Hoje é tempo de celebrar, mas também de lembrar que, para cumprirmos os nossos sonhos e
ultrapassarmos os seus obstáculos, é preciso agir, um agir com coragem e determinação.
Agir, Incluir e Desenvolver são as linhas de força da AIDGLOBAL, que iniciou o seu percurso a 4
de novembro de 2005 e, desde então, tem procurado dar o melhor de si, em prol de um
mundo mais justo, igualitário e sustentável, entendendo, desde sempre, que a melhor via
possível seria através do incentivo, da promoção e da melhoria da Educação. É indubitável que
a Educação desempenha um papel primordial na sociedade, com o seu poder de promover a
alteração de valores, de atitudes e de comportamentos, face aos desafios do quotidiano.
A Mudança Acontece pela Educação…
A AIDGLOBAL regozija-se da obra que, ao longo dos 14 anos da sua existência, tem vindo a
levar a cabo, no contexto educativo, que, num breve balanço, tem o prazer de dar a conhecer.
PORTUGAL - 20 projetos realizados, 9 recursos pedagógicos elaborados, 4 publicações
científicas divulgadas, 7083 alunas e alunos envolvidos, 595 professoras e professores
especializados, 215 funcionárias e funcionários públicos formados, 1146 crianças e jovens
sensibilizados, 42 mulheres migrantes capacitadas.
MOÇAMBIQUE – 7 projetos realizados, 129 computadores entregues, 50 mil livros doados, 3
Bibliotecas Municipais apoiadas (Chibuto, Xai-Xai e Chokwé), 27 bibliotecas escolares criadas
(11 Bibliotchovas, 10 Maletas de Leitura e 6 em Edifício), 680 professoras e professores, a par
de técnicos, capacitados em atividades bibliotecárias, 29 194 alunas e alunos com acesso a
livros em bibliotecas escolares, 165 sessões de animação da leitura efetuadas em escolas, 90
sessões de animação da leitura realizadas no hospital rural do Chibuto para 2295 jovens
mães e grávidas, 1215 livros de iniciação à leitura, entregues no hospital rural, um por cada
bebé nascido.
O espelho de todo este nosso trabalho estará, a partir de agora, visível na nova página oficial
da AIDGLOBAL, que lançamos, hoje, por ocasião do nosso aniversário.
Aceda aqui: https://aidglobal.org/
É por todos estes resultados que agradecemos o apoio diário de quantos trabalham a nosso
lado, as nossas equipas fixas com voluntários, aqui, no Conselho de Lisboa, no Porto Santo, no
Chibuto, e onde as nossas atuações específicas os requerem e para quem deixamos um abraço
de reconhecimento. Também, é altura de manifestarmos publicamente o nosso agradecimento
profundo aos artistas, instituições e empresas que, solidariamente, dão o seu contributo e
patrocínio às nossas realizações que estão na base da angariação de fundos para
prosseguirmos com os nossos projetos e práticas de apoio.
Bem hajam pela vossa solidariedade.
A presidente da Direção
Susana Damasceno

