DOSSIÊ DE IMPRENSA

SOBRE A AIDGLOBAL
A AIDGLOBAL é uma Organização Não Governamental para o
Desenvolvimento (ONGD), fundada por Susana Damasceno, a 4
de novembro de 2005, após uma gratificante experiência de
voluntariado num orfanato na província de Gaza, em Moçambique.
Em 2006, foi reconhecida com o estatuto de ONGD pelo Governo
português e registada junto do Camões – Instituto da Cooperação
e da Língua,I.P. Foi ainda reconhecida pelo Ministério dos
Negócios Estrangeiros moçambicano, em 2009, e considerada
uma Associação Juvenil Equiparada pelo RNAJ – Registo Nacional
do Associativismo Jovem.

ÁREAS DE ATUAÇÃO
Na AIDGLOBAL acreditamos que a Mudança acontece pela
Educação e por isso desenvolvemos o nosso trabalho por uma
Educação de qualidade em duas áreas prioritárias:

PROJETOS EM CURSO

PORTUGAL

CONECTANDO MUNDOS
“Conectando Mundos” é um projeto que contribui para impulsionar o
desenvolvimento da competência social, cívica e intercultural, a
alfabetização mediática e o pensamento crítico. Por outro lado,
incentivamos a melhoria da qualidade educativa, facultando
instrumentos de trabalho e de avaliação da Competência Global nas
escolas e reforçando a colaboração entre estabelecimentos de ensino.
É uma proposta educativa interativa que junta atividades realizadas
dentro da sala de aula a um trabalho em rede, que envolve alunos dos
3 aos 17 anos de várias realidades culturais, económicas e sociais,
para a qual participam várias escolas do mundo inteiro.
O trabalho é desenvolvido através de uma plataforma interativa
composta por 8 línguas, através da qual as diferentes turmas
trabalham de uma maneira cooperativa e organizada.

PROJETOS EM CURSO
PORTUGAL

CONECTANDO MUNDOS
A edição de 2019-2020 tem como tema “Get in the loop: para um futuro
em equilíbrio”.

O “Conectando Mundos” é um projeto financiado pela Comissão
Europeia através do programa Erasmus+ e envolve 5 instituições
parceiras: AIDGLOBAL, Oxfam Italia, OXFAM Intermón (coordenador),
Instituto Politécnico de Leiria (IPLeiria) e Espais Telemátics S.L.

Para saber mais: aqui

PROJETOS EM CURSO
PORTUGAL

WALK THE (GLOBAL) WALK
O projeto "Walk the (Global) Walk: Mobilizar os jovens europeus em
torno dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável" tem
como objetivo aumentar os espaços de promoção da Cidadania
Ativa por parte dos jovens e potenciar o seu envolvimento em
torno dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).
Em cada ano de projeto os esforços estão direcionados para um dos
ODS, tendo sido eleitos o "ODS 11 - Cidades e Comunidades
Sustentáveis", o "ODS 13 - Ação Climática" e o "ODS 16 - Paz, Justiça
e Instituições Eficazes", para os 3 anos de projeto.
Pretende-se criar um modelo replicável e inovador de Educação para a
Cidadania Global, e fomentar a colaboração entre as autoridades
locais e as Organizações da Sociedade Civil comprometidas com a
promoção da Agenda dos ODS.
Visa também sensibilizar a sociedade civil para as questões da Paz,
dos Direitos Humanos e da Justiça Social.

PROJETOS EM CURSO

PORTUGAL

WALK THE (GLOBAL) WALK
O "Walk the (Global) Walk" é um projeto promovido pela Região
Toscana em coordenação com a Oxfam Itália Intercultura. É
financiado pela União Europeia e cofinanciado pelo Camões, I.P.
Este projeto envolve ainda autoridades locais e comunidades
regionais (comunidades escolares e organizações da sociedade civil)
de 11 países europeus. Em Portugal é desenvolvido pela
AIDGLOBAL em parceria com o Município de Vila Franca de Xira.

Para saber mais: aqui
Site internacional: aqui
Site nacional: aqui

PROJETOS EM CURSO

PORTUGAL

GVETS
“GVETS – Gamificação para profissionais que trabalhem com crianças
migrantes” é um projeto que utiliza a gamificação (ferramenta
pedagógica que utiliza técnicas de jogos) como ferramenta de
formação, para a capacitação de profissionais que trabalhem com
crianças migrantes.
Ao abrigo do projeto foi desenvolvida uma plataforma online, com
conteúdo multidisciplinar, para capacitar estes profissionais, no âmbito
de uma abordagem europeia comum/integrada - nomeadamente: gestão
de crise com crianças migrantes; trabalho na área social na era digital;
proteção de crianças migrantes, etc.
Este projeto foi financiado pela Comissão Europeia através do programa
Erasmus+, o GVETS envolve 7 organizações parceiras: AIDGLOBAL,
IASIS NGO, OXFAM Italia (OIT), ITAINNOVA, Diversity Development
Group (DDG), Center for Social Innovation Ltd. (CSI) e Menedék
(coordenador).
Plataforma online: aqui
Para saber mais: aqui

PROJETOS EM CURSO

(PORTUGAL - REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA)

EDUCAR PARA COOPERAR
"Educar Para Cooperar - Porto Santo e Madeira” visa contribuir para a
promoção da Cidadania Global na Região Autónoma da Madeira,
desconstruindo preconceitos e construindo processos de
reflexão-ação com vista à Cooperação, Justiça Social e
Sustentabilidade, a nível local e global.
O projeto pretende sensibilizar, empoderar e capacitar crianças,
jovens, adultos e Organizações da Sociedade Civil das ilhas do Porto
Santo e Madeira para a mobilização em torno do Desenvolvimento
Sustentável, da Cooperação entre Povos e Culturas e dos Direitos
Humanos, através do cinema, de tertúlias, do desenvolvimento de
projetos, da formação e da construção de recursos que ligam a História
dos (Re) Descobrimentos à Cidadania Global.

Este projeto, que vai na sua 9ª edição, conta, na atual edição, com o
cofinanciamento do Camões I.P. e tem como parceiros a Câmara
Municipal do Porto Santo, o Sindicato dos Professores da Madeira e o
Hotel Vila Baleira.
Para saber mais: aqui

PROJETOS EM CURSO

(PORTUGAL- REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA)

DA ESCOLA PARA O MUNDO – AGIR,
INCLUIR, TRANSFORMAR
"Da Escola para o Mundo – Agir, Incluir, Transformar" é um Plano de
Ação de Educação para a Cidadania que pretende contribuir para
uma Educação de Qualidade, no Porto Santo, através da
participação da comunidade escolar e local na resolução conjunta
de problemas locais e globais, refletindo e mobilizando-se por um
futuro mais justo e sustentável.
Este projeto promove competências de Cidadania nos estudantes do
3º Ciclo do Porto Santo, a partir da vivência de uma cultura
democrática, da articulação curricular e da interação com a
comunidade, refletindo e agindo em prol dos Direitos Humanos e do
Desenvolvimento Sustentável.
Esta iniciativa resulta de um consórcio entre a AIDGLOBAL e a Escola
B+S Prof. Dr. Francisco de Freitas Branco, Porto Santo. O Plano é
financiado pelo EEA Grants, através do projeto "Educação para a
Cidadania" do Programa Cidadãos Ativ@s, promovido pela Fundação
Calouste Gulbenkian e Fundação Bissaya Barreto, e implementado
pela Fundação Gonçalo da Silveira e pelo Centro de Investigação para
o Desenvolvimento Humano da Universidade Católica Portuguesa.
Para saber mais: aqui

RECURSOS PEDAGÓGICOS
Guião do Recurso Pedagógico
para Professores 2 – ODS 13
(2019/2020)

Guião do Recurso Pedagógico
para Professores 1 – ODS 11
(2018/2019)

Portfólio – Bibliotecas
Globais (2018)

RECURSOS PEDAGÓGICOS
Mochila do Soldado – Partir da
Guerra para a Paz (2017)

Global How? Despertar para a
Educação Global (2016)

Manual

de

Educação

para

Cidadania Global (2015)

Site Educar Para Cooperar
(2015)

a

RECURSOS PEDAGÓGICOS

Pensar o Mundo 1º Ciclo (2010)

Pensar o Mundo 2º ciclo (2010)

Kit Pedagógico - O Mundo em
Nós (2010)

PROJETOS EM CURSO
MOÇAMBIQUE

PROGRAMA PASSAPORTE PARA A
LEITURA
A AIDGLOBAL criou, em 2008, as linhas gerais daquele que se tornaria
no seu maior programa de intervenção em Moçambique, o
“Passaporte para a Leitura”.
No contexto deste programa implementou-se uma rede de bibliotecas
municipais e escolares, e têm sido realizadas capacitações de
professores e técnicos bibliotecários, atividades de dinamização da
leitura e a promoção do gosto pela leitura.

PROJETOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA:
Rede de Bibliotecas Escolares do Distrito do Chibuto;
Animação da Leitura;
Kula Na Wu Djondza – Crescer a Ler;
Atividades de apoio à Associação do Desenvolvimento Humano e
Comunitário (ADHC);

Para saber mais: aqui
Assistir documentário: aqui

PROJETOS EM CURSO
MOÇAMBIQUE

REDE DE BIBLIOTECAS ESCOLARES DO
DISTRITO DO CHIBUTO (RBEDC)
Integrado no programa “Passaporte para a Leitura”, que baliza o trabalho que
a AIDGLOBAL tem vindo a efetuar em Moçambique, do qual se destaca a
área da Educação e, mais especificamente, o equipamento de Bibliotecas
Municipais e Escolares, a nossa Organização investiu na criação de uma
rede de bibliotecas, "Rede de Bibliotecas Escolares do Distrito de Chibuto".

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
Criação e equipamento de Bibliotecas Escolares, 7 em edifício e 21
Bibliotecas móveis: 11 Bibliotchovas e 10 Maletas da Leitura;
Capacitação de professores em Gestão de Bibliotecas;
Capacitação de professores em Dinâmicas de Promoção da Leitura;
Monotorização bianual das bibliotecas da Rede;
Encontro anual de professores responsáveis pelas Bibliotecas Escolares.
A gestão financeira deste projeto é assegurada sem financiamento formal,
estando enquadrada no regime de fundos próprios que são conseguidos
através de apoios e donativos efetuados à AIDGLOBAL.

Para saber mais: aqui

PROJETOS EM CURSO
MOÇAMBIQUE
KULA NA WU DJONDZA – CRESCER
A LER
“Kula Na Wu Djondza – Crescer a Ler” é um projeto que promove a
leitura através da narração de contos, tanto em português como em
língua changana (língua local), junto de grávidas adolescentes e de
mães recentes, que aguardam pelas consultas pré-natais, de
rotina ou de vacinação dos seus filhos.
Esta iniciativa, realiza-se duas vezes por semana, no Hospital Rural do
Chibuto e no Centro de Saúde da região.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
Distribuição de folhetos informativos sobre os
cuidados neonatais;
Oferta de um livro de iniciação à leitura, aquando do
nascimento do bebé;
Oferta de um livro recomendado para leitores a partir
dos 9 meses.

A gestão financeira deste projeto é assegurada sem financiamento formal,
estando enquadrada no regime de fundos próprios que são conseguidos
através de apoios e donativos efetuados à AIDGLOBAL.

Para saber mais: aqui

PROJETOS EM CURSO

MOÇAMBIQUE

ANIMAÇÃO DA LEITURA
“Animação da Leitura” é um projeto desenvolvido no âmbito da Rede de
Bibliotecas Escolares do Distrito do Chibuto, com o objetivo de combater
a iliteracia e os baixos níveis de leitura.
A "Animação da Leitura" permite através das várias atividades realizadas,
tais como, jogos, dinâmicas de contar histórias e técnicas de ilustração, a
aproximação das crianças ao livro, criando uma cultura de gosto pela leitura.
Este projeto tem sido desenvolvido regularmente e está agora na sua 6ª
edição, com mais de 80 sessões realizadas.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
Sessões de animação da leitura em Escolas;
Sessões de animação da leitura em Bibliotecas;
Sessões de animação da leitura na Associação
de Desenvolvimento Humano e Comunitário (ADHC);
Sessões de animação da leitura em Centros de Saúde.
A gestão financeira deste projeto é assegurada sem financiamento formal,
estando enquadrada no regime de fundos próprios que são conseguidos
através de apoios e donativos efetuados à AIDGLOBAL.

Para saber mais: aqui

PROJETOS EM CURSO

MOÇAMBIQUE

ATIVIDADES DE APOIO À ADHC
A AIDGLOBAL apoia a Associação do Desenvolvimento Humano e
Comunitário (ADHC), no Distrito do Chibuto, em Moçambique, com
sessões de animação da leitura e atividades lúdico-pedagógicas junto
das crianças apoiadas por esta Associação.
Enquanto as crianças esperam que as ativistas da ADHC terminem de
cozinhar uma refeição que lhes será entregue no final da sessão, a equipa
da AIDGLOBAL realiza trabalhos manuais, convida à prática de atividade
física, promove a leitura de livros infantis em português e língua changana
(língua local).

PRINCIPAIS ATIVIDADES
Leitura de contos em Português e em Língua Changana;
Atividades de estímulo à aprendizagem da Língua Portuguesa;
Atividades de estímulo à aprendizagem dos números;
Atividades de sensibilização para as regras de higiene, os direitos
das crianças, a igualdade de género;
Atividades de estímulo ao desenvolvimento motor.
A gestão financeira deste projeto é assegurada sem financiamento formal,
estando enquadrada no regime de fundos próprios que são conseguidos
através de apoios e donativos efectuados à AIDGLOBAL.

Para saber mais: aqui

PROJETOS EM CURSO

MOÇAMBIQUE

EDUCADORES EM MOVI MENTO - UMA
EDUCAÇÃO I TI NERANTE PARA A PRI MEI RA
I NFÂNCI A
Este projeto tem como objetivo a implementação de serviços de
Educação de Infância Itinerante (EII) em 5 comunidades da
Província de Gaza, Distrito do Chibuto, em Moçambique.
Para além disso, pretende-se ainda que os serviços de Educação de
Infância Itinerante (EII) sejam geridos e integrados de forma
sustentável, e que as próprias comunidades tenham as competências
necessárias para o desenvolvimento integral da criança em idade préescolar.
Os serviços de EII são dirigidos a crianças entre os 4 e os 6 anos,
desenvolvidos diariamente, ao ar livre, tendo como base a
aprendizagem pela Natureza e a utilização da Bibliotchova, uma
biblioteca itinerante com livros bilingues, jogos e brinquedos,
dinamizada pelas Educadoras em Movimento, jovens mães
previamente capacitadas.

Para saber mais: aqui

PROJETOS EM CURSO

MOÇAMBIQUE

EDUCADORES EM MOVI MENTO - UMA
EDUCAÇÃO I TI NERANTE PARA A PRI MEI RA
I NFÂNCI A
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:
Elaboração de um estudo sobre o “Desenvolvimento psicomotor da criança
moçambicana, em idade pré escolar“;
Criação de Bibliotchovas;
Capacitação em Supervisão e Monitorização da Educação e Capacitação em
Educação de Infância;
Criação de Conselhos de Gestão Comunitária;
Planeamento, implementação e avaliação de atividades de Educação de
Infância Itinerante;
Produção de jogos e brinquedos a partir de materiais locais e de 4 livros
infantis português-changana;
Atividades de sensibilização e advocacia sobre a importância da Educação de
Infância;
Capacitação dos professores de Ensino Primário em “Psicologia e
Desenvolvimento da Criança”.
Este projeto tem como financiador principal a Fundação Calouste
Gulbenkian e como cofinanciador o Camões, I.P.

Para saber mais: aqui

EVENTOS AIDGLOBAL

Espetáculo que junta alguns dos melhores
comediantes da stand up comedy
portuguesa
da
atualidade
numa
colaboração solidária.

Espetáculo que celebra o aniversário da
fundação da AIDGLOBAL e divulga os
projetos atuais e futuros da Organização.
É o maior espetáculo de Fado Solidário... e
não só, e é já uma referência marcante da
agenda cultural da cidade de Lisboa.

Para saber mais: aqui

OKHALA ONOKHALIHANIWA
Viver é ajudarmo-nos uns aos outros a viver
Provérbio Macua

Contactos:
Tel: 218 946 028
Telm: +351 960 486 838 | +351 932 469 205
Email: gab.comunicacao@aidglobal.org
Mais informações: www.aidglobal.org
Siga-nos:
www.facebook.com/AIDGLOBAL.ORG
www.instagram.com/aidglobal
https://www.youtube.com/user/canalaidglobal
https://www.linkedin.com/company/2515458/admin/

