão disponibilizar, a custo zero, os seus
serviços e produtos.
O número de espectadores rondou os 500 participantes. Para esse número contribuiu a forte
divulgação, que apesar de ter começado três semanas antes do espectáculo, foi eficaz e
assertiva.
O evento teve uma boa cobertura mediática com várias notícias, notas, entrevistas e reportagens
a serem veiculadas em diferentes programas dos vários meios de comunicação social.
Estratégias de Financiamento: Para que o custo com este projecto fosse o menor possível, a
AIDGLOBAL estabeleceu varias parcerias:
Artistas que actuaram gratuitamente: Celeste Rodrigues, Ana Sofia Varela, Raquel Tavares,
Carminho, Célia Leiria, Ricardo Ribeiro, Pedro Moutinho, Artur Batalha, Luís Pinheiro, Ruca
Fernandes e Luís David;
Fórum Lisboa – cedência do espaço e plantas para a decoração;
ARS Design – produção de materiais gráficos: cartaz, convite electrónico, flyers;
Câmara Municipal de Loures – impressão dos cartazes, através da sua gráfica;
Gráfica Capitão – impressão dos flyers;
FNAC:
FNAC venda dos bilhetes sem cobrar comissão;
Degust:
Degust catering para os artistas e almoços para os técnicos;
Decofloralia:
Decofloralia ofereceu os bouquets para os artistas;
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Solbel: forneceu 10 garrafas de vinho para oferecer ao público;
Iniziomedia:
Iniziomedia: empresa de Audiovisuais que realizou o vídeo de apresentação do trabalho realizado
pela AIDGLOBAL no ultimo ano;
Vilicri:
Vilicri cedência do projector multimédia de 300ap para a projecção do vídeo da AIDGLOBAL;
Delta:
Delta ofereceu máquina de café para a “venda” de cafés;
Agenda Cultural Lisboa:
Lisboa cedência de uma página para publicação do cartaz na revista do mês de
Novembro;
Grupo de Voluntários (23 pessoas): um produtor e dois assistentes de produção, um técnico de
informática, duas pessoas para estar na bilheteira, duas pessoas para controlar a lista de
convidados, quatro pessoas para estarem nas duas entradas a picar os bilhetes e encaminhar o
público aos lugares, 5 pessoas para estarem na banca solidária (mesa com produtos solidários e
materiais de divulgação, mesa com artesanato, mesa com cafés e doces), uma pessoa para o
bengaleiro, duas pessoas para filmarem e recolherem depoimentos durante o espectáculo, uma
pessoa para fotografar, uma pessoa para estar nos camarins, uma pessoa para entregar as flores
aos artistas.
Estratégias de Comunicação/Divulgação:
- Afixação de cartazes: no Fórum Lisboa, em vários locais comerciais e de restauração da
Avenida de Roma, nos principais hotéis da cidade, em todos os bares e casas de fado do Bairro
Alto e de Alfama, no Museu do Fado e nas Juntas de Freguesia;
- Divulgação do Cartaz do evento na Agenda Cultural do mês de Novembro;
- Veiculação gratuita de um spot institucional na RTP2;
- Envio de um press-release e do cartaz duas semanas antes do espectáculo e um novo press-

release na quarta-feira antes do evento para as secções: Agenda, Música e Solidariedade dos
jornais e revistas; para os programas/revistas de Life and Style.
-Follow-up dos e-mails enviados para a comunicação social entre os dias 28/10 e o dia 7/11;
- Envio de e-mail para divulgação do evento, com proposta para aquisição de bilhetes às
empresas (parceiras da AIDGLOBAL e outras), ao Sporting Clube de Portugal, aos Membros da
AIDGLOBAL, às Câmaras de Lisboa e Loures, às Juntas de Freguesia de Lisboa;
- Envio em massa do cartaz e de uma nota informativa para toda a mailing-list da AIDGLOBAL;
- Envio de um convite electrónico para as empresas, particulares, voluntários e instituições que
apoiam a AIDGLOBAL regularmente;
- Destaque do evento no site da AIDGLOBAL.
Notícias:
- Rádio Viva - entrevistas em directo, de uma hora de duração;
- Rádio Clube Português - entrevista em directo para o programa “Janela Aberta” de uma hora
de duração com a Susana Damasceno e o fadista Ricardo Ribeiro, e a emissão de uma
reportagem, no dia do espectáculo, como sugestão cultural;
- RTP1 – entrevista em directo com a Susana Damasceno no programa “Portugal no Coração”;
- RTP2 – veiculação de um spot institucional de 20 segundos durante uma semana (de terça a
sexta-feiras)
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- RTP África – reportagem no programa Repórter África
- TVI - várias notas de rodapé que passaram em diferentes programas
- SIC - reportagem no telejornal da SIC da hora de almoço e na SIC Notícias, com a duração de
quase três minutos.
- Agenda Cultural Lisboa - O cartaz do espectáculo saiu numa página inteira da Agenda Cultural
de Lisboa;
- Time Out – nota em secção dedicada à música
- Blogs e sites da internet – vários blogs e sites, como o da Fátima Lopes e o da Caras, fizeram
uma chamada de atenção no site para o evento;
- Jornal de distribuição gratuita - notas com o cartaz no Jornal “O Metro” e no Jornal “Destak”.
Fotos:

Título: “Postais Natal 2008”
Duração: Setembro a Dezembro 2008
Parceiros:

Casa

Pia

de

Lisboa,

Beneficiários: AIDGLOBAL
Gráfica

Responsáveis: Odilia Lourenço e Manuela Aguiar

Eurodois, ARS Design, Gráfica Capitão
Orçamento: 1,656.77 €
Justificação: No âmbito de uma parceria com o Centro de Educação e Desenvolvimento D. Maria
Pia, da Casa Pia de Lisboa, surgiu um projecto no qual os|as educandos|as do Curso Básico de
Artes Visuais desenharam solidariamente, e em exclusivo, três postais de Natal, para que a
AIDGLOBAL os pudesse promover junto de empresas.
Objectivos:
- Angariar fundos: o valor da venda dos postais reverte na íntegra para apoiar os projectos da
AIDGLOBAL.
Resultados esperados:
-

Estabelecer parceria com gráfica para a impressão gratuita dos postais

-

Receber encomendas superiores a três mil postais

Avaliação:
- A parceria com a Eurodois foi realizada com êxito. A gráfica imprimiu gratuitamente 5400
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postais, mais 2400 do que os que foram pedidos, usou os postais para enviar “Boas Festas” aos
seus clientes, e mostrou disponibilidade para colaborar com a AIDGLOBAL em próximas iniciativas;
- As encomendas não corresponderam às expectativas. Apenas a Casa Pia efectuou uma
encomenda de 2100 postais. A justificação do ocorrido prende-se principalmente a quatro
factores:
-

Tamanho dos postais - algumas empresas recusaram a proposta pelo tamanho dos
postais não ser compatível com os seus envelopes;

-

Parcerias com outras ONGs - há empresas que possuem parcerias com outras ONGs;

-

Envio tardio da proposta – a proposta deveria ter sido enviada antes de Setembro;

-

Postais eletrónicos – há uma tendência generalizada das empresas para o envio da
mensagem de “Boas Festas” em formato on-line.

Estratégias de Financiamento:
Para diminuir ao máximo o custo do projecto, a AIDGLOBAL estabeleceu as seguintes parcerias:
Casa Pia – desenho das imagens
Gráfica Capitão – digitalização das imagens
ARS Design – produção da maquete
Gráfica Eurodois – impressão dos postais
Estratégias de Comunicação:
- Envio de uma proposta, via e-mail, com carta de apresentação e nota de encomenda (ver
anexos):
-

às empresas e instituições que colaboram habitualmente com a AIDGLOBAL;

-

outras empresas potencialmente interessadas no projecto;

-

aos Membros.

- Destaque do Projecto Postais de Natal, no site da AIDGLOBAL.
- Promoção dos postais no site de vendas on-line www.paravenda.com.
- Venda dos postais nos eventos: “O Fado Acontece” e “3º Fórum de Responsabilidade Social nas
Organizações”.
Fotos:

3.7.
3.7. Outros
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Título: 3º Fórum de Responsabilidade Social das Organizações
Entidade Organizadora: Associação Industrial Portuguesa - Confederação Empresarial
Data: 27 e 28 de Novembro

Localização:

Centro

de

Congressos

de

Lisboa

(Junqueira).
Sector

de

Intervenção:

Promoção

da

Responsáveis: Odilia Lourenço e Maria João Aguiar

Imagem AIDGLOBAL
Orçamento: 21€
Objectivos:
- Divulgar a AIDGLOBAL e os projectos por ela desenvolvidos
- Expandir a rede de contactos institucionais
- Estabelecer potenciais parcerias com empresas
Relevância para a AIDGLOBAL: Durante dois dias a AIDGLOBAL teve a oportunidade de:
- apresentar os seus projectos num evento de entrada livre, que teve como principais objectivos,
reflectir, debater, e apresentar publicamente experiências de empresas e ONGs na vertente social,
ambiental e económica, relativamente a uma gestão socialmente responsável, e com vista ao
desenvolvimento sustentável.
- reunir com pessoas de outras empresas, associações, ONG’s, Administração Pública, e demais
entidades, para troca de experiências e de contactos que poderão resultar em futuras parcerias.
Avaliação:
Avaliação: A acção foi realizada com sucesso.
A AIDGLOBAL participou neste fórum a convite da AIP, sem qualquer custo com o stand ou
inscrição. Foram estabelecidos contactos com profissionais do Grupo Delta e Grupo Pestana,
entre outras empresas. Foram recebidos, depois do evento, e-mails de visitantes interessados em
colaborar e/ou fazer voluntariado na AIDGLOBAL.
Fotos: Foto do Stand

Título: Bazar de Natal Artístico
Entidade
Entidade Organizadora: Associação de Artistas Comunitários e Independentes (AACI)
Localização: sede da AACI, na Rua do Sol

Data: 11 a 20 de Dezembro

a Santa Catarina nº 24 A, Lisboa.
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Sector de Intervenção:

Beneficiários: AIDGLOBAL

Angariação de Fundos
Orçamento: 10,00 €

Responsáveis: Odilia Lourenço e Suzana Mendes

Objectivos:
- Divulgar a AIDGLOBAL e seus projectos.
Relevância para a AIDGLOBAL:
Oportunidade para a AIDGLOBAL:
- ganhar visibilidade junto do público visitante;
- angariar fundos, através da promoção dos produtos solidários.
Avaliação:
A iniciativa foi realizada com sucesso, apesar da venda dos produtos solidários não ser
significativa. A banca da AIDGLOBAL despertou o interesse dos visitantes para as diversas acções
e projectos que a Organização desenvolve em Portugal e Moçambique.
Fotos:

4. Candidaturas Realizadas
4.1. Educação para o Desenvolvimento
Título: Inclusão e Diversidade na Gestão de Relações Interculturais
Tipologia: Candidatura a financiamento no âmbito do Programa Operacional de Potencial Humano
(POPH), concretamente ao Eixo 9.6.1 “Formação para a Inclusão”
Data de submissão: Março

Sector de Intervenção: Educação para o Desenvolvimento (ED)

de 2008
Entidades Financiadoras: Fundo Social Europeu (FSE), Quadro de Referência Estratégico Nacional
(QREN)
Parceiros: PERFIL – Psicologia e Trabalho

Beneficiários: 30 alunos de 5 CED´s da Casa Pia
de Lisboa

Responsável: Ana Isabel Xavier
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Financiamento solicitado: 53 674.62€
Descrição do Projecto tal como submetido: Este projecto contemplaria duas edições, compostas
por 4 fases cada uma, a saber:
- Selecção dos Formandos
- Formação Residencial de 1 semana
- Implementação dos projectos nas escolas e acompanhamento no terreno
- Formação final residencial de 1 fim-de-semana
Avaliação/Ponto da Situação: Foi concedido um financiamento de 16 955.50€, que possibilitará a
concretização do projecto em apenas uma edição ao invés das duas inicialmente previstas. (ver
secção 3.2)

Título: Formações Modulares Certificadas
Tipologia: Candidatura a financiamento no âmbito do Programa Operacional de Potencial Humano
(POPH), concretamente ao Eixo 9.2.3 “Formações Modulares Certificadas”
Data de submissão: Março

Sector de
de Intervenção: Educação para o Desenvolvimento (ED)

de 2008
Entidades Financiadoras: Fundo Social Europeu (FSE), Quadro de Referência Estratégico Nacional
(QREN)
Parceiros: PERFIL – Psicologia e Trabalho

Beneficiários: 48 adultos em risco de exclusão
social

Responsável:
Responsável: Ana Isabel Xavier
Financiamento solicitado: 28 574.64€
Descrição do Projecto tal como submetido: Este projecto de formação modular certificada,
centrava-se nas temáticas:
- "Liberdade e responsabilidade democráticas"
- "Processos sociais de mudança"
- "Processos Identitários"
- "Tolerância e Mediação"
Estes módulos foram seleccionados por abrangerem áreas de trabalho regular da AIDGLOBAL,
nomeadamente no que concerne às questões de educação para a cidadania, integração dos
imigrantes e desenvolvimento pessoal e social, tendo ainda em conta o importante contributo que
a ONGD considerou poder dar nesta área, que é prioritária e transversal a todas as actividades
da organização.
Avaliação/Ponto da Situação: A candidatura não foi aprovada (notificação da decisão em
Outubro de 2008)

Título do projecto: Educar para os Direitos Humanos: Cooperar em Igualdade
Data: Maio 2008

Entidade financiadora: Mecanismo Financeiro do
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Espaço Económico Europeu (EEE) – gerido em
Portugal pela Comissão para a Igualdade de
Género (85%)
Parceiros: n/a

Beneficiários:
Beneficiários Professores e alunos das Escolas
Públicas do Concelho de Loures

Orçamento: 67 184 €

Responsável: Marta Rodrigues

Descrição do Projecto:
O Projecto "Educar para os Direitos Humanos: Cooperar em Igualdade" implicava dois grupos-alvo,
professores e alunos, já que se considerou que apenas esta complementaridade tornaria possível
o

alcance

dos

objectivos

propostos

e

corresponderia

à

satisfação

das

necessidades

da

comunidade educativa da rede pública de escolas do Concelho de Loures.
Formar professores em Educação para os Direitos Humanos, Desenvolvimento e Igualdade,
constituía uma mais-valia desta acção, uma vez que permitiria a sustentabilidade deste projecto
em anos futuros, com autonomia educativa e capacitação individual e colectiva. Ter professores
conscientes da importância de uma cidadania global responsável e capacitados para agirem
enquanto agentes multiplicadores das temáticas já referidas, significaria ter os agentes dentro da
própria escola para dar continuidade ao projecto.
Para além disso, estar junto dos alunos significava estar em contacto directo com o público que
a AIDGLOBAL tem privilegiado nas suas acções de Educação e Formação. A AIDGLOBAL pretendia,
à semelhança do que já acontece com o Projecto Educar para Cooperar desenvolvido na Casa
Pia de Lisboa, estar nas salas de aula com alunos e professores, transmitindo aos primeiros os
valores e as temáticas e, ao mesmo tempo apoiando os segundos na consolidação da
aprendizagem feita ao longo da acção de formação contínua.
Este projecto pretendia, assim, dar a conhecer a 5 escolas, 25 turmas, 25 professores e 500
alunos da rede escolar do Concelho de Loures, várias questões relacionadas com os Direitos
Humanos, o Desenvolvimento e as Desigualdades Sociais e Geográficas, sempre numa perspectiva
de igualdade de oportunidades e de género.
Objectivos:
Contribuir para a promoção da Educação para os Direitos Humanos, o Desenvolvimento e a
Igualdade de Género e Oportunidades no Ensino Formal público no Concelho de Loures
Resultado / Ponto de situação:
A candidatura foi admitida à 2ª fase do concurso onde obteve uma classificação de 53.76%,
sendo posteriormente indeferida, ficando colocada em 88º lugar num total de 108 candidaturas.
Título do projecto: Geração Global
Data: Setembro 2008
Parceiros:

Escola

Superior

Entidade financiadora: IPAD (75%)
de

Educação

–

Beneficiários:
Beneficiários

Educadores|as

Instituto Politécnico de Lisboa

Professores|as do 1º ciclo

Orçamento: 118 548 €

Responsável: Marta Rodrigues

Descrição do Projecto:
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de

Infância

e

A AIDGLOBAL propõe-se, através do Projecto Geração Global, criar e difundir materiais dirigidos a
crianças do nível pré-escolar e primário, que possam ser usados por educadores e professores
em contexto de sala de aula, e no âmbito dos seus projectos curriculares. A parceria com a
Escola Superior de Educação de Lisboa, visa assegurar a adequação técnica e pedagógica destes
materiais às faixas etárias a que se destinam. Prevê assim, a concepção de uma colecção de
cadernos sobre cinco temáticas de ED (Igualdade de Género, Acesso à Água, Comércio Justo,
Diálogo Intercultural, e Preservação do Ambiente) com reflexões e propostas de actividades
divididas por níveis: pré-escolar (3 aos 6 anos); 1º e 2º anos do 1º ciclo (6 aos 8 anos); e 3º e
4º anos do 1º ciclo (8 aos 10 anos). No total, serão criados 15 cadernos a ser distribuídos em
formato papel junto de jardins-de-infância e escolas por todo o país, e colocados para consulta
e download gratuitos em sites de instituições de ensino, associações de profissionais da
educação, e outros.
O objectivo desta Colecção, é contribuir junto da geração mais nova, para a promoção de uma
educação que desperte e promova nestes futuros cidadãos, uma consciência de cidadania global.
O formato “colecção” permite ainda a sua eventual extensão, no futuro, através da concepção de
novos cadernos dedicados a outros temas e dirigidos a outros níveis de escolaridade.
Objectivos:
Contribuir para a disseminação das abordagens de Educação para o Desenvolvimento nos
primeiros anos de escolaridade
Resultado / Ponto de situação:
Aguarda-se resultado da candidatura.
Título do projecto:
projecto: Educar para Cooperar
Data: Setembro 2008

Entidade financiadora: IPAD (75%)

Parceiros: n/a

Beneficiários:
Beneficiários

Professores/as

e

alunos/as

das

Escolas Públicas do Concelho de Loures
Orçamento: 79 799,45 €

Responsável: Marta Rodrigues

Descrição do Projecto:
Projecto:
O Projecto “Educar para Cooperar” baseia-se no reconhecimento da falta de informação e
recursos na comunidade escolar, no que diz respeito à Educação para o Desenvolvimento (ED).
Assim,

e

considerando

que

os

Professores,

enquanto

agentes

educativos

preponderantes,

assumem um papel decisivo na disseminação de conteúdos, é fundamental que estes recebam
formação sobre as temáticas de ED e respectivas abordagens. Formar professores conscientes da
importância de uma cidadania global responsável, significará ter agentes capacitados para agirem
enquanto multiplicadores junto de toda a comunidade educativa.
Para além disso, estar junto dos alunos, significa estar em contacto directo com o público que a
AIDGLOBAL tem privilegiado nas suas acções de Educação e Formação. Com este projecto, a
AIDGLOBAL pretende estar nas salas de aula com alunos e professores, transmitindo aos
primeiros os valores e as temáticas e, ao mesmo tempo apoiando os segundos na consolidação
da sua prática profissional.
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Este projecto, pretende assim dar a conhecer a pelo menos 10 professores e 10 turmas do 1º
ao 3º ciclos das escolas públicas de Loures, as várias questões relacionadas com os Direitos
Humanos, os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio, e as Desigualdades Sociais e Geográficas,
numa perspectiva holística que apele simultaneamente à sensibilização e à acção.
A AIDGLOBAL acredita que esta intervenção deve ser direccionada sobretudo às camadas mais
jovens, numa fase decisiva da formação da sua personalidade, e no sentido de alcançar uma
cidadania portuguesa, europeia e global cada vez mais activa, que respeite as diferenças, e
conduza a uma reflexão sobre o mundo, cumprindo o seu papel enquanto agente de mudança e
desenvolvimento.
Objectivos:
Contribuir para a promoção da Educação para o Desenvolvimento no Ensino Formal público no
Concelho de Loures, ao nível dos primeiros anos de escolaridade
Resultado / Ponto de situação:
Aguarda-se resultado da candidatura

4.2. Migrações
Título do projecto: Criando Letras de Inclusão e Empregabilidade
Data: Maio 2008

Entidade financiadora: Mecanismo Financeiro do
Espaço Económico Europeu (EEE) – gerido em
Portugal pela Comissão para a Igualdade de
Género (85%)

Parceiros: n/a

Beneficiários:
Beneficiários Comunidade imigrante (no Concelho
de Loures)

Orçamento:
Orçamento: 66 750 €

Responsável: Marta Rodrigues

Descrição do Projecto:
A proposta de projecto focava-se essencialmente na formação da comunidade imigrante que
resida e/ou trabalhe no município de Loures e que apresente dificuldades de integração social
e/ou económica na comunidade e no mercado de trabalho, devido à falta de competências
linguísticas no âmbito da língua portuguesa, e ao desconhecimento e prática dos seus direitos e
deveres na nova sociedade onde se inserem.
O projecto abrangia sobretudo duas dinâmicas:
- a primeira, consistiria numa formação contínua de 250 horas que incluía o ensino inicial,
intermédio, e avançado da língua portuguesa, mas também a cidadania e o empreendedorismo
como áreas de orientação para o mercado de trabalho onde já estivessem inseridos ou onde se
pretendessem inserir, e para o pleno exercício dos seus direitos e deveres de cidadania,
independentemente de se situarem numa situação de desemprego ou de emprego. Para esta
formação, seriam seleccionados 30 imigrantes que se encontrassem

num nível inicial de

conhecimento da língua portuguesa e num processo recente de integração no município, sendo a
AIDGLOBAL apoiada pelos serviços responsáveis da Câmara Municipal de Loures e Juntas de

50

Freguesia. A acção teria lugar em horário pós-laboral (18.00 – 20.30), precisamente com o
objectivo permitir que os participantes já empregados ou em vias de acederem ao mercado de
trabalho ou que tivessem responsabilidades familiares durante o dia, pudessem conciliar a sua
vida pessoal, familiar e profissional com a sua formação contínua ao longo de oito meses.
- a segunda dinâmica de formação,

focar-se-ia na realização de uma "Feira de Emprego e Boas

Práticas" orientada para a inclusão da comunidade imigrante no município, através da exposição
de ofertas de formação e emprego, e da representação institucional da Câmara Municipal de
Loures, Juntas de Freguesia, Instituto de Emprego e Formação Profissional, Ministério do Trabalho
e da Solidariedade Social, Associações de Imigrantes, Centros Locais de Apoio ao Imigrante,
Empresas de Trabalho Temporário do concelho e dos juristas do Gabinete de Apoio ao Imigrante
da AIDGLOBAL. Esta feira de um dia poderia também incluir uma mostra gastronómica dos países
das nacionalidades mais representativas como forma de socialização do grupo e da comunidade
envolvente.
Objectivos:
Contribuir para o diálogo intercultural, promovendo a integração social e económica das
diferentes comunidades migrantes em Portugal
Resultado / Ponto de situação:
A candidatura obteve uma classificação de 50 pontos e foi indeferida.

4.3. Formação
Título do projecto: Gestão e Planeamento do Terceiro Sector: construção de pontes de parceria
em Loures
Data: Maio 2008

Entidade financiadora: Mecanismo Financeiro do
Espaço Económico Europeu (EEE) – gerido em
Portugal pela Comissão para a Igualdade de
Género (85%)

Parceiros: n/a

Beneficiários:
Beneficiários Associações do Concelho de Loures

Orçamento: 64 235 €

Responsável: Marta Rodrigues

Descrição do Projecto:
Este projecto pretendia capacitar institucionalmente Associações com sede ou intervenção no
Concelho de Loures, promovendo o seu inter-conhecimento, fomentando laços e confianças
conducentes ao trabalho em rede, e capacitando-as para temáticas que contribuíssem para a sua
sustentabilidade e empreendedorismo. O conhecimento pessoal e presencial das associações em
formação fomentaria o conhecimento recíproco, fundamental à constituição de uma verdadeira
rede e à optimização dos recursos das associações. Para além de uma formação contínua de 80
horas, este projecto previa também uma consultoria orientada para cada Associação, num total
de 8 horas correspondentes a um módulo específico da formação presencial em que as
Associações tivessem sentido maior necessidade de intervenção. Para além disso, os formadores
estariam disponíveis em permanência numa plataforma de e-learning, criada propositadamente
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para o projecto, para acompanhar as Associações após as sessões de formação presencial.
Tratava-se, assim, de uma proposta inovadora de b-learning.
Objectivos:
Contribuir para a criação de condições em que as instituições de apoio social do Concelho de
Loures participem na estruturação de respostas sociais, de forma integrada e sustentada
Resultado / Ponto de situação:
A candidatura foi admitida à 2ª fase do concurso onde obteve uma classificação de 73.12% e
foi indeferida, ficando colocada em 79º lugar num total de 108 candidaturas.
4.4. Juventude
Título do projecto: “ACTIVacting
Youth! Peer to Peer Youth Empowerment”
“
Data: Junho 2008

Entidade financiadora: Programa Juventude em
Acção – Comissão Europeia (75%)

Parceiros: Citizens

of

Europe

e.V.,

CRID

–

Beneficiários:
Beneficiários cerca de 80 jovens europeus (20

Center for Research, Information, Social and

portugueses) com idades compreendidas entre os

Economic Documentation, Pro Eco Scientia

16 e os 18 anos

Orçamento: 84 119 €

Responsável: Marta Rodrigues

Descrição do Projecto:
Na sequência da participação na rede “Activacting Youth”, a AIDGLOBAL, em parceria com 3
organizações europeias (lideradas pela Citizens of Europe), submeteu uma candidatura a uma
linha de financiamento extraordinária no âmbito do Programa Juventude em Acção. Baseia-se
numa estratégia de educação entre pares, com foco em metodologias de aprendizagem não
formal.
O Projecto propõe-se desenvolver as seguintes actividades:
1) Desenvolvimento de metodologias e ideias ao nível local
2) Implementação de um workshop europeu, envolvendo os beneficiários dos vários países
3) Realização de workshops nos vários países, dinamizados pelas organizações parceiras
4) Exposição internacional dos resultados e materiais produzidos ao longo do projecto
5) Criação de uma plataforma de comunicação online
6) Criação de uma “caixa de ferramentas ACTIVacting”
Objectivos:
o

Promover o empowerment de cerca de 20 jovens destes países (Portugal, Alemanha, Bulgária
e Roménia), encorajar a sua participação na vida pública, e facilitar o desenvolvimento do seu
potencial como cidadãos activos e responsáveis

Resultado / Ponto de situação:
A aguardar resultado por parte do Programa Juventude em Acção.
Título do projecto: “Training for Europe: ACTIVacting Youth!”
Data: Novembro 2008

Entidade financiadora: Programa Juventude em
Acção – Comissão Europeia

Parceiros:
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Beneficiários:
Beneficiários

24

jovens

e

respectivas

Pro Eco Scientia – Roménia

organizações

Citizens of Europe - Alemanha
NGO Fractal - Sérvia
Youth Forum Eye - Macedónia
Wielkopolskie

Stowarzyszenie

na

Rzecz

Rozwoju Obszarów Wiejskich - Polónia
Orçamento: 30% dos custos de viagem para

Responsável: Marta Rodrigues

a Roménia (dos participantes portugueses)
Descrição do Projecto: Na sequência da participação na rede “Activacting Youth”, e como
continuidade do trabalho em parceria e das acções de formação que já tiveram lugar em Berlim
(Março 2008) e em Lisboa (Dezembro 2008), a organização romena Pro Eco Scientia, submeteu
uma nova candidatura à sua Agência Nacional para o Programa Juventude em Acção, com vista
a acolher a próxima acção. No âmbito desta parceria, a AIDGLOBAL é convidada a participar na
acção de formação através da selecção de quatro formandos. Esta candidatura foi recusada uma
vez que parte da documentação estava mal preenchida. Contudo, durante o encontro em Lisboa,
os vários parceiros redefiniram as estratégias e metodologias para o projecto, numa óptica de
fomento do trabalho em rede, delinearam novos objectivos e estabeleceram responsabilidades
visando a submissão de nova candidatura em Fevereiro do próximo ano. Sendo aprovada, prevêse que a acção tenha lugar em Maio de 2009.
Objectivos:
o

Capacitar multiplicadores e promover metodologias de educação não formal

o

Desenvolver competências e atitudes necessárias para facilitar o desenvolvimento da
criatividade dos jovens com vista à promoção de uma cidadania responsável e activa

o

Reforçar a parceria no âmbito da rede “Activacting” e promover o trabalho em rede

Resultado / Ponto de
de situação:
Candidatura recusada pela Agência Romena para o Programa Juventude em Acção. Nova
submissão, com as devidas alterações, será efectuada em Fevereiro de 2009.
5. Formação dos Recursos Humanos da AIDGLOBALAIDGLOBAL-ONGD
Título: “Activacting Youth – Training for Trainers for Civic Participation”
Entidade organizadora: Citizens of Europe (Programa Juventude em Acção)
Data: 1 a 9 de Março 2008

Local: Berlim, Alemanha

Participante: Marta Rodrigues
Eventual orçamento / estratégia de financiamento:
138,30 € = 60 € taxa de inscrição + 30% passagem aérea (78,30 €)
Objectivos:
- Promover interacções entre as organizações parceiras
- Reflectir, discutir e debater diferentes perspectivas sobre a cidadania europeia e sobre o que
se entende como sociedade civil
- Introduzir o conceito de Educação para os Direitos Humanos
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-

Perceber

o

enquadramento

geral

da

educação

não

formal

e

identificar

a

respectiva

metodologia
- Desenvolver módulos concretos para serem implementados com grupos e escolas nos
diferentes países parceiros
- Receber informação sobre onde encontrar recursos didácticos para abordagem das temáticas
referidas junto do público juvenil
- Trabalhar em futuros projectos em parceria no quadro do Programa Juventude em Acção ou
outros programas
Justificação / Relevância para a AIDGLOBAL: Este foi o primeiro projecto em que a AIDGLOBAL
participou como parceira no âmbito do Programa Juventude em Acção, tendo sido uma
excelente oportunidade para a organização entrar em contacto com as possibilidades de
financiamento

e

parcerias

internacionais.

Foram

ainda

estabelecidos

contactos

informais

relevantes que poderão resultar em futuros projectos, parcerias ou colaborações tanto nacionais
como internacionais
Avaliação: acção realizada com sucesso e possibilidades de follow up
Fotos:

Título: Curso sobre o Direito da Imigração e dos Refugiados
Entidade organizadora: Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa
Data: 8 de Fevereiro a 7 de Março

Local: Auditório e Sala de Audiências da Faculdade de

2008

Direito de Lisboa

Participante: João Pinheiro Moreira
Eventual orçamento / estratégia de financiamento: 300€ de inscrição, da qual a AIDGLOBAL ficou
isenta  custo 0 para a AIDGLOBAL
Objectivos: proporcionar aos participantes um maior conhecimento do enquadramento jurídico,
interno e internacional, das matérias das migrações e pedidos de asilo.
Justificação
Justificação / Relevância para a AIDGLOBAL: uma vez que providencia serviços de apoio jurídico
a

imigrantes,

é

essencial

para

quem

compõe

o

Gabinete

de

Apoio

de

Imigrantes

ter

conhecimentos actualizados sobre os regimes legais que regulam a imigração os pedidos de
asilo.
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Avaliação: acção realizada com sucesso
Título: Refugiados e Imigração – Os Novos Desafios para os Direitos Humanos
Entidade

organizadora:

Faculdade

de

Direito

da

Universidade

de

Coimbra;

Ius

Gentium

Conimbrigae; Uría y Menéndez Advogados
Data: 13 de Março de 2008

Local: Auditório da Faculdade de Direito de Coimbra

Participante: João Pinheiro Moreira
Eventual orçamento / estratégia de financiamento: 56€ = 15€ de inscrição + 41€ de transportes
Objectivos: proporcionar aos participantes um maior conhecimento do enquadramento jurídico e
sociológico, interno e internacional, das matérias das migrações e refugiados.
Justificação / Relevância para a AIDGLOBAL: uma vez que providencia serviços de apoio jurídico
a

imigrantes,

é

essencial

para

quem

compõe

o

Gabinete

de

Apoio

de

Imigrantes

ter

conhecimentos actualizados sobre os regimes legais que regulam a imigração os pedidos de
asilo
Avaliação: acção realizada com sucesso
Título: Estratégias de Financiamento para o Desenvolvimento, uma Perspectiva Multi- actor –

Sessão: Cooperação Europeia para o Desenvolvimento: Perspectivas, Oportunidades e Desafios
Entidade organizadora: Plataforma Portuguesa das ONGDs
Data: 27 de Março de 2008

Local: Fundação Calouste Gulbenkian

Participante: Susana Damasceno
Eventual orçamento / estratégia de financiamento: 15€
Objectivos: fornecer melhores conhecimentos e formar as ONGDs e os actores da sociedade civil
portuguesa sobre os programas e as temáticas do financiamento para o desenvolvimento da
União Europeia, permitindo um posicionamento estratégico mais eficaz no contexto europeu da
Cooperação para o Desenvolvimento.
Justificação / Relevância para a AIDGLOBAL: Esta temática está relacionada com a dependência
das ONGDs relativamente ao Instituto Português do Desenvolvimento (IPAD) e à União Europeia
no que respeita ao financiamento dos seus projectos
Avaliação: acção realizada com sucesso
Título: Citizenship in An enlarged Europe: the Contribution of Economic, Social and Cultural Rights
(Cidadania numa Europa Alargada - o Contributo dos Direitos Económicos Sociais e Culturais
Entidade organizadora: CIDESC – Centro de Direitos Económicos, Sociais e Culturais
Data: 10- 12 de Abril de 2008. Dia da

Local: Reitoria da Universidade Nova de Lisboa

participação: 11 de Abril 2008
Participante: Susana Damasceno
Eventual
Eventual orçamento / estratégia de financiamento: 25€
Objectivos: conhecer algumas das políticas sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais;
Identificar a dimensão destas políticas e os obstáculos à sua aplicação; apresentar alternativas e
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exemplos de boas práticas para ultrapassar as dificuldades e assegurar a implementação de tais
políticas.
Justificação / Relevância para a AIDGLOBAL: Esta temática relaciona-se com as finalidades da
AIDGLOBAL e constitui um assunto transversal ao nosso modus -faciendi
Avaliação: acção realizada com sucesso
Título:
Título: Educação para o Desenvolvimento (ED)/ Educação Global (EG) em Portugal e Noutros

Países
Entidade organizadora: CIDESC – Centro de Direitos Económicos, Sociais e Culturais
Data: 9 de Maio

Local: Fundação Cidade de Lisboa

Participante: Susana Damasceno
Eventual orçamento / estratégia de financiamento: sem custos
Objectivos: conhecer as estratégias da Áustria, Finlândia e Irlanda para a Educação para o
Desenvolvimento; apresentar alternativas e conhecer actores e práticas de ED em Portugal.
Justificação
Justificação / Relevância para a AIDGLOBAL: uma vez que esta temática é uma das áreas de
acção da AIDGLOBAL interessa conhecer quais os actores locais e quais as suas dinâmicas.
Avaliação: acção realizada com sucesso
Título: Refugiados e Imigração – Os novos desafios para os Direitos Humanos
Entidade organizadora: Ius Gentium Conimbrigae / Uría Menéndez Advogados
Data: 13 de Março

Local:

Auditório

da

Faculdade

de

Direito

da

Universidade de Coimbra
Participante: João Pinheiro Moreira
Eventual orçamento / estratégia
estratégia de financiamento: bilhete comboio – 30€
Objectivos: proporcionar aos participantes um maior conhecimento do enquadramento jurídico e
sociológico, interno e internacional, das matérias das migrações e refugiados
Justificação / Relevância para a AIDGLOBAL: uma vez que providencia serviços de apoio jurídico
a

imigrantes,

é

essencial

para

quem

compõe

o

Gabinete

de

Apoio

a

Imigrantes

ter

conhecimentos actualizados sobre os regimes legais que regulam a imigração e os pedidos de
asilo
Avaliação: acção realizada com sucesso

Título: Training for trainers: Non-Formal Education as a tool for intercultural dialogue
Entidade organizadora: Cyprus Youth Council / Programa Youth in Action
Data: 14 a 18 de Julho

Local: Hotel Navarria, Limassol, Chipre

Participante: João Pinheiro Moreira
Eventual orçamento
orçamento / estratégia de financiamento: 242.84€
Objectivos: melhorar a percepção do papel das formações e dos formadores no trabalho junto
da juventude de cada um dos países participantes. Dotar os participantes de capacidade para
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preparar, executar e avaliar actividades formativas em que a vertente intercultural é explorada
através da educação não formal
Justificação / Relevância para a AIDGLOBAL: tendo oobtido os conhecimentos, o participante
poderá participar de uma forma mais adequada e eficaz nas acções de formação promovidas
pela AIDGLOBAL
Avaliação: acção realizada com sucesso
Título: Sessão de Formação “Direitos Humanos e Deveres de Cidadania”
Entidade organizadora: AIDGLOBAL / Médicos do Mundo
Data: 25 de Setembro

Local: Médicos do Mundo - Portugal

Participante: João Pinheiro Moreira
Eventual orçamento / estratégia de financiamento: sem custos
Objectivos: apresentar aos formandos um panorama geral sobre a protecção dos Direitos
Humanos e, num plano mais específico, o direito de acesso à saúde.
Justificação / Relevância para a AIDGLOBAL: A sessão de formação serviu como ponto de
partida para o que se espera vir a ser uma colaboração mais próxima com a Médicos do Mundo
– Portugal, nomeadamente ao nível do apoio jurídico aos utentes dos demais projectos desta
organização
Avaliação: acção realizada com sucesso

Título: Tribunal da Consciência
Entidade organizadora: “Eu Acuso!” / Plataforma Portuguesa das ONGD
Data: 9 de Dezembro

Local: Fundação Calouste de Gulbenkian

Participante: João Pinheiro Moreira
Eventual orçamento / estratégia de financiamento: sem custos
Objectivos: “julgar” publicamente o Estado, os media e a sociedade civil portuguesa, pelo não
cumprimento dos compromissos assumidos aquando da cimeira UE/África. Com isto se pretendeu
chamar

a

atenção

do

grande

público

para

o

incumprimento

de

grande

parte

desses

compromissos.
Justificação / Relevância para a AIDGLOBAL: A participação nesta iniciativa serviu três grandes
propósitos: mostrar o apoio da AIDGLOBAL à sua realização; obter e reforçar contactos com
organizações análogas e obter mais conhecimento sobre os assuntos em debate.
Avaliação: acção realizada com sucesso
Título: Refugiados: Cidadãos do Mundo - VIII Congresso Internacional do CPR
Entidade organizadora: Centro Português para os Refugiados
Data: 26 e 27 de Novembro

Local: Calouste Gulbenkian

Participante: Ana Catarina Mendes
Eventual orçamento / estratégia de financiamento: sem custos
Objectivos: Fomentar importantes reflexões com o objectivo de se encontrarem as melhores
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soluções em matéria de asilo e refugiados.
Justificação / Relevância para a AIDGLOBAL: “Em pleno século XXI, nesta cada vez mais “aldeia
global”, há ainda milhões de seres humanos que não têm escolha, nem de cidadania nem de um
sítio para viverem. Vítimas de violações graves dos direitos humanos mais elementares ou
apanhados no fogo cruzado das guerras, sem que o seu país de origem os possa ou queira
proteger, eles tornam-se “cidadãos dos globais”, são “cidadãos do mundo.” In VII Congresso
Internacional do CPR.
Fotos:

Título:

Mesa

Redonda

“Migrações

e

Data: 05 de Junho 2008 (Dias do Desenvolvimento)

Desenvolvimento”
Localização: FIL Junqueira

Sector de Intervenção: ---

Parceiros: ---

Beneficiários: ---

Orçamento: ---

Pessoal local: João Pinheiro Moreira

Objectivos: debater a temática das migrações, em especial o papel das remessas, com os
principais actores na área das migrações: bancos, ONG que trabalham nesta área, Associações
de Imigrantes, etc.
Resultado esperado: Habilitar o Gabinete de Apoio a Imigrantes a mais facilmente responder às
solicitações que lhe são feitas.
Relevância para a AIDGLOBAL: não só um importante momento para expandir o conhecimento
sobre o impacto das remessas nas comunidades de origem, a mesa redonda (organizada por
outra ONGD: INDE) serviu para estabelecer contactos com outros actores no ramo, bem como
marcar presença oficial nos Dias do Desenvolvimento, onde a AIDGLOBAL não teve um stand
Avaliação: acção realizada com sucesso
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6. Conclusão

A análise do presente Relatório de Actividades permite concluir que os objectivos
definidos no Plano de Actividades 2008 foram concretizados, à excepção de um dos
projectos de cooperação em Moçambique e de duas actividades de Educação para o
Desenvolvimento devido razões alheias à nossa vontade.
Foram ainda realizadas outras acções com sucesso que não constavam no Plano de
Actividades para 2008, concluindo, portanto, que durante o ano a Organização deu
um salto quantitativo na implementação de actividades.
O crescimento da AIDGLOBAL tem como factores mais determinantes o entusiasmo, o
empenho, a dedicação e a aposta na profissionalização da sua equipa permanente.
Prova disso é a obtenção do estatuto de entidade formadora, o reconhecimento
como Associação juvenil Equiparada e o reconhecimento como ONGD por parte do
Ministério dos Negócios Estrangeiros Moçambicano.
No último trimestre o número de colaboradores aumentou devido à aprovação de 4
estágios profissionais e a integração de mais um colaborador. No decorrer do ano
foram

angariados

diversos

equipamentos,

nomeadamente

material

informático,

mobiliário de escritório, material promocional, etc.
Do que acima se refere, fácil é de concluir que continuamos empenhados na nossa
missão e que o trabalho realizado pelos diversos colaboradores e voluntários
demonstra a perseverança e vontade comuns de afirmar a AIDGLOBAL no âmbito das
ONGD e intervenção do 3º Sector na sociedade civil portuguesa.

59

Agradecimentos
Particulares:
Ana Isabel Castanheira
Ana Noronha
Ana Sofia Varela
André Gago
André Ramos
Anita Silva
Antónia Barreto
Antonieta Pires
António André
António Cunha Pereira
António Paiva
Armanda Sequeira
Artur Batalha
Aurora Paixão
Carminho
Celeste Rodrigues
Célia Leiria
Diogo Varela
Elisabete Tavares
Fátima Paiva
Gonçalo Rebelo Pinto
Guilherme Banza
Guilherme Borralho
Ilda Bastos
Isabel Lopes
Jo Clayes
João Penedo
José Fialho
José Zilhão
Justino Magalhães
Lara Caeiro
Liliana Lopes
Luciana Faria
Luís David
Luís Pinheiro
Luís Silva
Luísa Tavares
Margarida Alvim
Margarida Paredes

60

Maria Fernanda André
Maria João Carreira
Maria Lurdes Simões
Nuno Manuel da Fonseca e Câmara
Nuno Queirós
Omar Suisse
Otilia Sousa
Paulo Feytor Pinto
Paulo Teixeira
Paulo Vieira
Pedro Bravo
Pedro Moutinho
Raquel Tavares
Ricardo Ribeiro
Ruca Fernandes
Rui Montez
Rui Vicente
Sandra Oliveira
Sérgio Ngoca
Severiano Guedes
Siegfrid Fetting
Sónia Bastos
Susana Moura
Tânia Blanc
Telma Canavilhas
Teresa Martins
Vanessa Tomé
Violante Magalhães

Voluntários:
Ana Catarina Mendes
Ana Filipa Caldeira
Ana Sofia dos Santos
Ana Martins
Augusto Fernandes
Cristina Bento
Diana Raquel Ferreira
Diana Teixeira
Elisabete Fragoso
Idénia Nascimento
Inês Pottier
Irene Ferreira
Irene Guimarães
Isabel Borges
Joana Coelho
João Vidinha
Lucas Cuervo Moura
Lúcia Pereira
Luís Pinheiro
Luís Preto
Mafalda Pottier
Manuela Aguiar
Margarida Carlos
Maria Antonieta Pires
Maria João Aguiar
Maria João Pereira
Marta Lopes
Miguel Gomes
Nuno Campelo
Odilia Lourenço
Olga Graça
Pascalina Cabral
Pedro Gomes
Raquel Martins
Rita Narciso
Sarah Brasseur
Susana Gonçalves
Susana Oliveira
Suzane Mendes
Tiago Ivo Cruz
Vanda Morgado
Vera Matos

61

Empresas
Empresas/Instituições
resas/Instituições:
/Instituições:
Abreu Cargas
Agência Nacional para o Programa Juventude em Acção
Alquimia da Cor
António Pinheiro Paiva & Rita Pinheiro, Lda.
APEI – Associação de Profissionais de Educadores de Infância
APP – Associação de Professores de Português
ARS Design
Associação Desportiva e Cultural Luso Timorense
Beltrão Coelho
Brandia Central, S.A
British Council
Câmara Municipal de Lisboa – Divisão da Acção Social
Câmara Municipal de Lisboa – Divisão da Educação e Juventude
Câmara Municipal de Lisboa – Agenda Cultural
Câmara Municipal de Loures – Divisão da Acção Social
Câmara Municipal de Loures – Divisão de Educação e Juventude
Câmara Municipal de Loures – Gráfica
Cartório Notarial de Lisboa
Casa da Criança
Casa Pia de Lisboa
Casa Sol
CDRH – Consultores Associados
Cepa-Som e Luz Profissional, Lda.
Caixa Geral de Depósitos – Agencia da Reitoria da Universidade de Lisboa
CGE – Campanha Pela Educação
Cimpor S.A
Datajuris
Decoflorália , Lda
Delta Cafés
Digal, Distribuição e Comercio S.A
Eco Recolha
FDTI – Fundação para o Desenvolvimento das Tecnologias da Informação
FNAC
Fórum Lisboa
Fujitsu Siemens
Fundação Oriente
Gestório – Consultores de Gestão Lda.
Gráfica Capitão
Gráfica Eurodois
IEFP- Instituto do Emprego e Formação Profissional
INDE – Intercooperação e Desenvolvimento
Infopartícula

62

Instituto de Ciências Jurídico Politicas da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa
IPAD – Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento
IPJ – Instituto Português da Juventude
Iniziomedia
Invisible Children
JCDecaux
JRS: Serviço Jesuíta aos Refugiados
Junta de Freguesia de Alcântara
Junta de Freguesia de Santo Condestável
Junta de Freguesia de Campolide
LeasePlan
Linadem
Lisgráfica
Livraria Byblos
Mafre
Microsoft Portugal
Morgadio Real
Nestlé
Nível Horizontal
One Small Step
Optivisus, Lda
Pais e Filhos, Lda
Perfil – Psicologia e Trabalho Lda
Rádio Clube Português
Rádio Vida
Rede Tecnologias de Informação, Lda
RDP - Africa
RTP
SIC
Sociedade Portuguesa de Autores
Solbel
Staples Office center
Uria Menéndez Advogados
Vilicri

63

Relatório e Contas de 2008

64

Relatório EconómicoEconómico-Financeiro 2008

65
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Relatório de Gestão de 2008
ONGD),
A AIDGLOBAL é uma Organização Não Governamental para o Desenvolvimento (ONGD
ONGD sem fins
lucrativos, com sede em Portugal, devidamente reconhecida pelo Ministério dos Negócios
Estrangeiros, que se propõe promover a Acção nos domínios da Integração e do Desenvolvimento
(AID) Global. Para cumprir os seus fins, cria e implementa projectos nas áreas da Cooperação
para o Desenvolvimento, Educação para o Desenvolvimento, Migrações, Formação e Voluntariado.

1.

São princípios orientadores da acção da AIDGLOBAL:
a.

Os Direitos Humanos;

b.

A Cidadania e a Participação Cívica;

c.

A Igualdade de Género;

d. A Igualdade de Oportunidades;
e.

A Justiça, a Inclusão e a Equidade Social;

f.

A Interculturalidade e a Diversidade;

g.

O Desenvolvimento Sustentável;

h.

A Transparência e a Responsabilidade Social.

1. A AIDGLOBAL tem por fim:

1) Participar na Intercooperação para um Desenvolvimento Inclusivo, Justo e Sustentável;
2) Contribuir para o respeito pelos Direitos Humanos, para uma Cultura de Paz e de NãoViolência;
3) Promover projectos de Inclusão Social em meios urbanos e rurais;
4) Participar em projectos de erradicação da Pobreza e de Desenvolvimento integrado em
comunidades locais, nomeadamente nos Estados Membros da Comunidade de Países de
Língua Portuguesa;
5) Promover acções de Desenvolvimento local em Portugal e em outras regiões do mundo;
6) Realizar acções de Cooperação, Educação e Formação para o Desenvolvimento;
7) Desenvolver acções que promovam a Integração e Participação plena dos imigrantes e
das suas famílias na sociedade portuguesa;
8) Fomentar a cooperação artística e cultural;
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9) Incentivar o Voluntariado como prática de uma Cidadania responsável e plena;
10) Desenvolver projectos de participação e reforço do associativismo juvenil.
11) Desenvolver estudos e projectos de investigação no âmbito das suas áreas de acção.

Com vista à prossecução dos seus fins, a AIDGLOBAL propõe-se a:

- Criar um espaço dinâmico e aberto, que congregue diferentes recursos e meios, esforços
de pessoas singulares, instituições públicas e privadas, redes e plataformas;
- Estabelecer parcerias com instituições congéneres, com entidades governamentais e
inter-governamentais, com centros culturais e fundações, instituições de ensino e de
investigação, associações de imigrantes, associações juvenis ou equiparadas, nacionais e
internacionais, que prossigam fins análogos;
-

Organizar

congressos,

colóquios,

seminários

e

outros

eventos

de

promoção

e

sensibilização para as suas acções;
- Publicar manuais e outros recursos de investigação e divulgação;
- Disponibilizar serviços de consultadoria no âmbito das suas áreas de acção;
- Promover iniciativas que visem a sustentabilidade das suas acções.

A implementação dos nossos projectos assenta na co-responsabilização e cooperação entre a
AIDGLOBAL e os seus parceiros.
A nossa participação concretiza-se na angariação de fundos, na disponibilidade de recursos
humanos e apoio técnico de forma a garantir a implementação das nossas Acções e o alcançar
dos objectivos a que nos propomos.
A Nossa Actividade durante o ano 2008
O ano que agora termina caracterizou-se por uma actividade bastante produtiva nos diversos
campos onde actuamos.
A diversificação das áreas de acção deveu-se à crescente solicitação por parte de diferentes
parceiros e nos diferentes espaços onde o nome da AIDGLOBAL começa a ser reconhecido.
A Direcção geriu os recursos financeiros e humanos da forma mais rentável possível, numa lógica
de transparência e rigor e análise custo – benefício com vista à realização dos fins a que nos
propomos.
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No final do ano a situação económico-financeira da organização apresenta-se equilibrada e
podemos dizer que cada vez mais temos o nosso espaço e o respeito dos nossos pares e
parceiros.
O Resultado, no total de 1.386€, deve passar para o Fundo Social para suporte de actividade
futura.
As Receitas, num total de 203.518€, são referentes ao saldo final do protocolo com a Câmara
Municipal de Lisboa, Urban II – Projecto de “Dinamização da Rede Social do Vale de Alcântara” –
que terminou, conforme previsto, em Julho de 2008; Parceria com a Casa Pia; iniciativas de
angariação de fundos e apoios concedidos por empresas ao abrigo da Responsabilidade Social,
nomeadamente para realização dos projectos em Moçambique, e ainda quotização de membros.
A construção do furo de água potável em Moçambique não foi realizada pela AIDGLOBAL uma
vez que o parceiro do projecto assumiu a totalidade do seu custo, o que permitiu reter a verba
prevista para esta actividade.
Toda a nossa actividade baseou-se em actos e decisões sempre norteados pelo respeito das
nossas convicções e finalidades.
As Receitas acima indicadas estão dispersas pelas linhas de Fornecimentos e Serviços Externos e
Custos com Pessoal e outras despesas inerentes ao funcionamento da nossa Organização.
Para o ano de 2009, face ao volume de projectos que temos previstos, a Direcção propõe-se a,
logo de inicio, procurar planear cada um deles, distribui-los e acompanhá-los permanentemente
de modo a não nos afastarmos dos objectivos e metas definidas, avaliando e observando os
impactes das medidas.

Perspectivas para 2009
O Plano e Orçamento para 2009 são baseados em projectos em curso e novos projectos, alguns
de grande envergadura, que reflectem o crescendo da nossa capacidade de executar e dar corpo
a ideias de dimensão nacional e internacional.
Este Plano e Orçamentos não reflectem ainda a totalidade dos custos inerentes ao
estabelecimento de uma Delegação da AIDGLOBAL em Moçambique porque essa decisão será
objecto de discussão em Assembleia Geral.
No nosso quarto ano de vida somos, cada vez mais ambiciosos, pois estimamos receitas no valor
de 309 426€, conforme descriminamos no Mapa I – Receitas. Note-se que, cerca de 75% deste
montante deverá advir de candidaturas a co-financiamentos de projectos junto de entidades
governamentais e privadas.
Os Custos serão, quase na totalidade, de dois tipos: Gerais e com Pessoal.
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Nos Gerais temos os Fornecimentos e Serviços Externos, as rubricas mais importantes são as
relacionadas com o voluntariado e honorários profissionais para a coordenação e apoio dos
nossos projectos (mapa II – Fornecimentos e Serviços Externos).
Os Custos com Pessoal correspondem à remuneração e encargos dos recursos humanos, uma
parte assumida na totalidade pela Organização e outra parte subsidiada pelo IEFP, no
desenvolvimento dos projectos previstos para a nossa actividade em 2009.
Estamos conscientes desafios que se afiguram para o próximo ano, contudo, reafirmamos a
nossa determinação em promover sorrisos por um Mundo mais risonho.
Lisboa, 31 de Janeiro de 2009

A Direcção
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Parecer do Conselho Fiscal
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Orçamento para 2009
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Orçamento de Despesas Ano 2009

AIDGLOBAL - ONGD
ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO
ANO: 2009

RUBRICA

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

31/61

62
63
64
65

66
67
68
69

€

NOME

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

Previsão
2009

%

Observações
%

4577
198422
0
519
203518

2
97
0
0
100

5500
303926

0

0

0

0

MARGEM BRUTA

203518

100

309426

100

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

121218
381
61788
325
183712
19806
17813
0
125
482
202132

60
0
30
0
90
10
9
0
0
0
99

192660
550
108435
450
302095
7331
0
0
50
0
302145

62
0
35
0
98
2
0
0
0
0
98

1386

1

7281

0

0

0

1386

1

7281

Compras/Custos vendas

81

RESULTADO ANTES IMP.

86

IMPOSTO RENDIMENTO

88

RESULTADO LIQUIDO
CASH-FLOW

74

Real
2008

19199

0
309426

7281

2 Artigos
98
0
0
100

O Resultado do
2 Exercício será
levado para Fundo
Social
0
2

Orçamento de Receitas Ano 2009

RECEITAS

AIDGLOBAL ONGD
2 009

Mapa I

€
NOME

R 2006

R 2007

P 2008

R 2008

P 2009

Quotas, Jóias

2.000

2.196

3.000

1.975

3.000

Donativos em dinheiro

3.737

18.276

25.000

10.229

10.000

Doações de bens

6.000

3.000

15.571

0

Subsídios para Projectos
- CMLisboa

3.815

14.114

- CMLoures/RZQ

1.500

Formação

15.355

10.000
5.000

Protocolos
- Digal

18.573

37.145

18.500

- Casa Pia

18.572
12.826

- Outros

155.500
12.500

IEFP

17.836

IPAD

12.500

15.770

16.000

42.537

34.029

33.500

QREN

13.348

Programa de Juventude e Acção
Angariação de Fundos

10.916

35.000

Diversos
Vendas de Produtos

18.644

7.078

4.545

30.000

80.332

5.000

4.577

5.500

202.999

309.426

Sócios 150X25=3750€

R = Real
P = Previsão
TOTAL

28125

100.483

173.463
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Orçamento de Fornecimentos e Serviços Externos

AIDGLOBAL ONGD
CONTA: Fornecimento e Serviços Externos

Mapa II

NOME

R 2007 P 2008

R 2008

P2009

Evolução

€

Observações

COMPRAS / CMVC
Electricidade

0

100

0

100

269

300

542

750

0

50

8

10

Ferramentas

1.164

1.000

1.128

1.000

0,89 Pequenos arranjos

Material de Escritório

1.035

5.000

1.874

2.000

Rendas e Alugueres

1.700

6.000

2.020

2.050

Comunicação

2.200

4.550

2.811

3.000

1,07 Também para projectos
100€/mês, mais salas de
1,01 formação
telemóveis, projectos,
1,07 Moçambique

368

400

583

600

1

3.250

0

350

2.289

7.500

7.328

7.500

Comissões

0

0

0

0

Honorários

5.668

61.500

20.079

95.500

Contencioso e Notariado

380

150

Conservação e Reparação

129

150

498

500

Publicidade e Propaganda/ Ofertas

666

750

0

250

#DIV/0!

40

50

0

500

#DIV/0!

5.162

12.500

73.443

75.000

24.722

18.000

981

1.000

1,02 Encargos Estagiários

681

5.000

2.375

2.500

1,05 inclui compras para venda

50

0

50

Combustíveis
Água

Seguros
Transporte de Pessoal
Deslocações e Estadias

Limpeza e Higiene
Trabalhos Especializados
Formação IEFP
Outros Fornecimentos
Documentação Técnica

TOTAL

76

#DIV/0!
1,38 Viatura ligeira de mercadorias
1,25

1,03 seguros multirisco e viatura
transporte de voluntários e
#DIV/0! projectos
viagem a Moçambique e
1,02 Projectos
#DIV/0!
4,76 IPAD e outros técnicos
#DIV/0!

46.474 126.300 113.670 192.660

1,00
News letters/Publicações

Inclui trabalhos para venda e
1,02 formação interna

#DIV/0!

1,69

Revistas e livros técnicos

Orçamento de Custos com Pessoal

AIDGLOBAL ONGD
2 009

Mapa III

NOME

R
2007

R
2008

Evolução

€

P 2009

Evolução

IMPOSTOS
IVA

278

#DIV/0!

450

1,6

Imposto de Selo

18

63

3,5

75

1,2

Imposto Automóvel

26

28

1,1

25

0,9

TOTAL

44

369

8,4

550

1,5

CUSTOS COM PESSOAL

0

21.22
8
20.30
5

4.200

4.798

Ajudas de Custo

0

454

#DIV/0!

1.500

Horas Extras e Feriados

0

0

#DIV/0!

0

2.678

6.895

0

495

2.088

1.783

0,9

17.36
6

55.95
8

3.600
108.43
5
3,2

Ordenados da Direcção
Ordenados do Pessoal
Subsidios de Férias e Natal

Segurança Social
Seguro Acidentes Trabalho/Medicina
Outros Custos com Pessoal

8.400

Subsídio de Alimentação
TOTAL
OUTROS CUSTOS E PERDAS
OPERACIONAIS
CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS

2,5 18.000
#DIV/0!
1,1

54.950
7.800

2,6 19.178
#DIV/0!

907
2.500

325

#DIV/0!

400

73

#DIV/0!

50

0,8 1200X12
2,7 2500X12
1,6 3700x2
Moçambiqu
3,3 e
#DIV/0!
51800X23,
2,8 75%
51800X1,7
1,8 5%
1,4

#DIV/0!

EXERCICIOS ANTERIORES
TOTAL

17.41
0

56.72
5

3,3

109.43
5
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Orçamento por Projectos

PROJECTOS

AIDGLOBAL ONGD
2 009

Mapa IV

NOME
A. Cooperação Para o Desenvolvimento (CD)
Apoio à Universidade Colinas de Boé
Apoio ao Orfanato " Casa Emanuel "
A Água Não Serve Só para Tirar a Sede
Biblioteca Pública de Xai-Xai
Apoio Técnico ao Centro Comunitário de
Macawine
Info-Inclusão dos Jovens de Xai-Xai
Orfanato "Nyuma Caya"
Envio de Atoalhados e Roupa
2009
Biblioteca Pública do Chibuto
Centro Comunitário Irmã Isabel de Sá
(Chimundo-Chibuto)
Delegação AIDGLOBAL Moçambique
B. Educação Para o Desenvolvimento (ED)
Participação no Grupo da Plataforma Port.ONGD
Educar para Cooperar 1ª Edição (2007)
Educar para Cooperar 2ª Edição (2007/2008)

Educar para Cooperar 3ª Edição (2008/2009)
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€

R
2007

P 2008

R
2008

1.000
1.000
10.000
1.000

0
0
10.000
2.500

0
0
500
2.500

0
0
0
0

0
1.000
0
1.000

0
1.000
3.500
0

0
1.000
0
1.000

0
0 Fujistu Siemens
0
0 Casa Pia de Lisboa

0

0

0

2500 IPJ

0
0

0
0

0
0

5000 Mecenas Diversos
5000 Medical Consult

500
0,00
3.350

0

500
50
0
0
15.295 12.826

0

0

P 2009

Apoios/Recursos
Casa Pia de Lisboa
Casa Pia de Lisboa
CIMPOR
LEASEPLAN

0 AIDGLOBAL
0 AIDGLOBAL
0 Casa Pia de Lisboa

35.000 Casa Pia de Lisboa

Observações

Projecto assumido na sua totalidade pelo parceiro
Concluído
Projecto que não arrancou
Concluído
Projecto que não arrancou
Concluído

Concluído
Projecto piloto. Sem financiamento
Concluído
Orçamento provisional pendente do número de
turmas que aderirem ao projecto (Financiado a
100%)

Educar para Cooperar 4ª Edição (2009/2010)
"Hoje as Crianças, Amanhã o Mundo"
Inclusão e Diversidade na Gestão de Relações
Interculturais

0

Projecto "ACTIVating Youth"

0

MOVA - Movimento Organizado para o
Voluntariado e Associativismo
Curso Livre de Educação para o
Desenvolvimento
Curso de Professores em ED
Semana da Acção Global pela Educação
Campanha "Levanta-te Contra a Pobreza"
C. Migrações
Núcleo de Apoio a Migrantes
Fase I - Gabinete de Apoio a Imigrantes
GAIARTE
Gabinete de Língua Portuguesa (GLP)
GLP - Criando Letras de Inclusão
2007/2008/2009
GLP - Curso de Português para Imigrantes
2009 - Nova Nomenclatura
Gabinete de Apoio a Migrantes
NAI - Núcleo de Apoio a Imigrantes

0
0

0
0
56.712 12.221
0

3.606

18.344 11.266

35.000 Casa Pia de Lisboa
44.493 IPAD
13.348 QREN
7.078 Fundos Comunitários

80.000 Casa Pia de Lisboa

Orçamento provisional pendente do número de
turmas que aderirem ao projecto (Financiado a
100%)
Financiado a 75%
Financiado a 100%
Financiado a 100% pelo Programa Juventude em
Acção
Orçamento provisional pendente do número de
turmas que aderirem ao projecto (Financiado a
100%)

0

0

0

0
0
0

2.000
0
0
0

0
0
0
0

1.600
2.500
1.500
1.500

0

935

1.245

0

7.500
1.000

20.017
0

1.355
0

0
0

Montante relativo ao pagamento do Estágio (6
meses)
Montante relativo ao pagamento do Estágio (6
meses)
Nunca arrancou com um projecto concreto
Houve receitas no valor de 609 euros do
pagamento dos cursos. 450 -custo do estágio
relativo ao último trimestre do ano
Houve receitas no valor de 685. 450 -custo do
estágio relativo ao último trimestre do ano

Inscrições
Casa Pia de Lisboa
Casa Pia de Lisboa
Casa Pia de Lisboa

7.000

29.345

884

Fundação Oriente
0 (500,00)

0

1.355

793

0

0,00

0

0

1.980 Mecenas

Curso dependente do número de inscrições
Financiado a 100%
Co-Finaciado
Co-Finaciado

Metade do valor de um estágio profissional a 12
meses
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Projecto " NAI - Porta Aberta"

0,00

0

0

6.398 Mecenas

Projecto " NAI - Serviço Externo"
Curso de Formação em Direito dos Estrangeiros
Sessões Públicas de Esclarecimento
Núcleo de Língua Portuguesa (NLP)
NLP - Criando Letras de Inclusão 2009/2010
NLP - Aulas de Língua Portuguesa para Falantes
de Outras Línguas
D. Gabinete de Formação
Dinamização da Rede Social do Vale de
Alcântara
Formação Interna
E. Gabinete de Voluntariado
Curso de Formação Geral em Voluntariado
Curso de Formação Geral em Cidadania e
Voluntariado

0,00
0,00
0,00

0
0
0

0
0
0

6.398 Mecenas
400 Inscrições
200 AIDGLOBAL

0

0

0

4.268 Fundação Oriente

0,00

0

0

Dinamização da Bolsa de Voluntariado

14.114
0,00

15.571 15.571
0
0

619 Inscrições

0 C. M. Lisboa
500 AIDGLOBAL

1.000

2.000

0

0

1.000

2.000

0

1.600 Inscrições

0,00

0

0

1.000

Projecto Nyumba Kaya é o Mundo" - Moçambique
0,00
0
0 25.000
F. Gabinete de Comunicação/Marketing e
Relações Externas
Divulgação da AIDGLOBAL
2.500
4.000 1.000
0
Comunicação Institucional
0,00
0
0 10.000
Mobilização de Fundos
10.000
TOTAL 50.964 175.074 65.817 302.882
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Inclui 25% do valor de um estágio profissonal a
12 meses
Inclui 25% do valor de um estágio profissonal a
12 meses

Concluído

Não se realizou

Angariação de Fundos

CM Loures
CM Loures e RZK
Diversos

10% do salário do gestor mais custos de
estrutura, seguros e transportes de voluntários
Os voluntários são responsáveis pela angariação
do valor
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