Campanha IRS "Não paga mais nem recebe menos"

A AIDGLOBAL lança uma campanha para
informar os cidadãos sobre o modo de
preencher,
de
forma
solidária,
a
sua declaração de rendimentos.
Dedique apenas um minuto a registar o
número de Identificação de Pessoa
Coletiva - 507 501 063 - da nossa ONG.
Estará a contribuir para expandir os
valores da Cidadania Global e a melhorar
o acesso ao livro, em Moçambique.
Veja como fazer aqui!
.......................................................................................................................................................................
.......

Palácio das Galveias acolhe
"Formiga Juju e o Sapo Karibu"

A Formiga Juju e o seu amiguinho, o
Sapo Karibu, convidam todas as
crianças e pais a visitarem o Palácio
das Galveias, no dia 22 de fevereiro,
para a sessão de lançamento da sua
última aventura.
Este novo conto abordará, de forma
divertida, a não discriminação pela
diferença e mostrará a todas as
crianças que é possível comunicar
sem voz, usando as mãos.

FLAD apadrinha
Contentor Solidário

A
Fundação
Luso-Americana
para
o
Desenvolvimento decidiu apadrinhar o envio do
terceiro contentor para Moçambique, que já conta
com mais de 7.000 livros, dicionários e outros
materiais educativos.
Tudo o que foi reunido destina-se a bibliotecas
escolares e municipais do Chibuto, Xai-xai,
Chókwè e Nacala.
Saiba mais aqui.

Saiba mais aqui!
...................................................................

..........................................................................................

Charles Buchanan na primeira
pessoa
O Engenheiro Charles Buchanan foi,
desde
1988,
Administrador
da
Fundação Luso-Americana para o
Desenvolvimento, responsável pelas
áreas da Ciência e Tecnologia e do
Ambiente. Recebeu do governo
americano a condecoração A.I.D.
Meritorious Honor Award e do Estado
Português a Medalha da Ordem do
Infante D. Henrique.
"Para mim e muitos outros, a
educação é fundamental para o
crescimento e avanço social e
económico, pessoal e nacional. É a
chave do sucesso individual e
coletivo. A FLAD, mais do que outra
coisa, dedica um especial esforço em
prol da educação, em todas suas
formas, apoiando, também,
bolseiros, investigação e outras
áreas.
Eu sabia que FLAD tinha muitos
livros
antigos,
sobre
história,
cultura, sociedade, ciência, e outros
domínios,
para distribuição ao
público, que estavam em depósito
sem que ninguém se interessasse
em distribuí-los. Achei uma pena e
um grande desperdício. Eu conhecia
o
projeto
da AIDGLOBAL e
as
necessidades
dos
jovens,
em
Moçambique. Entendi a importância
do programa da AIDGLOBAL e soube
que estabelecia parcerias com outros
países doadores como os EUA.

Era óbvio que a FLAD podia contribuir com muitos
livros. Portanto, foi um passo útil: a FLAD
distribuía os seus livros e isso constituía uma
doação
útil
para
os
jovens
de
Moçambique. Felicitamos
a
Susana
e
a
AIDGLOBAL por esta inteligente iniciativa.
As relações de parceria entre as ONG para o
Desenvolvimento são essenciais para criar uma
massa crítica e redes necessárias para conseguir,
em conjunto, o impacto pretendido, com baixos
custos e gestão eficiente. Cada parte de uma
parceria contribui com talentos diferentes e
conhecimentos complementares para ultrapassar
as muitas barreiras e obstáculos que existem em
países em vias de desenvolvimento."

