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RESUMO EXECUTIVO
“Os que desprezam os pequenos acontecimentos nunca farão grandes
descobertas. Pequenos momentos mudam grandes rotas… “
Augusto Cury (psiquiatra e professor universitário brasileiro)

Em 2005, cinco cidadãos comuns uniram-se com o propósito de

res e a realização de atividades de Educação Não Formal para

atuarem num mundo cada vez mais global e a necessitar do con-

alunos dos 2º e 3º ciclos e do Ensino Secundário na biblioteca do

tributo de todos, fundando a AIDGLOBAL e tornando-se ativistas.

Agrupamento de Escolas de Arraiolos.

Sonharam ampliar o leque social e territorial da ação da recém-

No âmbito da Cooperação para o Desenvolvimento, a AIDGLOBAL

criada ONGD e dignificarem-na ao trabalharem em conjunto com

tem continuado a sua ação de combate à iliteracia e incentivo à

as suas congéneres e outras instituições nacionais. E sonharam

leitura, em Moçambique, província de Gaza, Distrito do Chibuto, em

ainda o impossível - verem esta Organização estabelecer parceri-

colaboração com as instituições e autoridades locais, através do seu

as em ações internacionais. E porque “pequenos momentos mu-

programa “Passaporte para a Leitura” visando a criação e equipa-

dam grandes rotas”, o ano de 2017, no seguimento de alianças

mento de bibliotecas, atividades de animação da leitura, capacitação

anteriores e/ou iniciando novos projetos - nacionais e internacio-

de técnicos bibliotecários e complemento de formação de professo-

nais - será lembrado como o ano em que a AIDGLOBAL, uma

res nesta área.

vez mais,

conseguiu estar representada como organização-

A partir de abril do corrente ano, a promoção da leitura teve, tam-

parceira de vários países e instituições em projetos internacionais

bém, como alvo um público muito especial - grávidas adolescentes e

europeus, como o “Amitie Code - Capitalizing on Development”,

jovens até aos 24 anos que, tendo sido mães, se deslocam ao Hos-

colaboração iniciada em 2016, o “Walk the (Global) Walk”, enceta-

pital Rural do Chibuto e ao Centro de Saúde local com os seus fi-

da em 2017, ambos no contexto da Educação juvenil em prol de

lhos. Nas ações, realizadas duas vezes por semana, têm sido lidos

uma Cidadania Global ativa e o “Urbagri4women” no âmbito da

contos em português e em changana e as mães recebem um livro

capacitação de mulheres migrantes, em colaboração desde o seu

na altura do parto e quando a criança faz um ano, para que ambas o

início, dezembro de 2016 e, por fim, o “GVETS” um projeto de

possam explorar em conjunto.

formação inovador destinado a profissionais da área social que

A AIDGLOBAL procurou, nesta breve síntese, evidenciar as dinami-

trabalhem com crianças migrantes ou refugiadas.

zações mais significativas de 2017 que materializaram a sua missão

O projeto “Educar para Cooperar”, que chegou ao fim da sua 8ª

de identificar, desenhar e implementar estratégias e ações que in-

edição em 2017, tem vindo a focar-se nos temas da Cidadania

centivem o exercício de uma cidadania ativa.

Global. Em 2015, a Organização aliou-se a seis municípios envol-

Contando com uma melhoria do contexto nacional, tem esperança

vidos na defensiva militar das Linhas de Torres Vedras, aquando

que entidades oficiais e particulares bem como outros simpatizantes

das Invasões Francesas a Portugal, no sentido de promover os

das suas causas possam vir a apoiar economicamente novos proje-

valores da Cidadania articulando-os com o património da Rota

tos solidários e retomar os que devido a conjunturas mundiais ad-

Histórica das Linhas de Torres. Ainda dentro do âmbito da Cida-

versas foram descontinuados aguardando dias melhores, tanto em

dania Global, também deu continuidade ao projeto “Jovens na

Portugal como noutros territórios da Comunidade de Países de Lín-

Política – Participar para a Cidadania Global”, no sentido de incen-

gua Portuguesa (CPLP) tal como está inscrito na sua matriz.

tivar a que problemáticas ligadas à Educação para o Desenvolvimento sejam integradas nos programas de atividades das Juven-

A Presidente da Direção

tudes Partidárias. Como parceira da MONTE ACE – Desenvolvimento do Alentejo Central, a AIDGLOBAL tem vindo a contribuir

Susana Damasceno

para a divulgação e promoção dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) através de ações de formação para professo-
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COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
A atuação da AIDGLOBAL, na área da Cooperação para o Desen-

iniciativa que decorreu de 23 a 27 de outubro, no âmbito do projeto

volvimento, incide no combate à iliteracia através de projetos e

“Mabuko Ya Hina”.

iniciativas executados em parceria com as autoridades locais, nomeadamente na Província de Gaza, no distrito do Chibuto, em Moçambique, onde, desde 2009, conta com uma Delegação.

Em Portugal, foi encetada uma nova recolha de livros infantojuvenis e técnicos, junto de escolas, universidades e particulares, com
destino às bibliotecas moçambicanas. Neste âmbito, a título de

Neste território, a Organização aposta na promoção do acesso ao

exemplo, seis escolas do ensino básico e secundário associaram-

livro e no combate à iliteracia, através da criação e equipamento de

se à AIDGLOBAL, realizando, no decorrer do ano letivo de

bibliotecas, atividades de animação da leitura e capacitação de

2016/2017, campanhas de angariação de livros e de material esco-

técnicos bibliotecários e professores, através do seu programa

lar que permitiram reunir cerca de 2700 obras. Para além desta

“Passaporte para a Leitura”.

recolha, foi lançada a 2ª edição da campanha “Embaixadores da

A AIDGLOBAL orgulha-se, neste contexto, de já ter apetrechado 3

Leitura” que promove a criação e o equipamento de bibliotecas

bibliotecas municipais e criado a Rede de Bibliotecas Escolares do

escolares no Chibuto, em Moçambique, onde o acesso ao livro é

Distrito do Chibuto (RBEDC), que conta com 27 bibliotecas escola-

escasso.

res, nomeadamente 6 em edifício, 11 Bibliotchovas (modelo de
biblioteca móvel concebido pela AIDGLOBAL) e 10 Maletas de
Leitura (bibliotecas móveis), tendo distribuído mais de 50 mil livros.

De destacar que, este ano, a delegação de Moçambique beneficiou
de um reforço ao nível dos seus recursos humanos, através da
integração de Joana Costa, estagiária selecionada no âmbito do

Desde 2009, foram envolvidos 595 professores e mais de 30 500

Programa INOV Contacto, favorecendo a continuidade da monitori-

alunos na promoção de atividades de animação da leitura e, ainda,

zação das bibliotecas apoiadas, do acompanhamento do trabalho

342 pessoas foram capacitadas em Gestão de Bibliotecas e Técni-

dos professores que foram capacitados nas áreas da catalogação

cas de Dinamização da Leitura.

e arrumação dos livros doados e realização e cumprimento dos

O ano de 2017 viu nasceu o projeto “Kula Na Wu Djondza – Cres-

planos de atividades.

cer a Ler”. Direcionado a grávidas adolescentes e a mães recentes,

Resultados da Rede de Bibliotecas Escolares do Distrito do Chibu-

entre os 16 e os 24 anos, que aguardam pelas consultas pré-natais,

to (RBEDC) desde 2008: cerca de 50.000 livros entregues e 129

de rotina ou de vacinação dos seus filhos, a iniciativa tem como

computadores doados; 595 professores e mais de 30.500 alunos

objetivo promover a leitura através da narração de contos, em por-

envolvidos em atividades de literacia; 342 pessoas capacitadas em

tuguês e língua changana.

Gestão de Bibliotecas e Técnicas de Dinamização da Leitura; 27

Este ano testemunhou, ainda, a 4ª edição do projeto “Animação da

bibliotecas escolares criadas, 3 bibliotecas municipais apoiadas

Leitura”, entre a segunda quinzena de julho e o dia 31 de agosto,

com fundo bibliográfico.

novamente com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian. Esta
edição contou, igualmente, com o apoio da Associação Ser Mais
Valia, com as atividades a serem dinamizadas pela voluntária sénior Fernanda Antunes.
Destaque também para o envolvimento da AIDGLOBAL na Feira do
Livro, organizada pelo Conselho Distrital de Juventude do Chibuto,
no dia 20 de maio, através da leitura de um conto em português e
changana, e para a participação, pela primeira vez, de 12 alunos
dos estabelecimentos de ensino da Rede de Bibliotecas Escolares

Animação da Leitura no Distrito do Chibuto. Foto: AIDGLOBAL

do Distrito do Chibuto (RBEDC), no Festival “Escolas com Livros”,
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Encontro de professores da Rede de Bibliotecas Escolares do Distrito do Chibuto. Foto: AIDGLOBAL

Atividades de animação da Leitura no Distrito do Chibuto. Foto: AIDGLOBAL
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Acompanhamento e Monitorização da Rede de Bibliotecas Escolares do Distrito do Chibuto

Localização: Distrito do Chibuto
Duração: de janeiro de 2017 a dezembro de 2018

B/2; Escola Primária do 1º e 2º Graus de Chégua; Escola Primária
do 1º e 2º Graus de Chiconelane; Escola Primária do 1º e 2º Graus
de Chipadja; Escola Primária do 1º e 2º Graus de Coxombane;
Escola Primária do 1º e 2º Graus de Macalawane; Escola Primária

A AIDGLOBAL criou, em 2008, as linhas gerais daquele que se

do 1º e 2º graus de Macunene; Escola Primária do 1º e 2º Graus

tornaria no seu maior programa de intervenção em Moçambique,

de Malehice B/A; Escola Primária do 1º e 2º Graus de Muxuquete;

“Passaporte para a Leitura”, com o objetivo de alargar o acesso ao

Escola Primária do 1º e 2º graus de Samora Machel, Bairro C;

livro, através da criação e equipamento de bibliotecas, de ativida-

Escola Primária do 1º e 2º Graus de Guemulene; Escola Primária

des de animação da leitura e da capacitação de professores e

do 1º e 2º Graus de Samora Machel, Bairro D; Escola Primária do

técnicos.

1º e 2º Graus de Uahamuza; Escola Primária do 1º e 2º Graus

Em 2011, a Organização criou e implementou a “Rede de Bibliotecas Escolares do Distrito do Chibuto, Moçambique”, a única existente neste país. Desde então a Rede de Bibliotecas Escolares do

Eduardo Mondlane; Escola Secundária de Chibuto e Escola Primária do 1º e 2º graus do Bairro 3 da Cidade. Foram ainda realizadas
3 visitas à Biblioteca Municipal do Chibuto.

Distrito do Chibuto (RBEDC) tem vindo a ser alargada. Em 2014,

Parceiros: Conselho Municipal do Chibuto, Serviço Distrital de Edu-

dá-se a inauguração de mais uma biblioteca em edifíco e, desde

cação; Serviço Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia do

então, foram entregues 10 "Bibliotchovas" e distribuídas 10 Male-

Chibuto (SDEJT); Rede de Bibliotecas Escolares – Ministério da

tas da Leitura, perfazendo um total de 27 bibliotecas escolares já

Educação, Escola Portuguesa de Moçambique — Centro de Ensino

criadas e em funcionamento.

e Língua Portuguesa (EPM-CELP).

O projeto “Maletas de Leitura” surge como uma extensão ao pro-

Financiador: Fundos próprios.

jeto “Mabuko Ya Hina”, uma iniciativa da Rede de Bibliotecas Escolares de Portugal (RBE) que, através do Ministério da Educação de
Moçambique (MINED) e da Escola Portuguesa de Moçambique –
Centro de Ensino e Língua Portuguesa (EPM - CELP), faz chegar a
10 escolas que não dispõem de espaço para acolher uma biblioteca e às comunidades integradas uma Maleta de Leitura contendo
cerca de 150 livros infantojuvenis.
Depois da criação das bibliotecas, inicia-se um processo de monitorização e acompanhamento que visa capacitar professores e
técnicos bibliotecários em gestão de bibliotecas, promoção da
leitura e mobilização de recursos bibliográficos bem como fortalecer a capacidade estratégica para a mobilização de materiais de
leitura e para o incentivo à alfabetização e criar modelos adaptados
ao contexto, para a criação de um ambiente propício à leitura, de
fácil acesso e com materiais de aprendizagem adequados.
Durante o ano de 2017 foram realizadas 18 visitas de monitoriza-

Monitorização da Biblioteca Municipal do Chibuto, março de 2017.
Foto: AIDGLOBAL

ção das bibliotecas das seguintes escolas: Escola Primária do 1º e
2º Graus de 25 Junho, Unidade 4; Escola Primária do 1º e 2º
Graus de Bucuxa; Escola Primária do 1º e 2º Graus de Chaimite
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Escola Primária Completa de Mahuntsane

Localização: Distrito do Chibuto, Moçambique
Duração: de setembro 2017 a dezembro 2018
No âmbito do programa “Passaporte para a Leitura”, estava prevista a
reabilitação de um espaço já existente na Escola Primária Completa
de Mahuntsane, de forma a torná-lo numa biblioteca escolar ao serviço da comunidade educativa. A Escola Primária Completa de Ma-

Este é um projeto que remonta a 2015, mas, infelizmente, a AIDGLOBAL ainda não conseguiu angariar os fundos necessários à sua execução. Deste modo, irá transitar para 2018 e esperamos conseguir o
valor necessário no decorrer do próximo ano.
Parceiros: Conselho Municipal do Chibuto, Serviço Distrital de
Educação, Juventude e Tecnologia do Chibuto (SDEJT).

huntsane, situada no Distrito do Chibuto, é uma instituição com muito Financiador: Particulares, entidades privadas e fundações.
poucos recursos financeiros, não dispondo de biblioteca para os seus
alunos. Numa primeira fase do projeto, estava prevista, na escola, a
construção do espaço físico da futura biblioteca e o seu equipamento
com mobiliário, acervo bibliográfico e material informático. Na segunda fase, seria facultada formação e capacitação aos professores e
técnicos bibliotecários em Gestão das Bibliotecas e Promoção da
Leitura.

Reforço do acervo da Biblioteca Municipal do Xai-Xai

Localização: Xai-Xai, Moçambique
Duração: de abril de 2017 a dezembro de 2018
Este projeto pretende reforçar o acervo da Biblioteca Municipal do

Parceiros: Conselho Municipal do Xai-Xai, Câmara Municipal de
Cascais, Câmara Municipal de Loures, Associação de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas, Bibliotecas das Universidades
Portuguesas.

Xai-Xai com livros técnicos, nomeadamente de economia, ciência
sociais, medicina, engenharia, direito, ciências políticas, entre outros, de forma apoiar os alunos das universidades do Xai-Xai que
são utentes desta biblioteca. Em 2008, no âmbito do programa
“Passaporte para a Leitura”, a AIDGLOBAL apetrechou a Biblioteca
Municipal do Xai-Xai com 8 000 títulos. Uma vez que Xai-Xai é a
capital da Província de Gaza, sendo também um centro de universidades, foi solicitado à AIDGLOBAL, pelo Conselho Municipal do Xai
-Xai, um reforço do acervo da biblioteca com livros técnicos destinados a estes alunos que são utentes desta biblioteca. Este projeto
transita para 2018, uma vez que a recolha de livros será feita até
maio de 2018. Prevê-se que os livros sejam enviados no segundo
semestre do ano.
Biblioteca Municipal do Xai-Xai. Foto: AIDGLOBAL
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Kula Na Wu Djonza – Crescer a Ler
Localização: Distrito do Chibuto, Moçambique
Duração: de abril a agosto de 2017 – Projeto Piloto (1ª ed.); de
setembro a dezembro de 2017 - 2ª ed.
“Kula Na Wu Djondza – Crescer a Ler” é um projeto que pretende
promover a leitura através da narração de contos, em português e
em changana, junto de grávidas adolescentes e de mães recentes,
entre os 16 e os 24 anos, que aguardam pelas consultas pré-natais,
de rotina ou de vacinação dos seus filhos. A iniciativa realiza-se
duas vezes por semana, no Hospital Rural do Chibuto e no Centro

O projeto é dinamizado pelos colaboradores da Delegação da AIDGLOBAL em Moçambique, Castigo Tchume e Vitória Nhamussua, e
contou com o contributo de Joana Costa, estagiária selecionada no
âmbito do Programa Inov Contacto, e de Fernanda Antunes, voluntária da AIDGLOBAL através da parceria que a Organização celebrou
com a Associação Ser Mais Valia.
Foram realizadas, nestas duas primeiras edições, 60 sessões de
leitura, envolvendo 988 participantes e entregues 656 livros às grávidas e mães recentes, abrangendo, desta forma, 1604 crianças.

de Saúde local. No final das sessões, são distribuídos folhetos informativos sobre os cuidados neonatais.
No âmbito deste projeto, é oferecido um livro a cada mãe, aquando
do nascimento do seu filho e quando a criança cumpre 1 ano de
idade, para que ela o possa ler à criança e com ela explorar as

“Kula Na Wu Djondza – Crescer a Ler” é um projeto coordenado pela
AIDGLOBAL, em parceria com a Direção Distrital da Mulher e da
Ação Social, com a Direção do Hospital Distrital do Chibuto e com a
Direção Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia.

imagens da narrativa, incentivando-a, deste modo, à descoberta do
objeto e à promoção de competências linguísticas em português e
changana, línguas de escolarização.

Livros oferecidos no âmbito do projeto. Foto: AIDGLOBAL

Livros oferecidos no âmbito do projeto. Foto: AIDGLOBAL
Narração de contos e histórias. Foto: AIDGLOBAL
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Doação de livros à Escola Secundária de Guijá
Localização: Distrito de Guijá, Moçambique
Duração: de abril de 2017 a dezembro de 2018
Esta atividade tinha como principal objetivo reforçar a Biblioteca da
Escola Secundária de Guijá (ESG) doando cerca de 600 livros que
iriam permitir o reforço das competências de leitura e escrita dos
alunos e proporcionar mais ferramentas de trabalho aos professores.
No âmbito do primeiro encontro do Fórum da Educação, promovido
pela Direção Provincial de Educação e Cultura de Gaza, no qual a
AIDGLOBAL é membro ativo, foi solicitado que a Organização reforçasse o acervo documental da Biblioteca da Escola Secundária
de Guijá (ESG), fortemente afetada pelas cheias de 2013 que danificaram grande parte da existência. De acordo com a diretora do

de 600 livros) seria útil não só para os professores e alunos da
ESG e das escolas vizinhas que, não possuindo obras de leitura,
têm por hábito frequentar essa biblioteca, como é o caso dos alunos e professores da Escola Secundária de Javanhane e da Escola
Secundária de Chinhacanine. Esta biblioteca funciona, igualmente,
como biblioteca municipal, servindo, também, os alunos da Escola
Primária de 1º e 2º Graus de Caniçado e da Escola Primária de 1º
e 2º Graus de Maguiguane.
Este projeto transita para 2018 uma vez que, devido às chuvas que
bloquearam as estradas de acesso a Guijá, não foi possível concluílo em 2017.
Parceiros: Direção Provincial de Educação e Cultura de Gaza,
Serviço Distrital de Educação Juventude e Tecnologia de Guijá.

Serviço Distrital de Educação Juventude e Tecnologia de Guijá,
Dra. Angelina Augusto Machave, o reforço da biblioteca (com cerca

Animação da Leitura
Localização: Distrito do Chibuto, Moçambique
Duração: De julho a agosto de 2017
Em 2017, a AIDGLOBAL realizou a 4ª edição da “Animação da
Leitura”, um projeto desenvolvido no âmbito da Rede de Bibliotecas do Distrito do Chibuto, com o objetivo de despertar o gosto
pela leitura junto das crianças e jovens do Chibuto.

No culminar do projeto, foi criada uma sala temática na Biblioteca
Municipal do Chibuto, dedicada à literatura infantojuvenil e realizou
-se o 2º Encontro de Professores que integram a Rede de Bibliotecas Escolares do Distrito do Chibuto (RBEDC), que contou com a
presença de 25 docentes e técnicos responsáveis pelas Bibliotecas Municipais da Província de Gaza, já apoiadas pela AIDGLOBAL.

Esta edição contou, novamente, com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian e, ainda, com o apoio da Associação Ser Mais

Este projeto envolveu 1425 pessoas do distrito de Chibuto, na pro-

Valia, com as atividades a serem dinamizadas pela voluntária

víncia de Gaza, Moçambique.

Fernanda Antunes.
Foram desenvolvidas 11 sessões de animação em escolas, 15
sessões no jardim da Biblioteca Municipal de Chibuto e 40 sessões no Centro de Saúde do Chibuto, direcionadas a adolescentes
grávidas ou mães recentes, viabilizando-se a continuação do projeto “Kula na Wu Djondza – Crescer a Ler”. Neste quadro, foram
também oferecidos 250 livros às mães dos recém-nascidos e bebés que completaram 12 meses, utentes do Centro de Saúde do
Chibuto, tendo sido criados e distribuídos folhetos informativos
sobre cuidados neonatais.
Animação da Leitura na Biblioteca Municipal do Chibuto. Foto: AIDGLOBAL
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Atividades de Animação da Leitura no Distrito do Chibuto, julho de 2017. Foto: AIDGLOBAL

Atividades de Animação da Leitura no Distrito do Chibuto, julho de 2017. Foto: AIDGLOBAL
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EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA GLOBAL

“A Educação para a Cidadania Global (ECG) pretende ser transfor-

implementado na Quinta da Fonte e na Urbanização dos Terraços

mativa, envolvendo os alunos na construção de conhecimentos,

da Ponte, em Loures, visando a criação de sinergias entre estes

capacidades, atitudes e valores basilares para a promoção do

bairros.

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).
À luz destas premissas, a AIDGLOBAL deu continuidade ou implementou novos projetos na área da Educação para a Cidadania
Global.

A AIDGLOBAL deu continuidade ao seu envolvimento no projeto
“Education for GloCal Issues”, promovido pela MONTE ACE – Desenvolvimento do Alentejo Central, com vista a sensibilizar, através
de ações de formação, professores e alunos dos 2º e 3º ciclos e do
Ensino Secundário, para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).
No quadro do projeto internacional “Amitie Code - Capitalizing on
Development, que se propôs sensibilizar a comunidade para os temas das Migrações, Desenvolvimento e Direitos Humanos, a Câmara Municipal de Loures convidou a AIDGLOBAL para assegurar a

A 8.ª edição de “Educar para Cooperar”, o projeto mais antigo e

formação de técnicos municipais e de professores e o desenvolvi-

emblemático da Organização, foi denominado “Educar para Coo-

mento de laboratórios de formação (“School Labs”), mobilizando 73

perar: a Rota Histórica das Linhas de Torres e a Cidadania Global”,

alunos de 5 escolas do concelho para as desigualdades sociais,

tendo começado em setembro de 2015 e terminado no mês de

crise dos refugiados, estereótipos e preconceitos, entre outros tópi-

outubro de 2017, com o intuito de sensibilizar para os valores da

cos.

Educação para a Cidadania Global em articulação com os temas
do património da Rota Histórica das Linhas de Torres. O projeto “Educar para Cooperar” já envolveu, no total e até à data, cerca de 3 300 alunos em 19 estabelecimentos de ensino.

O final do ano de 2017 foi, ainda, palco do arranque de dois projetos:
“Walk the (Global) Walk”, projeto internacional financiado pela U.E
direcionado para a mobilização dos jovens europeus em torno dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e GVETS – projeto que

"Jovens na Política - Participar para a Cidadania Global" é um pro-

através da Gamificação — uma ferramenta pedagógica que utiliza

jeto que visa promover o voto jovem junto da população portugue-

técnicas de jogos — o GVETS irá desenvolver e disponibilizar online

sa e a Cidadania Global junto das juventudes partidárias, para que

recursos educativos inovadores que pretendem melhorar as compe-

problemáticas ligadas à Educação para o Desenvolvimento sejam

tências destes profissionais para um melhor acolhimento de crianças

integradas nos seus programas de atividade. No presente ano,

migrantes e refugiadas.

destacamos, neste quadro, a realização do curso “Jovens na Política: (In)formar para o Desenvolvimento Sustentável”, a campanha
de apelo ao voto jovem “Bora Lá, Sai do Sofá!” e a publicação do
estudo-diagnóstico “A Educação para a Cidadania Global e as
Juventudes Partidárias: o caso do Concelho de Loures”, em colaboração com o ISCTE.

Por fim, a AIDGLOBAL continuou a dinamizar o Movimento Cívico
da “Formiga Juju”, fundado em Moçambique em 2012, nas Bibliotecas Municipais e Escolares portuguesas. A partir da leitura dos livros
“A Formiga Juju na Cidade das Papaias” e “A Formiga Juju e o Sapo
Karibu”, foram realizadas atividades, com a duração de 90 minutos,
direcionadas a crianças dos 3 aos 11 anos e seus familiares, que

Em 2017, a AIDGLOBAL deu início a “Urbagri4Women”, projeto

apelam a valores como solidariedade, diversidade, criatividade, uni-

europeu que pretende promover a integração de mulheres migran-

ão, inclusão, participação, defesa do meio ambiente e cidadania.

tes — incluindo as requerentes de asilo e as beneficiárias de proteção internacional — capacitando-as para o desenvolvimento de
iniciativas de agricultura urbana. Em Portugal, o projeto está a ser

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017 | 15

Atividade de Geocaching, desenvolvida no âmbito do projeto “Educar para Cooperar: a RHLT e a CG”. Torres Vedras, abril de 2017. Foto: AIDGLOBAL

Ação de formação para professores desenvolvida no âmbito do projeto “Education for GloCal Issues”. Estremoz, abril de 2017. Foto: AIDGLOBAL
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Educar para Cooperar: a Rota Histórica das Linhas de Torres e a Cidadania Global
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 outubro de 2017
Contexto: A 8ª edição do projeto mais emblemático da AIDGLOBAL “Educar para Cooperar: a Rota Histórica das Linhas de Torres e a Cidadania Global” sensibilizou alunos, professores, atores
de desenvolvimento local e cidadãos dos seis municípios parcei-

para um mundo mais sustentável", no dia 6 de maio, no auditório

ros para as temáticas e valores da Educação para a Cidadania

municipal.

Global em articulação com o património da Rota Histórica das
Linhas de Torres.

De 4 de julho a 31 de agosto, a AIDGLOBAL promoveu, no Instituto Português do Desporto e Juventude, no Parque das Nações, a

Esta edição teve como enfoque o tema das Invasões Francesas

exposição de entrada livre “Rostos do Mundo”, composta por

em território português, no séc. XIX, na medida em que a luta

obras da autoria dos alunos do 6º ano do Agrupamento de Escolas

contra o domínio francês teve profundas repercussões sociais,

Padre Vítor Melícias, em Torres Vedras.

económicas e ambientais. Não obstante 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 foram levados a refletir 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, no âmbito da comemoração do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, no dia 22
de abril, a iniciativa “Geocaching com Jogo de Pistas –
“Património e Desenvolvimento Sustentável nas Linhas de Torres”, em 5 municípios da Rota Histórica das Linhas de Torres.

A AIDGLOBAL esteve presente no “1.º Encontro Inter Espiritual e
Cultural do Vale Encantado”, no dia 22 de julho, em Arruda dos
Vinhos, sensibilizando para a importância da diversidade cultural e
religiosa. A atividade contou com a participação de cerca de 12
crianças.
Por fim, ainda no âmbito do projeto desenvolveu-se o recurso pedagógico “Mochila do Soldado – Partir da Guerra para a Paz” que
disponibiliza propostas de atividades complementadas com materiais de apoio, nomeadamente acessórios e jogos. A apresentação
oficial deste recurso ocorreu no dia 20 de outubro, no “Dia das
Linhas de Torres”, no âmbito das comemorações oficiais do evento.

No futuro, as escolas interessadas podem beneficiar deste

Entre os meses de março e junho, a Organização realizou diver-

recurso pedagógico disponível nos Centros de Interpretação das

sas “Semanas de Educação para o Desenvolvimento”. De 28 de

Linhas de Torres (CILT) ou solicitar o seu empréstimo para a reali-

março a 4 de abril, a AIDGLOBAL deslocou-se à Escola Básica

zação de atividades no respetivo estabelecimento de ensino.

Padre Vítor Melícias e à Escola Básica de Campelos, em Torres
Vedras, onde realizou 19 atividades, com a duração entre 60 a 90
minutos cada, envolvendo 334 alunos. A segunda “Semana de
Educação para o Desenvolvimento” realizou-se em Arruda dos
Vinhos e decorreu entre os dias 2 e 6 de maio, promovendo a
sensibilização para os temas da Igualdade de Género e dos Direitos Humanos junto de 176 crianças e jovens do Município. As
Semanas de Loures, Mafra e Vila Franca de Xira decorreram durante o mês de junho, mobilizando 568 jovens estudantes. Em
Sobral de Monte Agraço dinamizaram-se atividades aos fins-de-

Ao longo dos dois anos do projeto, a AIDGLOBAL envolveu 8 Agrupamentos dos seis Municípios que constituem a Rota Histórica das
Linhas de Torres, capacitou 100 professores que frequentaram 6
ações de formação e que asseguraram a dinamização de aulas que
articularam os conteúdos das disciplinas a temas da Cidadania Global. Esta edição envolveu 1652 crianças e jovens nas suas atividades. Foram ainda capacitados 30 técnicos municipais em Educação
para o Desenvolvimento e 66 munícipes integraram iniciativas abertas à comunidade, como por exemplo a atividade de Geocaching.

semana destinadas a crianças e jovens e respetivas famílias, uma
delas foi o encontro “Jovens para a Cidadania Global — Contribuir
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Atividades realizadas em 2017:

- Participação nas comemorações oficiais do Dia das Linhas de

- Criação da “Mochila do Soldado - Partir da Guerra para a Paz”,
ferramenta pedagógica disponível em 6 CILT e

online

(www.educarparacooperra.pt);

Torres para apresentar boas práticas de Cidadania Global e os
resultados do projeto.
Parceiros:

- Realização do “Dia Aberto ao Professor” com a dinamização das
atividades da “Mochila do Soldado – Partir da Guerra para a Paz”;
- Organização da exposição de entrada livre “Rostos dos Mundo”;
- Implementação de 6 “Semanas de Educação para o Desenvolvimento”, realizadas em Torres Vedras, Arruda dos Vinhos, Loures,

Financiador:

Mafra, Vila Franca de Xira e Sobral de Monte Agraço;
- Promovidas aulas de ED em articulação com o currículo de diversas disciplinas;
- Implementação da ação “Geocaching com Jogo de Pistas –
“Património e Desenvolvimento Sustentável nas Linhas de Torres”,

Apoio:

em 5 municípios da Rota Histórica das Linhas de Torres, comemorando o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios;
- Participação no “1º Encontro Inter Espiritual e Cultural do Vale
Encantado”;
- Elaboração de estudo sobre a ligação do património da RHLT à
Cidadania Global;

1.º Encontro Inter Espiritual e Cultural do Vale Encantado.

Recurso pedagógico “A Mochila do Soldado - Partir da Guerra para a Paz.”.

Foto: AIDGLOBAL
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Jovens na Política – Participar para a Cidadania Global

Localização: Loures
Duração: De junho de 2016 a maio de 2018
Contexto: “Jovens na Política – Participar para a Cidadania Global”
nasceu da pergunta “estamos a formar futuros políticos devidamente
preparados para liderar um mundo com desafios constantes e globalizados?”. Este projeto visa promover o voto jovem junto da população portuguesa e a Cidadania Global junto das juventudes partidárias, para que problemáticas ligadas à Educação para o Desenvolvimento sejam integradas nos seus programas de atividade.

Guerreiro (humorista e youtuber), Diogo Faro (humorista), Guilherme
Fonseca (apresentador e humorista), Patrícia Mamona (atleta), Pedro Gonçalves (músico e youtuber), Pedro Luzindro (ator), Rita Camarneiro (apresentadora), Sara Matos (atriz), Tiago Braga (músico e
youtuber), entre outros. A Campanha culminou com a publicação do
Estudo-diagnóstico “A Educação para a Cidadania Global e as Juventudes Partidárias: o caso do Concelho de Loures”, em colaboração com o ISCTE, disponível online.
Atividades realizadas em 2017:

Em 2017, a AIDGLOBAL criou, no dia 23 de janeiro, a página de - Campanha de apelo ao voto jovem “Bora Lá, Sai do Sofá!” que
Facebook “ACT Global”, comunidade de conteúdos informativos e contou com cerca de 40 vídeos de jovens anónimos e famosos;
pedagógicos sobre Educação para a Cidadania Global, dirigida a
- Estudo-diagnóstico “A Educação para a Cidadania Global e as
jovens, juventudes partidárias e comunidade em geral.
Juventudes Partidárias: o caso do Concelho de Loures”, em colaboDurante o mês de março, a AIDGLOBAL dinamizou os workshops ração com o ISCTE, disponível online;
“Participar numa associação – o meu contributo para os Direitos
Humanos”, destinados a alunos de escolas do concelho de Loures. - Curso “Jovens na Política: (In)formar para o Desenvolvimento Sustentável”, com uma carga horária de 50 horas e destinado, principalNo total, realizaram-se 5 sessões em quatro escolas.
mente, a jovens militantes em Juventudes Partidárias. A participaCom o objetivo de divulgar o projeto, a Organização esteve presen- ção foi gratuita;
te, no dia 29 de março, na “Futurália”, a maior Feira de Educação e
Formação de âmbito nacional, e no “15º Encontro Nacional de Asso- - Reuniões com juventudes partidárias do concelho de Loures;
ciações Juvenis”, de 21 a 23 de abril, no Centro Cultural Viana do
- Participação nos eventos “Futurália”, “15º Encontro Nacional de
Castelo. Em ambos os eventos, foi promovida a divulgação da págiAssociações Juvenis”, Conferência Internacional "Juventude, Demona de Facebook “ACT Global” e realizada uma atividade de escrita
cracia e Poder Local - Passado, Presente e Futuro" e “A Magia do
criativa sobre as questões da democracia e da participação cívica.
D.A.R: Voluntariado – Testemunhos na Primeira Pessoa”;
Ainda, no dia 18 de maio, Susana Damasceno, Presidente de Direção da AIDGLOBAL, representou a Organização na Conferência
Internacional "Juventude, Democracia e Poder Local - Passado,
Presente e Futuro", realizada no Centro de Juventude de Lisboa do
Instituto Português do Desporto e Juventude, e Sofia Lopes, Gestora de Projetos da AIDGLOBAL, marcou presença no evento “A Magia do D.A.R: Voluntariado – Testemunhos na Primeira Pessoa”,
realizado no dia 24 de maio, na Biblioteca da Escola Secundária de
Mem Martins. Em ambas as iniciativas foi referido o projeto e lançado o repto à participação na campanha de apelo ao voto jovem.

- Dinamização dos workshops “Participar numa associação – o meu
contributo para os Direitos Humanos” no quadro da iniciativa “Março
Jovem”;
- Criação da página de Facebook “ACT Global”, comunidade de
conteúdos informativos e pedagógicos sobre Educação para a Cidadania Global.
Parceiros:

De março a junho, realizou-se o curso “Jovens na Política: (In)
formar para o Desenvolvimento Sustentável”, com uma carga horária de 50 horas e destinado, principalmente, a jovens militantes em
Juventudes Partidárias. A participação foi gratuita.
No mês de setembro teve lugar a campanha “Bora Lá, Sai do Sofá!”
que visou incentivar o voto jovem nas eleições autárquicas. A iniciativa ocorreu nas redes sociais e contou com cerca de 40 vídeos de
jovens anónimos e famosos do mundo da televisão, da música, do
desporto, da representação e do digital, nomeadamente Anarchicks
(banda musical), Capicua (cantora), Conguito (youtuber), Dário

Cofinanciador:
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Curso “Jovens na Política: (In)formar para o Desenvolvimento Sustentável”, junho de 2017. Foto: AIDGLOBAL

Campanha de apelo ao voto jovem “Bora Lá, Sai do Sofá!”. Foto: AIDGLOBAL

Participação na Futurália, março de 2017. Foto: AIDGLOBAL
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Urbagri4Women

Localização: Portugal, Itália, Grécia, Reino Unido, Áustria, França

A AIDGLOBAL liderou a conceção e implementação de todos os

e Chipre.

materiais de comunicação do projeto.

Duração: De dezembro de 2016 a novembro de 2018
Contexto: “Urbagri4Women” é um projeto europeu que pretende Atividades realizadas em 2017:
fomentar a integração de mulheres migrantes, incluindo as que soli- - Conceção e implementação de todos os materiais de comunicação
citaram asilo e as beneficiárias de proteção internacional, na socie- do projeto, nomeadamente logótipo e respetivo manual de normas,
dade de acolhimento, capacitando-as para o desenvolvimento de
iniciativas agrícolas inovadoras e de subsistência que viabilizem a

site em seis línguas, flyer, roll up, templates de relatório, powerpoint
e newsletter;

reabilitação e valorização urbana.

- Participação num Workshop transnacional de boas práticas relatiDeste modo, “Urbagri4Women” favorece a inclusão social e o empo- vas à inclusão de mulheres migrantes e às iniciativas de agricultura
deramento feminino através da reabilitação de espaços exteriores urbana inovadoras;
citadinos, em situação de abandono ou decadência, onde a prática
da agricultura urbana é aplicada por via de Laboratórios práticos que

- 3 Focus Groups nas freguesias da Apelação e de Sacavém;

visam potenciar o diálogo intercultural e a existência de cidades e - Participação na reunião inicial da “Mediterranean Migration
comunidades cada vez mais sustentáveis.

Network”;

Em 2017, foram realizadas duas reuniões de coordenação. A primei- - Participação em duas reuniões de coordenação (Perúgia, Itália e
ra realizou-se de 1 a 4 de março, em Perúgia, Itália, reunindo na Estrasburgo, França).
mesma sala a AIDGLOBAL, de Portugal, a AMSED, da França, a
CARDET, de Chipre, a GYROS, de Inglaterra, o IED da Grécia, a
Sudwind, da Áustria, e a TAMAT, de Itália, a promotora da iniciativa. Promotor:
A segunda teve lugar no dia 15 de setembro, em Estrasburgo, França.
A AIDGLOBAL apresentou o projeto na reunião inicial da
“Mediterranean Migration Network”, nos dias 27 e 28 de abril, em Parceiros:
Nicósia, Chipre. O encontro, que reuniu vários países, nomeadamente Chipre, Espanha, Grécia, Itália, Malta e Portugal, contou com
a presença do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Chipre e da
Organização Internacional para as Migrações, entre outras instituições.
A Organização promoveu, em julho, nas freguesias da Apelação e
de Sacavém, três Focus Groups com o objetivo de diagnosticar
necessidades locais, boas práticas e estratégias de intervenção.

Cofinanciador:

As 7 comunidades de prática do projeto reuniram-se em Estrasburgo, de 12 a 14 de setembro, para participar num workshop transnacional de boas práticas relativas à inclusão de mulheres migrantes e
às iniciativas de agricultura urbana inovadoras.
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Workshop transnacional de boas práticas, Estrasburgo, setembro de 2017. Foto: AIDGLOBAL

Focus Group, julho de 2017. Foto: AIDGLOBAL
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Education for GloCal Issues

Localização: Arraiolos, Évora, Estremoz
Duração: De junho de 2016 a março de 2017

Tejo. O projeto, que previa a sua conclusão em novembro, foi estendido até março de 2018.

Contexto: Com o projeto “Education for GloCal Issues”, a AIDGLOBAL alargou geograficamente a sua atuação à região do Alentejo. Atividades realizadas em 2017:
Esta iniciativa, promovida pelo MONTE ACE – Desenvolvimento do
Alentejo Central e desenvolvido em parceria com a AIDGLOBAL, tem
como principal objetivo reforçar os conhecimentos sobre os Objetivos

- 2 ações de formação para professores, em Estremoz e Évora;
- 6 oficinas na biblioteca sobre os ODS

do Desenvolvimento Sustentável (ODS), envolvendo não só profes- - 3 Peddy Papers sobre os ODS
sores do 3º ciclo e do Ensino Secundário e respetivos alunos como
também os jovens e a comunidade do concelho.
No decurso do projeto tem vindo a ser abordados temas como o

Promotor:

Conflito e a Paz, o Consumo Responsável, a Interculturalidade, a
Educação de Qualidade, os Direitos Humanos e a Soberania Alimentar, focando a sustentabilidade dos modelos atuais de desenvolvimento.
Em 2017, a AIDGLOBAL realizou duas ações de formação acredita- Parceiros:
das para 50 professores. A primeira realizou-se de janeiro a março,
na Escola EB 2,3 Conde de Vilalva, em Évora. A segunda decorreu
de abril a junho, em Estremoz. Com a duração total de 25 horas, os
cursos foram dirigidos a professores dos 2º e 3º ciclos do Ensino
Básico, de Educação Especial e do Ensino Secundário, pretendendo
capacitar para a integração da Educação para o Desenvolvimento na
prática pedagógica.
Foram, ainda, realizadas seis oficinas temáticas sobre os ODS integradas no plano de ação das bibliotecas dirigidas a 110 alunos e três
peddy papers sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Cofinanciador:
envolvendo cerca de 50 alunos.
No âmbito do projeto, foram realizadas outras atividades, tais como:
workshops direcionados para as organizações da sociedade civil, nos
quais se potenciam novas iniciativas de sensibilização sobre os ODS
dirigidas à sociedade em geral, realização de um encontro de apresentação e lançamento do projeto, início da produção de uma publicação sobre os ODS trabalhados durante o projeto, em formato digital que será também impressa assim que esteja concluído todo o
processo de elaboração deste recurso. Transita para o próximo ano
encontro final com todos os participantes e entidades e a realização
uma ação de disseminação dirigida às bibliotecas das redes das
regiões do Alentejo, do Algarve, Norte, Centro e de Lisboa e Vale do
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Oficina do projeto “Education for GloCal Issues”, janeiro de 2017. Foto: AIDGLOBAL

Oficina do projeto “Education for GloCal Issues”, janeiro de 2017. Foto: AIDGLOBAL
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Walk the (Global) Walk: Mobilizar os jovens europeus em torno dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Localização: Portugal, Itália, França, Croácia, Chipre, País de Ga- Promotor:
les, Escócia, Grécia, Albânia, Roménia, Bulgária, BósniaHerzegovina
Duração: De dezembro de 2017 a dezembro de 2020
Contexto: “Walk the (Global) Walk: Mobilizar os jovens europeus
em torno dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável” é um
projeto que tem como objetivo global aumentar os espaços de pro-

Parceiros:

moção da cidadania ativa por parte dos jovens e o seu envolvimento em torno dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).
Em relação aos objetivos específicos visam criar um modelo replicável e inovador de Educação para a Cidadania Global e fomentar
atividades de colaboração entre autoridades locais e organizações
da sociedade civil comprometidas com a promoção da agenda
ODS e, ainda, sensibilizar a sociedade para as questões da paz,
dos direitos humanos e da justiça social, entre outras.
Apesar de os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM)
terem sido, gradualmente, integrados na sociedade, ainda há muito
a fazer no que diz respeito à coerência destas políticas, e um novo
desafio se impõe - a implementação na nova agenda dos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS).
O projeto pretende dar resposta a quatro problemas que estão inter
-relacionados: a) Baixo envolvimento efetivo das autoridades locais
na promoção dos ODS; b) Limitado envolvimento das autoridades

Financiador:

locais em parcerias com Organizações da Sociedade Civil (OSC) e
universidades; c) Pouca representação dos ODS nos currículos
escolares e d) Défice democrático juvenil que limita o conceito de
uma nova geração europeia de líderes ativos na promoção da cidadania global.

Cofinanciador:

Este projeto arrancou oficialmente em dezembro de 2017 por condicionalismos por parte do financiador. As atividades começaram a
ser realizadas em fevereiro de 2018.
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GVETS: Introduzir a Gamificação na formação profissional para profissionais do setor social
para proteção e apoio a crianças migrantes

Localização: Portugal, Espanha, Itália, Hungria, Chipre, Lituânia,

Coordenador:

Grécia.
Duração: De novembro de 2017 a setembro de 2019
Contexto: “GVETS: Introduzir a Gamificação na formação profissional para profissionais do setor social para proteção e apoio a
crianças migrantes” é um projeto europeu que pretende desenvolver um programa interdisciplinar de formação para profissionais da
área social que trabalhem diretamente com crianças migrantes.

Parceiros:

Através da Gamificação — uma ferramenta pedagógica que utiliza
técnicas de jogos — o GVETS irá desenvolver e disponibilizar online recursos educativos inovadores, que pretendem melhorar as
competências destes profissionais para um melhor acolhimento de
crianças migrantes e refugiadas. Estes recursos serão devidamente creditados segundo o Sistema Europeu de Créditos do Ensino e
Formação Profissional (ECVET).

Financiador:

Este projeto arrancou oficialmente em dezembro de 2017 por condicionalismos por parte do financiador. As atividades começaram a
ser realizadas em janeiro de 2018.
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Movimento da Formiga Juju em Portugal

Duração: Em permanência
“A Formiga Juju” é um Movimento fundado em Moçambique, em
2012, pelos autores dos livros, com o objetivo de despertar a imaginação das crianças através da leitura e expressão criativa, promovendo, ainda, o acesso ao livro em Moçambique. No mesmo

no Agrupamento de Escolas Padre Vítor Melícias (AEPVM), em Torres Vedras. Nas três sessões efetuadas junto de um total de 67 crianças, foi dinamizado o conto “A Formiga Juju na Cidade das Papaias”, pela voz da Gestora de Projetos da AIDGLOBAL, Sofia Lopes,
que assumiu o papel da sempre alegre formiguinha.

ano, a AIDGLOBAL começou a dinamizar o Movimento Cívico da
Formiga Juju nas Bibliotecas Municipais e Escolares portuguesas,
entre outros espaços.
O Movimento promove, através dos contos infantis de “A Formiga
Juju”, a difusão de valores como a solidariedade, a diversidade, a
criatividade, a união, a inclusão, a participação, a defesa do meio
ambiente e a cidadania. Neste contexto, são realizadas atividades,
com a duração de 90 minutos, direcionadas a crianças dos 3 aos
11 anos e seus familiares, compostas por uma sessão de storytelling e um workshop lúdico-pedagógico inspirado na história.
Este ano, “A Formiga Juju” esteve presente na Semana de Educação
para o Desenvolvimento, que se realizou de 28 de março a 4 de abril

“A Formiga Juju” na Semana de Educação para o Desenvolvimento de
Torres Vedras, abril de 2017. Foto: AIDGLOBAL
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FORMAÇÕES/ WORKSHOPS A REALIZAR EM PORTUGAL
A AIDGLOBAL, no âmbito das suas competências formativas, quer ao nível da formação de professores, quer em outras atividades e
workshops dirigidos a diferentes públicos, tem sido convidada a dinamizar ações de formação e workshops em diferentes áreas, em 2017
destacam-se as seguintes iniciativas:

Amitie Code – Capitalizing on Development
Localização: Alemanha, Itália, Letónia, Portugal (Loures), Espanha

desenvolver um trabalho audiovisual com divulgação nas redes soci-

e França

ais.

Duração: De maio de 2015 a novembro de 2017

No âmbito da iniciativa “Schools Labs”, realizou-se, no dia 19 de

Contexto: “Amitie Code - Capitalizing on Development” é um projeto
internacional de Educação para o Desenvolvimento que visa sensibilizar a comunidade – autoridades públicas, cidadãos, professores,
jovens e alunos – para os temas das Migrações, Desenvolvimento e
Direitos Humanos.
Financiado pela Comissão Europeia e coordenado, a nível europeu,
pela Comune di Bologna, o projeto “Amitie Code — Capitalizing on
Development” é promovido, em Portugal, pela Câmara Municipal de
Loures em parceria com o Centro de Estudos Internacionais do ISCTE-IUL e dinamizado, em algumas atividades, pela AIDGLOBAL, que
foi a entidade formadora convidada pelos parceiros em Portugal

maio, no Instituto Português do Desporto e Juventude, no Parque
das Nações, o “Dia da Criatividade”. Composto por workshops lúdico
-pedagógicos de escrita criativa, RAP: Rhyme and Poetry, Slam Poetry, dramatização e percussão, a ação reuniu cerca de 80 alunos,
docentes, artistas e outros convidados.
O projeto, financiado pela Comissão Europeia, envolveu seis países
europeus (Alemanha, Itália, Letónia, Portugal, Espanha e França),
duas regiões (Emília-Romanha e Andaluzia) e oito cidades (Bolonha,
Hamburgo, Régio da Emília, Riga, Loures, Lisboa, Tolosa e Sevilha).
Em Portugal, as entidades responsáveis pelo projeto foram a Câmara Municipal de Loures e o ISCTE — Instituto Universitário de Lisboa.

para assessorar várias formações.
Em março de 2017, a AIDGLOBAL finalizou a ação de formação
"Migrações, Direitos Humanos e Desenvolvimento – estratégias para
a inclusão e justiça social” para técnicos da Câmara Municipal de
Loures e de Ourém, na Biblioteca José Saramago, em Loures. A
ação de formação teve a duração de 40 horas, divididas em 10 sessões.
De março a junho, a Organização realizou na Escola Secundária
José Afonso, em Loures, a formação “Migrações e Direitos Humanos
– Educar para o Desenvolvimento”, destinada a professores dos 2º e
3º Ciclos do Ensino Básico e do Ensino Secundário.
Em maio, a AIDGLOBAL deu início aos “Schools Labs” que ocorreram até ao final do ano letivo, junto de 73 alunos do 3º ciclo, ensino

Dia da Criatividade, maio de 2017. Foto: AIDGLOBAL

secundário, Cursos de Educação e Formação para Jovens (CEF) e
vocacional do concelho de Loures. A ação centrou-se em atividades
participativas, nomeadamente jogos de papéis, quizzes, debates e
visualização de vídeos que alertam para as desigualdades sociais,
crise dos refugiados, estereótipos e preconceitos, entre outros tópicos. No final da iniciativa, os jovens participantes foram convidados a

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017 | 28

Atividades realizadas em 2017:
- Realizados os Laboratórios de Formação — “Schools Labs” —,
dirigidos a 5 turmas e 70 alunos do 3º Ciclo e Ensino Secundário

gados

na

rede

amitiecodeportugal/),

social:

Facebook

YouTube

(www.facebook.com/

(www.youtube.com/watch?v=-

ZykfHje0V8&list=PLnLH3PXCKZpYC1zksB_Un5EnvSfTLhxde)

(40h/grupo de alunos) com o objetivo de educar a comunidade estu- - Promovida e dinamizada a oficina de formação de 50h “Migrações
dantil para temas relativos ao Desenvolvimento, Direitos Humanos e e Direitos Humanos – Educar para o Desenvolvimento”, destinada a
Migrações;

professores dos 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e do Ensino Secun-

- Dinamizado o “Dia da Criatividade”, composto por workshops lúdi-

dário, na qual participaram 15 professores;

co-pedagógicos de escrita criativa, RAP: Rhyme and Poetry, Slam - Realizada a ação de formação de 40h "Migrações, Direitos HumaPoetry, dramatização e percussão;
- Realizados 4 projetos de sensibilização por parte dos jovens, divul-

Dia da Criatividade, maio de 2017. Foto: AIDGLOBAL

nos e Desenvolvimento – estratégias para a inclusão e justiça social”
para técnicos da Câmara Municipal de Loures e de Ourém.

Formação de professores, março de 2017. Foto: AIDGLOBAL

Curso "Migrações, Direitos Humanos e Desenvolvimento – estratégias para a inclusão e justiça social”, março de 2017.
Foto: AIDGLOBAL
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Capacitação dos Técnicos da Rede Intermunicipal de Cooperação para o Desenvolvimento

Localização: Portugal
Duração: De setembro de 2016 a março de 2017 (prazo alargado
até 2018)
Contexto: Do projeto ““Redes para o Desenvolvimento: Educação
Global para uma Cooperação mais Eficiente” e do projeto “Redes
para o Desenvolvimento: da geminação a uma cooperação mais
eficiente” nasceu a Rede Intermunicipal de Cooperação para o
Desenvolvimento, que tem como objetivo promover um discurso

formativas para os técnicos da Rede Intermunicipal. Estas ações
estiveram projetadas para arrancar em 2016, no entanto, tal não
aconteceu. Em 2017, planificou-se novamente esta iniciativa, mas
as ações formativas só serão realizadas em 2018.
Atividades

realizadas

em

2017: As ações formativas

“Capacitação dos Técnicos da Rede Intermunicipal da Cooperação para o Desenvolvimento” não foram realizadas tendo sido o
seu prazo de implementação alargado para 2018.

coerente e harmonizado das Autoridades Locais relativamente ao
Desenvolvimento e à Cooperação Intermunicipal.
A AIDGLOBAL foi convidada, em 2016, para dinamizar ações

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017 | 30

REPRESENTAÇÕES INSTITUCIONAIS

Grupo de Trabalho de Educação para o Desenvolvimento da
Plataforma Portuguesa das ONGD
Localização: Portugal
Contexto: Este grupo de trabalho é composto por dez ONGD, incluindo a AIDGLOBAL, que se reúnem mensalmente para partilhar boas - Aula aberta, no dia 8 de junho, da pós-graduação “Crise e Ação
práticas e debater questões estratégicas, concetuais e políticas as- Humanitária”, atualmente na sua segunda edição, do Instituto Superisociadas à Educação para o Desenvolvimento (ED), a fim de reforçar or de Ciências Sociais e Políticas. A oradora convidada foi a Presidente de Direção da AIDGLOBAL.
o papel da ED na sociedade.
Outras representações e participações

- Colóquio “A Magia do D.A.R: Voluntariado – Testemunhos na Pri-

meira Pessoa”, no dia 24 de maio, na Biblioteca da Escola Secundá- Ação de sensibilização dirigida a jovens alunos na Damaia. A Esco- ria de Mem Martins. Sofia Lopes, Gestora de Projetos da AIDGLOla Básica e Secundária D. João V recebeu, no dia 20 de novembro, BAL, partilhou o seu testemunho na ação.
Rita Lopes, assistente de projetos da AIDGLOBAL, para um encontro
-reflexão sobre voluntariado e cidadania ativa, direcionada a 19 alunos do 9º ano de escolaridade.

- Conferência internacional "Juventude, Democracia e Poder Local:
Passado, Presente e Futuro". Susana Damasceno, Presidente de

Direção da AIDGLOBAL, representou a Organização, realizada no
- No dia 21 de junho, a AIDGLOBAL recebeu um grupo de 22 jovens dia 18 de maio, no Centro de Juventude de Lisboa, no Instituto Porjuristas, provenientes da Alemanha, com o objetivo de, mais uma tuguês do Desporto e Juventude, no Parque das Nações.
vez, divulgar o trabalho da Organização junto da comunidade internacional.

Visita dos jovens juristas da Alemanha. junho de 2017. Foto: AIDGLOBAL

Aula aberta no ISCSP, junho de 2017. Foto: AIDGLOBAL
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FORMAÇÕES EXTERNAS E OUTRAS PARTICIPAÇÕES
A AIDGLOBAL tem, desde a sua fundação, apostado na capacitação da sua equipa executiva, incentivando os seus colaboradores a participarem em diversas formações externas e internas, para além da participação em diversos seminários, encontros e workshops, nas mais
variadas áreas:

- Formação em Gestão do Ciclo do Projeto, 31 de janeiro a 2 de - Jornadas Transfronteiriças de ED, 4 e 5 de abril
fevereiro

Entidades Promotoras: Plataforma Portuguesa das ONGD, AEXCID,

Esta formação integra o Projeto “Rede para o Desenvolvimento: CAMÕES, CONGDEX, AUPEX
Educação Global para uma Cooperação mais eficiente”.
————————————————————————————-

————————————————————————————- Seminário de apresentação das recomendações da consulta

- I Encontro Nacional Bibliotecas Públicas para o Desenvolvi- pública sobre os ODS, 19 de abril
mento Sustentável, 10 de fevereiro

Entidades Promotoras: Plataforma Portuguesa das ONGD, CES –

Entidade Promotora: Câmara Municipal de Loures

Universidade de Coimbra, ANIMAR, Federação Minha Terra, PPdM

————————————————————————————-

————————————————————————————-

- Formação - Art of Hosting, 13 e 14 de fevereiro

- Ação de Formação “Entrada em funcionamento online das Li-

Esta formação integra o Projeto “Rede para o Desenvolvimento:
Educação Global para uma Cooperação mais eficiente”.
————————————————————————————- Seminário “Islão em Debate – Religião e Violência no Islão
Contemporâneo”, 21 de fevereiro
Entidade Promotora: Centro de Estudos Internacionais - ISCTE –

nhas de Cofinanciamento no Portal de Serviços do Camões,
I.P.” , 2 de outubro
Entidade Promotora: Instituto Camões
————————————————————————————- Seminário “Dia da Inovação Social: Accelerating Change For
Social Inclusion”, 14 de setembro

IUL

Entidades Promotoras: Câmara Municipal de Lisboa e Stone Soup

————————————————————————————-

————————————————————————————-

- Curso de formação “Jovens na Política”, 6 de março a 6 de junho - Debate "Novas abordagens e formas de intervenção para a
transformação social: espaços e metodologias", 12 de outubro
Entidade Promotora: AIDGLOBAL
Entidade Promotora: Plataforma Portuguesa das ONGD
————————————————————————————————————————————————————————- Seminário “Inclusion of Migration Policies in Youth Platforms”,
14 a 19 de março
Entidade Promotora: Erasmus +
————————————————————————————- Seminário “Islão em Debate - A integração das comunidades
muçulmanas em Portugal”, 31 de março

III Conferência Internacional
bal Youth Mentoring Network, 20 de outubro

da

Glo-

Entidade Promotora: Centro de Estudos Internacionais -– ISCTE –
IUL
————————————————————————————- Ação de formação “Angariação de Fundos e Sustentabilidade
Financeira”, 23 de outubro

Entidade Promotora: Centro de Estudos Internacionais – ISCTE – Entidade Promotora: Stone Soup
IUL
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- Sessão formativa “Introdução à contabilidade e fiscalidade
associativa”, 25 de outubro
Entidade Promotora: Técnicos da CPCCRD
————————————————————————————- Sessão formativa “Projetos associativos e candidaturas”, 26 de
outubro
Entidade Promotora: Técnicos da CPCCRD
————————————————————————————- Conferência “Fórum Impacto Social e Políticas Públicas”, 11 de
dezembro
Entidades Promotoras: 4Change, EE Cases, Fundação Montepio,
Santa Casa
————————————————————————————- Curso “Políticas e Financiamento Europeu para o Desenvolvimento”, 18 e 19 de dezembro
Entidade Promotora: Plataforma das ONGD que contratou a MDF Trainning&Consultancy de Brussels
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EVENTOS DE ANGARIAÇÃO DE FUNDOS

O Humor Acontece!- 5ª edição
Data: 26 de abril de 2017
Resumo: Espetáculo solidário que reúne alguns dos melhores
comediantes da stand-up comedy portuguesa da atualidade. Em
2017, "O Humor Acontece!" realizou-se no Cinema São Jorge, no
dia 26 de Abril, cumprindo a sua 5ª edição.
O evento contou com a participação dos humoristas Carlos Moura, Guilherme Fonseca, Gustavo Vieira e Pedro Miguel Ribeiro. A
apresentação esteve a cargo de Pedro Luzindro. Estiveram presentes 61 espetadores.

O Fado Acontece - 10ª edição
Data: 14 de novembro de 2017
Resumo: No âmbito das comemorações do 12º aniversário da AIDGLOBAL, realizou-se, no dia 14 de novembro,
pelas 21h30, no Cinema São Jorge, na sala Manoel de
Oliveira, a 10ª edição de “O Fado Acontece” com a participação de grandes nomes do fado nacional.
Ana Laíns, Beatriz, Cristiana Águas, Duarte, Joana Amendoeira, João Pestana Dias, Maja Milinkovic, Rodrigo Costa
Félix e Silvana Peres são os fadistas solidários que, em
2017, deram voz a mais uma edição de “O Fado Acontece”, acompanhados pelos músicos Bernardo Viana, na
viola, Guilherme Banza, na guitarra, e João Penedo, na
viola baixo. Este ano, o evento incluiu a participação especial de Sebastião Antunes.
Como apresentadores, contámos, mais uma vez, com a
colaboração de André Gago, ator e membro-fundador da
AIDGLOBAL e de Fernanda Freitas, jornalista. Estiveram
presentes 219 espetadores.
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“O Fado Acontece”, novembro de 2017. Foto: Contraste Fotografia
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CAMPANHAS

Em 2017, a AIDGLOBAL realizou várias campanhas com o objetivo

Por fim, e como habitualmente, a AIDGLOBAL fez-se acompanhar

de dar a conhecer a Organização a novos públicos e angariar fun-

dos seus produtos solidários nos seus eventos de angariação de

dos para a sua sustentabilidade.

fundos.

Um dos apoios mais importantes para suprir as necessidades da
Organização tem sido a campanha de consignação do IRS “Não
paga mais nem recebe menos”, novamente implementada para
informar os contribuintes de como, de uma maneira fácil e sem
custo, podem ajudar a AIDGLOBAL através da sua declaração
anual de rendimentos.
A par desta campanha e pela primeira vez, a AIDGLOBAL integrou
a iniciativa “SIBS Solidário”. De 1 de Fevereiro de 2017 a 31 de
Janeiro de 2018 foi possível efetuar uma simples transferência
bancária de qualquer montante superior a 1€, a partir de qualquer
Caixa MULTIBANCO do país.
Determinada em contribuir para uma Educação de Qualidade, a
Organização voltou a realizar a iniciativa “Embaixadores da Leitura”, que se estenderá até próximo ano, e que promove a criação e
o equipamento de bibliotecas escolares no Chibuto, em Moçambique, onde o acesso ao livro é escasso, sem contar com os manuais escolares que também nem sempre estão disponíveis para
todos os alunos. Para ser um Embaixador da Leitura e apadrinhar
uma Biblioteca basta efetuar um donativo na conta NIB
00330000453780720305 – BCP ou dirigir-se a qualquer Caixa
Multibanco do país e realizar uma transferência bancária.
No decorrer de 2017, apostou-se na continuidade do projeto mais
antigo da AIDGLOBAL, “Mãos Solidárias”, apesar de não terem
sido encomendados novos produtos, com exceção do postal de
Natal para o Clube Galp. A Escola Profissional Gustave Eiffel —
Pólo do Entroncamento voltou a dar o seu apoio na realização dos
trabalhos ilustrativos.
Também o site Bookandhelp manteve a parceria com a AIDGLOBAL, oferecendo ao público uma forma de ajudar, através das reservas de hotel feitas online.
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AIDGLOBAL NOS MEDIA

Durante o ano de 2017, a AIDGLOBAL beneficiou da seguinte cober- Evento “O Fado Acontece”:
tura mediática por parte dos média (imprensa papel, online, rádio,
televisão) em Portugal:

· 38 referências média (imprensa papel, online, rádio, televisão)
· 13 minutos de tempo de antena em rádio (Antena 1 – duas vezes)

Área Institucional:
· 3 referências média (imprensa online e televisão) · 80 minutos em

· 18 minutos em televisão.
Tivemos visibilidade nos seguintes meios:

televisão.
Campanha “Não paga mais nem recebe menos”:

- Imprensa em papel/ online: Activa, Delas.pt, Destak, Jornal Económico, Lux, Máxima, Público, Saber Viver, Sapo, Time Out, TV7 Dias,

· 5 referências média (imprensa papel);

entre outros;

Campanha “Bora Lá Sai do Sofá”:

- Rádio: Antena 1, Rádio Amália;

· 38 referências média (imprensa papel, online, televisão) · 34 minutos em televisão.

- Televisão: “A Tarde é Sua”, TVI; “Bem-Vindos”, RTP África; “Curto
Circuito”, SIC Radical; “É a Vida Alvim”; Canal Q; “Manhãs na TV”,

Evento “O Humor Acontece!”:

Kuriakos TV; “Olá, Maria”, Porto Canal.

· 40 referências média (imprensa papel, online, rádio, televisão)

64 notícias publicadas no site da AIDGLOBAL; 10 comunicados

· 13 minutos de tempo de antena em rádio
· 36 minutos em televisão.

enviados para a imprensa portuguesa; 124 artigos publicados
pelos media, 26 minutos na rádio e 168 minutos no espaço televisivo.

TEMAS

NÚMERO DE REFERÊNCIAS

“O Humor Acontece!”

40 referências

“O Fado Acontece”

38 referências

Campanha “Bora Lá Sai do Sofá”

38 referências

Campanha “Não paga mais nem recebe menos”

5 referências

Área Institucional

3 referências
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RELATÓRIO DE CONTAS 2017
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RELATÓRIO E CONTAS 2017
PORTUGAL

Mapa I - Proveitos

RECEITAS TOTAIS
Quotas

1 300,00 €

Donativos, Campanhas e Projetos

152 909,30 €

Proveitos e Ganhos Financeiros

- €

Outros Proveitos

14 224,63 €

Total

168 433,93 €

RECEITAS PRÓPRIAS
Quotas

1 300,00 €

Donativos e Campanhas

12 017,22 €

Mãos Solidárias

1 129,00 €

O Humor Acontece

712,07 €

O Fado Acontece

2 351,71 €

Outras Atividades

72,00 €

Outros Proveitos

- €

Sub Total

17 582,00 €

FINANCIAMENTOS

IEFP

10 359,85 €

Fundação Calouste Gulbenkian

5 000,00 €
Sub Total

15 359,85 €
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PROJETOS
Educar para Cooperar: RHLT e a C.G

5 701,09 €

Jovens na Política - Participar para a C.G

24 687,40 €

AMITIÉ CODE

42 975,04 €

Despertar para a Educação Global / FGL

7 840,49 €

Education for Glocal Issues

4 159,56 €

Urbagri4women

35 428,50 €

Capacitação dos Técnicos da Rede Intermunicipal de Cooperação para o
Desenvolvimento

14 700,00 €

Sub Total

135 492,08 €

Mapa II - Despesas

DESPESAS TOTAIS

Recursos Humanos

93 630,32 €

Fornecimentos e Serviços Externos

58 504,78 €

Gastos de depreciação

562,55 €

Gastos e Perdas Financeiras

428,02 €

Outros Custos

382,00 €

Total

153 507,67 €
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FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS
6221 - Trabalhos Especializados

12 024,40 €

6224 - Honorários

9 345,00 €

6226 - Conservação e Reparação

2 744,79 €

6231 - Ferramentas e Utensílios de Desgaste

1 078,13 €

6232 - Documentação Técnica e Material de Escritório

4 592,98 €

6238 - Outros

938,93 €

624 - Energia e Fluidos - Água, Eletricidade e Combustíveis

1 855,85 €

625 - Deslocações, Estadas e Transportes

18 645,54 €

6261 - Rendas e Alugueres

4 440,00 €

6262 - Comunicações

2 086,73 €

6263 - Seguros

538,86 €

6268 - Outros Serviços

489,97 €
Sub Total

Saldo (Proveitos - Despesas)

AMORTIZAÇÕES E IMPARIDADES
RESULTADO LIQUIDO

28 056,95 €

14 926,26 €

0,00 €
14 926,26 €
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MOÇAMBIQUE

Mapa III - Proveitos

RECEITAS PRÓPRIAS e FINANCIAMENTOS

1 € = 73 Meticais

Outros Rendimentos e Ganhos Operacionais

Rendimentos e Ganhos Financeiros

Total

426 445,00 MTN

5 841,71 €

- MTN

- €

426 445,00 MTN

5 841,71 €

Mapa IV - Despesas

DESPESAS TOTAIS

1 € = 73 Meticais

Recursos Humanos

187 754,92 MTN

2 571,99 €

Fornecimentos e Serviços Externos

166 445,34 MTN

2 280,07 €

Gastos e Perdas Financeiras

8 909,53 MTN

122,05 €

Outros Custos - Amortizações do Período

3 971,09 MTN

54,40 €

367 080,88 MTN

5 028,51 €

75 986,75 MTN

1 040,91 €

75 986,75 MTN

1 040,91 €

Total
PROJETOS
Animação da Leitura 4ª ed.
Rede de Bibliotecas Escolares do Distrito do Chibuto
Kula Na Wu Djondza - Crescer a Ler

Total
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FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

1 € = 73 Meticais

632 - Fornecimentos e Serviços - Água, Eletricidade e Combustíveis
63214 - Ferramentas e Utensílios de Desgaste

23 433,00 €
8 690,00 €

63216 - Material de Escritório

350,00 €

63221 - Manutenção e Reparação

4 550,00 €

63224 - Comunicação

21 877,34 €

63228 - Deslocações e Estadas

39 592,00 €

63232 - Rendas e Alugueres

62 364,00 €

63235 - Limpeza, Higiene e Conforto

3 985,00 €

63299 - Outros Fornecimentos e Serviços

1 604,00 €

Total

Saldo (Receitas - Despesas)

AMORTIZAÇÕES E IMPARIDADES
RESULTADO LIQUIDO

321,00 €
119,04 €
4,79 €
62,33 €
299,69 €
542,36 €
854,30 €
54,59 €
21,97 €

166 445,34 MTN

2 280,07 €

59 364,12 MTN

813,21 €

- MTN

- €

59 364,12 MTN

813,21 €

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2017 | 43

RELATÓRIO DE GESTÃO 2017

Paulo Mansur Levy, na sua “Carta de Conjuntura Nº 37” (http://

ideais da educação e da cidadania nas escolas e junto da socie-

www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura), destaca que “a economia

dade civil, em geral.

mundial manteve, no terceiro trimestre de 2017, as condições

Em Moçambique, a nossa Delegação, por mais um ano consecuti-

favoráveis registadas desde o início do ano. O crescimento das

vo, não teve projetos suportados financeiramente, não obstante as

economias mais desenvolvidas consolidou-se, ao mesmo tempo

candidaturas que foram submetidas a diferentes linhas de financia-

que ganhou corpo nos países emergentes. Receios de que a

mento.

China pudesse passar por forte desaceleração do seu cresci-

INOV Contacto, a equipa de Moçambique foi reforçada, entre feve-

mento têm-se revelado exagerados até ao momento, embora

reiro e agosto, o que permitiu fazer um acompanhamento dos

continuem presentes em muitas análises. Assim, configura-se

professores e a monitorização das bibliotecas da Rede de Bibliote-

uma situação de expansão sincronizada no mundo que não era

cas Escolares que apoiamos, no Distrito do Chibuto. Um dos mo-

vista desde antes da crise financeira internacional de

mentos em que a delegação esteve mais ativa foi aquando da

2007/2008”.

deslocação de uma voluntária sénior, que dinamizou, conjunta-

A AIDGLOBAL reconhece 2017 como um ano de expansão que

mente com os restantes elementos da equipa, as atividades inte-

acompanhou a tendência mundial. O crescimento justifica-se

gradas na 4ª edição do projeto “Animação da Leitu-

pela celebração de novos projetos que evidencia, por um lado a

ra”, graças à Fundação Calouste Gulbenkian que supor-

capacidade empreendedora da AIDGLOBAL e, por outro, o au-

tou financeiramente mais esta edição. Fundamental tem sido, tam-

mento do financiamento e receitas. Para isso, em muito contribu-

bém, o apoio dado pela SQ Contabilidade e Fiscalidade à contabi-

íram os projetos “ Walk the (Global) Walk” e “GVETS”, um na

lidade da delegação da Organização, em Moçambique. Já no últi-

área da Educação para a Cidadania Global e o outro na área da

mo mês do ano, a AIDGLOBAL recebeu a boa nova de que a can-

Inclusão Social respetivamente, e que, no final do ano, tiveram o

didatura à FASE I para a apresentação de propostas de promoção

seu arranque, embora a entrada de verbas nos cofres da Organi-

do ensino pré-escolar em Moçambique tinha sido aprovada e cujo

zação, só tenha ocorrido em 2018.

montante pecuniário para se proceder à fase de diagnóstico seria

No início de 2017, foram transferidas as verbas relativas ao finan-

transferida em 2018.

ciamento

–

Apesar da melhoria do contexto económico internacional, a contri-

“Urbagri4Women” – custeado pela linha de financiamento

buição e apoio dos portugueses a organizações da natureza da

“Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF)”. Este foi, igual-

AIDGLOBAL contínua a ser reduzido. Destaca-se, a título de

mente, o ano em que foram transferidos os cofinanciamentos

exemplo,

relativos às Fases II dos “Jovens na Política – Participar para a

de Mahuntsane”, cujo valor que se desejava angariar eram 7000

Cidadania Global” e “Education For Glocal Issues” e, ainda, do

euros não foi possível recolher e, também não foi conseguida a

“Redes para o Desenvolvimento: Educação Global para uma

verba necessária para se poder enviar um contentor para Moçam-

Cooperação mais Eficiente”, tendo, neste último, a AIDGLO-

bique que permitiria a criação de novas bibliotecas escolares e o

BAL sido convidada a participar nas atividades formativas.

reforço das já existentes.

do

projeto

europeu,

iniciado

em

2016,

No

a

entanto,

graças

campanha

ao

“Vamos

programa

Construir

de

a

estágios

Biblioteca

Enquadrado no convite que a Câmara Municipal de Loures dirigiu Sempre com a mesma atitude, a nossa Organização investiu
à AIDGLOBAL para ser entidade formadora no âmbito do projeto fortemente em encontrar soluções que permitissem fazer face à
europeu “Amitie Code”, a verba desta prestação de serviços en- necessidade permanente de se garantir a sua sustentabilidade,
trou na conta bancária em 2017, a acrescer o facto de se perspe- reforçando e desenvolvendo novas parcerias nacionais e internativar a continuidade da prestação deste serviço em 2018. Tudo cionais, diversificando as linhas de financiamento a que concorreu
isso contribuiu, a par dos novos projetos, para uma maior estabili- e alargando a sua aposta em iniciativas de angariação de fundos.
dade financeira e permitiu-nos não só fixar uma equipa técnica
como também constituir oportunidade relevante para promover os
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Foi o caso da campanha “SIBS Solidário”, que permitiu que, através
das caixas multibanco, os cidadãos doassem dinheiro à nossa
ONGD. A prova disso está espelhada nas receitas que a Organização teve no valor de 12.012,00 € 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 Calouste Gulbenkian às atividades de animação da leitura e
da Fundação GALP na aquisição dos nossos postais de Natal. 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 140.429,06 meticais correspondentes a cerca
de 1.897,69 € das receitas, o que viabilizou a realização de várias
atividades. Não obstante a aposta na continuidade de contactos
institucionais tendo em vista a angariação de fundos e de novas
parcerias, o balanço da delegação foi positivo, tendo tido o Resultado Líquido de 59.364,12 meticais, ou seja, 802,21 €.
Na sede, em Portugal, apresenta-se um Resultado Liquido Positivo
no montante de 14.951,48 €, após integração do Resultado 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 2017, podendo 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.
A Presidente da Direção
Susana Damasceno
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