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O Gabinete de Comunicação, Marketing e Relações Externas manifesta o seu
agradecimento a todos os órgãos de comunicação social que divulgaram as
iniciativas da AIDGLOBAL, e o Gabinete de Voluntariado envia um sorriso
especial para todos os voluntários e voluntárias que ajudaram a consolidar
mais um ano desta Organização.

RESUMO EXECUTIVO
A 4 de Novembro de 2010, a AIDGLOBAL deu início à celebração do seu 5º
aniversário, tendo, para o efeito, realizado um logótipo especial para comemorar
estes

cinco

anos

repletos

de

ambições,

desafios

e,

acima

de

tudo,

de

concretizações. 2010 surge, assim, como mais um ano em que a Organização
apresenta resultados significativos, nomeadamente nas suas duas grandes vertentes
de acção: a Cooperação para o Desenvolvimento (CD) e a Educação para o
Desenvolvimento (ED).

Na área da Cooperação para o Desenvolvimento, a AIDGLOBAL continua
empenhada na implementação do “Passaporte para a Leitura”, programa que tem
permitido a criação e equipamento de bibliotecas, nomeadamente em Moçambique,
e que, no presente ano, saiu reforçado com a aprovação do projecto “Criação de
Uma Rede de Bibliotecas Escolares no Distrito do Chibuto, Moçambique,” iniciativa
que receberá co-financiamento por parte do Instituto Português de Apoio ao
Desenvolvimento (IPAD), com início previsto para Março de 2011.
Com a presença da Delegação da AIDGLOBAL no Município do Chibuto, foi, ainda,
possível arrancar com o projecto “Mulheres do Chimundo Unidas para o Trabalho e
para a Saúde”, em parceria com o Centro Comunitário do mesmo município, e que
visa contribuir para iniciativas de geração de renda, por parte de 30 mulheres da
aldeia do Chimundo, reforçando, assim, a parceria com este Centro. As crianças
que este acolhe foram, também, prioridade na intervenção da AIDGLOBAL, quer na
sua alimentação, da total responsabilidade de fundos por nós angariados, quer no
reforço das estruturas, pela construção de latrinas que servem de apoio à
“Escolinha”.
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O presente ano fica, ainda, marcado pelo convite endereçado pela Unesco à
AIDGLOBAL para realizar o projecto CapEFA – “Introdução de Bibliotecas Itinerantes
e Criação de Ambientes Literários no Programa de Alfabetização e Educação de
Adultos”,

tendo

sido

criado

um

modelo

de

biblioteca

móvel

da

total

responsabilidade da nossa organização.
No âmbito da expedição de um contentor por parte do Ministério da Educação de
Portugal, a AIDGLOBAL teve a oportunidade de enviar mais livros e material
escolar, tendo sido a Associação Reencontro, também localizada no distrito do
Chibuto, uma das instituições beneficiadas.

Na área da Educação para o Desenvolvimento, o presente ano de 2010
destaca-se pela finalização de 4 iniciativas: “Hoje as Crianças, Amanhã o Mundo”,
projecto que tem sido levado a cabo desde 2008 e que foi dado a conhecer a um
grande número de professores de quase todas as capitais de distrito, tendo sido
distribuídos perto de 5 mil exemplares de materiais pedagógicos, nas diversas
apresentações realizadas em escolas, bibliotecas e auditórios. O Projecto “Educar
para Cooperar” continuou a dar os seus frutos, tendo sido concluída mais uma
edição na Casa Pia de Lisboa e iniciada a sua implementação em escolas do
Concelho de Loures. É, pois, com muito agrado que a AIDGLOBAL vê alargado o
número de alunos e agentes educativos sensibilizados para as questões das
assimetrias mundiais, contribuindo para as menorizar na nossa sociedade. Também
o projecto “MOVA – Movimento Organizado para o Voluntariado e Associativismo”
chegou ao fim. Foram dois anos de trabalho intenso para preparar o grupo
fundador da Associação Casapiana. Todavia, a crise que o país e as instituições
atravessam

impediram

que

fossem

aprovados

vários

projectos

e

cessassem

algumas parcerias com entidades com as quais já temos um longo caminho
percorrido, nomeadamente a Casa Pia de Lisboa que, no entanto, não macularam
o entusiasmo que sempre pomos nas nossas realizações.
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No âmbito da Formação, 2010 foi o ano em que a AIDGLOBAL viu renovada a
sua

acreditação,

Emprego

e

das

enquanto

entidade

Relações

de

formadora,

Trabalho

pela

(DGERT),

Direcção-Geral
a

qual

constitui

do
o

reconhecimento do trabalho exemplar que a nossa Organização tem vindo a
realizar em prol de mais e melhor qualidade nas áreas em que nos destacamos:
Educação para o Desenvolvimento e a promoção da Língua Portuguesa como
veículo de integração dos que escolhem Portugal para viver.

O Voluntariado ganhou um novo fôlego com a integração de um gestor, também
ele voluntário, já no último trimestre do ano, e que permanecerá na AIDGLOBAL,
exercendo essa função, até ao final de 2011. Este facto, há muito desejado, vai
permitir um trabalho com mais qualidade ao nível da integração de voluntários,
elementos que, desde o nascimento da nossa Organização têm sido os grandes
pilares do seu desenvolvimento.
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Editorial
A Comissão Europeia anunciou 2010 como o Ano Europeu do Combate à Pobreza e
à Exclusão Social, com o objectivo de chamar a atenção para a necessidade de um
maior incremento da matriz solidária, unindo esforços e vontades para lutar por
melhores condições para as populações carenciadas.
Todavia, os países confrontados com uma profunda crise desde 2008, que parecia ter
ficado para trás, deparam-se, em 2010, com um colapso económico ainda mais
severo, que a todos afectou. E raros foram aqueles que, no mundo rico, se coibiram
de abdicar do seu egoísta modo de viver, pensando nos que os rodeiam ou nos que,
em outros locais, estendem a mão a uma partilha que não chega. Os menos ricos,
habitualmente

mais

solidários,

agora

também

carenciados,

deixaram

de

ter

a

capacidade de se solidarizarem.
Portugal, que se tornara, na última década, uma nação de acolhimento de imigrantes
foi, neste ano de 2010, profundamente afectado pela crise internacional, acentuada
pelas políticas de austeridade impostas pela União Europeia e pela incapacidade dos
governos implementarem políticas de crescimento, de competitividade e de emprego.
No entanto, solidário, não expulsou os que, esperançosamente, o tinham escolhido
para configurar os seus sonhos de uma vida melhor, nem esqueceu os que, noutros
continentes confiaram na solidariedade, para melhorar as suas adversas condições de
vida.
E foi neste contexto que, em 2010, a AIDGLOBAL se deparou, não só com carências
adicionais,

como

também

com

uma

acentuada

diminuição

de

donativos

que

constituíam a sua fonte de rendimento, e, ainda, com o decréscimo na aprovação de
projectos e parcerias.
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Contudo, apesar destas contingências, a nossa organização orgulha-se de ter dado
uma resposta significativa àqueles com quem se tem irmanado, nas áreas da
Cooperação para o Desenvolvimento e da Educação para o Desenvolvimento. Assim,
foi, com entusiasmo e orgulho, que se viu como parceira privilegiada na realização de
programas significativos com entidades de prestígio como a Unesco, ou o IPAD Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento ou, ainda, o Ministério da Educação.
Para os nacionais foram promovidas acções de sensibilização para as assimetrias
sociais junto da comunidade educativa, sendo que, em todos os distritos, foram
distribuídos materiais pedagógicos de apoio, tendo, também, alargado o campo de
acção dos seus projectos ao concelho de Loures, anteriormente restritos a Lisboa.
Também, como entidade credenciada, a AIDGLOBAL teve o privilégio de emitir
certificados de participação em acções de formação àqueles que, procurando uma
qualidade profissional, se inscreveram nos seus cursos.
Uma vez mais, os imigrantes encontraram na AIDGLOBAL um veículo para uma melhor
integração na comunidade, através diversas formas de apoio que incluíram a oferta
de cursos de Língua e Cultura Portuguesas.
Devido à sua expansão organizativa, devido à quantidade de projectos que gerou e
devido, ainda, à reactivação do Gabinete de Voluntariado, a AIDGLOBAL sentiu a
necessidade e conseguiu alargar, significativamente, os seus domínios físicos dentro
do Instituto Português da Juventude.
No final deste 5º ano de vigência, e não obstante as dificuldades circunstanciais,
estamos optimistas num futuro mais conseguido e, igualmente, pleno de êxitos, para
o

qual

contamos

com

a

boa

vontade

e

solidariedade

de

todos

os

que,

espontaneamente ou solicitados, venham estender a mão a quem procura dar o seu
contributo para uma vida melhor a quem a necessita.
A Presidente da Direcção - Susana Damasceno
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Estrutura Organizativa
Dado que a reestruturação ocorrida no ano passado, nomeadamente quanto ao
facto do Núcleo de Apoio a Imigrantes se encontrar inactivo, perturbou o final de
2009, mas não coarctou a esperança de dias melhores.
Foi assim que 2010 se tornou num novo marco, com a fixação da estrutura da
AIDGLOBAL

nas

suas

grandes

áreas

de

actuação

-

Cooperação

para

o

Desenvolvimento e Educação para o Desenvolvimento - agora sim com três núcleos
de dinamização, independentes, mas funcionando em estreita colaboração: i)
Gabinete de Projectos; ii) Gabinete de Formação e iii) Gabinete de Voluntariado.
A renovação estrutural da Organização foi, indubitavelmente, mais um passo
fundamental para a optimização da sua vertente profissional que conduziu a tantos
sucessos e conquistas e isso se deve sobretudo ao trabalho empenhado de todos
os que nela colaboraram. E, neste momento, não pode a Direcção da AIDGLOBAL
inibir-se de lhes expressar, não só o seu mais profundo agradecimento, como
também deixar, aqui, um voto de louvor.
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Organigrama
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Órgãos Sociais
No ano de 2010 a AIDGLOBAL dispõe de 131 membros.
Assembleia-Geral
Presidente: Delmar Francisco Maia Barrigas Gonçalves, Professor/Escritor
Vice-Presidente: Pedro Pereira Bravo, Professor
Secretário: José Luís Cardoso Fontoura, Militar
Vogal: Ângelo José Bandeira Torres, Actor
Direcção
Presidente: Susana Damasceno, Professora
Vice-Presidente: Aníbal dos Santos Querido, Director Financeiro
Secretário: João Paulo Mouga Vieira, Business Coach
Tesoureira: Elsa Sofia Damasceno Pereira, Técnica Administrativa
Vogal: Maria Cristina Paixão Alves Sousa Tapadinhas, Médica Dermatologista
Conselho Fiscal
Presidente: César Augusto Alves Saraiva, Revisor Oficial de Contas
Vice-Presidente: Sílvia Alexandra Pereira de Oliveira, Técnico Oficial de Contas
Vogal: Isabel Maria dos Santos Saraiva, Professora
Conselho de Fundadores e Consultivo
Presidente: André Nuno de Araújo Laires Mendes Gago, Actor
Secretário: Artur Manuel Antunes Caracol, Gerente Comercial
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Recursos Humanos
Equipa Executiva

Colaborador efectivo: Susana Damasceno – Direcção
Colaboradores contratados:
Portugal
Isabel Valente – Gabinete de Comunicação, Marketing e Relações Externas
Cátia Sequeira – Gabinete de Projectos
Leonor Gandra – Gabinete de Projectos
Tânia Blanc - Formadora
Moçambique
Castigo Tchume – Auxiliar de Gestor de Projectos
Marieta Machaieie – Servente
José Joaquim Mondlane – Pedreiro
Fenias Djohane Macamo – Guarda
Prestadores de Serviços:
Ana Isabel Castanheira
Bárbara Barbedo
Isabel Nunes
Leonor Gandra
Sara Pereira
Estágios profissionais:
Sandra Marquês – Assessoria à Direcção e Contabilidade (IEFP)
João Amaral – Gabinete de Projectos (IEFP)
João Labrincha - Gabinete de Projectos (INOV Social)
Ana Rita Sequeira – Cooperação para o Desenvolvimento – Delegação Moçambique
(Inov Mundus)
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Planos Ocupacionais:
Odete Coelho - Assessora do Gabinete de Contabilidade
Sandra Malheiro – Assessora do Gabinete de Comunicação, Marketing e Relações
Externas
Estágios Curriculares:
Aurora Dallolio
Ana Rita Pereira
Mário de Rosa
Natascia Scaramuzza
Andreia Nunes
Diana Dranca

Voluntários Permanentes:
Celeste Fonseca – Secretariado e Logística
António da Cunha Pereira - Contabilista
Paulo Carvalho – Gestor do Gabinete de Voluntariado
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Cooperação para o Desenvolvimento
Os projectos de Cooperação para o Desenvolvimento ganharam este ano um novo
fôlego com a aprovação de 3 projectos, dois deles co-financiados por diferentes
entidades estrangeiras, e que tiveram início durante o ano de 2010: “Mulheres do
Chimundo Unidas para o Trabalho e para a Saúde” e “CapEFA – Introdução de
Bibliotecas

Itinerantes

e

Criação

de

Ambientes

Literários

no

Programa

de

Alfabetização e Educação de Adultos”. O Projecto “Rede de Bibliotecas Escolares
no Distrito do Chibuto, Moçambique”, tendo sido aprovado em 2010 com cofinanciamento por parte do Instituto Português para o Desenvolvimento (IPAD), só
terá início em 2011. No entanto, foi, durante o presente ano, que se efectivaram
os vários contactos, reuniões e parcerias, quer com entidades moçambicanas, quer
com entidades portuguesas, com vista à criação de uma rede de bibliotecas
escolares, sendo a biblioteca Municipal do Chibuto considerada como bibliotecapólo.
Importa destacar que o facto de a AIDGLOBAL ter criado, em 2009, a sua
Delegação, em Moçambique, deu um grande impulso à definição e concretização
dos projectos que a Organização apresenta no terreno.
A expedição de um contentor, por parte do Ministério da Educação Português,
permitiu o envio e o reforço das bibliotecas já equipadas pela nossa organização
e, ainda, a

distribuição

de materiais diversos,

nomeadamente à

Associação

Reencontro, que apoia crianças órfãs e vulneráveis, no vasto distrito do Chibuto.
O

Centro

Comunitário

Irmã

Isabel

de

Sá,

vulgarmente

denominado

Centro

Comunitário do Chimundo, no Município do Chibuto, continua a ser um dos
beneficiários da angariação de fundos da Organização, canalizando a ajuda para
assegurar a alimentação de 30 crianças que este Centro acolhe na sua, e também
nossa, sua “Escolinha”.
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Actividades previstas realizadas
No âmbito do Programa “Um Passaporte para a Leitura”, a AIDGLOBAL levou a
cabo, por mais um ano, o desejo de aumentar o acesso à informação e cultura
por parte da população da Província de Gaza. 2010 permitiu uma intervenção ao
nível das bibliotecas já equipadas com o apoio da Organização em anos
anteriores, o reforço das mesmas com mais livros e, ainda, a capacitação dos
técnicos dessas bibliotecas, dando continuidade ao trabalho de parceria já iniciada
com os municípios. Graças a este trabalho de proximidade, foi elaborado e
aprovado um projecto que agrega 3 grandes objectivos: i) criação de uma
biblioteca-pólo e bibliotecas escolares; ii) formação de recursos humanos; iii)
criação de uma rede de bibliotecas.
Projecto

Rede de Bibliotecas Escolares do Distrito do Chibuto, Moçambique

Localização

Distrito do Chibuto, Província de Gaza, Moçambique

Duração

18 Meses (Março 2011 a Agosto 2012)

Parceiros

Município do Chibuto, Serviço Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia, Fundo
Bibliográfico da Língua Portuguesa
Biblioteca Municipal do Chibuto e os seus utentes, a “Escola Primária Completa

Beneficiários

Ngugunyane”, “Escola Primária Completa do Bairro 3 da cidade”, a “Escola Secundária
do Chibuto”, “Escola Secundária de Malehice”, “Escola Secundária de Mohambe”,
“Escola Primária Completa Macunene”, “Escola Primaria Muxuquete” e a comunidade
escolar (pelo menos 9.620 alunos e 187 professores) das escolas associadas.
R.1 (O.E.1) - Foram criadas 2 bibliotecas escolares e reforçadas 2 bibliotecas
escolares já existentes em quatro escolas do Distrito do Chibuto e reforçada a
Biblioteca Municipal do Chibuto para servir outras 2 escolas próximas, servindo pelo
menos 9.139 alunos e 177 professores;
R.2 (O.E.2) - Foram formados 10 professores, um técnico da DPE, um técnico do
SDEJT e um técnico da Biblioteca Municipal do Chibuto em Gestão de Bibliotecas;

Resultados

R.3 (O.E.2) - Foram formados 50 professores de português, um técnico da DPE e um
técnico do SDEJT em Dinâmicas de Promoção de Leitura;
R.4 (O.E.3) - Foram implementadas visitas de estudo às bibliotecas escolares e à
Biblioteca Municipal e actividades de promoção da leitura nas salas de aula para pelo
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menos 9.139 alunos e 50 professores de português das escolas alvo;
R.5 (O.E.4) - Foi implementado um sistema experimental de biblioteca móvel de
modelo Bibliotchova na escola EP1 Muxuquete para pelo menos 481 alunos e 10
professores;
R.6 (O.E.5) - Foi obtida grande visibilidade local e em Portugal do projecto e a sua
divulgação contribuiu para os impactos previstos e sustentabilidade futura;
R.7 (O.E.5) - Foi feita a disseminação local dos conhecimentos adquiridos e feita a
capacitação

dos

parceiros

visando

a

sustentabilidade

futura

das

actividades

implementadas;
Divulgação
e/ou
Notícias

Nos canais de comunicação da AIDGLOBAL (site, boletim e e-Letter)

Projecto

Apoio às Bibliotecas Municipais

Localização

Distrito do Chibuto, Xai-Xai e Chókwè, Província de Gaza, Moçambique

Duração

12 Meses (Janeiro a Dezembro 2010)

Parceiros

Município do Chibuto, Chókwè e Xai-Xai

Beneficiários

Biblioteca Municipal do Chibuto, Chókwè e Xai-Xai e seus utentes.
- Inauguração da Biblioteca Municipal de Xai-Xai;
- Criação de um blog para a Biblioteca Municipal de Xai-Xai com o acervo
documental discriminado;

Resultados

- Formação em gestão e actividades promotoras da leitura por parte da
técnica da biblioteca municipal do Chibuto, durante 5 dias;
- Definição de actividades futuras conjuntas, considerando o apoio de outras
ONG e financiadores
- Actividades de divulgação da Biblioteca Municipal do Chibuto;
- Distribuição de livros infantis

Divulgação e/ou
Notícias

Nos canais de comunicação da AIDGLOBAL (site, boletim e e_letter)
Jornais: O Pais; Noticias; A Verdade
Site: Agência Lusa, Plataforma das ONGD; Noticias Lusófonas
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Ana Rita Sequeira (representante AIDGLOBAL em Moçambique) e Rita Muianga (Presidente do
Conselho Municipal do Xai-Xai)

Projecto

Centro Comunitário Irmã Isabel Amaro de Sá
(Centro Comunitário do Chimundo)

Localização

Chimundo, Chibuto, província de Gaza, Moçambique

Duração

12 Meses (Janeiro a Dezembro 2010)

Parceiros

n/a

Beneficiários

Crianças e outros utilizadores do Centro Comunitário
- Acompanhamento das actividades do Centro Comunitário
- Implementação do projecto “Mulheres do Chimundo Unidas para o
Trabalho e para a Saúde”

Resultados

- Construção de uma latrina através de uma candidatura realizada a um
fundo do Corpo da Paz
- Encaminhamento do donativo do Morgadio Real
- Envio de uma voluntária por um período de 3 meses

Divulgação e/ou
Notícias

Nos canais de comunicação da AIDGLOBAL (site, boletim e e_letter)
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Latrinas financiada pelo Corpo da Paz

Projecto

Delegação AIDGLOBAL Moçambique

Localização

Moçambique

Duração

12 Meses

Parceiros

n/a

Beneficiários

População da Província de Gaza, principalmente dos Distritos de Chibuto,
Xai-Xai e Chokwé
Estabelecimento de uma contabilidade organizada em Moçambique

Resultados

Participação em reuniões nacionais com organizações congéneres
Apresentação da organização a agências internacionais e outras
organizações da sociedade civil

Divulgação e/ou
Notícias

Nos canais de comunicação da AIDGLOBAL (site, boletim e e_letter)
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Recursos Humanos da AIDGLOBAL em Moçambique

Actividades previstas não realizadas
Vários foram os contactos desenvolvidos com entidades privadas e indivíduos na
tentativa de lançar esta iniciativa em Moçambique. Espera-se que os realizados
durante o ano de 2010, em Portugal, permitam a concretização do projecto de
“Volunturismo” – “Tu-Voluntário” que tem o seu arranque previsto para o ano de
2011 e a ter lugar, igualmente, em Moçambique.
Projecto

Tu-Voluntário

Localização

Distrito do Chibuto, Chókwè ou Xai-Xai, Província de Gaza, Moçambique

Duração

12 Meses

Parceiros

N/A

Beneficiários

Pessoas individuais e empresas
Sensibilização dos “volunturistas” para as temáticas da Educação para o
Desenvolvimento;

Resultados

Realização de uma experiência de voluntariado e ao mesmo tempo de turismo
comunitário num país em desenvolvimento, Moçambique;
Promoção do desenvolvimento local através do turismo comunitário/responsável
e do voluntariado nos referidos distritos da Província de Gaza, Moçambique
Divulgação e/ou
Notícias

N/A
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Actividades realizadas não previstas

Projecto

Mulheres do Chimundo Unidas para o Trabalho e para a Saúde

Localização

Bairro do Chimundo, distrito do Chibuto, Província de Gaza, Moçambique

Duração

12 Meses (Março 2010 a Fevereiro 2011)

Parceiros

- Conselho Municipal da Cidade de Chibuto
- CNCS - Centro Nacional de Combate ao Sida, através do Núcleo Provincial de
Combate ao Sida de Gaza
- Serviço Distrital de Saúde, da Mulher e da Acção Social
- Grupo de Promoção das Iniciativas Locais

Beneficiários

30 Mulheres em situação de pobreza extrema e de desemprego no bairro do
Chimundo, cidade do Chibuto
R.1: 30 mulheres em situação de maior vulnerabilidade e de desemprego foram
identificadas e integradas em actividades geradoras de rendimento e
empregabilidade;
R.2: Os princípios de trabalho e de gestão organizacional e financeira das
actividades geradoras de rendimento foram concebidos e foi constituído e
formado um comité de gestão da moageira e de trabalhadores;

Resultados

R.3: 30 mulheres foram formadas em agro-processamento de produtos locais,
sobre a nutrição e segurança alimentar e ficaram preparadas para produzirem;

R.4: Os rendimentos das 30 mulheres do projecto aumentaram através da
comercialização dos produtos processados e produzidos;
R.5: Aumentada a capacidade local de produzir e distribuir bens alimentares,
reforçando a segurança alimentar de 30 mulheres, suas famílias e comunidade em
geral;
R.6: 30 mulheres são informadas e educadas sobre saúde individual e colectiva,
incluindo HIV/SIDA e tornam-se agentes multiplicadores de informação sobre
HIV/SIDA, os seus impactos na empregabilidade e sua interligação com a nutrição
e a segurança alimentar;
R.7: Aumentou a capacidade do centro comunitário de suportar e coordenar
projectos de desenvolvimento comunitários, assim como as suas valências
formativas;

Divulgação
e/ou Notícias

Nos canais de comunicação da AIDGLOBAL (site, boletim e e_letter)
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Formação em Agro-Processamento

CapEFA – Introdução de bibliotecas itinerantes e criação de ambientes
Projecto

literários no programa de Alfabetização e Educação de Adultos
Província de Nampula: Mossuril, Ribaué, Monapo e Ilha de Moçambique

Localização

Província de Sofala: Nhamatanda, Caia e Gorongosa
Província de Inhambane: Funhalouro, Mabote e Panda

Duração

6 Meses

Parceiros

UNESCO (financiador), Ministério da Educação – Direcção Nacional de Educação
e Alfabetização de Adultos

Beneficiários

Adultos em processo de alfabetização
Serviços Distritais de Educação, Juventude e Tecnologia dos 10 distritos
1) Compilação de uma lista de bibliotecas e referências bibliográficas para
adultos recém-alfabetizados para cada província seleccionada;
2) Identificação de recursos de leitura com conteúdos adequados para adultos
recém-alfabetizados (Português ou língua local relevante) para cada província
seleccionada;

Resultados

3) Produção de 15 bibliotecas itinerantes e 5 bibliotecas fixas, com livros e
outros materiais de leitura.
4) Produção de linhas orientadores sobre:
4.1) Bibliotecas itinerantes, a sua gestão e manutenção;
4.2) Criação de actividades de promoção da leitura em torno das bibliotecas;
4.3) Criação de actividades de mobilização de recursos bibliográficos.
5) Realização de formações a nível provincial sobre:
5.1) Bibliotecas itinerantes, a sua gestão e manutenção;
5.2) Criação de actividades de promoção da leitura em torno das bibliotecas;
5.3) Criação de actividades de mobilização de recursos bibliográficos
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Divulgação e/ou
Notícias

Nos canais de comunicação da AIDGLOBAL (site, boletim e e_letter)

Professores, elementos dos Serviços Alfabetizandas do distrito da Gorongosa, Sofala.
Distritais de Educação, Juventude e Tecnologia do distrito de Mossuril, Nampula .

Projecto

Contentor 2010 – da Responsabilidade do Ministério da Educação
Portuguesa

Localização

Chibuto, Moçambique

Duração

2º Semestre 2010

Parceiros

Associação Reencontro; Serviços Distritais da Saúde, Mulher e Acção Social

Beneficiários

População do distrito do Chibuto
Vestuário, material escolar e livros infantis distribuídos pelos utentes da

Resultados

Associação Reencontro e para uma pequena sala de espera para crianças do
Hospital Rural do Chibuto.
O mobiliário recolhido como secretárias e blocos de gavetas serão distribuídos
durante o ano de 2011.

Divulgação e/ou
Notícias

Nos canais de comunicação da AIDGLOBAL (site, boletim e e-letter)
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Projecto

Distribuição de bens a associações em Moçambique

Localização

Distrito do Chibuto, Moçambique

Duração

2º Semestre de 2010

Parceiros

Associação Reencontro
Serviços Distritais da Saúde, Mulher e Acção Social do Chibuto

Beneficiários

Utentes das duas Instituições
Distribuição de vestuário, calçado e material escolar às crianças órfãs e

Resultados

vulneráveis apoiadas pela Associação Reencontro e apetrechamento de uma sala
de espera para crianças no Hospital Rural do Chibuto.

Divulgação
e/ou Notícias

Nos canais de comunicação da AIDGLOBAL (site, boletim e e-letter)

Utentes da Associação Reencontro
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Educação para o Desenvolvimento
A AIDGLOBAL abraçou, mais um ano, os desafios que implicam a promoção de
uma cidadania global responsável e participativa, assente em valores de justiça,
paz, inclusão, solidariedade e cooperação. Em 2010 teve lugar a conclusão da 4ª
edição do projecto “Educar para Cooperar” (2009/2010), em quatro Centros de
Educação e Desenvolvimento (CED) da Casa Pia de Lisboa e ainda da 1ª edição do
mesmo projecto no Agrupamento de Escolas General Humberto Delgado, em
Loures. O Concelho de Loures foi, ainda, beneficiado com a realização do 2º
Curso de Educação para o Desenvolvimento para Professores. Através dos referidos
projectos, a AIDGLOBAL, procurou incentivar os alunos e os docentes para um
melhor conhecimento sobre o mundo e promoção de competências pessoais e
sociais solidárias, multiplicando os agentes de mudança e desenvolvimento, em prol
de um mundo sustentável, justo e inclusivo. Nesta lógica, concluiu-se, ainda, o
projecto “Hoje as Crianças, Amanhã o Mundo”, que encerrou com a realização de
um périplo pelo país, através do qual se disseminaram os materiais pedagógicos
produzidos.
Destaca-se, também, o trabalho realizado no âmbito do projecto “MOVA

-

Movimento Organizado para o Voluntariado e Associativismo” que, em Dezembro de
2010, entrou na sua recta final, destacando-se entre os seus frutos, a constituição
e formalização de uma associação juvenil, composta por (ex)colaboradores e
(ex)alunos da CPL, nomeadamente, a AJTI – Associação Juvenil Todos (pela)
Igualdade.
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Actividades previstas realizadas
Projecto

Educar para Cooperar (4ª edição)

Localização

Casa Pia de Lisboa

Duração

De Setembro 2009 a Julho de 2010

Financiador

Casa Pia de Lisboa

Beneficiários

Professores e alunos do pré-escolar ao 3º ciclo
O projecto pretendeu dar a conhecer a professores e alunos várias questões
relacionadas com o desenvolvimento e as desigualdades sociais e geográficas,
partindo dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM), e incluindo temáticas
como o Comércio Justo e o Voluntariado, através de metodologias de educação

Resultados

formal, não formal, e participativa.
Depois de um período de divulgação do projecto, no inicio do ano lectivo de 2009,
junto dos Conselhos de Turma, aderiram ao mesmo 18 Turmas.
O projecto foi organizado sob a forma de um conjunto de 10 sessões de ED, de 90
minutos, a desenvolver nas turmas participantes no seu espaço de aula, e em
articulação com o professor. As sessões tiveram lugar quinzenalmente, e na semana
de intervalo o facilitador reunia com os professores da respectiva disciplina, com
vista a preparar os materiais em articulação com as matérias abordadas. Entre
Outubro de 2009 e Maio de 2010 executaram-se 180 sessões e 180 reuniões
preparatórias. Realizaram-se ainda, 23 reuniões de acompanhamento/avaliação do
projecto, uma Campanha de recolha de materiais escolares manuseados (DE MÃO
EM MÃO) e uma Semana de Educação para o Desenvolvimento, aberta à
comunidade educativa da Casa Pia de Lisboa, que incluiu a dinamização de uma
exposição interactiva alusiva às questões da Educação para o Desenvolvimento.
Mais de 500 alunos e 40 professores/educadores do pré-escolar ao 3º ciclo
sensibilizados para as questões da Educação para o Desenvolvimento.

Divulgação
e/ou Notícias

Nos canais de comunicação da AIDGLOBAL (website, boletim, e-letter e página do
facebook) e da Casa Pia de Lisboa (website e e_letter).
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Semana de Educação para o Desenvolvimento

Projecto
Localização

Uma das Sessões de Educação para o Desenvolvimento

Hoje as Crianças, Amanhã o Mundo
Desenvolvimento do Projecto em Lisboa e disseminação dos recursos em todo o
país

Duração

1 Ano (prorrogado por mais 1 ano, com duas extensões de prazo): Março 2008 a
Outubro 2009 e até Julho de 2010

Financiador

Projecto co-financiado pelo IPAD (75%);

Parceiros

Conselho Consultivo constituído por diversos profissionais do ramo do ensino, da
área da Cooperação e da Educação para o Desenvolvimento, bem como, das artes
gráficas.

Beneficiários

No final do projecto, 1000 beneficiários directos e múltiplos indirectos, entre
agentes educativos que trabalham em Escolas e Infantários, Universidades,
Bibliotecas Públicas, Associações e ONGD; Crianças entre os 5 e os 12 anos de
idade (ou a frequentar níveis de ensino entre o pré-escolar e o 2º Ciclo do Ensino
Básico) com quem trabalham as Instituições e agentes educativos acima
enumerados.

Resultados

1 “Grupo Pedagógico” constituído por 2 elementos da ESE do Porto, 1 elemento
da ESE de Leiria, 3 técnicos de ONG, 3 professores, 1 investigadora, 2 educadores
da APEI, 2 elementos da APP e 4 voluntárias da AIDGLOBAL para a concepção
didáctico-pedagógica dos recursos; 1 “Grupo Criativo” criado e constituído por 3
designers para a concepção criativa dos recursos; 1 Jogo Interactivo “Volta ao
Mundo” criado; 1 Kit “Mundo em Nós” criado; 2 Cadernos de actividades “Pensar
o Mundo” para o 1º e 2º ciclos criados e disponíveis para download no site da
AIDGLOBAL; 1000 exemplares do jogo interactivo “Volta ao Mundo” reproduzidos;
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1000 exemplares do Kit “Mundo em Nós” reproduzidos; 698 exemplares do Jogo
interactivo “Volta ao Mundo” distribuídos; 692 exemplares do Kit “Mundo em Nós”
distribuídos; 16 Sessões de esclarecimento e de divulgação dos materiais,
realizadas em 16 capitais de distrito do país e frequentadas por 455 pessoas
representantes de 154 instituições; Balanço do projecto feito e relatório entregue.
Divulgação
e/ou Notícias

Nos canais de comunicação da AIDGLOBAL (website, boletim, e-letter e página do
facebook) e por e-mail, telefone, por correio ou através dos constituintes dos
grupos consultivos, para todos os potenciais disseminadores dos materiais e
respectivas redes de contactos. E ainda através do site da Direcção-Geral de
Inovação e de Desenvolvimento Curricular (DGIDC).

Sessões Realizadas no Âmbito do Périplo de Divulgação dos Materiais Pedagógicos Produzidos

Projecto

MOVA – Movimento Organizado para o Voluntariado e Associativismo

Localização

Casa Pia de Lisboa

Duração

De Setembro de 2008 a Janeiro de 2011

Parceiros

Casa Pia de Lisboa

Beneficiários

Directamente, jovens identificados por cada CED (3º Ciclo e Secundário) para iniciar
o processo de mobilização e consciencialização rumo a um movimento associativo;
Indirectamente, toda a população escolar Casapiana.
76 Professores (Coordenadores de Acção e Directores de Turma) de 5 CED da
Casa Pia de Lisboa informados sobre o projecto MOVA e sensibilizados para a
metodologia de Educação Não-Formal;
119 Educandos de 5 CED da Casa Pia de Lisboa informados sobre o projecto
MOVA e interessados em participar nas actividades do projecto.
184 Horas de formação com enfoque nas temáticas de Educação para o

Resultados

Desenvolvimento ministradas, junto de 107 educandos de 5 CED da CPL;
62 Participações em visitas e formações residenciais (actividades de outdoor);
1 blogue criado;
Interconhecimento e interacção entre os educandos dos 5 CED da CPL;
16 Educandos de CED da CPL sensibilizados para a prática de voluntariado e
informados sobre os Direitos e Deveres dos voluntários;
Momentos de interacção e de partilha de experiências entre os Educandos da CPL
com jovens participantes e técnicos de outros/as projectos/organizações, tais
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como: do Clube de Cidadania do Bairro da Apelação, Lifeshaker; JURE, Clube
Recreativo União Raposense, Conselho Nacional da Juventude, IPJ, ANEVE,
Associação Nacional de Futebol de Rua e a ONG Turma do Bem;
Participação em iniciativas realizadas por outras organizações, nomeadamente:
Quinzena da Juventude de Almada, SPO - Voluntariado, Sessões Solene da CPL;
Limpar Portugal, Seminário Nacional "A República e a Juventude" e Fórum Local Voluntariado: Uma Cidadania Sustentável;
20 educandos da CPL envolvidos em actividades de voluntariado;
Constituição formal de uma associação juvenil composta por (ex) educandos, (ex)
colaboradores e familiares, da Casa Pia de Lisboa – AJTI – Associação Juvenil
Todos (pela) Igualdade;
4 Sócios fundadores da AJTI formados em planeamento e gestão de projectos
para dirigentes associativos;
Proposta de regulamento interno, do plano de actividades 2011 e do site da
associação criadas.
Divulgação
e/ou Notícias

Através da distribuição de folheto sobre o projecto, dos canais de comunicação da
AIDGLOBAL (website, boletim, newsletter, e-letter e página do facebook e mailinglist), do
próprio blogue criado no âmbito do projecto MOVA e dos canais de divulgação da Casa Pia
de Lisboa (newsletter e website).

Actividades Desenvolvidas no Âmbito do Projecto MOVA

Projecto

Educar para Cooperar (1ª edição) – Loures

Localização

Escolas do Concelho de Loures

Duração

Março de 2009 a Agosto de 2010

Financiador

Co-financiamento pelo IPAD (75%), Apoio da Divisão de Educação da Câmara
Municipal de Loures

Beneficiários

Professores/as e alunos/as das de 12 turmas – 6 turmas do 5.º ano e 6 turmas
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do 6.º ano
Após um período de divulgação do projecto, no início do ano lectivo de 2009,
Resultados

junto dos Conselhos de Turma, aderiram ao mesmo 12 Turmas de um
Agrupamento de Escolas do concelho de Loures. O projecto foi organizado sob a
forma de um conjunto de 12 sessões de 90 minutos a desenvolver nas turmas
participantes no seu espaço de aula, e em articulação com o professor. As
sessões tiveram lugar quinzenalmente, e na semana de intervalo o facilitador
reuniu com os professores da respectiva disciplina, com vista a preparar os
materiais em articulação com as matérias abordadas. Entre 2009 e 2010
executaram-se 120 reuniões preparatórias e 149 sessões de ED, 5 das quais foram
desenvolvidas, em 5 Agrupamentos de Escolas do concelho de Loures, durante a
celebração de uma Semana de Educação para o Desenvolvimento, que incluiu
ainda, a dinamização de 1 exposição dos materiais produzidos pelos alunos e de
uma Mesa Redonda sobre: “Educação para o Desenvolvimento em Meio Escolar”.
As sessões foram facilitadas conjuntamente com o professor. (Actividade não
prevista no Plano de Actividades de 2009).

Divulgação
e/ou Notícias

Nos canais de comunicação da AIDGLOBAL (site, boletim e newsletter) e da
Câmara Municipal de Loures (mailinglist, site e Revista) e Revista das Cidades
Educadoras;

Sessões de Educação para o Desenvolvimento - Dinâmicas de Grupo e Trabalhos Produzidos
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Semana de Educação para o Desenvolvimento

Semana de Acção Global pela Educação (SAGE) sob o lema
Projecto

“Educação para Todos”

Localização

Casa Pia de Lisboa – (4 CED: DMP, NSC, JRP e NAP)

Duração

Abril de 2010

Financiador

Casa Pia de Lisboa

Beneficiários

107 alunos e 21 professores da Casa Pia de Lisboa
Crianças apoiadas pelo Centro Paroquial do Campo Grande

Resultados

Envolvimento de 2 turmas do 6º ano de escolaridade, no planeamento e
dinamização de uma campanha de recolha de materiais escolares manuseados,
denominada “DE MÃO EM MÃO” e enquadrada no tema do ano de 2010, da
Campanha Global de Educação (CGE), nomeadamente, “Educação para Todos”;
4 CED da Casa Pia de Lisboa envolvidos na CGE, especificamente, na celebração
do “Dia da Acção Global”;
4 Cerimónias de celebração do Dia da Acção Global, no âmbito da CGE, realizadas
em 4 CED da Casa Pia, conjugadas com a celebração do encerramento da
Campanha “DE MÃO EM MÃO”;
Realizaram-se 3 “Grandes Jogos” em 3 CED da Casa Pia: Nuno Álvares Pereira,
Nossa Senhora da Conceição e Dona Maria Pia.

Nos canais de comunicação da AIDGLOBAL (site, boletim e newsletter). Notícias
Divulgação
e/ou Notícias

publicadas pelo secretariado da CGE no seu website www.educacaoparatodos.org,
distribuição de folhetos nos CED da Casa Pia de Lisboa e realização de sessões
de esclarecimento com a participação das Direcções e dos professores de cada
CED.
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Dia da Acção Global - Cerimónia de Encerramento da Campanha “DE MÃO EM MÃO” no CED
Dona Maria Pia, Nossa Senhora da Conceição e em Jacob Rodrigues Pereira

Actividades previstas não realizadas
Projecto

Educar para Cooperar (5ª edição) – Casa Pia de Lisboa

Localização

Casa Pia de Lisboa (CED – NAP, JRP, NSC e DMP)

Duração

Abril a Dezembro

Financiador

Casa Pia de Lisboa

Beneficiários

Professores e alunos, do 1º ao 3º ciclo, de 4 CED da CPL
Apesar das manifestações de interesse de 4 CED da Casa Pia de Lisboa, em

Motivo da não
realização

continuar a beneficiar do projecto, o financiamento não foi aprovado.

Educar para Cooperar (2ª edição) – Loures
Projecto
Localização

Loures

Duração

Março a Dezembro

Financiador

Co-financiamento pelo IPAD (75%), Apoio da Divisão de Educação da Câmara
Municipal de Loures

Beneficiários

Professores/as e alunos/as das de 18 turmas do 2º ciclo e 3º ciclos de
ensino de Escolas do Concelho de Loures

Motivo da não
realização

O financiamento não foi aprovado.
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Workshops de Cidadania para as escolas do concelho de Loures
Projecto
Localização

Escolas do Concelho de Loures

Duração

Março a Junho

Financiador

Câmara Municipal de Loures - Divisão da Juventude

Beneficiários

Adolescentes que frequentam o 7º, 8º e 9º ano de escolaridade no Concelho de
Loures

Motivo da
Não
Realização

O financiamento não foi aprovado.

Inclui-te
Projecto
Localização

Freguesia de Camarate, Loures

Duração

Janeiro a Dezembro

Financiador

4ª Geração do Programa Escolhas

Beneficiários

Jovens entre os 14 e os 18 anos, em situação de vulnerabilidade socioeconómica e
disfunção familiar, da freguesia de Camarate.

Motivo da
Não
Realização

O financiamento não foi aprovado.
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Gabinete de Formação
O ano de 2010 foi o ano em que a AIDGLOBAL renovou a acreditação, enquanto
entidade formadora, pela Direcção-Geral do Emprego e das Relações de
Trabalho

(DGERT).

Esta

certificação

tem

permitido

melhorar

os

seus

procedimentos e profissionalizar uma das áreas de grande aposta em termos de
sustentabilidade, dispondo, assim, a AIDGLOBAL de mais linhas de financiamento
para levar avante o seu projecto formativo, bem como emitir certificados de
participação em acções de formação profissional, os quais serão reconhecidos
institucionalmente, valorizando assim os currículos dos formandos.
Neste ano de continuidade da intervenção do Gabinete de Formação, destacam-se
os cursos de Português para Falantes de Outras Línguas e o 2º e 3º Curso Livre
de Educação para o Desenvolvimento.
À semelhança do que aconteceu em 2009, continuou a apostar-se na Formação
Interna dos colaboradores, contribuindo para a partilha de saberes entre os
diferentes elementos da equipa executiva, alguns deles voluntários.
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Actividades previstas realizadas
Projecto

Cursos de Português para Falantes de Outras Línguas (PLE)

Localização

Direcção Regional do IPJ, Moscavide

Duração

Fevereiro a Outubro (50 Horas por cada edição realizada)

Financiador

Auto-financiamento

Beneficiários

Pessoas que escolham Portugal como país para viver ou trabalhar e que queiram
comunicar em português, seja por via da escrita ou da oralidade.
24 Formandos frequentaram 7 Edições de diferentes níveis do Curso de PLE,

Resultados

individual e de grupo, realizadas entre 1 de Fevereiro e 20 de Outubro,
nomeadamente:

Modalidade de Grupo:
1ª Edição do Curso de PLE, nível A1/A2, realizada entre 1 de Fevereiro e 18 de
Março (7 formandos);
2º Edição do Curso de PLE, nível A1/A2, realizadas entre 29 de Março e 14 de
Maio (3 formandos);
1ª Edição do Curso de PLE, nível B1/B2, realizada entre 5 de Abril e 21 de Maio
(6 formandos);
2ª Edição do Curso de PLE, nível B1/B2, realizada entre 15 de Junho e 30 de
Julho (5 formandos);

Modalidade Individual:
1ª Edição do Curso de PLE, nível B1/B2, realizada entre 12 de Abril e 28 de
Maio;
2ª Edição do Curso de PLE, nível B1/B2, realizada entre 31 de Maio e 30 de
Julho;
1ª Edição do Curso de PLE, nível C, realizada entre 6 de Setembro e 20 de
Outubro.
Da publicação de notícias nos canais de comunicação da AIDGLOBAL (site,
Divulgação
e/ou Notícias

boletim, e-letter e facebook) e na Agenda Cultural de Lisboa. Ainda, da divulgação
da oferta através da mailinglist da AIDGLOBAL e da distribuição de flyers em
pontos estratégicos, em Lisboa, e da afixação de um cartaz nas instalações do
IPJ de Moscavide.
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Uma das aulas do Curso de PLE

Projecto
Localização

2º Curso de Formação de Professores e Educadores em Educação
para o Desenvolvimento
Loures – Escola Secundária José Afonso

Duração

25 Horas

Financiador

Co-financiamento pelo IPAD (75%), Apoio do Centro de Formação para Professores
- Loures Ocidental

Beneficiários

Professores a leccionar nas escolas do Concelho de Loures e de Odivelas,
associadas do CENFORES
1 Centro de Formação de Professores envolvido na disseminação das questões da

Resultados

Educação para o Desenvolvimento no Concelho de Loures.
21 Professores do Concelho de Loures e de Odivelas, capacitados/as para
disseminar as temáticas de Educação para o Desenvolvimento nas salas de aula.

Divulgação
e/ou Notícias

A divulgação do Curso “Educar para Cooperar” foi assegurada através da e-letter
e do site da AIDGLOBAL, do site do CENFORES e da Escola General Humberto
Delgado, bem como, do blogue do projecto “Educar para Cooperar”. Além disso, o
template de divulgação foi enviado por e-mail para todos os professores
participantes no referido Projecto, para as escolas associadas do CENFORES e
para a rede de contactos da Divisão de Educação, da Câmara Municipal de
Loures.
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2ª e 3ª Edição do Curso Livre de Educação para o Desenvolvimento
Projecto
Localização

Direcção Regional do IPJ, Moscavide

Duração

Maio a Outubro (30 Horas por cada edição realizada)

Financiador

Auto-financiamento

Beneficiários

Professores e Formadores, profissionais ou outros agentes de Direitos Humanos
que intervenham directamente em processos de formação, estudantes, profissionais
liberais, voluntários, interessados e público em geral.

Resultados

30 Formandos capacitados para a Educação para o Desenvolvimento, com efeito
multiplicador e de disseminação junto das suas comunidades de prática, através da
participação em 2 Edições do Curso Livre de ED, nomeadamente, na:
2ª Edição do Curso Livre de ED realizada entre 4 de Maio e 15 de Junho (20
formandos);
3ª Edição do Curso Livre de ED realizada entre 27 de Setembro e 27 de Outubro
(10 formandos);
Da publicação de notícias nos canais de comunicação da AIDGLOBAL (site, boletim, e-letter e

Divulgação e/ou facebook), na Agenda Cultural de Lisboa e no site da Plataforma das ONGD, e ainda, da divulgação
Notícias
através da mailinglist da AIDGLOBAL.

Formação Interna em Gestão do Tempo
Projecto
Localização

Direcção Regional do IPJ, Moscavide

Duração

Junho (3 Horas)

Financiador

AIDGLOBAL

Beneficiários

Colaboradores da AIDGLOBAL
Recursos Humanos da AIDGLOBAL capacitados em Gestão do Tempo (8

Resultados
Divulgação
e/ou Notícias

colaboradores).
A divulgação da formação interna foi assegurada através do envio de emails para
a equipa.
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Actividades previstas não realizadas
Formação Interna em:
Planeamento, Motivação, Gestão e desenvolvimento das

Projecto

Emoções e Desenvolver o espírito de equipa
Localização

Direcção Regional do IPJ, Moscavide

Duração

Módulos de 3 horas cada a ministrar entre Janeiro e Dezembro

Financiador

AIDGLOBAL

Beneficiários

Colaboradores da AIDGLOBAL
Incompatibilidade entre a agenda dos colaboradores da AIDGLOBAL e

Motivo da Não Realização

a disponibilidade do Formador seleccionado.

Actividades não previstas realizadas
Título
O Projecto

Parcerias com Centros de Formação de Professores
Divulgação do curso de formação de professores em Educação para
o Desenvolvimento (25horas), uma vez que a AIDGLOBAL tem este
curso acreditado pelo Concelho Científico Pedagógico.

Duração

Anual

Financiador

AIDGLOBAL em parceria com os centros de formação

Beneficiários

Professores e educadores
Foi feito um contacto com uma Organização Não Governamental

Resultados

para o Desenvolvimento (ONGD) de Coimbra para a realização de um
dos cursos Livre de ED para professores, mas a ONGD desistiu.
Foram contactados, por via e-mail, todos os Centros de Formação
de Professores a nível nacional, para a apresentação do Curso de
ED aos Centros
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Gabinete de Comunicação, Marketing e
Relações Externas
O Gabinete de Comunicação, Marketing e Relações Externas tem vindo a consolidar o seu
trabalho, ao longo destes dois anos. Foram muitas as actividades realizadas, foram
múltiplos os desafios que foram surgindo. Se bem que alguns não tivessem sido ganhos e,
consequentemente, ter havido iniciativas que não puderam avançar, é de destacar que este
Gabinete continua a ser o grande motor da divulgação e promoção de todo o trabalho
que a AIDGLOBAL realiza.
A organização de todos os nossos contactos na ferramenta de CRM

– Costumer

Relationship Management teve início no último semestre do ano e continuará em 2011.
Espera-se, com este trabalho monumental, organizar e aumentar a base de dados da
Organização, facilitando futuros contactos.
A aposta nos produtos solidários manteve-se, tendo o projecto “Mãos Solidárias” ganho
mais voluntários e os seus produtos foram apresentados em mais eventos.
No presente ano, a aposta recaiu no melhoramento dos conteúdos e na apresentação dos
mesmos, no nosso site, criando-se a versão inglesa do sitio oficial da Organização. O
reforço da imagem da AIDGLOBAL nas Redes Sociais tem permitido divulgar, ainda mais, o
trabalho da Organização e a e-letter mensal continua a chegar a todos os que acarinham
a nossa Organização.
Devido ao facto de o Fórum Roma se encontrar em obras, não foi possível realizar-se o
habitual espectáculo de celebração do aniversário da AIDGLOBAL e que é, também, um dos
acontecimentos em que a Organização recolhe mais donativos. Lamentavelmente não se
conseguiu encontrar outro espaço que o substituísse nas datas desejadas e sem custos
para a Organização.
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Angariação e Mobilização de Fundos
Actividades previstas realizadas
Título

“Mãos Solidárias”
“Mãos Solidárias” consiste na produção de vários
Produtos Solidários (Malas em Capulana e Chita

O Projecto

de

Alcobaça,

T-shirts,

Bolsas,

Agendas,

entre

outros) através de voluntários.

Vários eventos onde a Organização apresentou
Localização

o seu stand.
Voluntárias da nossa Organização: Ana Ferrão,
Irene Ferreira, Manuela Aguiar, Lúcia Pereira; Tejo
Brinde, nomeadamente a Lúcia Pereira e a Ana
Mendes Silva; organizadoras do 1º Encontro de
Patchwork em Portugal, Maria João Babo e Luísa

Parceiros

Silva, assim como, a todas as participantes deste
encontro;

Alunos

do

curso

de

Design

Moda/Interiores Têxteis, do Centro de Educação
de

D.

Maria

Pia,

da

Casa

Pia

de

Lisboa,

destacando também as professora Paula Duarte
e Alcina.
Este projecto permitiu-nos dar a conhecer o
trabalho de todos os nossos parceiros, assim
com angariar fundos para a sustentabilidade da
Resultados

AIDGLOBAL

e,

ainda,

projectos

em

dar

Portugal

continuidade
e

aos

Moçambique,

promovendo uma maior visibilidade e notoriedade
da Organização
I
Eventos em que participamos

Feira

de

Mutualista

do

Aeroporto

de

Solidariedade
Montepio,
Lisboa,

1º

da
Ponto

AEESEL,
Solidário

Encontro

Loja
no

Patchwork

Solidário.
Comunicação/Divulgação

Nos canais de comunicação da AIDGLOBAL (site,
e-letter e rede sociais)
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Produtos Solidários na Loja Mutualista do Montepio

Título

Banca Primeiro Encontro de Patchwork

Campanha de Donativos
Visa angariar fundos e promover a imagem da

O Projecto

AIDGLOBAL, com vista à mobilização de novos
membros

Localização

A nível nacional

Parceiros

Delta Cafés

Duração

Maio/ Junho e Outubro/ Novembro
Está em curso a realização de uma campanha
que visa a divulgação dos resultados da

Resultados

Organização nos seus 5 anos de existência.
Perspectiva-se que os resultados sejam
apresentados nos pacotes de açúcar da empresa
Delta Cafés. Esta actividade terá continuidade no
próximo ano.

Comunicação/Divulgação

N/A
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Título

Formação
Assessoria de comunicação ao Gabinete de
Formação, divulgando toda a oferta formativa da

O Projecto

Organização. Pretende ainda alcançar parcerias
com empresas apoiantes através da promoção
de cursos, nas áreas de acção da Organização,
junto destas empresas.

Localização

Concelho de Loures e Lisboa
Não foram estabelecidas parcerias com

Parceiros

empresas.

Duração

Todo o ano
Foram criados templates para a divulgação dos
Cursos Livres de Educação para o
Desenvolvimento (ED) e ainda Cursos Português
para de Falantes de Outras Línguas. Foi feito um

Resultados

contacto com uma Organização Não
Governamental para o Desenvolvimento (ONGD)
de Coimbra para a realização de um dos cursos
Livre de ED para professores, mas a ONGD
desistiu. Foi criado um template para
apresentação do Curso de ED para professores e
enviada divulgação a todos os Centros de
Formação de Professores a nível nacional.

Comunicação/Divulgação

Nos canais de comunicação da AIDGLOBAL (site,
e-letter e rede sociais)

Título

O Projecto

Localização

Consignação de 0, 5% do IRS
A AIDGLOBAL através do IRS pode obter fundos,
uma vez que ao preencher o IRS, o estado
permite que o utente escolha uma Organização
para a qual possa ser atribuído 0,5% sobre o
seu rendimento.
N/A

Duração

1º trimestre

Parceiros

N/A
Foi feita uma divulgação em massa sobre esta
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Resultados

contribuição e como proceder para apoiar ao
Organização

Comunicação/divulgação

Em todos os canais de comunicação da
AIDGLOBAL (site, e-letter, redes sociais e boletim)

Actividades previstas não realizadas
Título

Cultura para o desenvolvimento 1:
espectáculos de beneficência a favor da
AIDGLOBAL

Visa estabelecer um calendário regular de
actividades no domínio da cultura, em que parte
O Projecto

das receitas reverte a favor da AIDGLOBAL e,
simultaneamente, divulgar a Organização e as
suas actividades.

Localização
Duração

A nível nacional
Todo o ano
Nenhumas das actividades previstas foram
realizadas devido ao facto de o recurso humano
responsável pelo Gabinete de Comunicação,

Resultados

Marketing e Relações Externas ter estado
alocado, no primeiro semestre do ano, 80% à
realização dos materiais pedagógicos no âmbito
do projecto “ Hoje as Crianças, Amanhã o
Mundo”

Comunicação/Divulgação

N/A
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Cultura para o desenvolvimento 2:
Título

espectáculos de angariação de fundos
dinamizados pela AIDGLOBAL

“Stand Up Comedy”
“O Fado Acontece” – 4ª Edição
Estes eventos pretendem angariar fundos e
O Projecto

promover a imagem da Organização junto do
público em geral bem como dos órgãos de
Comunicação Social.

Localização
Duração

Lisboa
Maio e Novembro respectivamente
Ambos os espectáculos não foram realizados por
o espaço onde habitualmente se realizam os
eventos – o Fórum Lisboa – encontrar-se
encerrado para obras e não ter sido possível
encontrar um outro espaço no decurso do ano
par as datas previstas. E outro dos factores

Resultados

prende-se com o facto de o recurso humano
responsável pelo Gabinete de Comunicação,
Marketing e Relações Externas ter estado
alocado, no primeiro semestre do ano, 80% do
tempo à realização dos materiais pedagógicos
no âmbito do projecto “ Hoje as Crianças,
Amanhã o Mundo”

Comunicação/Divulgação

Título

N/A

Estratégia de Angariação e Fidelização de
Membros (individuais e empresas)
Visa angariar fundos através do alargamento da
nossa base de dados, captando novos membros

O Projecto

e fidelizando os já existentes. Para tal realizarse-ia um evento com um contador de histórias
destinado aos membros já existentes.

Localização

Teatro “A Barraca”
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Parceiros

Membros e empresas já parceiras
Não obstante ter sido melhorada a nossa ficha
de membro, equacionadas as diferentes
modalidades e apresentados potenciais valores

Resultados

por quota mensal, semestral ou anual; este
actividade não teve mais avanços. É uma
actividade que se prevê continuar a ser
trabalhada em anos seguintes.

Comunicação/Divulgação

N/A

Título

Angariação de fundos junto de empresas
(Formação e Turismo Solidário)
Angariar fundos e constituir uma base de social

O Projecto

de apoio para a Organização junto do tecido
empresarial

Localização

Concelho de Loures

Duração

Todo o ano
Não foram realizados os contactos com a
periocidade desejada. No entanto, foram feitos
contactos e reuniões com algumas empresas do

Resultados

concelho, nomeadamente: a Urbanos e a
Gelpeixe. Relativamente à apresentação do
projecto de Turismo Solidário tal não foi
realizado.

Comunicação/Divulgação

N/A

Título

Colocação dos materiais pedagógicos de
Educação para o Desenvolvimento (ED) no
circuito comercial.

O Projecto

Angariar fundos e reforçar a imagem da
Organização cuja bandeira é a ED. Maximizar o
investimento que foi feito aquando da realização
dos materiais pedagógicos, quer em termos de
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tempo quer em termos de recursos humanos. A
estratégia desenhada passa por estabelecer
parcerias com as grandes editoras ou
distribuidoras para que exponham nos
escaparates dos seus pontos de venda destes
materiais
Localização

A nível nacional

Duração

Todo o ano

Resultados

Foram realizados contactos com a Porto
editora, Texto Editora e Fnac. E ainda reuniões
com a Divisão de Educação de Leiria, Évora e
Santarém. No entanto, não houve por parte
destas entidades interesse em avançar com este
projecto, destacando-se a falta de verbas como
justificação por parte das Divisões de Educação

Comunicação/Divulgação

N/A

Título

Bolsa de Valores Socais

O Projecto

A Bolsa de Valores Sociais é uma iniciativa
do mercado de valores, que visa a atribuição
de fundos das empresas cotadas em bolsa,
através da atribuição de acções cujos de
montantes variam consoante a decisão do
investidor, a projectos considerados elegíveis
pela Bolsa de Valores.

Localização

Lisboa

Duração

Acção Pontual

Resultados

A candidatura apresentada não foi aprovada.

Comunicação/Divulgação

N/A
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Título

Bazar Diplomático

O Projecto

A Associação de Cônjuges dos Diplomatas
Portugueses todos os anos apoia uma causa e
organizações através da doação de dinheiro. .

Localização

Lisboa

Duração

Outubro

Resultados

Foi apresentado o projecto das bibliotecas para
que a Associação apadrinhasse uma biblioteca
em Moçambique. A resposta foi negativa, uma
vez que o alvo do apoio desta Associação, no
ano de 2010, destinava-se a projectos em
território nacional e tinha que se enquadrar na
temática escolhida pela Associação.

Comunicação/Divulgação

N/A

Actividades não previstas realizadas
Projecto

Tinteiro Solidário

Localização

Concelho de Loures

Parceiros

Happy Climb

Resultados

Não obstante a divulgação e o empenho da
ADGLOBAL neste projecto, os resultados foram
poucos significativos, tendo a Happy Climb
terminado a parceria por motivos de insolvência.
A AIDGLOBAL iniciou contactos com um novo
parceiro, a Blacktoner, presentemente, a discutir
o protocolo de colaboração.

Comunicação/Divulgação

Nos canais de comunicação da AIDGLOBAL (site,
boletim, redes sociais e e-letter)
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Projecto
Titulo
Localização

Solidariedade no Papel
Solidariedade no Papel
N/A

Duração

Durante todo o ano

Parceiros

DPI Cromotipo

Resultados

Angariação de fundos para a impressão de
materiais gráficos.

Comunicação/Divulgação

Todos os canais de comunicação da AIDGLOBAL
(site, e-letter, redes sociais)

Projecto
Título:
Localização

Telecontribuição
Linha Solidária
760 456 026

Duração

Durante todo o ano

Parceiros

G9 Telecom
Este projecto tem como objectivo ajudar a
AIDGLOBAL a angariar fundos através de uma
simples chamada telefónica. Essa chamada tem

Resultados

um valor de 0,60€ IVA incluído, onde 0,46€
revertem a favor da Organização.

Comunicação/Divulgação

Em todos os canais de comunicação da
AIDGLOBAL (site, e-letter e rede sociais)
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Linha Solidária

Projecto
Título
Localização

BookandHelp
BookandHelp
http://www.bookandhelp.com,

Duração

Durante todo o ano

Parceiros

BookandHelp

Resultados
Comunicação/Divulgação

Nos canais de comunicação da AIDGLOBAL (site,
e-letter, redes sociais e boletim)

Logótipo BookandHelp
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Divulgação Institucional
Actividades previstas realizada
Título
Localização

Facebook – Redes Sociais
www.facebook.com – Perfil e Página de Fãs

Duração

Durante todo o ano

Parceiros

N/A
Tendo

em

conta

tecnologicamente

que

vivemos

dependente,

o

numa
facto

era

de

a

AIDGLOBAL ter aderido às redes sociais permitiu
Resultados

criar

uma

ligação

mais

próxima

dos

seus

seguidores e permitiu criar maior impacto com a
divulgação das suas notícias e projectos.
Contamos com 305 amigos no Perfil e 30 Fãs na
nossa Página de Fãs.
Comunicação e divulgação

Titulo
Localização

Logótipo no site

Os Dias do Desenvolvimento, 3ª Edição
Pavilhão do Rio, Centro de Congressos de Lisboa

Duração

21 e 22 de Abril

Parceiros

IPAD

–

Instituto

Português

de

Apoio

ao

Desenvolvimento
A AIDGLOBAL assinalou a sua presença neste
evento

com

um

stand

onde

apresentou

os

trabalhos que tem vindo a desenvolver nas áreas
de
Resultados

Cooperação

para

o

Desenvolvimento

e

Educação para o Desenvolvimento. A organização
criou

uma

passavam

dinâmica
pelo

stand,

com
onde

as

crianças

estas

que

poderiam

escrever num quadro os direitos humanos que
acham que cada pessoa pode e deve ter.
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Comunicação/Divulgação

Nos canais de comunicação da AIDGLOBAL (site,
boletim, E-letter.

Titulo
Localização

Postais electrónicos de Natal e Aniversário
N/A

Duração

Último trimestre

Parceiros

ARSdesign
A

AIDGLOBAL

envia

pelo

Natal

um

postal

electrónico à sua base de dados, destacando-se
membros, voluntários e doadores. Também o
Resultados

publica na e-letter de Dezembro.
O Postal de aniversário encontra-se ainda em
estudo, estando prevista a sua conclusão para o
ano de 2011.

Comunicação/Divulgação

Nos canais de comunicação da AIDGLOBAL (site,
boletim, E-letter).

Titulo
Localização

Operacionalização do CRM
N/A

Duração

Último semestre de 2010 e ano de 2011

Parceiros

Nível Horizontal
Com a entrada de uma voluntária, no terceiro
trimestre

Resultados

do

ano,

foi

iniciado

um

trabalho

estruturante ao nível da organização e inserção
de todos os contactos da AIDGLOBAL no CRM.
Este

trabalho

foi

continuado,

já

trimestre do ano, por outro voluntário.
Comunicação/Divulgação

N/A
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no

último

Título
Localização
Parceiros

Site Oficial (WebSite)
www.aidglobal.org
Alquimia da Cor, Visual Fusion, Voluntário Jorge
Pinho, Séculis – empresa de traduções
O Site apresenta uma descrição mais clara de
todos os projectos e das diferentes actividades
nas áreas de acção da organização, notícias
diariamente actualizadas sobre o ponto de

Resultados

situação dos projectos e/ou outras acções em
que a Organização seja interveniente; uma lista
exaustiva das nossas parcerias e apoios, outras
funcionalidades como: agenda do mês, montra
de produtos solidários, galeria de fotos,
subscrição da E-letter da AIDGLOBAL e outras.

Título
Localização
Parceiros

Cartões Pessoais
N/A
ARSdesign e Gráfica da Câmara Municipal de
Loures

Resultados

Foram alterados, actualizados os conteúdos e
impressos os cartões.

Título
Parceiros

E-letter (Newsletter)
ARS Design (Elaboração das Artes Finais)
Toda a base de dados da Organização com

Beneficiários

cerca de 4 mil contactos.
A nomenclatura deste veículo de comunicação foi

Resultados

alterada de newsletter para e-letter. A E-letter
tem permitido construir relacionamentos com os
públicos

da

AIDGLOBAL,

nomeadamente

os

membros, voluntários e empresas que apoiam a
Organização, uma vez que a informação, sobre
os projectos que estão a ser desenvolvidos,
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chega regularmente, actualizando e mantendo o
interesse dos mesmos.
Esta ferramenta permitiu criar vínculos com o
leitor, gerando conhecimento e credibilidade na
AIDGLOBAL.

Título

Boletim

Duração

Trianual
O

boletim

objectivo

informativo
de

divulgar

continua
a

a

cumprir

AIDGLOBAL

e

o
os

projectos desenvolvidos. Trata-se de um material
sempre útil em eventos onde a Organização está
Resultados

presente com um stand. Deixará de ser impresso,
uma vez que o cessou o apoio por parte da
Gráfica

da

passará

a

digital.
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Câmara
ser,

Municipal

exclusivamente,

de
em

Loures

e

formato

Actividades não previstas realizadas

Projecto
Parceiros

Stand AIDGLOBAL
RZK Group
O stand AIDGLOBAL é composto pelos seguintes
elementos: três roll-ups como suporte informativo
sobre as diversas acções da AIDGLOBAL - área

Resultados

da

Educação

Cooperação

para

para

o

o

Desenvolvimento,

Desenvolvimento

e

a

AIDGLOBAL enquanto ONGD, Ponto Solidário, e
ainda por uma mesa de reunião em vidro e duas
cadeiras.

Projecto
Titulo

IntranetEmpresas
Divulgação de notícias junto das empresas
parceiras

Localização

Intranet das Empresas

Duração

Durante todo o ano

Parceiros

Sonae, Cimpor, PT, Montepio
Esta iniciativa proporcionou à AIDGLOBAL chegar
a mais pessoas, utilizando a rede interna das
empresas para divulgar as suas notícias,

Resultados

projectos e iniciativas.
- Comunicação/Divulgação: Em todos os canais
de comunicação da AIDGLOBAL (site, e-letter,
redes sociais).

Comunicação

Em todos os canais de comunicação da
AIDGLOBAL (site, e-letter e redes sociais)
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Actividades previstas não realizadas
Título

Apresentação Institucional da AIDGLOBAL

Localização

N/A

Parceiros

ARSdesign e DPI Cromotipo

Não foram elaborados os seguintes materiais
previstos: capa AIDGLOBAL, novo folheto da
Resultados

Organização e carta de apresentação da
Organização. Tanto em português como em
Inglês.

Título

Festas do Concelho de Loures

Localização

Loures

Parceiros

Câmara Municipal de Loures

Resultados

Não foram realizadas por decisão da Câmara
Municipal de Loures

Outras Iniciativas
A AIDGLOBAL esforça-se por estar presente em iniciativas que se enquadrem no
trabalho

que

tem

vindo

a

desenvolver,

fazendo-se

representar

pelos

seus

colaboradores ora enquanto espectadores, ora como oradores convidados.
Titulo
Localização

Debate sobre a Exclusão e Pobreza Social”
Centro de Educação Social do CED D. Maria Pia
da Casa Pia de Lisboa

Duração

24 e 25 de Março
A

Resultados

AIDGLOBAL

conseguiu

um

balanço

muito

positivo ao participar nesta iniciativa. Através da
presidente da Direcção, Dr.ª Susana Damasceno,
foi possível fazer uma interacção com os alunos
do 3º ciclo e os alunos dos cursos profissionais.

Comunicação/Divulgação

Nos canais de comunicação da AIDGLOBAL (site,
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boletim e E-letter)

Título

Jornadas

de

Educação

para

o

Desenvolvimento
Localização

Fundação Cidade de Lisboa

Duração

22 de Novembro

Parceiros

IPAD

–

Instituto

Português

de

Apoio

ao

Educação

para

o

Desenvolvimento Reflexão
Resultados

sobre

Desenvolvimento

a
em

Portugal_

desafios

e

perspectivas.
Comunicação/Divulgação

Divulgado
ONGD
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pela

Plataforma

Portuguesa

das

Titulo

Jornadas Loures Jovem um Link à República

Localização

Auditório da Biblioteca Municipal José Saramago,
em Loures

Duração

19 de Novembro

Parceiros

Câmara Municipal de Loures
Tendo a AIDGLOBAL o estatuto de Associação
Juvenil Equiparada, foi convidada a participar no
painel “A República, os Jovens e a Cidadania”,
fazendo-se representar pela colaboradora Cátia
Sequeira

que,

centrando-se

na

temática

do

Associativismo Juvenil, começou por evocar a
constituição da AIDGLOBAL, como um exemplo
Resultados

prático de direito à associação, conferido pela
constituição da República, e incidindo sobre o
percurso da AIDGLOBAL, salientou o impacto que
o trabalho da Organização tem vindo a alcançar,
tendo destacado a realização de projectos que
promovem, transversalmente, a participação da
comunidade
projecto

juvenil

como,

“Movimento

para

por
o

exemplo,

o

Voluntariado

e

Associativismo (MOVA)”, o “Educar para Cooperar
-

Casa

Pia”

e

o

“Educar

para

Cooperar

-

Loures”.

Comunicação/Divulgação

Nos canais de comunicação da AIDGLOBAL (site,
e-letter e redes sociais)
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Título

Campanha “Embaixadores da Leitura””
Realização de postais para angariar padrinhos
para

O Projecto

financiamento

das

bibliotecas

em

Moçambique e a serem colocados nos expositores
da PostalFree.

Localização

A nível nacional

Duração

Último semestre do ano

Parceiros

Postal Free, ARSdesign
Actividade
Direcção

não
uma

foi
vez

realizada
que

se

por

decisão

da

obteve

apoios

de

gráficas para a impressão dos mesmos.
O contacto com a empresa mantém-se, podendo
Resultados

a AIDGLOBAL recorrer à Postal Free sempre que
se

justificar

o

uso

deste

veículo

promoção/divulgação de várias iniciativas.

Comunicação/Divulgação

N/A
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para

Gabinete de Voluntariado
O Voluntariado tem sido uma das áreas estruturantes da AIDGLOBAL. Desde o seu
nascimento, têm sido muitos os que por lá passaram e que contribuíram para o
crescimento da Organização. Apesar da saída da gestora do Gabinete de Voluntariado em
Janeiro de 2010, o Gabinete não deixou de funcionar, tendo no entanto desenvolvido
essencialmente duas actividades, a Dinamização da Bolsa de Voluntariado e a edição das
”Notícias de Voluntariado”.
No que diz respeito à dinamização da Bolsa de Voluntariado, inscreveram-se ao longo do
ano 69 voluntários, dos quais 5 apoiaram efectivamente a Organização, o que permitiu não
só o apoio dos trabalhos da AIDGLOBAL, mas também a divulgação da Organização.
Quanto às Notícias de Voluntariado, que têm como o principal objectivo manter os
voluntários informados acerca das ofertas de voluntariado, quer da AIDGLOBAL, quer de
outras organizações, foi lançada a sua primeira edição em Fevereiro de 2010 e contou ao
todo com 4 edições ao longo do ano, permitindo assim não apenas alcançar o seu
principal objectivo, mas, também, manter contacto com os mais de 200 voluntários inscritos
na Bolsa de Voluntariado da Organização.
No início de Outubro de 2010, a AIDGLOBAL contou com a entrada de um novo gestor do
Gabinete de Voluntariado, voltando assim a garantir o contacto personalizado com todos
aqueles que manifestam vontade de apoiar a Organização como voluntários. Mais, com a
entrada do novo gestor também permitiu a iniciação dos trabalhos preparativos para a
reestruturação dos actuais projectos de voluntariado e o lançamento de novos projectos,
tanto a nível nacional como internacional, em projecto para o próximo ano de 2011, que é
o “Ano Europeu do Voluntariado”.
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Projectos em desenvolvimento

Projecto

Dinamização da Bolsa de Voluntariado

Localização

AIDGLOBAL

Duração

De Janeiro a Dezembro

Beneficiários

5 Voluntários tiveram a oportunidade de colaborar com a
AIDGLOBAL

Resultados

Em 2010 inscreveram-se 69 voluntários na bolsa

Divulgação e/ou Notícias

Site, notícias do voluntariado

Projecto

Notícias do Voluntariado

Localização

AIDGLOBAL

Duração

De Janeiro a Dezembro

Beneficiários

Mais de 200 voluntários que estavam inscritos na Bolsa de Voluntários
da AIDGLOBAL

Resultados

No total foram elaborados e enviados 4 Notícias de Voluntariado

Divulgação e/ou Notícias

Envio de E-mail em massa

Actividades realizadas não previstas

Projecto
Localização

Participação no II Encontro do Banco Local de Voluntariado de
Loures
Palácio Marqueses da Praia e Monforte, Loures

Duração

6 de Dezembro

Beneficiários
Resultados
Divulgação e/ou
Notícias

Público em geral
Foram divulgados os projectos de voluntariado, nacional e internacional, da
AIDGLOBAL, junto à Câmara de Loures
A actividade não foi divulgada
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Relatório e Contas de 2010
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Relatório Económico-Financeiro de 2010
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66
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Relatório de Gestão de 2010
Entre Novembro de 2010 e Novembro de 2011, a AIDGLOBAL encontra-se a
celebrar o seu 5º aniversário. É tempo de balanço e de conclusões. Assente em
resultados devidamente demonstrados, podemos afirmar que estamos de parabéns
pelas conquistas já alcançadas.
Espera-se um ano diferente, com dificuldades e desafios desenhados de novos
contornos. É com esta consciência que procuraremos manter–nos na rota da
solidariedade.
A nossa actividade durante o ano 2010
Mais um ano que termina e, em termos nacionais, com grandes dificuldades
financeiras. O medo instalado na economia reflectiu-se na nossa actividade,
nomeadamente na disponibilização de recursos financeiros e de outra natureza,
que procurámos colmatar com bastante produtividade e dinamismo.
No

final

do

ano,

ficámos

privados

da

receita

do

espectáculo

anual

de

solidariedade, “O Fado Acontece”, não obstante, durante todo o segundo semestre,
se ter procurado um espaço que se disponibilizasse a realizá-lo, dado que o Fórum
Lisboa, o local onde habitualmente realizamos este espectáculo se encontrar em
obras.
Este último ano de trabalho trouxe com ele a conclusão dos 4 projectos na área
da Educação para o Desenvolvimento e a menos boa notícia da não aprovação da
2ª edição de um projecto que se esperava de continuidade. Este quadro de
ausência de novos projectos, no arrancar do ano de 2011, vem reforçar uma
vontade

antiga,

mas

nem

sempre

conseguida,

que

se

traduz

num

maior

investimento na conquista de novas parcerias e uma maior eficácia e eficiência na
obtenção de novas fontes de financiamento.
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Porém, em Moçambique, a aprovação de 3 projectos e o reforço da equipa no
terreno tem dado frutos muito positivos e um reconhecimento notável pelo
trabalho que a Delegação da AIDGLOBAL tem vindo realizar na área da Educação
e Bibliotecas.
Em termos de formação, a AIDGLOBAL promoveu diferentes acções reforçando os
cursos de Português para Falantes de Outras Línguas e tendo lançado os cursos
Livres de Educação para o Desenvolvimento. No entanto, e uma vez que não
dispunha de recursos humanos internos para dinamizar este cursos, foi obrigada a
contratar formadores externos, o que fez com que a receita gerada por estas
iniciativas fosse residual.
A Direcção geriu os recursos financeiros e humanos sempre no espírito e no
âmbito das nossas finalidades e para aos quais trabalhamos afincadamente.
Mesmo com as dificuldades inerentes e que o resultado negativo no final do ano
espelha, nunca baixaremos os braços e procuraremos projectos para executar e
recursos que os ajudem a cumprir, uns na continuidade do ano passado, outros
granjeados durante o ano de 2010 e que vos damos conta no nosso Relatório de
Actividades de 2010.
No final do ano, a situação económico-financeira da organização apresenta-se
equilibrada, mesmo tendo tido necessidade de recorrer ao nosso fundo social para
colmar os 12 029,84 € negativos. No entanto, temos alguns projectos em curso
que reporão, no fim de 2011, a situação de estabilidade da Organização.

A nossa experiência diz-nos que devemos ter economizado recursos para cerca de
quatro meses de actividade estrutural, que urge serem repostos logo que possível.

69

Podemos continuar a afirmar que tudo fizemos para merecer a confiança dos
nossos membros, parceiros e patrocinadores, numa lógica de cooperação, respeito
e reconhecimento, sempre sob a égide da sustentabilidade e na prossecução dos
objectivos definidos
Fazemos da clareza e transparência a imagem da nossa Organização pondo, em
tudo o que nos dedicamos, métodos e processos que procuramos sempre dar a
conhecer a quem connosco interage.
No Relatório de Actividades de 2010, anexo às contas, faz-se uma análise
individual e pormenorizada da origem e aplicação dos fundos adstritos a cada
projecto.
O saldo negativo das contas do ano, num total de 12 029,84€, deve passar para
o Fundo Social e reflecte as dificuldades que tivemos durante o ano. Contudo,
perspectiva-se que o suporte da actividade futura reponha este montante.
As contas reflectem, também, os valores consolidados com a delegação de
Moçambique.
As Receitas, num total de 135 135,14€, são referentes a donativos em numerário
ou bens, que também asseguram parte da sustentabilidade da nossa actividade e
que são investidas em projectos de apoio a diferentes segmentos, de acordo com
o público-alvo das nossas acções.
As contas de Receita de 2010 não reflectem, ainda, os apoios recebidos para os
projectos de Moçambique, sendo que uma parte já foi transferida para a nossa
Delegação e que, nas contas consolidadas, aparecem no Balanço na conta Caixa e
Depósitos Bancários.

As Receitas acima indicadas foram utilizadas e estão reflectidas nas linhas de
Fornecimentos e Serviços Externos e Custos com Pessoal e outras despesas

70

inerentes ao funcionamento da nossa Organização, na sua esmagadora maioria
imputados a projectos.
No ano de 2010, implementou-se uma gestão de procedimentos, com enfoque na
gestão de projectos, monitorização e avaliação intercalar e final, numa lógica de
integrar aprendizagens já efectuadas, garantindo mais eficácia no cumprimento dos
objectivos e metas definidas.
Perspectivas para 2011
O Plano e Orçamento para 2011 foram desenhados tendo em conta as actuais
incertezas, contextos e prenúncios em que todo o trabalho em prol da acção
social, ajuda humanitária e solidariedade se encontra, em grande parte devido a
cortes nos financiamentos e mudanças de políticas sociais.
Porém, e baseado nas suas boas práticas e avaliação positiva, a AIDGLOBAL
continuará a promover e desenvolver projectos que vão ao encontro das questões
em que mais se tem empenhado: a Educação para o Desenvolvimento, em Portugal
e o apoio a bibliotecas, em Moçambique. O trabalho do Gabinete de Formação
espera-se que saia reforçado com as obras na sala de formação de que a
Organização dispõe dentro do Instituto Português da Juventude, após a mudança
de instalações, em Setembro de 2010.
Na área do Voluntariado, e naquele que é o Ano Europeu do Voluntariado, a
AIDGLOBAL pretende mobilizar mais aderentes, não apenas através de uma
reestruturação na forma como apresenta as suas necessidades de voluntariado e a
continuidade do projecto de Voluntariado Internacional “Nyumba-kaya é o Mundo”,
mas também através da constituição de uma nova forma de resposta em termos
de voluntariado associado ao turismo comunitário, inerente ao projecto “ TUVoluntário”.
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Também finalizaremos alguns programas que transitam de 2010 e ainda outros
que, pela sua natureza, são transversais a todo o trabalho da Organização, como
é o caso do projecto “ Mãos Solidárias” que sairá reforçado com a constituição
de uma montra online.
O Plano e Orçamentos de 2011 apresentam-se com valores consolidados com a
delegação de Moçambique.
No

decorrer

do

nosso

quinto

ano

de

existência,

embora

conscientes

das

dificuldades que se avizinham, acreditamos na nossa experiência de “saber fazer”,
e continuaremos empenhados em alcançar mais e melhores resultados. Esperamos
receitas de 187 929,00 €, conforme descriminamos no nosso Mapa I – Receitas.
Cerca de 80% dessa quantia advirá de concursos para submissão de projectos a
entidades oficiais e/ou privadas.
Os Custos serão, quase na totalidade, de dois tipos: Gerais e com Pessoal. Nos
Gerais estão incluídos os Fornecimentos e Serviços Externos, sendo as rubricas
mais importantes as relacionadas com o Voluntariado e honorários profissionais
para a coordenação e apoio dos nossos projectos (mapa II – Fornecimentos e
Serviços Externos). Os Custos com Pessoal correspondem à remuneração e
encargos do pessoal necessário, uns pagos por nós outros subsidiados pelo IEFP,
de apoio ao desenvolvimento dos projectos previstos para a nossa actividade em
2011.
Estamos consciente do trabalho e dos desafios que nos aguardam, mas estamos
confiantes que, por mais um ano. Podem CONTAR CONNOSCO PARA JUNTOS
PROMOVERMOS SORRISOS.
Lisboa, 23 de Março de 2011

A Direcção
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Orçamento para 2011
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