AIDGLOBAL apresenta Relatório de Atividades e Contas

A AIDGLOBAL apresentou em junho, em Assembleia Geral, o seu Relatório de Atividades e Contas relativo ao
ano de 2019. Neste documento, em que se evidenciam os momentos mais significativos da atividade da
organização, escrevem-se também as novas páginas de um novo capítulo da nossa história, da qual muito nos
orgulhamos!
Em 2019 começámos por melhorar a comunicação com os nossos membros: construímos um novo Website
apostando na visibilidade dos nossos projetos garantindo, como sempre, a sua total transparência. E os
desafios foram muitos: orgulhamo-nos dos mais de 800 jovens que, no âmbito do projeto “Walk The Global
Walk”, caminharam pelas ruas de Vila Franca de Xira, com o objetivo de sensibilizar os mais jovens e a opinião
pública em torno dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Este projeto, que se realiza em parceria com o
Município de Vila Franca de Xira, pela sua relevância e projeção reforçou o espaço de cidadania e o
envolvimento cívico dos jovens, na promoção de uma cultura transformadora e de corresponsabilidade a nível
global.
Em outras latitudes, no âmbito do projeto “Educar para Cooperar – Porto Santo e Madeira”, a AIDGLOBAL
associou-se à promoção do Consumo Sustentável de Pescado e à Conservação dos Oceanos, em colaboração
com o Vila Baleira Resort, na Ilha de Porto Santo, e com a ANP/WWF Portugal, no contexto da segunda edição
do “Festival Rota do Atum".
E porque a celebração faz parte da vida, um dos momentos mais importantes de angariação de fundos para a
AIDGLOBAL, o evento O Fado Acontece, juntou vários artistas improváveis, nacionais e internacionais,
inspirados na fusão entre o Fado e os sons da Lusofonia. A noite foi inesquecível, o fadista Duarte juntou-se à
nova voz de Cabo Verde, Elida Almeida; Silvana Peres à Banda Mais Bonita da Cidade e Ana Laíns, ofereceunos uma atuação a solo, com muita emoção em palco.
Já em Moçambique erguemos a rampa de lançamento para a nova década. Começámos 2019 com o projeto
“Educadores em Movimento”. Selecionámos as cinco comunidades com quem implementamos as atividades do
projeto, realizámos a capacitação em Supervisão e Monitorização da Educação no âmbito da qual identificámos
os nossos cinco Educadores Comunitários, que integram atualmente a equipa. Com o Programa Passaporte
para a Leitura fizemos a monitorização das bibliotecas pertencentes à Rede de Bibliotecas Escolares do Distrito
do Chibuto. Prosseguimos com as atividades de apoio à Associação do Desenvolvimento Humano e
Comunitário (ADHC) e pusemos as futuras e recentes mamãs a ouvirem contos moçambicanos, narrados tanto
em português como em língua changana, enquanto esperavam pelas consultas pré e pós-natal, no Hospital
Rural do Chibuto, através do “Kula na wu Djondza”. Conseguimos, ainda, levar mais de 1500 crianças a sonhar,
em sessões de Animação da Leitura.
Foi um ano cheio e em cheio, em que muito crescemos e, acima de tudo, percebemos o quanto ainda temos
para aprender! 2019 foi um ano de preparação para um início de década que já se provou desafiante. E a
aprovação deste Relatório de Atividades e Contas reflete, precisamente, o reconhecimento no trabalho
desenvolvido e na vontade de querermos fazer mais e melhor! Com uma equipa revigorada estamos prontos
para dar início a esta nova década, com muita energia e boa disposição. E o melhor de tudo? É saber que
estamos juntos!

Consulte o Relatório aqui

"Walk The Global Walk" faz caminhada histórica
Dia 17 de junho fez-se história! Entre as 15 e as 17 horas mais de 200 participantes caminharam
virtualmente em prol do ODS 13, Ação Climática, com objetivo de sensibilizar os governantes e a
opinião pública para a tomada de medidas urgentes, que visem reforçar a resiliência e a capacidade
de adaptação aos riscos relacionados com as alterações climáticas, a saúde e bem-estar, os
ecossistemas e a economia.
O encontro estava marcado no Instagram, no Youtube e na plataforma Zoom Meeting. Responderam à
chamada alunos e professores de 10 escolas do Concelho de Vila Franca de Xira e 20 entidades que,
a uma só voz, caminharam virtualmente numa iniciativa repleta de momentos emotivos, num ano letivo
particularmente exigente devido à pandemia de COVID-19. Este momento superou todas as
expectativas mostrando à comunidade e às entidades organizadoras que iniciativas como o “Walk The
Global Walk” fazem valer todo o investimento na promoção de um mundo mais justo e sustentável.

Saber Mais ...

AIDGLOBAL de novo no projeto internacional “Conectando Mundos”
Convite aos docentes a integrarem a edição 2020-2021.
O projeto internacional “Conectando Mundos” foi criado pela OXFAM Intermón, uma ONGD espanhola
e tornou-se, internacionalmente, um caso de sucesso, ao longo dos seus 16 anos letivos de vigência,
pelo que, já se prepara a 17ª edição. A AIDGLOBAL integrará o consórcio, como parceira nacional.
Em cada edição do projeto é trabalhado um tema específico, relacionado com a Educação para a
Cidadania Global, com propostas didáticas adequadas aos 5 níveis etários, com base na lógica de
aprendizagem “conhece-pensa-atua” e na perspetiva de análise e ação local-global.

Saber Mais ...

O Grão de Milho Mágico em Moçambique
Dia 17 de julho foi um dia de balanço: a AIDGLOBAL juntou-se à Fundação Calouste Gulbenkian,
financiador principal do projeto “Educadores em Movimento – Uma Educação Itinerante para a
Primeira Infância”, implementado em cinco comunidades do distrito do Chibuto, para avaliar os
resultados e projetar os desafios para a próxima fase.
O balanço desta reunião foi muito positivo e reflete o resultado de um trabalho de resiliência no
terreno, em que é necessário ajustar várias condicionantes: adequar as atividades do projeto ao
contexto rural, tendo em conta a cultura e os recursos locais; sensibilizar pais e encarregados de
educação para a importância da Educação para a Primeira Infância, incentivando a que as crianças
frequentem as escolinhas, e promover sinergias com as organizações da sociedade civil e com as
autoridades locais para encontrar estratégias inovadoras que se traduzam em soluções para os
desafios que este ensino representa em Moçambique.

Saber Mais ...

A AIDGLOBAL tem Montra Solidária
A AIDGLOBAL vive em pleno as suas histórias. Guarda na memória e no coração todos os que
consigo se cruzam e que, através da sua arte, contribuem para a concretização da sua missão. Foi
com base nesta premissa que, em 2019, quando construímos o nosso novo website, criámos a Montra
Solidária, que pode ser visitada em aidglobal.org. Este é um espaço onde apresentamos os produtos
solidários elaborados para a AIDGLOBAL, por particulares ou entidades, e cujo valor da venda reverte
para a realização dos projetos da organização em Portugal e em Moçambique.
Na Montra Solidária da AIDGLOBAL destacamos as obras de José Pádua, artista plástico
moçambicano nascido na cidade da Beira, em 1934, e que se evidenciou nas áreas da pintura,
ilustração e gravura, entre outras. José Pádua, falecido em 2016, doou em vida à AIDGLOBAL 11
quadros pelo reconhecimento do trabalho da ONGD em prol da Literacia no seu país. Os motivos das
suas obras prendem-se com a sua terra natal, sendo a magia do seu traço e a combinação das suas
cores uma autêntica viagem ao continente africano.

Saber Mais ...
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