Campanha IRS Solidário "Não Paga Mais Nem Recebe Menos"
No âmbito da entrega da declaração de IRS, a
ocorrer de 1 de abril a 31 de maio de 2017, a
AIDGLOBAL lança a campanha "Não Paga Mais Nem
Recebe Menos", iniciativa que permite que o
contribuinte escolha, sem quaisquer custos, o
destino da fração autorizada dos seus impostos.
Saiba como aqui.

.......................................................
AIDGLOBAL cria a comunidade online “ACT Global”
A AIDGLOBAL criou, no âmbito do projeto "Jovens na
Política - Educar para a Cidadania Global", a página de
facebook “ACT Global”, comunidade de conteúdos
informativos e pedagógicos sobre Educação para a
Cidadania

Global,

dirigida

a

jovens,

juventudes

partidárias e comunidade em geral.
Saiba mais aqui.

.......................................................
Arranca formação para professores
em Évora

Iniciativa Ser Solidário 2017

No âmbito do projeto "Education for GloCal
Issues", a AIDGLOBAL iniciou a ação de
formação

“A

Objetivos
Sustentável

Cidadania
de
na

Global

e

os

Desenvolvimento
Escola”,

a

decorrer

Apoiar a AIDGLOBAL tornou-se ainda
mais cómodo e mais fácil. De 1 de
fevereiro de 2017 a 31 de janeiro de
2018, é possível efetuar uma simples
transferência

bancária

de

qualquer

quinzenalmente, até ao mês de março, na

montante superior a 1€, a partir de

Escola EB 2,3 Conde de Vilalva, em Évora.

qualquer Caixa MULTIBANCO do país.

Saiba tudo aqui.

Saiba mais aqui.

.......................................................
Na primeira pessoa
Entrevista

a

Maria

Antónia

Saldanha, Diretora de Marca e
Comunicação do Grupo SIBS, no
âmbito da Campanha Ser Solidário
2017.
O

que

é

a

iniciativa

SER

SOLIDÁRIO?

Qual a adesão dos portugueses a

O serviço Ser Solidário foi criado em
fevereiro de 2005 com o propósito de
recolher fundos para as Organizações
Não

Governamentais

para

o

Desenvolvimento (ONG) portuguesas
que estavam a ajudar as vítimas do
Tsunami que devastou o Sudoeste
Asiático. Dado tratar-se de uma ação
orientada

àquela

catástrofe,

foi

descontinuado em abril desse ano.

este serviço disponibilizado pela
SIBS?
Ao longo dos anos, os portugueses têm
vindo a mobilizar o seu apoio a
diversas

Instituições

através

desta

operação, tendo o Ser Solidário já
beneficiado mais de 65 entidades, que
angariaram mais de 80 mil donativos,
num valor total de cerca de 2,8 milhões
de euros.
Entre 1 de fevereiro de 2016 e 31 de

No final de 2008, dando seguimento a
diversos

pedidos

no

sentido

de

possibilitar a angariação de donativos
através da Rede MULTIBANCO, a SIBS
decidiu

reativar

o

serviço

“Ser

janeiro de 2017, foram angariados
mais de 9.100 donativos, num valor
total de cerca de 320 mil euros, o que
representa

um

valor

médio

por

donativo de cerca de 35 euros.

Solidário”. Desta forma, Instituições
Particulares de Solidariedade Social
(IPSS) e ONG poderiam ter acesso a
um canal privilegiado de recolha de
donativos e contribuições - cerca de
12.500 Caixas Automáticos da Rede
MULTIBANCO distribuídos por todo o
País.

Como vê o futuro da iniciativa SER
SOLIDÁRIO?
O serviço Ser Solidário enquadra-se no
conjunto de ações de responsabilidade
social desenvolvidas no âmbito do
projeto SIBS Solidária. Desde sempre,
a SIBS assume um papel ativo no
apoio a causas e projetos que visam a

construção e a promoção de uma

países do mundo, a SIBS, cumprindo a

sociedade melhor e mais equitativa.

sua missão de contribuir para o bem-

Os portugueses usam o MULTIBANCO

estar social, promovendo eficiência nos

no seu dia a dia para efetuar inúmeras

serviços

operações pelo que acreditamos que a

nomeadamente

confiança

pagamentos,

e

disponibilidade

deste

financeiros

e

na

similares,
área

dos

através

serviço irá continuar por forma a

disponibilização

facilitar a recolha de donativos.

tecnológicas

de
e

da
soluções

processos

que

combinem segurança, conveniência e
Uma mensagem que, no âmbito

inovação, associa-se à AIDGlobal na

desta nova edição, queira deixar

prossecução do seu objetivo central de

aos leitores da AIDGLOBAL.

elevar

Numa Era em que é cada vez mais

Comunidade

visível a disparidade de acesso à

Portuguesa (CPLP).

educação e informação nos diversos

os

níveis

de

de

Países

literacia
de

na

Língua

