Doações portuguesas chegam a instituições moçambicanas
Livros, computadores e mobiliário diverso, para
equipar as bibliotecas, e outros bens, como roupas e
brinquedos, já chegaram a 9 instituições do Distrito
do Chibuto, entre as quais, bibliotecas escolares,
municipais e associações locais de apoio a crianças
órfãs e vulneráveis.
Este material vai permitir que a AIDGLOBAL contribua
para uma educação de qualidade em Moçambique,
através da criação de mais 11 bibliotecas e do reforço de 4 bibliotecas municipais e de 6 bibliotecas
escolares.
Acompanhe aqui a distribuição de todo o material e os testemunhos dos beneficiários.

Resultados positivos do projeto “Educar

“Viagens pela Leitura” no Chibuto

para Cooperar” – (3ª ed.) Loures

Feito o balanço do primeiro ano do projeto
“Educar para Cooperar” - (3ª ed.), no concelho

Durante os meses de junho, julho e agosto, a

de Loures, a AIDGLOBAL anuncia os resultados

AIDGLOBAL entregou 10 bibliotecas móveis e

positivos.

desenvolveu atividades de animação da leitura
com crianças, em escolas do Distrito do

O projeto conseguiu, ao longo do ano letivo de
2013/2014, aumentar o nível de envolvimento

Chibuto, onde contou com a colaboração

e conhecimento de professores e alunos sobre

especial das voluntárias Madalena Marques e

as

Adelaide Rodrigues.

temáticas

de

Cidadania

Global,

no

Agrupamento de Escolas de Catujal-Unhos.
A AIDGLOBAL desenvolveu um diário de bordo
Saiba mais aqui.

desta fantástica aventura que intitulou de
“Viagens pela Leitura”.
Veja tudo aqui.

Paulo André de Sousa na primeira pessoa
O Grupo Visabeira, SGPS, SA, nasceu em 1980,
em Viseu, Portugal, onde mantém a sua sede,
e é hoje uma holding multinacional organizada
em

cinco

Visabeira

sub-holdings
Indústria,

(Visabeira
Visabeira

Global,
Turismo,

Visabeira Imobiliária e Visabeira Participações
Financeiras), com uma presença destacada
em

dez

países,

comercializando

os

seus

produtos e serviços em mais de cinco dezenas
de nações, nos cinco continentes.

A Visabeira tem vindo a apoiar a AIDGLOBAL

Devido ao exponencial sucesso e crescimento

nas deslocações a Moçambique, considerando

dos seus negócios, o Grupo Visabeira alargou a

que o trabalho da nossa Organização, nesse

sua oferta e internacionalizou a sua atuação,

país africano, mais concretamente o projeto

garantindo

“Passaporte para a Leitura” “reveste-se de

hoje

um

posicionamento

multinacional, multissetorial e multidisciplinar.

especial

Além disso, o Grupo assumiu-se como um elo

conhecimento e de ideias tem de começar o

forte na ligação com a sociedade, garantindo

mais cedo possível, pois só assim se podem

uma

desenvolver os quadros e empreendedores de

postura

de

elevada

e

consciente

importância.

A

transmissão

de

responsabilidade social, como relata Pedro

amanhã,

André de Sousa, Administrador do Grupo em

condições de futuro e criar uma identidade

Moçambique. “Através da sua política de

sociocultural

Responsabilidade Social, o Grupo Visabeira

objetivos de melhoria partilhados. Os livros

promove

visam

constituem um dos melhores instrumentos

impulsionar o desenvolvimento dos mercados

para atingir essas metas. Por outro lado, a

em que atua, contribuindo para a maximização

associação a esta iniciativa reflete, também, a

do potencial humano local e, simultaneamente,

ideia de simbiose e de desenvolvimento global

para a própria sustentabilidade das suas

entre as empresas do Grupo e os países onde

empresas. Um processo que passa por uma

este marca presença.

cada

recursos

Segundo Pedro André de Sousa, é muito

laborais, pela criação de projetos de apoio

importante “dotar as próximas gerações das

social aos colaboradores e às comunidades

competências necessárias para enfrentar os

vez

diversas

melhor

iniciativas

formação

que

dos

oferecer
forte

aos
e

jovens

melhores

participativa,

com

onde se inserem e por uma particular atenção

desafios do futuro. “Cuidar hoje a pensar no

à literacia infantil.

amanhã”.

