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EDITORIAL
"Estou procurando um lugar que necessite de muitas reformas e consertos,
mas que tenha fundações sólidas. Estou disposto a demolir paredes, construir
pontes e acender fogueiras. Tenho uma grande experiência, um monte de
energia, um pouco dessa coisa de ‘visão’ e não tenho medo de começar do
zero". Steve Jobs (Currículo no site Mac da Apple)
No ano após a primeira década da fundação da nossa Organização, o mundo anuncia os primeiros passos da ultrapassagem da crise global.
Paulatinamente…
A recuperação é, efetivamente, lenta e a facilidade não toca
a todos.
A AIDGLOBAL, consciente das suas “fundações sólidas”,
sabendo dispor de “um monte de energia” e de uma certa
“visão” está, igualmente, disposta a “demolir paredes”, a
“construir pontes” e a ”acender fogueiras” na senda de um
mundo mais justo e sustentável, por via da Educação para a
Cidadania Global.

Os limites da ação da AIDGLOBAL estendem-se a países
integrantes da CPLP, sendo que, de momento e devido a
condicionalismos de ordem económica, as suas atividades
se centrem em Moçambique, dando continuidade ao trabalho encetado em 2005 e sobretudo em 2008, quando criou
as linhas gerais do que, posteriormente, se tornaria no seu
maior programa de intervenção nesse país - “Passaporte
para a Leitura”- que baliza toda a atuação tanto ao nível da
promoção da leitura como da literacia digital, através da
criação e equipamento de bibliotecas, de atividades de animação da leitura e da capacitação de professores e técnicos, nestas áreas.

Todavia, o ano de 2016 não vai ser fácil, mas “obstáculos
são aquilo que vemos quando afastamos os nossos olhos
do objetivo”, como dizia Henry Ford. Sendo que as metas da
Organização visam dar continuidade a duas áreas prioritárias que estão na génese da sua fundação - Educação para
a Cidadania Global e Cooperação para o Desenvolvimento a AIDGLOBAL propõe-se, fundamentalmente, promover
atividades de sensibilização para os problemas do desenvolvimento e desigualdades, junto de professores, alunos e
outros elementos da comunidade educativa de seis concelhos do distrito de Lisboa, através do Projeto “Educar para
Cooperar: a Rota Histórica das Linhas de Torres e a Cidadania Global” (2015-2017) bem como junto de todas as
outras crianças da sociedade portuguesa, dinamizando o
Movimento Formiga Juju, com a leitura de contos da formiga
moçambicana, em várias bibliotecas, escolas e instituições.

Se bem que o 11º ano de atividade da AIDGLOBAL traga
algumas incertezas em relação à sustentabilidade da sua
filial moçambicana, fundada em 2009 , e pilar fundamental
do cumprimento da missão, a Organização prevê colaborar
no alargamento da Rede de Bibliotecas Escolares do distrito do Chibuto, providenciando a criação da 28ª biblioteca,
com a construção de uma sala na Escola Primária 1º e 2º
Graus de Mahuntsane, de forma a torná-la numa biblioteca
escolar ao serviço da comunidade educativa. A AIDGLOBAL propõe-se continuar a efetuar, ao longo do ano de
2016, a monitorização das bibliotecas criadas em parceria
com o Serviço Distrital de Educação do Chibuto apoiadas
por si, designadamente no que diz respeito ao acompanhamento e apoio à catalogação dos livros, elaboração e cumprimento do plano de atividades de cada biblioteca e dinâmicas de animação da leitura com os alunos.

Será, igualmente, em 2016, que a AIDGLOBAL continuará
a cooperar, a nível internacional, com Organizações europeias suas congéneres como parceira do Projeto “Despertar
para a Educação Global”/ ”Facilitating Global Learning”, com
a duração de três anos, que visa disseminar os valores da
Educação para a Cidadania Global, a nível europeu, através
de ações de formação e de um manual sobre Educação
para a Cidadania Global para organizações da sociedade
civil europeia, a ser lançado por ocasião do final do projeto,
em março de 2016, nos três países parceiros: Portugal,
Alemanha e Roménia.

E, para terminar, comungando, ainda, com Steve Jobs, a
AIDGLOBAL crê que “para se ter sucesso, é necessário
amar de verdade o que se faz. Caso contrário, levando
em conta apenas o lado racional, você simplesmente
desiste.”
A AIDGLOBAL está pronta a continuar…
A Presidente da Direção
Susana Damasceno
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PROJETOS A REALIZAR EM PORTUGAL

Projeto

Educar para Cooperar: A Rota Histórica das Linhas de Torres e a Cidadania Global

Objetivos

O objetivo geral é contribuir para que cidadãos de seis municípios compreendam as causas
relacionadas com os problemas do desenvolvimento, a partir do património dos seus concelhos, com vista à promoção de uma Cidadania Global ativa na construção de sociedades
mais justas, equitativas e sustentáveis.
Neste projeto, destaca-se o tema das Invasões Francesas em território português, no séc.
XIX, na medida em que a luta contra o domínio francês teve profundas repercussões sociais,
económicas e ambientais. Apesar de Portugal ter garantido a independência, o país ficou em
extrema pobreza e os recursos naturais de parte do território foram destruídos. Partindo
deste contexto, os beneficiários do projeto serão levados a refletirem sobre as causas atuais
da guerra, da pobreza, das desigualdades sociais, do desrespeito pelos direitos humanos e
sobre o contributo de cada um para minorar as suas consequências.

Duração

24 meses (de setembro de 2015 a agosto de 2017).

Contexto

“Educar para Cooperar: a Rota Histórica das Linhas de Torres e a Cidadania Global” pretende
dar continuidade ao trabalho que a AIDGLOBAL tem desenvolvido ao nível da Educação para
a Cidadania Global (ECG) e, assim, contribuir para que cidadãos de seis municípios compreendam as causas relacionadas com os problemas do desenvolvimento, a partir do património
dos seus concelhos, com vista à promoção de uma Cidadania Global ativa na construção de
sociedades mais justas, equitativas e sustentáveis.

Atividades previstas



6 Ações de Formação;



Workshops sobre Educação para a Cidadania Global;



Resultados esperados

Estudo sobre a ligação do património da Rota Histórica das Linhas de Torres à
Cidadania Global;



Maleta Pedagógica para suporte às visitas de estudo;



Círculos de Aprendizagem;



6 Semanas de Educação para o Desenvolvimento;



Criação de percursos de Geocaching sobre Cidadania Global;



Conferência “A Rota Histórica das Linhas de Torres e a Cidadania Global”.



Integração da ECG no contexto de sala de aula, em 12 turmas dos 2º e 3º ciclos;



Participação das seis professoras em Encontros e Conferências, a nível nacional;



Desenvolvimento de recursos e formação de alunos, professores e atores de desenvolvimento local de seis municípios para as temáticas e valores da ECG.

Parceiros

Câmaras Municipais de: Arruda dos Vinhos, Loures, Mafra, Sobral de Monte Agraço, Torres
Vedras e Vila Franca de Xira. Centro de Formação de Professores Loures Oriental.

Financiamento

Camões – Instituto da Cooperação e da Língua.
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Projeto

Despertar para a Educação Global / Facilitating Global Learning

Objetivos

O projeto tem como finalidade formar as Organizações da Sociedade Civil (OSC) da
Alemanha, de Portugal e da Roménia, que estejam envolvidas ou interessadas na promoção
dos projetos de Educação para a Cidadania Global (ECG), assim como publicar um manual
que sistematize as experiências / aprendizagens decorrentes do curso de formação-modelo
em Cidadania Global, que teve lugar no 2º ano do projeto, para ser replicado futuramente
destinado a agentes multiplicadores. O objetivo é que este curso, com foco na análise das
questões relacionadas com o desenvolvimento sustentável e a dimensão social da globaliza-

Duração

36 meses (de abril de 2013 a março de 2016).

Contexto

Nos três países-alvo, existem várias Organizações da Sociedade Civil (OSC) e várias Organizações Não Governamentais (ONG) que trabalham na área da sensibilização, no âmbito da
Educação para a Cidadania Global, a nível local ou regional, organizando campanhas, apresentações, eventos públicos, workshops, etc. Dado que a maior parte deste trabalho é realizado por voluntários sem a formação adequada, o projeto visa, também, colmatar as necessidades de formação. Foi feita uma prospeção das carências a este nível.

Atividades previstas

• Elaboração de um manual.

Resultados esperados

Publicação e disseminação de um manual em língua inglesa e posterior tradução para Português, Romeno e Alemão, a partir da sistematização de experiências/aprendizagens decorrentes da realização do curso de formação e respetivo material de apoio no domínio da Educação
para a Cidadania Global, disseminação do conceito de Educação para a Cidadania Global e do
conteúdo do curso pelos países parceiros, melhoria das condições políticas para a Educação
para a Cidadania Global nos países participantes e implementação de um sistema eficiente e
operacional para as relações públicas, a administração, acompanhamento, avaliação e contro-

Parceiros

• Dachverband Entwicklungspolitik Baden-Württemberg (DEAB), Alemanha;
• Forum for international development + planning (finep), Alemanha;
• Entwicklungspädagogisches Informationszentrum E-PiZ im;
• Arbeitskreis Eine Welt Reutlingen e.V., Alemanha;
• Instituto Marquês de Valle Flôr, Portugal;
• APSD –Agenda 21, Roménia.

Financiador

“Despertar para a Educação Global” é a tradução do projeto “Facilitating Global Learning”,
cofinanciado pela Comissão Europeia e pelo Camões – Instituto da Língua e da Cooperação
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Projeto

Movimento da Formiga Juju

Objetivos

O Movimento da Formiga Juju pretende alargar o acesso ao livro a crianças com poucas
possibilidades, assim como promover a leitura e fomentar o processo criativo para que elas
possam criar as suas próprias histórias. Em Portugal, a AIDGLOBAL abraçou este movimento para levar a mais crianças os valores da Cidadania Global, através da leitura dramatizada dos contos desta formiga moçambicana, em escolas, bibliotecas e livrarias de
Portugal.

Duração

12 meses.

Contexto

A Formiga Juju, protagonista de três contos infantis - “A Formiga Juju na Cidade das
Papaias”, “A Formiga Juju e o Sapo Karibu” e “A Formiga Juju e o Professor Moskito” empresta a sua voz à promoção de valores como a solidariedade, a diversidade, a criatividade, a união, a inclusão, a participação, a defesa do meio ambiente e a cidadania, valores
que a AIDGLOBAL tem vindo a trabalhar através dos seus projetos de Educação para a
Cidadania Global.

Atividades previstas

• Realização de 5 leituras do conto em instituições de ensino, bibliotecas e/ou livrarias ;
• Sensibilização de cerca de 150 crianças e adultos para as questões da Educação para a
Cidadania Global.

Parceiros

Livrarias, editoras, escolas, colégios, museus e bibliotecas municipais.

Financiamento

Doações de empresas, instituições e particulares.
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PROJETOS A REALIZAR EM MOÇAMBIQUE

Iniciativa

Monitorização e Acompanhamento das Bibliotecas Móveis

Objetivos

As Bibliotchovas e as Maletas de Leitura– bibliotecas móveis – destinam-se a escolas que não
dispõem de espaço físico para acolher uma biblioteca. O objetivo deste projeto consiste em
promover ambientes propícios à alfabetização. Depois de distribuídas, a monitorização e
acompanhamento visam capacitar professores e técnicos bibliotecários em gestão de bibliotecas, promoção da leitura e mobilização de recursos bibliográficos bem como fortalecer a capacidade estratégica para a mobilização de materiais de leitura e para o incentivo à alfabetização
e criar modelos adaptados ao contexto, para a criação de um ambiente propício à leitura, de
fácil acesso e com materiais de aprendizagem adequados. A monitorização realizou-se ao
longo do ano de 2015, estando prevista a sua continuidade em 2016.

Duração

De janeiro de 2016 a dezembro de 2016

Contexto

A AIDGLOBAL foi pioneira na criação do modelo e conceito de Bibliotchova, uma biblioteca
móvel que tem por base um tchova característico de Moçambique e se destina a escolas que
não tenham espaço físico para acolher uma biblioteca. Foram construídas onze Bibliotchovas,
dez das quais financiadas pela UNESCO, e entregues, em 2014, a escolas do Distrito do
Chibuto. A doação da primeira Bibliotchova, financiada pela Rede de Bibliotecas Escolares do
Ministério da Educação de Portugal, ocorreu no ano de 2011.
O projeto “Maletas de Leitura” surge como uma extensão ao projeto “Mabuko Ya Hina”, uma
iniciativa da Rede de Bibliotecas Escolares de Portugal (RBE) que, através do Ministério da
Educação de Moçambique (MINED) e da Escola Portuguesa de Moçambique – Centro de
Ensino e Língua Portuguesa (EPM - CELP), faz chegar a 10 escolas que não dispõem de espaço para acolher uma biblioteca e às comunidades integradas uma Maleta de Leitura contendo cerca de 150 livros infantojuvenis.

Resultados esperados

- Monitorização das 11 Bibliotchovas e das 10 Maletas de Leitura;
- Supervisão das atividades de leitura prevista nos Planos de Atividades;
- Realização de dois encontros com os professores e formadora da Escola Portuguesa de
Moçambique - Centro de Ensino e Língua Portuguesa (EPM - CELP).

Parceiros

Conselho Municipal do Chibuto, Conselho Municipal do Chókwè, Serviço Distrital de Educação,
Juventude e Tecnologia do Chibuto (SDEJT), Rede de Bibliotecas Escolares, Escola
Portuguesa de Moçambique — Centro de Ensino e Língua Portuguesa (EPM-CELP).

Financiador

Fundos próprios
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Projeto

Escola Primária Completa de Mahuntsane

Objetivos

No âmbito do programa “Passaporte para a Leitura”, está prevista a reabilitação de um
espaço já existente na Escola Primária Completa de Mahuntsane, de forma a torná-lo numa
biblioteca escolar ao serviço da comunidade educativa.

Duração

Setembro 2016 - Março 2016

Contexto

A Escola Primária Completa de Mahuntsane, situada no Distrito do Chibuto, é uma instituição com muito poucos recursos financeiros, não dispondo de biblioteca para os seus alunos. Numa primeira fase do projeto, que se prevê que se realize entre abril e julho de 2015,
será feita, na escola, a construção do espaço físico da futura biblioteca e o seu equipamento com mobiliário, acervo bibliográfico e material informático. Na segunda fase, será facultada formação e capacitação aos professores e técnicos bibliotecários em “Gestão de
Bibliotecas “e “Dinamização da Leitura”.

Resultados esperados

• Reabilitação do edifício disponível para albergar a biblioteca da Escola Primária
Completa de Mahuntsane, seu equipamento com mobiliário adequado e um computador;
• Criação e organização de um fundo documental;
• Capacitação de um técnico em Gestão de Bibliotecas.

Parceiros

Conselho Municipal do Chibuto e Serviço Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia do
Chibuto (SDEJT).

Financiador

Particulares - a partir d campanha de angariação de fundos, “Vamos construir a Biblioteca
de Mahuntsane”, entidades privadas e fundações.
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Projeto

Apetrechamento de Bibliotecas - pedidos de parceiros

Objetivos

O trabalho efetuado pela AIDGLOBAL nos últimos 10 anos, bem como o impacto demonstrado são relevantes para a melhoria da vida dos seus beneficiários e uma resposta direta
às necessidades diagnosticadas.
Com o apoio para apetrechamento de bibliotecas de instituições parceiras, no âmbito de
pedidos efetuados, a AIDGLOBAL pretende promover o acesso ao livro e combater a iliteracia em mais zonas de Moçambique.

Duração

Abril 2016 - Dezembro 2016

Contexto

O trabalho da AIDGLOBAL, em Moçambique, em prol do combate à iliteracia e acesso ao
livro tem vindo a ser conhecido e reconhecido pelas autoridades locais e por organizações
congéneres. Nesse âmbito, surgiram pedidos de apoio para apetrechamento de bibliotecas
noutros distritos e províncias.
Estas bibliotecas serão apoiadas através das doações recebidas em Portugal, por parte de
doadores individuais, institucionais e empresas e, solidariamente, transportadas por empresas e instituições parceiras da AIDGLOBAL, em Portugal.

Resultados esperados

Apetrechamento de novas instituições, à medida que é solicitado à AIDGLOBAL apoio para
doação de livros, equipamento, mobiliário e material escolar.

Parceiros

N/A
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Jan

Portugal

Educar para Cooperar:a Rota Histórica
das Lihas de Torres e a Cidadania Global
Despertar para a Educação Global /
Facilitating Global Learning

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

:

Movimento Formiga Juju

Moçambique

Monitorização e Acompanhamento
das Bibliotchovas e Maletas de Leitura
Construção da Biblioteca da Escola
Primária Completa de Mahuntsane
Apetrechamento de Bibliotecas—
pedidos de parceiros

PLANO DE ATIVIDADES 2016

| 11

Nov

Dez

INICIATIVAS DE ANGARIAÇÃO DE FUNDOS

Após uma década de existência, a AIDGLOBAL fez um
balanço do seu trabalho dos últimos anos e das dificuldades
que se têm apresentado e depara-se, cada vez mais, e
face ao estado atual, com um enorme problema ao nível da
sustentabilidade da Organização. Para garantir a continuação dos seus projetos e da sua missão, tanto em Portugal
como em Moçambique, a AIDGLOBAL faz uma grande
aposta para 2016, ao nível da captação de apoios, tanto
empresariais, como institucionais e, também, individuais.
Porque a AIDGLOBAL tem vindo a ser edificada com o
apoio de todos os que acreditam nesta causa, em 2016, a
Organização pretende captar a atenção de empresas tanto
em Portugal como em Moçambique, para as possibilidades
de apoio, no âmbito dos seus departamentos de responsabilidade social.
Porque os cidadãos enquanto individuais também se traduzem num enorme apoio para a sustentabilidade da Organização, irá ser feito, ao longo de 2016, um trabalho ao nível
da captação de novos membros, fidelização dos já existentes e o seu emprenho nas causas que privilegiamos.
Para isso, e à semelhança de anos anteriores, a
AIDGLOBAL prevê a organização de eventos e campanhas
de angariação de fundos que visem dar a conhecer a nossa
Organização e informar os portugueses das várias formas
de apoio aos projetos, em prol de um acesso universal à
Educação e da consciencialização da população para as
assimetrias mundiais e temáticas da Educação para a
Cidadania Global.
Como já vem sendo habitual, no início do ano, a Organização empenha-se em sensibilizar e informar os cidadãos
portugueses acerca da possibilidade de doação de 0,5%
dos seus impostos, através da consignação do IRS na sua
declaração de rendimentos anual. A iniciativa dará continuidade ao lema “Não paga mais nem recebe menos”, e explicará, de uma forma simples, como preencher a declaração
de IRS de modo a ajudar uma organização sem fins lucrativos, neste caso, a nossa. Este ano, a campanha destina-se
apenas à entrega feita online, uma vez que já não é possível fazer a entrega em papel.
Outra das diligências em vigor no ano de 2016, que é já
uma continuidade do ano 2015, visa a construção de uma
biblioteca na Escola Primária de Mahuntsane, situada no
Distrito do Chibuto, Moçambique, que beneficiará cerca de

1060 alunos e professores. e se designa “Vamos construir a
Biblioteca de Mahuntsane”. Em virtude de não ter sido reunido o valor total para a reabilitação da sala, equipamento
da biblioteca e formação do técnico, no ano que findou, a
AIDGLOBAL estende-a até ao final do mês de maio. Esta
ação tem vindo a ser difundida através dos meios de comunicação da Organização (website, redes sociais, mailing list,
comunicados de imprensa, meetings, etc).
Sendo estes eventos uma importante fonte de receita que
permite dar continuidade aos projetos da AIDGLOBAL em
Portugal e Moçambique, e, ao mesmo tempo, um importante meio de fazer chegar a Organização a novos públicos,
aumentando assim a sua notoriedade, pretende a
AIDGLOBAL realizar, no primeiro semestre de 2016, a quarta edição de “O Humor Acontece!”. Este é um espetáculo
que dispõe de grande adesão por parte, não só do público
que tem esgotado a sala em todas as edições, mas também
por parte de parceiros, apoiantes e patrocinadores. Em
2016, é intenção da AIDGLOBAL aproveitar um pouco mais
esta importante fonte de receita, e, em virtude de, nos anos
anteriores, ter tido casa cheia, elevar o espetáculo à sala
grande do Cinema São Jorge. Como sempre, a AIDGLOBAL tem vindo a contar com o imprescindível e solidário
apoio de empresas, instituições e artistas para a realização
destes espetáculos.
Estas são, pois, as iniciativas e campanhas que a AIDGLOBAL prevê realizar, em 2016, como forma de dar a conhecer a Organização e os seus projetos, em Portugal e Moçambique, sensibilizando para o trabalho que realizamos e
para a nossa causa maior, ao mesmo tempo angariando
fundos que nos permitam continuar a fazer mais e melhor
em prol de um mundo mais justo e sustentável.
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ORÇAMENTO

Mapa I - Fluxos de Tesouraria

DESPESAS
2016
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PORTUGAL

74 862,40 €

Recursos Humanos

56 511,56 €

Fornecimentos e Serviços Externos

18 033,00 €

Gastos e Perdas Financeiras

317,84 €

DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MOÇAMBIQUE

4 172,08 €

Recursos Humanos

2 375,68 €

Fornecimentos e Serviços Externos

1 724,40 €

Gastos e Perdas Financeiras

72,00 €

PROJETOS

17 650,72 €
Total

96 685,20 €

RECEITAS
2016
RECEITAS PRÓPRIAS e FINANCIAMENTOS

104 513,12 €

Quotas

1 250,00 €

Donativos, Campanhas e Projetos

97 875,29 €

Outros Proveitos (IEFP)

5 387,83 €
Total

104 513,12 €

Saldo (Receitas - Despesas)

7 827,91 €
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Mapa II - Projetos

2016
COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO

5 500,00 €

3.1.1 - Programa "Passaporte para a Leitura"

5 500,00 €
Total

5 500,00 €
2016

EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO

12 150,72 €

3.2.1 - "Educar para Cooperar: RHLT e a Cidadania Global"
Total

12 150,72 €
12 150,72 €

Mapa III - Recursos Humanos

2016
RECURSOS HUMANOS - PORTUGAL

56 511,56 €

Ordenados

43 487,92 €

Segurança Social

11 953,64 €

Seguros

870,00 €

Formação

200,00 €

RECURSOS HUMANOS - MOÇAMBIQUE

2 375,68 €

Ordenados

2 159,02 €

Segurança Social

133,33 €

Seguros

83,33 €
Total

58 887,24 €
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Mapa IV - Fornecimentos e Serviços Externos

2016
FSE - PORTUGAL

18 033,00 €

1.4 - Renda

4 440,00 €

1.5 - Prestadores de Serviços

1 200,00 €

1.6 - Higiene e Segurança no Trabalho

180,00 €

1.7 - Comunicações

1 800,00 €

1.8 - Seguros

426,00 €

1.9 - Viagens e Deslocações

760,00 €

1.10 - Carrinha

361,00 €

1.11 - Consumíveis

4 460,00 €

1.12 - Assistência Técnica

840,00 €

1.13 - Alojamento

105,00 €

1.14 - Quotas

325,00 €

1.16 - Organização de Eventos

2 500,00 €

1.17 - Sede

336,00 €

1.18 - Comunicação, Marketing e Relações Públicas

300,00 €

FSE - MOÇAMBIQUE

1 724,40 €

2.2 - Renda

1 039,40 €

2.3 - Contabilidade

- €

2.4 - Telecomunicações

275,00 €

2.5 - Seguro Viatura

- €

2.7 - Eletricidade

100,00 €

2.8 - Água

120,00 €

2.9 - Viagens e Deslocações

130,00 €

2.10 - Consumíveis

40,00 €

2.11 - Outros

20,00 €
Total

19 757,40 €
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Mapa V - Receitas

2016
RECEITAS PRÓPRIAS

24 371,00 €

4.1.1 - Quotas

1 250,00 €

4.1.2 - Donativos

6 620,00 €

4.1.3 - Consignação Fiscal

10 500,00 €

4.1.4 - Campanhas

60,00 €

4.1.5 - Atividades

100,00 €

4.1.6 - Mãos Solidárias

361,00 €

4.1.7 - Postais de Natal

980,00 €

4.1.8 - Eventos

4 500,00 €

FINANCIAMENTOS

80 142,12 €

4.2.1 - IEFP

5 387,83 €

4.2.2 - IPDJ

1 000,00 €

4.2.3 - Comissão Europeia

38 454,29 €

- Proj. "Facilitating Global Learning"

8 454,29 €

- Proj. "Amitie Code"

30 000,00 €

4.2.4 - Camões - Instituto da Cooperação e da Língua

19 300,00 €

- Proj. "Despertar para a Educação Global"

7 000,00 €

- Proj. "Educar para Cooperar 3º edição Loures"

5 300,00 €

- Proj. "Educar para Cooperar: RHLT e a Cidadania Global"

7 000,00 €

4.2.5 - Fundações

14 000,00 €

4.2.6 - Embaixadas e Cooperações em Moçambique

2 000,00 €
Total

104 513,12 €
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