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

RESUMO EXECUTIVO
O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em
se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis.
José de Alencar
Atendendo à conjuntura internacional e aos condicionalismos socioeconómicos do nosso país que causaram, nos
últimos anos, uma diminuição considerável de verbas institucionais, de doações e apoios de empresas e de particulares, o Plano de Atividades da AIDGLOBAL para 2016 não
era demasiado ambicioso. Sabíamos com o que podíamos
contar e quais os nossos objetivos prioritários.
Pasteur disse um dia que as crianças lhe inspiravam dois
sentimentos: ternura pelo que são e respeito pelo que podem vir a ser.

grande aceitação e entusiasmo por parte dos atores de
desenvolvimento local, nomeadamente os técnicos dos
Centros de Interpretação das Linhas de Torres e cidadãos.
Dirigido à faixa etária seguinte, o projeto “Jovens na Política – Participar para a Cidadania Global” focando as problemáticas ligadas à Educação para o Desenvolvimento foi
promovido junto das juventudes partidárias no sentido de
os temas serem integrados nos seus programas de atividade. Através da capacitação e mobilização de militantes e
simpatizantes, julgou-se possível promover ações e reflexão em torno da Cidadania Global, em articulação com as
dinâmicas locais, tendo sido bem acolhidas as ideias e
sugestões de modus operandi ao alcance dos jovens portugueses, possivelmente a geração de políticos do futuro.

Desde o início da sua atividade, a AIDGLOBAL tem privilegiado a juventude como elemento recetor e propulsor de
uma sociedade mais justa, equitativa e sustentável, investindo nas áreas da Educação para a Cidadania Global, em
Portugal, e Educação de Qualidade, em Moçambique.
O “Passaporte para a Leitura”, programa que pretende
alargar o acesso ao livro, em Moçambique, através da
Os jovens foram, pois, o alvo fulcral do nosso trabalho,
criação e equipamento de bibliotecas, de atividades de
tendo sido possível contar com a colaboração de todos os
animação da leitura e da formação de professores e técnique contribuem para a sua formação - professores, técnicos bibliotecários, teve o seu esforço primordial nas escocos, encarregados de educação, comunidade educativa,
las, junto dos jovens, tendo, também, sido dada especial
entidades locais, organizações de juventude partidárias e
atenção às necessidades dos estudantes universitários
Organizações não-governamentais europeias.
para os quais o acesso ao livro é primordial e permitindo a
No âmbito dos mais jovens e no sentido de os levar a co- frequência dos cidadãos das comunidades envolventes.
nhecer valores como os da Educação para o Desenvolvi- Neste ano de 2016, a AIDGLOBAL deu continuidade à
mento com vista a uma Cidadania Global, a AIDGLOBAL monitorização das bibliotecas criadas em parceria com o
continuou a investir em sessões de leitura dramatizada dos Serviço Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia do
contos editados pelo Movimento da Formiga Juju, em esco- Chibuto e por si apoiadas, designadamente no que diz
las, bibliotecas e espaços públicos de Portugal e Moçambi- respeito ao acompanhamento e apoio à catalogação dos
que, com a ajuda de atores, contadores de histórias e ou- livros, elaboração e cumprimento do plano de atividades de
tros artistas vocacionados para fomentar, também, o pro- cada biblioteca e dinâmicas de animação da leitura.
cesso criativo das crianças.
O Projeto da AIDGLOBAL “Educar para Cooperar: a Rota
Histórica das Linhas de Torres e a Cidadania Global”, iniciado no ano passado e com a duração de dois anos, foi
continuado tendo sido dinamizadas atividades de sensibilização de alunos dos 2º e 3º ciclos dos Agrupamentos de
Escolas de seis concelhos do distrito de Lisboa parceiros
do projeto, cujos professores intervenientes frequentaram
ações de formação específicas. O projeto teve, também,

Abrangendo múltiplas faixas etárias, terminou em março
deste ano o projeto internacional “Despertar para a Educação Global”/ ”Facilitating Global Learning” do qual a AIDGLOBAL foi uma das duas Organizações parceiras portuguesas, a par da Alemanha e da Roménia e que, conjuntamente, lançaram o Manual “Global How”, traduzido também para português, destinado a formadores de organizações da sociedade civil europeia, e que visa disseminar os
valores da Educação para a Cidadania Global.
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Ambicionávamos muito mais, mas conformámo-nos com o E, no novo ano que se aproxima, cá estaremos prontos
possível. Dizem que a crise internacional passou e que o para lutar por um mundo mais justo, igualitário e sustentánosso país caminha para um futuro melhor, o que nos leva vel.
a acreditar que, em breve, teremos melhores condições de
A Presidente da Direção
trabalho que nos permitam retomar e criar projetos em
território nacional e além-mar envolvendo outros universos
Susana Damasceno
mais abrangentes.
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Biblioteca Municipal de Chókwè, 8 de fevereiro de 2013. FOTO/Castigo Tchume

COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO

Desde a sua fundação, em 2005, a AIDGLOBAL tem
vindo a atuar na área da Cooperação para o Desenvolvimento, mais concretamente na promoção de uma Educação de Qualidade, através da criação de bibliotecas escolares e apoio de bibliotecas municipais, no Distrito do
Chibuto, Província de Gaza, Moçambique, onde dispõe
de uma Delegação, desde 2009. Todas as atividades
realizadas nesse país de língua oficial portuguesa se
desenvolvem no âmbito do programa “Passaporte para a
Leitura” que, por sua vez, se traduz em vários projetos,
com a finalidade de combater a iliteracia, promover o
acesso ao livro e, acima de tudo, promover a Língua Portuguesa.
Até à data, a AIDGLOBAL já apetrechou 3 bibliotecas
municipais, criou 27 bibliotecas escolares, entre as quais
6 em edifício, 11 Bibliotchovas (modelo de biblioteca móvel concebido pela AIDGLOBAL) e 10 Maletas de Leitura
(bibliotecas móveis), distribuiu mais de 40 mil livros e 129
computadores. Complementarmente, tem vindo a realizar
de ações de capacitação para professores e técnicos
bibliotecários em Gestão de Fundo Documental e Dinamização da Leitura. No Distrito do Chibuto, foram envolvidos 595 professores e mais de 30 000 alunos na promoção de atividades de animação da leitura e, ainda, 367
pessoas foram capacitados em Gestão de Bibliotecas e
Técnicas de Dinamização da Leitura.
No âmbito do projeto “Animação da Leitura”, a Organização realizou várias atividades de dinamização da leitura,
junto de crianças e jovens das escolas beneficiadas com
uma biblioteca.

No ano de 2016, o trabalho da Organização e, mais concretamente, da Delegação de Moçambique, centrou-se na
monitorização e acompanhamento das bibliotecas apoiadas, no acompanhamento do trabalho dos professores
capacitados, na catalogação e arrumação dos livros doados e na realização e cumprimento dos planos de atividades de cada biblioteca.
Nos meses de Maio e Junho de 2016, a Presidente da
Direção da AIDGLOBAL, Susana Damasceno, e a voluntária Ana Teresa Santos levaram até Moçambique a 3ª
edição do projeto de “Animação da Leitura” nos distritos
de Chibuto e Guijá. Estas atividades visaram a aproximação das crianças ao livro, através de jogos, dinâmicas de
contar histórias e técnicas de ilustração, incentivando o
gosto pela literatura infantojuvenil junto da comunidades
educativas desses distritos.
Em Portugal, a equipa está em constante recolha de livros doados por apoiantes da Organização, com destino
às bibliotecas moçambicanas. Em virtude de não estar
previsto o envio de um contentor com todas as doações,
a AIDGLOBAL conta com o apoio de outras instituições e
empresas no transporte.
Esteve, também, a decorrer, até ao mês de Maio, em
Portugal e Moçambique, a campanha de angariação de
fundos “Vamos construir a Biblioteca de Mahuntsane” que
visava a recolha de 7 000€ para a construção de uma
biblioteca na Escola Primária de Mahuntsane, montante
que não foi possível reunir .

40.000 livros entregues e 129 computadores doados; 595 professores e
mais de 30.000 alunos envolvidos; 367 pessoas foram formadas em Gestão
de Bibliotecas e Técnicas de Dinamização da Leitura; 27 bibliotecas criadas, das
quais

6 em edifício, 11 Bibliotchovas e 10 Maletas de leitura.
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Utilizadores da Biblioteca da Escola Primária do 1º e 2º Graus de Muxuquete. Junho 2016. Foto: AIDGLOBAL

Atividades de “Animação da Leitura” na Escola Primária do 1º e 2º Graus de Uahamussa. Junho 2016. Foto: AIDGLOBAL
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Distrito do Chibuto, Moçambique, no 1 de junho de 2013. FOTO/Castigo Tchume

Programa “Passaporte para a Leitura “

Indo ao encontro da sua missão, a AIDGLOBAL criou, em
2008, as linhas gerais do que, posteriormente, se tornaria
no seu maior programa de intervenção em Moçambique “Passaporte para a Leitura”- que pretende alargar o acesso ao livro, através da criação e equipamento de bibliotecas, de atividades de animação da leitura e da formação
de professores e técnicos bibliotecários.

Documentário “Passaporte para a Leitura”
Em 2016, a AIDGLOBAL lançou o documentário
"Passaporte para a Leitura" que mostra o trabalho da Organização, no âmbito deste programa, entre os anos de
2008 e 2016. O vídeo contém imagens de todas as bibliotecas criadas e equipadas, das atividades de animação da
leitura desenvolvidas e, ainda, da capacitação de técnicos
e docentes. Inclui, também, vários testemunhos, nomeadamente do Gestor da Delegação da AIDGLOBAL em Moçambique, Castigo Tchume, dos representantes de entidades locais, de voluntários e docentes que, ao longo dos
anos, participaram no Programa.

No âmbito do programa “Passaporte para a Leitura”, que
baliza toda a atuação da Organização, tanto ao nível da
promoção da leitura como da literacia digital, a AIDGLOBAL implementou, em 2011 e 2012, a única “Rede de
Bibliotecas Escolares do Distrito do Chibuto, Moçambique”. No ano de 2014, teve a possibilidade de alargar essa
Assista ao documentário em https://www.youtube.com/
Rede.
watch?v=S2ieS7ZdDso
No total, viabilizou o equipamento de 3 bibliotecas municipais da Província de Gaza e 27 bibliotecas escolares do
Distrito do Chibuto, 11 das quais no formato biblioteca
móvel, a Bibliotchova, 10 sob a forma de Maletas da Leitura, resultado de uma parceria com a Escola Portuguesa de
Moçambique, e distribuiu mais de 40 mil livros e 129
computadores.
Realizou, também, ações de capacitação para professores
e atividades de dinamização da leitura, junto de crianças e
jovens.

Documentário “Passaporte para a Leitura”. 2016. FOTO:AIDGLOBAL

No presente ano, o trabalho da AIDGLOBAL, em Moçambique, centrou-se na monitorização das bibliotecas criadas e
apoiadas pela Organização. Tem sido feito o acompanhamento e apoio ao nível da catalogação dos livros, da elaboração e cumprimento do plano de atividades de cada biblioteca e das dinâmicas que têm sido desenvolvidas, com os
alunos, ao nível da animação da leitura. Nos meses de maio e junho, realizou-se a 3ª edição do projeto “Animação da
Leitura“.

Biblioteca da Escola Primária de 1º e 2º Graus de Bairro da Unidade. junho 2016. F OTO:AIDGLOBAL
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Animação da Leitura

Localização: Distrito de Chibuto e Guijá, Moçambique
Duração: De maio a junho de 2016

Contexto: “Animação da Leitura no Distrito do Chibuto
– Moçambique” é um projeto complementar à criação e
dinamização de uma rede de bibliotecas escolares no
distrito do Chibuto. No ano de 2016, realizou-se a 3ª
edição do projeto e, dando continuidade às edições anteriores, estas atividades pretenderam incentivar o gosto
pela literatura infantojuvenil junto da comunidades educativas destes distritos. Durante duas semanas, entre
maio e junho de 2016, a Presidente da Direção da AIDGLOBAL, Susana Damasceno, e a voluntária Ana Teresa Santos levaram até Moçambique atividades que
visaram a aproximação das crianças ao livro, através de
jogos, dinâmicas de contar histórias e técnicas de ilustração. No total, foram realizadas 9 sessões de Animação
da Leitura, com a duração de 3 horas cada, contemplando 12 escolas e 1 biblioteca municipal, tendo sido envolvidos nestas atividades mais de 1300 alunos e 37 professores. Foi ainda realizado um workshop sobre "Gestão e
Dinamização de Bibliotecas Escolares e Animação da
Leitura" que contou com a presença de 38 professores
do distrito de Guijá. Esta edição foi financiada pela Fundação Calouste Gulbenkian.

Atividades de “Animação da Leitura” no Centro Vocacional do Chibuto.
Junho de 2016. Foto: AIDGLOBAL

No âmbito deste projeto, foram ainda realizadas as seguintes atividades: 20 visitas e reuniões de supervisão e
monitorização às escolas com bibliotecas criadas em
parceria com a AIDGLOBAL para monitorização e acompanhamento do trabalho realizado pelos responsáveis
pelas bibliotecas, 7 reuniões institucionais com parceiros
locais nos distritos de Chibuto e Guijá, contactos institucionais com o Serviço Distrital de Educação de Guijá e
com a direção da Escola e receção dos livros enviados
de Portugal.

Atividades de “Animação da Leitura” na Biblioteca Municipal do Chibuto. Junho de 2016. Foto: AIDGLOBAL

Atividades de “Animação da Leitura” na Escola Primária de 1º e 2º
Graus de Chégua. Maio de 2016. Foto: AIDGLOBAL
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EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA GLOBAL

“A Educação para a Cidadania Global (ECG) pretende ser
transformativa, envolvendo os alunos na construção de
conhecimentos, capacidades, atitudes e valores basilares
para a promoção do respeito pelos direitos humanos, justiça social, paz, diversidade, igualdade de género e sustentabilidade ambiental” (UNESCO, 2015). Neste âmbito, visa
“capacitar os indivíduos para a reflexão crítica sobre os
legados e os processos das suas culturas, para imaginarem soluções futuras diferentes e para assumirem responsabilidade sobre as suas decisões e ações” (Andreotti2,
2014, p. 63).
Perfilhando esta visão, a ECG proporciona aos alunos
competências e oportunidade para reivindicarem os seus
direitos e assumirem deveres como cidadãos responsáveis
e participativos na sociedade atual e futura. A aprendizagem ao longo da vida, tendo início na infância e continuando até à vida adulta através de abordagens formais, nãoformais e informais de educação, é essencial para a consecução da ECG.

da Cidadania Global nas juventudes partidárias, para que
problemáticas ligadas à Educação para o Desenvolvimento sejam integradas nos seus programas de atividade. A
médio prazo, pretende-se que a Cidadania Global esteja
mais presente na ação dessas organizações políticas,
tendo sido definidos como objetivos específicos, a capacitação e a mobilização de jovens militantes e simpatizantes,
promovendo ações e reflexão em torno da Cidadania Global, em articulação com as dinâmicas locais.
Neste final de ano, a AIDGLOBAL iniciou o projeto europeu
“Urbagri4women – Práticas inovadoras e iniciativas urbanas no campo da agricultura para a promoção da integração de mulheres migrantes na sociedade de acolhimento”.
O projeto é desenvolvido em 7 países, tendo como principal objetivo fomentar a integração dessas mulheres, incluindo as que solicitaram asilo e as beneficiárias de proteção
internacional na sociedade de acolhimento, capacitando-as
para o desenvolvimento de projetos inovadores e de subsistência, na área da agricultura.

A AIDGLOBAL tem vindo a atuar nesta área, promovendo
atividades junto de professores e alunos de escolas de
Lisboa, Loures, Arruda dos Vinhos, Sobral de Monte Agraço, Mafra, Torres Vedras e Vila Franca de Xira, através do
projeto “Educar para Cooperar” que já envolveu, até à data,
mais de 3 400 alunos em 17 estabelecimentos de ensino.

Enquanto parceira, a Organização associou-se a mais uma
iniciativa na área da Educação para a Cidadania Global,
através do projeto “Education for GloCal Issues”, promovido pela MONTE ACE – Desenvolvimento do Alentejo Central, que tem como principal objetivo reforçar os conhecimentos sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), envolvendo não só professores do 3º ciclo e do
Dando continuidade ao trabalho que tem desenvolvido Ensino Secundário e respetivos alunos mas também os
nesta área, encontra-se a decorrer o projeto “Educar para jovens e a comunidade do concelho.
Cooperar: a Rota Histórica das Linhas de Torres” visando,
contribuir para que cidadãos de seis municípios compreen- Em Março de 2016, terminou o projeto europeu “Despertar
dam as causas relacionadas com os problemas do desen- para a Educação Global”, que decorreu na Alemanha, em
volvimento, a partir do património dos seus concelhos, com Portugal e na Roménia, em resposta à necessidade evivista à promoção de uma cidadania global ativa na constru- dente de uma formação de qualidade dos multiplicadores
ção de sociedades mais justas, equitativas e sustentáveis. de Educação para a Cidadania Global (ECG) que operam
no seio das Organizações da Sociedade Civil. Este projeto
No decorrer do ano de 2016, a AIDGLOBAL abraçou novos culminou na publicação do Manual do Formador, intitulado
projetos nesta área, contemplando diferentes objetivos e “Global How? Despertar para a Educação Global - Manual
diversificando os seus públicos.
do Formador” que visa facilitar a tarefa dos formadores, de
modo a fazerem com que os membros envolvidos se torIniciou, no mês de junho, o projeto “Jovens na Política –
nem mais aptos em relação aos processos de Educação
Participar para a Cidadania Global” que visa a promoção
para a Cidadania Global, em vários contextos.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2016| 15

Nesta área, a AIDGLOBAL tem, também, dinamizado,
desde 2012, várias sessões de Educação para a Cidadania
Global, junto de crianças e pais, a partir da leitura dos livros “A Formiga Juju na Cidade das Papaias” e “A Formiga
Juju e o Sapo Karibu”. A Organização abraçou o Movimento da Formiga Juju em Portugal incentivada pelas fortes
mensagens que transmite. A AIDGLOBAL tem vindo a
promover a ligação entre Moçambique e Portugal, o respeito pelo ambiente e pela não discriminação pela diferença,
levando estes contos a escolas, bibliotecas, livrarias e
editoras.

Oficinas de formação na Escola Cunha Rivara de Arraiolos. Dezembro de 2016. Foto: AIDGLOBAL
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Agrupamento de Escolas da Bobadela, Concelho de Loures, fevereiro de 2013. FOTO/Hugo Marques

Educar para Cooperar — a Rota Histórica das Linhas de Torres e a
Cidadania Global

de Torres Vedras, tendo sido orientadas por Susana Damasceno, Presidente da AIDGLOBAL, e por Sofia Lopes,
Responsável pelo Gabinete de Projetos.

Localização: Concelhos de Arruda dos Vinhos, Loures,
Mafra, Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras e Vila
Franca de Xira
Duração: De setembro de 2015 a agosto de 2017
Contexto: “Educar para Cooperar: a Rota Histórica das
Linhas de Torres e a Cidadania Global” pretende dar continuidade ao trabalho que a AIDGLOBAL tem desenvolvido e, assim, sensibilizar alunos, professores, atores de
desenvolvimento local e cidadãos dos seis municípios
parceiros para as temáticas e valores da Educação para a
Cidadania Global e a mobilizá-los para a sua promoção,
articulando com o património da Rota Histórica das Linhas
de Torres.
Neste projeto, destaca-se o tema das Invasões Francesas
em território português, no séc. XIX, na medida em que a
luta contra o domínio francês teve profundas repercussões sociais, económicas e ambientais. Apesar de Portugal ter garantido a independência, o país ficou em extrema pobreza e os recursos naturais de parte do território
foram destruídos. Partindo deste contexto, os beneficiários do projeto serão levados a refletirem sobre as causas
atuais da guerra, da pobreza, das desigualdades sociais,
do desrespeito pelos direitos humanos e sobre o contributo de cada um para minorar as suas repercussões.
No presente ano, a AIDGLOBAL organizou
dois workshops, nos dias 22 e 29 de fevereiro, subordinados ao tema “Educar para o Desenvolvimento através do Património Local”, visando a capacitação
dos técnicos das autarquias parceiras deste projeto de
Educação para o Desenvolvimento e a reflexão sobre
como promover a Cidadania Global a partir do património
da Rota Histórica das Linhas de Torres. Estas atividades
tiveram a duração de cerca de 6 horas, em cada um dos
dias, e realizaram-se no Centro de Educação Ambiental

Workshops de ED no Centro de Educação Ambiental de Torres
Vedras. Fevereiro de 2016. Foto: AIDGLOBAL

Workshops de ED no Centro de Educação Ambiental de Torres
Vedras. Fevereiro de 2016. Foto: AIDGLOBAL

Entre os meses de abril e dezembro, a AIDGLOBAL, em
parceria com o Centro de Formação de Loures Oriental,
desenvolveu seis ações de formação, destinadas a professores de todas as disciplinas do 2º e 3º ciclos dos concelhos de Arruda dos Vinhos, Loures, Mafra, Sobral de
Monte Agraço, Torres Vedras e Vila Franca de Xira. As
sessões tiveram a duração de 25 horas cada, tendo como
principais objetivos capacitar os docentes para a integração dos temas da Educação para o Desenvolvimento no
currículo oficial das suas disciplinas, através do recurso a
métodos participativos e sensibilizá-los para a importância
da mobilização dos alunos para uma maior participação
enquanto cidadãos do mundo, com base numa aprendizagem transformadora.
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para o Desenvolvimento”, nos concelhos de Arruda dos
Vinhos, Loures, Mafra, Sobral de Monte Agraço, Torres
Vedras e Vila Franca de Xira;
- Realização de 9 Círculos de Aprendizagem.

Ação de formação para professores no Agrupamento de Escolas de
Mafra. Junho de 2016. Foto: AIDGLOBAL

Círculo de Aprendizagem na Universidade das Gerações, Arruda
dos Vinhos. Março de 2016. Foto: AIDGLOBAL

Parceiros:

Ação de formação para professores no Agrupamento de Escolas da
Bobadela, Loures. Outubro de 2016. Foto: AIDGLOBAL

Até ao mês de julho, decorreram 9 círculos de aprendizagem, organizados em sessões de três horas. Estas atividades foram dirigidas aos técnicos dos serviços educativos dos CILT dos seis municípios e tiveram como objetivo
criar propostas pedagógicas que sensibilizassem para os
temas de ED, a partir de uma abordagem ao património
da RHLT.

Cofinanciador:

Apoio:

Atividades realizadas em 2016:
- Apresentação do projeto às direções dos Agrupamentos
Escolares dos seis concelhos;
- Realização de dois workshops subordinados ao tema
“Educar para o Desenvolvimento através do Património
Local”, nos dias 22 e 29 de fevereiro, no Centro de Educação Ambiental de Torres Vedras;
- Realização de seis ações de formação denominadas por
“Educar para Cooperar através da Escola – Educação
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Jovens na Política — Participar para a Cidadania Global

Localização: Loures
Duração: De junho de 2016 a maio de 2018
Contexto: O projeto “Jovens na Política – Participar para
a Cidadania Global” visa a promoção da Cidadania Global
nas juventudes partidárias, para que problemáticas ligadas à Educação para o Desenvolvimento sejam integradas nos seus programas de atividade. A médio prazo,
pretende-se que a Cidadania Global esteja mais presente
na ação dessas organizações políticas, tendo sido definidos como objetivos específicos a capacitação e a mobilização de jovens militantes e simpatizantes, promovendo
ações e reflexão em torno da Cidadania Global, em articulação com as dinâmicas locais.
O tema central, transversal a todas as ações do projeto, é a
sensibilização para o desenvolvimento e para a Cidadania
Global. Especificamente, os temas a salientar são: Tendências internacionais da Cooperação para o Desenvolvimento, Coerência de Políticas para o Desenvolvimento, analisando as lições aprendidas e as boas práticas neste âmbito, Interligação entre atores da cooperação portuguesa e o
papel das diferentes instituições, ao nível central e local,
Migrações, Direitos Humanos e Globalização e Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável. Dado o público-alvo, os
temas serão abordados sistematicamente numa dupla
perspetiva: por um lado, a introdução e consolidação de
conceitos centrais do desenvolvimento e a sua integração
na dimensão programática das organizações, por outro
lado, a abordagem a utilizar terá sempre em consideração
as prioridades fixadas pelas Juventudes, a nível local e
nacional.
No âmbito do projeto prevê-se a realização das seguintes
atividades: reuniões com todas as Juventudes Partidárias
ou com os partidos com assento no Conselho Municipal
da Juventude de Loures, debate no Conselho Municipal
de Juventude de Loures em torno de temas ligados à
Educação para o Desenvolvimento, curso sobre “O Desenvolvimento, os jovens e a Cidadania Global” em formato b-learning, dirigido a jovens militantes de partidos
políticos, com enfoque nas Juventudes Partidárias, integração dos temas do Desenvolvimento na iniciativa
“Março Jovem” promovida pela Câmara Municipal de

Loures e em cinco encontros nacionais de diferentes partidos políticos, elaboração e publicação do estudo de
diagnóstico “O Desenvolvimento visto pelos jovens militantes dos partidos políticos”, preparação de Moções
Políticas que reflitam propostas no campo da Educação
para o Desenvolvimento, a serem apresentadas nos Conselhos Distritais de Juventude dos diversos partidos políticos, campanha de comunicação “Os jovens não dão votos”, reuniões com as Comissões Parlamentares de
“Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas”,
“Educação e Ciência”, “Defesa Nacional”, “Trabalho e
Segurança Social” e “Cultura, Comunicação, Juventude e
Desporto”.

Atividades realizadas em 2016:
- Apresentação do projeto no Conselho Municipal de Juventude de Loures;
- Reuniões com as Juventudes Partidárias ou com os
partidos com assento no Conselho Municipal da Juventude de Loures;
- Reuniões de planeamento do projeto com os parceiros;
- Planeamento da campanha de comunicação.;
- Inicío do Estudo.
Parceiros:

Cofinanciador:
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Urbagri4women

Localização: Portugal, Itália, Grécia, Reino Unido, Áustria, França e Chipre.

Promotor:

Duração: De dezembro de 2016 a novembro de 2018
Contexto: O projeto europeu “Urbagri4women – Práticas
inovadoras e iniciativas urbanas no campo da agricultura
para a promoção da integração de mulheres migrantes na
sociedade de acolhimento” tem como principal objetivo Parceiros:
fomentar a integração dessas mulheres, incluindo as que
solicitaram asilo e as beneficiárias de proteção internacional na sociedade de acolhimento, capacitando-as para o
desenvolvimento de projetos inovadores e de subsistência,
n a
á r e a
d a
a g r i c u l t u r a .
O projeto pretende que se faça a inclusão deste corpo social feminino específico através de atividades educativas e
recreativas, de formação profissional, do acesso ao mercado de trabalho, da luta contra a discriminação e de iniciativas culturais que promovam o diálogo intercultural e uma
cultura de acolhimento, envolvendo as administrações pú- Cofinanciador:
blicas, os parceiros sociais, Organizações de imigrantes e
outras partes interessadas relevantes.
Diversas atividades estão previstas, nomeadamente a realização de 24 focus groups com as comunidades regionais
detentoras desse know-how específico, de forma a fomentar o diálogo, visando a criação de estratégias que fortaleçam o envolvimento socioeconómico e político dos imigrantes
na
sociedade
de
acolhimento
e
um workshop transnacional para partilhar conhecimentos
adquiridos e orientar futuras ações. O projeto pressupõe,
igualmente, uma visita de estudo transnacional organizada
enquanto fórum de discussão, intercâmbio e aprendizagem, permitindo aos parceiros e aos membros dessas comunidades melhorarem a sua compreensão das políticas
dedicadas à gestão da migração. Será, também, elaborado
material e-learning e um catálogo de boas práticas e, serão
criados Laboratórios de Agricultura Urbana que constituam
espaços físicos para a capacitação do elemento feminino
migrante, tendo como tutores os membros das comunidades detentores desses saberes específicos. A publicação
de um Livro Verde sobre a integração das mulheres migrantes a ser debatido ao nível da União Europeia culminará o projeto.
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Education for Glocal Issues

Localização: Évora
Duração: De junho de 2016 a novembro de 2017
Contexto: O projeto “Education for GloCal Issues”, promovido pelo MONTE ACE – Desenvolvimento do Alentejo
Central e desenvolvido em parceria com a AIDGLOBAL,
tem como principal objetivo reforçar os conhecimentos
sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS),
envolvendo não só professores do 3º ciclo e do Ensino
Secundário e respetivos alunos como também os jovens e
a comunidade do concelho. Temas como o Conflito e a Oficinas de formação na Escola Cunha Rivara de Arraiolos. Dezembro de 2016. Foto: AIDGLOBAL
Paz, o Consumo Responsável, a Interculturalidade, a Educação de Qualidade, os Direitos Humanos e a Soberania
Alimentar serão objeto de reflexão, focando a sustentabilidade dos modelos atuais de desenvolvimento e debatidos Atividades realizadas em 2016:
ao longo dos trabalhos.
- Acreditação da ação de formação de professores;
A AIDGLOBAL, enquanto parceira deste projeto, dará continuidade à sua missão, em mais uma iniciativa - 2 Oficinas de formação dirigidas a alunos da Escola
de Educação para a Cidadania Global, alargando geografi- Cunha Rivara de Arraiolos.
camente a sua atuação à região do Alentejo.
No âmbito do projeto, estão previstas diversas atividades,
tais como: oficinas temáticas sobre os ODS e integradas no
Promotor:
plano de ação das bibliotecas, realização de uma oficina e
de uma ação de formação para professores, ambas acreditadas, onde se prevê a construção de materiais e recursos
educativos e a capacitação dos docentes para trabalharem
as
questões
dos
ODS
nas
escolas, workshops direcionados para as organizações da sociedade civil, nos quais se potenciam novas iniciativas de
sensibilização sobre os ODS dirigidas à sociedade em Parceiros:
geral, realização de um encontro de apresentação e lançamento do projeto, produção de uma publicação, em formato
digital e impresso, sobre os ODS trabalhados durante o
projeto, realização de um encontro final com todos os participantes e entidades e de uma ação de disseminação dirigida às bibliotecas das redes das regiões do Alentejo, do
Algarve, Norte, Centro e de Lisboa e Vale do Tejo.
Cofinanciador:
No final do ano, a AIDGLOBAL, em parceria com o MONTE
ACE – Desenvolvimento do Alentejo Central, dinamizou, no
dia 14 de dezembro, duas oficinas de formação subordinadas aos temas Direitos Humanos, Interculturalidade e Conflito e Paz, dirigidas a alunos de 9º e 12º anos da Escola
Cunha Rivara de Arraiolos.
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Despertar para a Educação Global / Facilitating Global Learning

.Localização: Portugal, Alemanha e Roménia

nem mais aptos em relação aos processos de Educação
para a Cidadania Global, em vários contextos.

Duração: De abril de 2013 a março de 2016
Contexto: O projeto "Despertar para a Educação Global /
Facilitating Global Learning" visava promover ações de
formação para os membros das Organizações da Sociedade Civil (OSC) da Alemanha, de Portugal e da Roménia
que estivessem envolvidos ou interessados na promoção
dos projetos de Educação para a Cidadania Global (ECG),
assim como, também, a estruturação de um curso de formação modelo. O grande objetivo deste projeto era que
esse curso, direcionado para a análise das questões relacionadas com o desenvolvimento sustentável e dimensão
social da globalização, viesse a ser divulgado, com suces- Atividades realizadas em 2016:
so, em toda a Europa.
- Visita de monitorização (ROM) do projeto pela Comissão
A 11 de março realizou-se um jantar-debate sobre “Como Europeia;
envolver a juventude nas causas da Cidadania Global?”,
organizado pelo Instituto Português do Desporto e Juventu- - Jantar-debate sobre “Como envolver a juventude nas
de (IPDJ)/Centro de Juventude de Lisboa (CJL), a AI- causas da Cidadania Global?”;
DGLOBAL e o Instituto Marquês de Valle Flôr. A atividade
que contou com cerca de 45 participantes, entre os quais - Publicação do Manual "Global How? Despertar para a
representantes do Fórum Europeu da Juventude e de Or- Educação Global - Manual do Formador";
ganizações juvenis tinha como objetivo a reflexão e promo- Reunião final de avaliação com os parceiros.
ção de estratégias sobre como motivar os jovens a participarem ativamente na sociedade.
Parceiros:
- Dachverband Entwicklungspolitik Baden-Württemberg
(DEAB), Alemanha.
- Forum for international development + planning (finep),
Alemanha.
- Entwicklungspädagogisches Informationszentrum E-PiZ
im Arbeitskreis Eine Welt Reutlingen e.V., Alemanha.
- Instituto Marquês de Valle Flôr, Portugal.
Jantar-Debate, Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ)/
Centro de Juventude de Lisboa (CJL). Março de 2016. Foto: AIDGLOBAL

- APSD –Agenda 21, Roménia.
Financiador:

Cofinanciador:

O projeto teve a sua fase final com a publicação do manual
"Global How? Despertar para a Educação Global - Manual
do Formador" que visa facilitar a tarefa dos formadores, de
modo a fazerem com que os membros envolvidos se tor-
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Movimento da Formiga Juju em Portugal

A Formiga Juju é um movimento cívico de promoção da
literacia e expressão criativa, fundado em Moçambique,
em fevereiro de 2012. Através da publicação de contos
infantis e da organização de atividades pedagógicodidáticas, o movimento promove a difusão de valores
como a solidariedade, a diversidade, a criatividade, a
defesa do meio ambiente e a cidadania. Foi incentivada
pela forte mensagem que esta Formiga transmite que a
AIDGLOBAL assumiu a dinamização do Movimento Formiga Juju em Portugal.
Direcionado para crianças em situação de vulnerabilidade, viu publicados, até à data, trrês contos infantis para
serem distribuídos gratuitamente pelas escolas e instituições de crianças moçambicanas: “A Formiga Juju na
Cidade das Papaias” e “A Formiga Juju e o Sapo Karibu”
e “ A Formiga Juju e o Professor Moskito”. A AIDGLOBAL realiza, em permanência, sessões de leitura seguidas de workshops em bibliotecas, escolas e espaços
públicos em Portugal. Nestas sessões, são dinamizados
os contos da Formiga Juju, e está reservado um momento para a pintura de desenhos das personagens das
histórias, de forma a fomentar a criatividade pela arte e a
aproximar as crianças portuguesas da cultura moçambicana, abordando os temas da Educação para a Cidadania Global. No final da sessão, os participantes têm, ainda, oportunidade de adquirir exemplares dos contos da
Formiga Juju.

“A Formiga Juju e a Cidade das Papaias”, no Jardim de Infância
“Lápis de Cor”, em Vila Nova de Milfontes. Agosto de 2016. Foto/
AIDGLOBAL

A Formiga Juju na XIV Edição das Palavras Andarilhas, em Beja.
Agosto 2016. Foto: AIDGLOBAL

No presente ano, Susana Damasceno, Presidente da Direção da AIDGLOBAL, assumiu o papel da sempre alegre
Formiga Juju e coordenou atividades no Alentejo. Assim,
durante o mês de agosto, foram dinamizadas, no dia 19,
três sessões de leitura no Jardim de Infância “Lápis de
Cor”, em Vila Nova de Milfontes e, no dia 26, a Formiga
Juju marcou presença na XIV Edição das Palavras Andarilhas, em Beja.
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Formação

Formação “Migrações, Direitos Humanos e Desenvolvimento – estratégias para a inclusão e justiça social”
Localização: Biblioteca José Saramago, em Loures
Duração: De novembro de 2016 a março de 2017 - (40h
divididas em 10 sessões)
Público-Alvo: Funcionários da Câmara Municipal de Loures.
Contexto: A AIDGLOBAL foi convidada pela Câmara Municipal de Loures para ser a entidade dinamizadora da
formação “Migrações, Direitos Humanos e Desenvolvimento – estratégias para a inclusão e justiça social” que tem
como principal objetivo contribuir para que Loures seja um
Município exemplar em políticas de inclusão, participação
e justiça social no contexto das problemáticas associadas
às Migrações e ao Desenvolvimento. Complementarmente,
define como objetivo especifico capacitar técnicos da autarquia de Loures para a compreensão da relação entre
Migrações, Direitos Humanos e Desenvolvimento e para o
desenho e implementação de estratégias que promovam a
inclusão e a justiça social, a nível local e global, envolvendo as associações de imigrantes e outros atores locais
relevantes.

Ação de formação para técnicos municipais na Biblioteca José
Saramago, em Loures. Novembro de 2016. Foto/AIDGLOBAL

Ação de formação para técnicos municipais na Biblioteca José
Saramago, em Loures. Novembro de 2016. Foto/AIDGLOBAL

Esta atividade insere-se no projeto “AMITIE CODE
“(CapitalizingOnDEvelopment) que, em Portugal, é promovido pela Câmara Municipal de Loures e que tem como
objetivo conscientizar e sensibilizar os cidadãos para a
migração, o desenvolvimento e os direitos humanos. Tratase de um projeto de Educação para o Desenvolvimento
que
capitaliza
os
resultados
do
anterior
(AwarenessraisingonMIgrations, developmentandhumanrIghtsthrough local partnerships). O “AMITIE CODE
“envolve seis países europeus (Alemanha, Itália, Letónia,
Portugal, Espanha e França), duas regiões (EmíliaRomanha e Andaluzia) e oito cidades (Bolonha, Hamburgo, Régio da Emília, Riga, Loures, Lisboa, Tolosa e Sevilha).
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André Gago, Feira do Livro de Lisboa , maio de 2013. Foto/Marta Ventura

REPRESENTAÇÕES INSTITUCIONAIS

Grupo de Trabalho de Educação para o Conferência “Diretos Humanos e Voluntariado” — no
Desenvolvimento da Plataforma Portuguesa das ONGD dia 10 de dezembro, Susana Damasceno, Presidente da
Direção da AIDGLOBAL, marcou presença na conferência,
Este grupo de trabalho é composto por dezassete ONGD, na Escola Secundária do Pinhal Novo, apresentando o
incluindo a AIDGLOBAL, que se reúnem mensalmente para trabalho que a Organização realiza em prol dos Direitos
partilhar experiências e planear atividades, a fim de refor- Humanos;
çar o papel da Educação para o Desenvolvimento na sociedade.

Conferência “Diretos Humanos e Voluntariado”, na Escola Secundária do Pinhal Novo. Dezembro de 2016. Foto/AIDGLOBAL

Outras Representações e Participações
Visita de Jovens Juristas — no dia 27 de outubro, a
AIDGLOBAL recebeu a visita de dois grupos de jovens
juristas vindos da Alemanha que, aproveitando a sua passagem por Lisboa, pretendiam conhecer o trabalho da Organização;

Congresso Internacional Cooperação e Educação (III
COOPEDU) — no dia 27 de junho, Sofia Lopes, Gestora do
Gabinete de Projetos da AIDGLOBAL, marcou presença
neste congresso, apresentando o trabalho da Organização
à luz do tema “Novas literacias – o caso das bibliotecas
escolares no Chibuto, Província de Gaza, Moçambique”.

Visita de jovens juristas alemães, Instituto Português do Desporto e
Juventude (IPDJ)/Centro de Juventude de Lisboa (CJL). Outubro
de 2016. Foto/AIDGLOBAL
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FORMAÇÕES EXTERNAS E OUTRAS PARTICIPAÇÕES

A AIDGLOBAL tem, desde a sua fundação, apostado na - Curso de formação - “Dinâmicas de Grupo em Educacapacitação da sua equipa executiva, incentivando os seus ção Não-Formal”, 18 a 22 de julho.
colaboradores a participar em diversas formações externas
Entidade Formadora: Associação PAR - Respostas Sociais
e internas, para além da participação em diversos seminários, encontros e workshops, nas mais variadas áreas:
- Sessão - “Compreender a Lógica Mediática”, 29 de
setembro.
- Curso Executivo - “A Comunicação nas Organizações
da Sociedade Civil: Conhecimento e Reconhecimento”, Entidade Formadora: CIDAC, PAR e ITECO
fevereiro a novembro.
Entidade Formadora: Plataforma Portuguesa das ONGD

- Curso de formação - “Introdução à Contabilidade e
Fiscalidade Associativa”, 7 de outubro.

Entidade Formadora: Câmara Municipal de Loures
- Seminário - Encontro Internacional "Sinergias para a
Transformação Social - diálogos sobre desenvolvimento", 12 e 13 de janeiro.
Curso de formação - “Sustentabilidade Financeira nas
Entidade Formadora: Fundação Gonçalo da Silveira e equi- Organizações da Sociedade Civil”, 12 e 13 de outubro.
pa do projeto Sinergias

Entidade Formadora: Plataforma Portuguesa das ONGD

- Workshop - “Será possível um mundo diferente com os - Encontro - “II Encontro sobre Arqueologia e Museologia”, 20 e 21 de outubro.
ODS?”, 2 de junho.
Entidade Formadora: Rota Histórica das Linhas de Torres
Entidade Formadora: Plataforma Portuguesa das ONGD
- Encontro - “I Encontro Ciddania Global e Ecologia
- Curso - “How Social Change Happens”, 22,23 e 24 de
Integral Projeto Uma Ca(u)sa Comum”, 10 de novembro.
junho.
Entidade Formadora: Fundação Gonçalo da Silveira
Entidade Formadora: ISEG
- Seminário – “Cooperar para Inovar”, 24 novembro.
- Encontro Internacional - “XI Encontro Nacional de Educação para a Cidadania Global. Rumo a uma Educação Entidade Formadora: Fundação Calouste Gulbenkian e
EEA Grants
Transformadora”, 9 de junho.
Entidade Formadora: Rede de Educação para a Cidadania
Global
- Curso de Formação - “Project Cycle Management Logical Framework under Europaid”, 21 e 22 de dezembro.
- Seminário - “Networking entre ONGD e Empresas”, 7
Entidade Formadora: Plataforma Portuguesa das ONGD
de junho.
Entidade Formadora: AICEP, GPEARI e Plafaforma Portuguesa das ONGD
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EVENTOS DE ANGARIAÇÃO DE FUNDOS

O Fado Acontece - 9ª edição
Data: 23 de novembro de 2016
Resumo: No âmbito das comemorações do 11º aniversário da AIDGLOBAL, realizou-se, no dia 23 de novembro,
pelas 21h30, no Cinema São Jorge, a 9ª edição do evento
solidário “O Fado Acontece”, com a presença habitual de
grandes vozes do fado. A edição de 2016 contou, como
habitualmente, com um cartaz de consagrados artistas
que, solidariamente, associam o seu nome à AIDGLOBAL, em prol de um mundo mais justo e sustentável: Ana
Laíns, António Pinto Basto, Buba Espinho, Carla Pires,
Carolina, Diogo Rocha, Duarte e Maura. Numa participação muito especial, honrou-nos, com a sua presença e a
sua atuação, o Dr. Agostinho Miranda, prestigiado advogado e amigo da AIDGLOBAL.

Susana Damasceno, Presidente da direção, no evento “O Humor
Acontece!”. Maio 2016. Foto: AIDGLOBAL

Como apresentadores, contámos, mais uma vez, com a
colaboração de André Gago, ator e membro-fundador da
AIDGLOBAL e da jornalista Fernanda Freitas.

Humoristas no evento “O Humor Acontece!”. Maio 2016. Foto:
AIDGLOBAL

O Humor Acontece - 4ª edição
Data: 3 de maio de 2016
“O Fado Acontece”. Novembro 2016. Foto: AIDGLOBAL

Equipa no evento “O Fado Acontece”. Novembro 2016. Foto:
AIDGLOBAL

Resumo: A 4ª edição do espetáculo de angariação de
fundos da AIDGLOBAL "O Humor Acontece!", onde subiram ao palco os humoristas Hugo Sousa, João Seabra e
Os Improváveis realizou-se no dia 3 de maio, no Cinema
São Jorge. Este espetáculo teve, como apresentador,
Diogo Faro, o autor da página do Facebook
“Sensivelmente Idiota”. A quarta edição de "O Humor
Acontece!" teve como mote a angariação de fundos para
a continuação do trabalho da AIDGLOBAL em prol da
Educação por um mundo mais justo e sustentável.
O evento foi, mais uma vez, patrocinado pelo Licor Beirão, que ofereceu aos presentes uma prova de degustação do Cocktail Licor Beirão.
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COMUNICAÇÃO E CAMPANHAS

Neste ano de 2016, e dando continuidade ao trabalho
realizado nos anos anteriores, a comunicação da AIDGLOBAL centrou-se em dois aspetos: por um lado, dar
a conhecer a Organização a novos públicos e, assim,
sensibilizá-los para o trabalho desenvolvido e, por outro,
angariar fundos para a sua sustentabilidade. Um dos
importantes apoios para suprir as necessidades da Organização, nos últimos anos, tem sido a campanha de consignação do IRS “Não paga mais nem recebe menos”,
que visa informar os contribuintes de como, de uma maneira fácil e sem custo, podem ajudar a AIDGLOBAL através da sua declaração anual de rendimentos. O ano de
2016 não foi exceção, sendo que a Organização optou
por utilizar a mesma imagem visual da campanha do ano
de anterior. Tal como aconteceu em 2015, no âmbito das
atividade de capacitação, em Moçambique, “A Matemática e a Cidadania Global através do livro”, este ano, na 3ª
edição das atividade de “Animação da Leitura”, a comunicação foi semelhante, ou seja, a AIDGLOBAL fez questão
de partilhar com os seus seguidores, através de publicações diárias no Facebook, devidamente ilustradas com
fotografias, todas as atividades realizadas no âmbito do
projeto.
A campanha de fundraising“ Vamos construir a Biblioteca
de Mahuntsane”, iniciada no ano de 2015, teve o seu
término em maio de 2016. A Escola Primária Completa de
Mahuntsane, situada no Distrito do Chibuto, é uma instituição com muito poucos recursos financeiros, não dispondo de biblioteca para os seus alunos, sendo que, esta

campanha visava dar continuidade à angariação de fundos para tornar possível a sua realização. A divulgação
desta campanha foi realizada através dos meios de comunicação da Organização (website, redes sociais, mailing
list, entre outros), tendo sido criada uma imagem para ela.
A AIDGLOBAL deu por concluída a campanha no dia 31
de maio e, não obstante o esforço em conseguir angariar
o valor definido, tal não foi possível. O valor reunido reverteu para o trabalho da AIDGLOBAL em Moçambique,
particularmente para as atividades de monitorização das
bibliotecas criadas e equipadas pela Organização, para a
capacitação de docentes e técnicos bibliotecários bem
como para as atividades de “Animação da Leitura” que
visam a promoção do gosto pela leitura nas crianças.
Como habitual, a AIDGLOBAL, nos seus próprios eventos
e noutras participações, sempre que se justificou, fez-se
acompanhar dos tecidos moçambicanos presentes nos
produtos solidários feitos em capulana. No decorrer de
2016, apostou-se na continuidade do projeto mais antigo
da AIDGLOBAL, “Mãos Solidárias”, que visa a confeção
de produtos solidários por voluntários, em parceria com a
Escola Profissional Gustave Eiffel — Pólo do Entroncamento e, pela primeira vez, com o lapisdecorsonhador.pt,
mantendo a parceria ao nível da divulgação com o portal
Compra Solidária. Também o site Bookandhelp manteve
a parceria com a AIDGLOBAL, oferecendo ao público
uma forma de ajudar, através das reservas de hotel feitas
online. Neste âmbito, é de destacar o apoio fundamental
dos meios de comunicação às nossas campanhas e
eventos.

25 notícias publicadas no site da
AIDGLOBAL; 7 comunicados enviados
para a imprensa de Portugal; 68 artigos publicados pela imprensa, 13 minutos na rádio e 25 minutos no espaço televisivo.
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AIDGLOBAL NOS MEDIA

Durante o ano de 2016, a AIDGLOBAL teve visibilidade,
por parte dos Órgãos de Comunicação Social. Fazendo um
balanço da análise, denotou-se um interesse, por parte dos
media, ao nível de atividades, campanhas e eventos
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Campanha “Não paga mais nem recebe menos”:

30
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4 referências em imprensa em papel e/ou online;

10
0

Evento “O Fado Acontece”:


34 referências em imprensa em papel e/ou online;



13 minutos de tempo de antena em rádio;



15 minutos em televisão.

Evento “O Humor Acontece!”:


26 referências em imprensa em papel e/ou online;



10 minutos em televisão.

Produtos Solidários:


1 referências em imprensa em papel e/ou online;

Rádio

Televisão

Esta análise demonstra um maior número de referências
em imprensa em papel e/ou online, no entanto, denota-se
alguma presença nos meios de comunicação da rádio e
televisão.
A temática que mereceu maior visibilidade por parte dos
meios foram os eventos de angariação de fundos, seguindo
-se a campanha de consignação do IRS “Não Paga Mais
nem Recebe Menos” e, por fim, as referências aos Produtos Solidários da AIDGLOBAL e a área institucional em si.

2 referências em imprensa em papel e/ou online.

Área Institucional:


Imprensa

Temas

Nº Referências

"O Fado Acontece"

37

"O Humor Acontece"

27

"Não paga mais nem recebe menos"

4

À semelhança de anos anteriores, também em 2016 feito Produtos Solidários
um trabalho no sentido de manter as relações criadas com Área Instirucional
os Órgãos de Comunicação Social.

2
1

Relativamente aos dados ao nível da imprensa em papel/
online, é de referir: Jornal Destak, Jornal Metro, Jornal Oje,
Jornal Dica da Semana, Jornal Económico, Blogue Cocó
na Fralda, entre outros; ao nível da rádio: Antena 1; ao
nível da televisão: RTP1, RTP2, Sic e TVI.
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ATIVIDADES PREVISTAS NÃO REALIZADAS

Todos os anos, a par com o Relatório de Atividades e Contas, a AIDGLOBAL realiza um Plano de Atividades onde
constam as realizações previstas para o ano a decorrer. No
entanto, devido a alguns constrangimentos, durante o ano
de 2016, não foi possível concretizar todas as atividades
planeadas.
Na área da Cooperação para o Desenvolvimento, o projeto
de criação e equipamento de mais uma biblioteca na Escola Primária Completa de Mahuntsane não foi iniciado por
falta de verbas que a AIDGLOBAL não conseguiu angariar.
Desta forma, a Organização decidiu prolongar a campanha,
de modo a reunir o valor total e realizar o projeto.
No que diz respeito a espetáculos de angariação de fundos
previstos no Plano de Atividades 2016, não foi possível
realizar o evento “O Humor Acontece” na sala grande do
Cinema São Jorge, realizando-se novamente na sala pequena.
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RELATÓRIO E CONTAS

PORTUGAL
Mapa I - Despesas e Receitas
DESPESAS
2016
DESPESAS
Recursos Humanos

53 772,67 €

Fornecimentos e Serviços Externos

30 872,30 €

Gastos de depreciação

587,48 €

Gastos e Perdas Financeiras

- €

Outros Custos

488,33 €
Total

85 720,78 €

RECEITAS
2016
RECEITAS PRÓPRIAS e FINANCIAMENTOS
Quotas

1 250,00 €

Donativos, Campanhas e Projetos

118 719,65 €

Proveitos e Ganhos Financeiros

0,01 €

Outros Proveitos

1 012,81 €
Total

120 982,47 €

Saldo (Receitas - Despesas)

35 261,69 €

AMORTIZAÇÕES E IMPARIDADES
RESULTADO LIQUIDO

0,00 €
35 261,69 €
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Mapa II - Fornecimentos e Serviços Externos
2016
FSE - PORTUGAL
Renda

4 552,00 €

Contabilidade

1 200,00 €

Trabalhos Especializados

6 924,59 €

Telecomunicações

2 114,04 €

Seguros

764,46 €

Despesas de Representação

-

Viagens e Deslocações

€

7 822,32 €

Carrinha gasóleo

681,48 €

Consumíveis + Correio
Outros

6 040,56 €
772,85 €

Mapa III - Receitas

2016
RECEITAS PRÓPRIAS
Quotas

1 250,00 €

Donativos e Campanhas

103 649,62 €

Mãos Solidárias

1 026,00 €

Stand up Comedy

1 366,85 €

O Fado Acontece

706,91 €

Outras Atividades

1 223,79 €

Outros Proveitos

1 012,82 €

FINANCIAMENTOS
IEFP

10 746,48 €
Total

120 982,47 €
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MOÇAMBIQUE
Mapa IV - Despesas e Receitas
DESPESAS
2016
DESPESAS

1 € = 43 Meticais

Recursos Humanos

159 285,01 MTN

3 704,30 €

Fornecimentos e Serviços Externos

129 509,32 MTN

3 011,84 €

Gastos e Perdas Financeiras

5 517,40 MTN

128,31 €

Outros Custos

1 045,50 MTN

24,31 €
-

Total

295 357,23 MTN

€

6 868,77 €

RECEITAS
2016
RECEITAS PRÓPRIAS e FINANCIAMENTOS

1 € = 43 Meticais

Outros Rendimentos e Ganhos Operacionais

278 527,03 MTN

6 477,37 €

-

-

€

-

€

Rendimentos e Ganhos Financeiros
Total

278 527,03 MTN

Saldo (Receitas - Despesas) -

-

6 477,37 €

16 830,20 MTN -

AMORTIZAÇÕES E IMPARIDADES
RESULTADO LIQUIDO

MTN

391,40 €

MTN

-

16 830,20 MTN -

€

391,40 €

Mapa V - Fornecimentos e Serviços Externos
2016
FSE - MOÇAMBIQUE

1 € = 43 Meticais

Renda

62 364,00 MTN

Contabilidade

-

MTN

1 450,33 €
-

€

Telecomunicações

13 493,12 MTN

313,79 €

Viagens e Deslocações

12 640,00 MTN

293,95 €

Outros

41 012,20 MTN

953,77 €
-

Total

129 509,32 MTN

€

3 011,84 €
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Mapa VI - Projetos
2016
COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
- Animação para a Leitura - 3ª Edição

4 000,00 €

EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
- Educar para Cooperar - 3ª Edição Loures
- Despertar para a Educação Global/Facilitating Global
Learning
- Educar para Cooperar - A Rota Histórica das Linhas de
Torres e a Cidadania Global
- Jovens na Política - Participar para a Cidadania Global
- Education for Glocal Issues

5 496,97 €
12 767,88 €
32 853,01 €
22 172,39 €
6 205,00 €

- Amitie Code - Capitalizing on Development

-

€

- Urbagri4Women
- Redes para o Desenvolvimento: Educação Global para
uma Cooperação mais Eficiente
Total

-

€

91 141,40 €
174 636,65 €
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RELATÓRIO DE GESTÃO 2016
De acordo com o mais recente World Economic
Outlook do Fundo Monetário Internacional (FMI), a
atividade económica a nível mundial terá registado
em 2016 um crescimento positivo de aproximadamente 3%. No corrente ano, a AIDGLOBAL beneficiou desse contexto, registando um crescimento
económico que, em boa medida, resultou do arranque de novos projetos com financiamento europeu
e nacional.
Se, por um lado, 2016 é o ano da conclusão do
primeiro projeto europeu, 100% suportado pela Comissão Europeia e pelo CAMÕES – Instituto da
Cooperação e da Língua, I.P., é também o ano em
que se deu início a mais um projeto europeu – o
“Urbagri4Women” custeado pela linha de financiamento “Asylum, Migration and Integration Fund
(AMIF)”, cujas receitas só entrarão em 2017. Adicionalmente, arrancaram mais três projetos com cofinanciamento do CAMÕES, I.P: “Jovens na Política
– Participar para a Cidadania Global”, “Education
For Glocal Issues” e “Redes para o Desenvolvimento: Educação Global para uma Cooperação mais
Eficiente”.
Enquadrado no convite que a Câmara Municipal de
Loures dirigiu à AIDGLOBAL para ser entidade formadora no âmbito do projeto europeu “Amitie Code”, apesar da verba entrar em bancos no próximo
ano, a perspetiva de continuidade da prestação
deste serviço em 2017 contribuiu, a par dos novos
projetos, para uma maior estabilidade financeira e
permitiu-nos não só fixar uma equipa técnica como
também constituir oportunidade relevante para promover os ideais da educação e da cidadania nas
escolas e junto da sociedade civil, em geral.
Em Moçambique, a nossa Delegação, por mais um
ano consecutivo, não teve projetos suportados financeiramente, não obstante as candidaturas que
foram submetidas a diferentes linhas de financiamento. No entanto, este fator não nos impediu de
fazer o acompanhamento dos professores e a monitorização das bibliotecas da Rede de Bibliotecas
Escolares que apoiamos, no Distrito do Chibuto.
Um dos momentos em que a delegação esteve
mais ativa foi aquando da deslocação da Presidente
da Direção e da voluntária Ana Teresa Santos, que
dinamizaram as atividades integradas na 3ª edição

do projeto “Animação da Leitura”, graças à Fundação Calouste Gulbenkian que suportou mais esta
edição. Fundamental tem sido, também, o apoio
dado pela SQ Contabilidade e Fiscalidade à contabilidade da delegação da Organização, em Moçambique.
A AIDGLOBAL, ciente do investimento que tem de
realizar para que as suas ações sejam mais sustentáveis, apresentou os seus projetos a potenciais
doadores e submeteu propostas a várias linhas de
financiamento nacionais e internacionais, cujas respostas nem sempre foram auspiciosas. Realizou,
igualmente, várias reuniões com empresas e Fundações a fim de ponderarem, no âmbito da sua
responsabilidade social, um investimento nas atividades que a AIDGLOBAL realiza.
Apesar da melhoria do contexto económico internacional, a contribuição e apoio dos portugueses a
organizações da natureza da AIDGLOBAL contínua
a ser reduzido. Destaca-se, a título de exemplo, a
campanha “Vamos Construir a Biblioteca de Mahuntsane”, cujo valor que se desejava angariar
eram 7000 euros e só foi possível recolher cerca de
300 euros.
Sempre com a mesma atitude, a nossa Organização investiu fortemente em encontrar soluções que
permitissem fazer face à necessidade permanente
de se garantir a sua sustentabilidade, reforçando e
desenvolvendo novas parcerias nacionais e internacionais, diversificando as linhas de financiamento a
que concorreu e alargando a sua aposta em iniciativas de angariação de fundos. A prova disso está
espelhada nas receitas que a Organização teve no
valor de 120.982,47€ provenientes de donativos de
empresas e particulares que nos continuaram a
apoiar. Fundamentais foram, igualmente, as quotas
dos nossos membros e as entradas nos espetáculos solidários anuais ”O Fado Acontece” e “O Humor Acontece”. Outra fonte importante foi a receita
gerada pela consignação dos 0,5% do IRS. A destacar, ainda, o apoio da Fundação Montepio ao
projeto “Educar para Cooperar: a Rota Histórica das
Linhas de Torres e a Cidadania Global”, da Fundação Calouste Gulbenkian e da Fundação GALP na
aquisição dos nossos postais de Natal.
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RELATÓRIO DE GESTÃO 2016
Embora do ponto de vista económico tenha pouca
expressão, foi importante, também, a exposição de
produtos solidários que ajudaram a dar a conhecer
a AIDGLOBAL e, simultaneamente, angariar mais
alguns recursos pecuniários.
Para garantir o seu funcionamento, a nossa Delegação de Moçambique recebeu 278.527,03 meticais
correspondentes a cerca de 6.477,37€ das receitas,
o que viabilizou a realização de várias atividades.
Não obstante a aposta na continuidade de contactos institucionais de angariação de fundos e de novas parcerias, o balanço da delegação foi negativo,
tendo tido o Resultado Líquido negativo de
16.830,20 meticais, ou seja, 391,40€.
Na sede, em Portugal, apresenta-se um Resultado
Liquido Positivo no montante de 35.261,69€, após
integração do Resultado Negativo de Moçambique.
O total das quantias angariadas foi investido para
financiar os vários projetos e atividades desenvolvidos bem como as despesas inerentes ao funcionamento da AIDGLOBAL, sempre com o objetivo de
garantir a sustentabilidade em tempos de adversidade e perspetivar novos projetos e atividades que
vão ao encontro das necessidades dos beneficiários com quem trabalhamos, em Portugal e alémfronteiras.
A atitude persistente no que concerne à obtenção
de novos fundos perdurou ao longo de 2016, podendo, apesar de tudo, assumir-se o corrente ano
como positivo graças ao esforço e empenho de
uma equipa dedicada que tornou possível a realização eficaz de todas as atividades.
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