APOIAR A AIDGLOBAL É AINDA MAIS FÁCIL!
A AIDGLOBAL inicia duas novas campanhas de angariação de fundos: IRS
Solidário, que tem como mote “A Educação não tem preço / O seu Apoio
não tem Custos” e SIBS Solidário, acessível em todas as caixas ATM da
rede Multibanco em todo o país.
Através da Campanha IRS Solidário, o contribuinte poderá selecionar, sem
quaisquer custos, o destino da fração autorizada dos seus impostos. A
doação não acarreta qualquer encargo, dado que a percentagem do imposto
(0.5%) é retirada ao Estado, que a receberá caso não demonstre a sua
vontade de a doar à AIDGLOBAL. A entrega/validação do IRS ocorre entre
1 de abril e 30 de junho, mas o contribuinte tem a possibilidade de antecipar
a consignação fiscal até 31 de março. Pode fazê-lo no Portal das Finanças.
Saiba como aqui!
A Campanha SIBS Ser solidário permite efetuar uma simples transferência
bancária de qualquer montante superior a 1€, a partir de qualquer ATM da
rede MULTIBANCO em Portugal, para a conta de Donativos da
AIDGLOBAL, basta seguir as instruções indicadas no ecrã.
Estas duas campanhas permitem a implementação dos nossos projetos na
área da Educação para uma Cidadania Global junto de crianças e jovens
portugueses, bem como na Promoção da Literacia, em Moçambique,
através da criação e equipamento de bibliotecas, atividades de animação da
leitura e capacitação de técnicos.

Workshops de liderança nas
escolas parceiras

Reunião de Coordenação do
"Conectando Mundos" em Florença

De acordo com o previsto no “Walk the
(Global) Walk”, que tem como objetivo
alargar os espaços de promoção da
Cidadania ativa por parte dos jovens
europeus e potenciar o seu envolvimento
em
torno
dos
Objetivos
de
Desenvolvimento Sustentável (ODS),
realizaram-se 5 workshops envolvendo as
11 escolas-parceiras do Município de Vila
Franca de Xira.

A segunda reunião de coordenação
internacional
da
16ª
edição
do
projeto “Conectando Mundos” decorreu
nos dias 24 e 25 de fevereiro, em Florença,
Itália. A OXFAM Itália organizou e acolheu o
evento, tendo estado presentes os restantes
parceiros do consórcio, com o propósito de
se fazer o ponto da situação do projeto e
planear os próximos passos, em particular o
Encontro Final de Professores, que se
realizará em Lisboa.

AIDGLOBAL promove Encontro
de Professores Bibliotecários

Educação para a Cidadania
Global no Porto Santo e na
Madeira

No dia 6 de março, a AIDGLOBAL
escreveu mais um capítulo na história da
promoção da leitura em Moçambique ao
realizar o 6º Encontro de Professores da
Rede de Bibliotecas Escolares do Distrito

O Concurso “Educar para Cooperar –
Agora Tu!” atribuiu 6 prémios e 1 menções
honrosas a projetos de Educação para o
Desenvolvimento e Cidadania Global

do Chibuto (RBEDC),
Secundária do Chibuto.

na

Escola

(EDCG) que serão desenvolvidos no Porto
Santo e na Madeira, entre março e junho
de 2020.

