Campanha “Embaixadores da Leitura” está de volta
A AIDGLOBAL volta a realizar a iniciativa
"Embaixadores da Leitura" que promove a criação e o
equipamento de bibliotecas escolares no Chibuto, em
Moçambique, onde o acesso ao livro é de apenas 10%.
Esta campanha integra o programa “Passaporte para a
Leitura”, que já assegurou a criação e/ou equipamento
de 27 bibliotecas e disponibilizou mais de 50 mil livros.
Saiba como pode ser um Embaixador da Leitura e
apadrinhar uma Biblioteca, aqui.

............................................
Peddy-paper e seminário do projeto “Education for GloCal Issues”
No âmbito do projeto “Education for GloCal Issues”, a
AIDGLOBAL dinamizou um peddy-paper sobre os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Esta
atividade teve lugar na Biblioteca do Agrupamento de
Escolas de Arraiolos e, nela, participaram cerca de 50
alunos.
A AIDGLOBAL participou ainda no Seminário “O
Exercício da Cidadania Global: diferentes atores, diferentes ações”, que decorreu no
dia 24 de janeiro na Universidade de Évora. Neste encontro apresentou o recurso
pedagógico “A Mochila do Soldado”, como exemplo de boas práticas.
Saiba mais sobre o projeto “Education for GloCal Issues” aqui.

............................................
AIDGLOBAL integra dois novos projetos europeus
2018 será um ano de desafios para a AIDGLOBAL, que
integra dois novos projetos europeus. Walk the (Global)
Walk pretende potenciar o envolvimento dos jovens nos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a
Cidadania Global. Já o programa GVETS, cuja reunião
inicial aconteceu no mês de Janeiro em Budapeste, terá
7 organizações de 7 países da União Europeia a

trabalharem em prol de um maior apoio e proteção a crianças migrantes e
refugiadas.
Saiba mais sobre os novos projetos aqui e aqui.

Reunião de coordenação de Urbagri4Women em Chipre
A terceira reunião de coordenação do projeto
Urbagri4Women teve lugar entre os dias 15 e 17 de
janeiro, em Nicósia, Chipre. Estiveram presentes as 7
Organizações parceiras, incluindo a AIDGLOBAL. Foi
feito um balanço do primeiro ano da iniciativa e
delineadas as próximas atividades.
Saiba mais sobre esta reunião aqui e sobre o projeto Urbagri4Women aqui.

............................................
NA PRIMEIRA PESSOA
Entrevista a Sofia Pinto Coelho,
diretora da Postalfree, uma empresa
de distribuição de publicidade que tem
apoiado as várias campanhas e
eventos da AIDGLOBAL ao longo dos
anos.
1. A Postalfree tem vindo a apoiar
a AIDGLOBAL em diferentes
campanhas e eventos. Como se
iniciou esta colaboração e qual a
razão por que se mantém ao longo
destes anos?
A parceria entre a AIDGLOBAL e a
Postalfree teve início no ano de 2009
com o evento “O Fado Acontece” e
mantém-se até hoje devido ao facto de
acreditarmos que a missão da
Organização é essencial para a
promoção da formação e educação
bem como para o Desenvolvimento.
2. Uma empresa ligada à
publicidade com forte sentido
inovador associa-se a uma
Organização determinada em
contribuir para uma Educação de
Qualidade. Que importância tem
para si, enquanto CEO fundadora
da Postalfree, envolver-se na luta

3. A campanha “Embaixadores da
Leitura” tem como objetivo
angariar fundos para criar, equipar
e apoiar bibliotecas escolares e
municipais no distrito do Chibuto,
em Moçambique. O que levou a
Postalfree a tornar-se parceira,
uma vez mais, desta iniciativa?
O que levou a Postalfree a tornar-se
parceira nesta iniciativa foi a
possibilidade de ajudar eliminar
barreiras através da promoção da
leitura.
4. "Embaixadores da
Leitura" incentiva instituições,
empresas e particulares a
apadrinharem uma Biblioteca no
Chibuto, onde o acesso ao livro é
de apenas 10%. Que mensagem
gostaria de deixar aos nossos

pela promoção da Educação e da
Cidadania Global?

leitores, no âmbito desta
campanha?

A educação e a literacia são essenciais
para o Desenvolvimento de qualquer
sociedade. Desta forma, acreditamos
que a sua promoção e dinamização são
importantes para todos os que se
interessam por esta causa.

A mensagem que gostaríamos de
transmitir é que este tipo de iniciativas
são essenciais para a promoção da
Educação e do Desenvolvimento,
potenciando o conhecimento e o
pensamento crítico. A leitura e a
escrita estão na origem de uma boa
comunicação.

