Plano de Atividades 2020

PLANO DE ATIVIDADES 2019

PLANO DE ATIVIDADES 2020| 1

PLANO DE ATIVIDADES 2020

PLANO DE ATIVIDADES 2020| 2

ÍNDÍCE
Editorial

4
Projetos a realizar em Portugal

6
Projetos a realizar em Moçambique

25
Cronograma de Atividades

42
Iniciativas de angariação de fundos

44
Orçamento 2020

46

PLANO DE ATIVIDADES 2020| 3

Editorial

O tempo vai ser meu amigo.(…)
Com coragem, eu sigo nessa velocidade que não temo.
Fernando Pessoa

O ano de 2020 tem, para a AIDGLOBAL, um signifi- programa da nossa Organização — “Educar para
cado muito especial: comemora década e meia da Cooperar” (desde 2006), nas suas duas vertentes de
sua fundação. E se viver é um incessante balanço, Educação para o Desenvolvimento e promoção da
enfrentamos os anos vindouros com alegria e ansie- Cidadania Global, chega ao fim esta 9ª edição. Se é
dade pelo que virá. Nada é grande demais, nada é certo que o segredo de uma vivência autossatisfató-

maravilhoso demais, nada é impossível.
Aquando da última crise mundial e na altura dos
anos da Troika em Portugal, a tradicional generosidade dos portugueses declinou estrondosamente,
tanto a nível dos financiamentos e doações institucionais, como das empresas e dos particulares, uma
tradição que, no atual contexto de COVID, se renovará. Os atores de solidariedade social vão ter difi-

culdades em poder cumprir grande parte dos seus
projetos e de ir ao encontro dos mais necessitados.
As ONG serão, também, elas grandes vítimas e a
AIDGLOBAL não escapará a essa normalidade.
Mas, tal como dizia o general e político brasileiro, J.
B. Figueiredo, “o difícil faz-se logo, o impossível demora um pouco”, a nossa Organização irá, com certeza, assegurando alguns planos já iniciados e/ou

ria se pauta não só pelos sucessos que temos vindo
a ter mas também pela continuidade - seguiremos
mais um ano com a grande iniciativa europeia “Walk
the Global Walk” (em consonância com os ODS), a
nossa Organização inicia, em Setembro, mais dois
novos projetos: “Porto Santo Sem Lixo Marinho” e
“Jovens na Política — Participação para a Cidadania
Global (2ª edição)”, com a duração de 18 e 24 meses, respetivamente. O primeiro visa proteger o ambiente marinho da Ilha, o segundo envolver as Juventudes Partidárias e simpatizantes numa profunda
reflexão e debate sobre as medidas políticas relacionadas com a Agenda 2030 e prioridades da Cooperação Portuguesa, esperando-se ampla participação
e ativismo juvenil, à semelhança do que aconteceu,
na 1ª edição.

inadiáveis, guardando, na gaveta do futuro, os proje- Tendo estendido o seu abraço às terras de África,

tos delineados e os idealizados.

em coordenação com a sua Delegação no Chibuto, a

Se o ano passado foi generoso em dinâmicas conse- AIDGLOBAL vai dar continuidade aos projetos que
guidas, queremos estar convictos de que 2020 am- integram o programa “Passaporte para a Leitupliará o leque de realização/envolvimento em progra- ra” (iniciado em 2008) em Moçambique, através do
mas/projetos nacionais e internacionais. Está previs- qual a se propõe criar e equipar bibliotecas, promoto que, a nível nacional, se finalize, no contexto da ver atividades de animação da leitura e de capacitaEducação para a Cidadania Global em que a ção de técnicos e professores e, ainda, promoção do
AIDGLOBAL está envolvida, a 16ª edição do projeto acesso ao livro, junto das adolescentes grávidas e
“Conectando Mundos”. No âmbito das atividades que recém-mamãs do Hospital Rural do Chibuto.
estão a ser levadas a cabo na nossa Delegação no
Arquipélago da Madeira, e integrado no mais antigo
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Ao abrigo do mesmo programa de acesso ao livro, Os fundos essenciais para os projetos da nossa
será realizado o alargamento da Rede de Bibliotecas Organização, para além dos das entidades parceiras,
com a criação de mais 3 bibliotecas escolares, o sempre a nosso lado, advêm de três iniciativas que,
acompanhamento e monitorização das Bibliotecas ano a ano, têm sido levadas a cabo: a consignação de
Escolares que a AIDGLOBAL intervencionou. Por soli- IRS e a realização de dois espetáculos solidários: a
citação das entidades responsáveis, far-se-á o reforço gala de aniversário da AIDGLOBAL — “O Fado Acondo acervo das Biblioteca Municipais do Xai-Xai e da tece” e “O Humor Acontece!” — a realizar, de novo,
Macia bem como a doação de livros à Escola Secun- este ano.

dária de Guijá, para o que se conta com a chegada do
Contentor Solidário da AIDGLOBAL, com livros, dicionários e outros materiais educativos, que serão expedidos para as bibliotecas escolares e municipais.

Confiantes na nossa capacidade e competência, cremos que, em 2020, continuaremos a cumprir a nossa
MISSÃO: “Agir, Incluir e Desenvolver através da
Educação, promovendo uma Cidadania ativa e uma

Por fim, dar-se-á continuidade ao grande projeto Mudança global, por um mundo sustentável”, contribu“Educadores em Movimento — Uma Educação Itine- indo para melhorar os níveis de Literacia e de Educarante para a Primeira Infância” que visa o desenvolvi- ção, essenciais a uma Cidadania ativa, promotora de
mento integral e harmonioso das crianças em idade um mundo mais justo, igualitário e sustentável.

pré-escolar, que está a ser implementado em 5 comunidades rurais no distrito do Chibuto.

A Presidente da Direção da AIDGLOBAL, Susana Damasceno.
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Projeto

Walk the (Global) Walk: Mobilizar os jovens europeus em torno dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
Este projeto tem como objetivo global reforçar parcerias e colaborações entre as Autoridades Locais e as Organizações da Sociedade Civil (OSC) que promovam um enquadramento comum para o sistema público de educação, que divulgue e potencialize a

Objetivos

sensibilização para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Como objetivo específico, pretende aumentar o espaço de Cidadania Ativa para os jovens se envolverem em debates relacionados com os ODS, de forma a promover uma cultura transformadora, de corresponsabilidade, a nível global..

Duração

de dezembro de 2017 a dezembro de 2020 (extensão até junho 2021)
Apesar de os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM) terem sido, gradualmente, integrados na sociedade, ainda há muito a fazer no que diz respeito à coerência
destas políticas, e um novo desafio se impõe — a implementação na nova agenda dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).
O projeto pretende dar resposta a quatro problemas que estão inter-relacionados:

Contexto

• Baixo envolvimento efetivo das autoridades locais na promoção dos ODS;
• Limitado envolvimento das autoridades locais em parcerias com Organizações da

Sociedade Civil e universidades;
• Pouca representação dos ODS nos currículos escolares;
• Défice democrático juvenil que limita o conceito de uma nova geração europeia de

líderes ativos na promoção da Cidadania Global.
Em cada um dos três anos de projeto serão realizadas as seguintes atividades:
• Elaboração de um Manual de Introdução para Professores;
• Capacitação de professores e educadores;
• Criação de uma Plataforma Interativa Online;

Principais

• Dinamização de Cursos educacionais em escolas secundárias;

Atividades

• Atividades de educação de pares sobre os ODS;

Previstas

• Implementação de Workshops para o Planeamento da Ação;
• Organização da Semana Europeia dos ODS (Atividades de Sensibilização Local

para os ODS e Realização de uma Caminhada Global);
• Elaboração de um Currículo de Liderança Juvenil;
• Organização de uma Escola de Verão Internacional dos ODS.
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• Ferramentas e abordagens inovadoras e replicáveis sobre temas do Desenvolvi-

mento, com estratégias de educação formal, são disponibilizadas e integradas nos
currículos escolares;
Resultados
Esperados

• Estudantes mais sensibilizados/consciencializados para os ODS 11, 13 e 16 e

para as interdependências globais entre a União Europeia e os países em desenvolvimento, bem como para a sua capacidade em ter um papel ativo numa sociedade em transformação;
• A capacitação e o envolvimento em Educação para o Desenvolvimento das Autori-

dades Locais são reforçados.
Promotor:

Região Toscana
AIDGLOBAL
Região da Istria
Município de Strovolos
Município de Vila Franca de Xira
Município de Sofia
Município de Bucharest
Município de Fushë-Arrëz

Parceiros

Carmarthenshire County Council
City of Mostar- Department for Social Activities, Local Administration
Oxfam Itália Intercultura

International Institute for Human Rights and Peace
CARDET – Centre for the Advancement of Research and Development in
Educational Technology
Dolen Cymru Wales
ActionAid Hellas
Assistance and Programs for Sustainable Development – Agenda 21
Financiadores

Comissão Europeia com o cofinanciamento Camões - Instituto da Cooperação e

da Língua, I.P.

PLANO DE ATIVIDADES 2020| 9

PLANO DE ATIVIDADES 2020| 10

Projeto

Conectando Mundos
O projeto pretende contribuir para impulsionar o desenvolvimento da competência social,
cívica e intercultural, a alfabetização mediática e o pensamento crítico, nas escolas, disponibilizando recursos e ferramentas para lutar contra a discriminação, o racismo, a desi-

Objetivos

gualdade e qualquer forma de violência, em sala de aula. Pretende, ainda, contribuir para
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 que promovam a abordagem pedagógica colaborativa e holística, em três países
europeus: Itália, Espanha e Portugal.
Duração

1 de dezembro de 2018 a 30 de novembro de 2020
O projeto privilegia a abordagem horizontal, tanto no contexto da Inclusão Social como
da Educação Aberta, com as suas práticas digitais através de licenças abertas, dando
prioridade sectorial à Educação Escolar, fomentando a aquisição de capacidades e competências-chave. A inclusão social é um dos elementos primordiais deste projeto, destinado a promover a integração dos conteúdos e das metodologias da Educação para a

Cidadania Global na prática educativa do professor e dos seus alunos.
Enfrentar os desafios da sociedade atual é apostar num modelo de desenvolvimento, no
qual a erradicação da pobreza, a luta contra a desigualdade, a preservação do Planeta, a
criação de um crescimento económico sustentado, inclusivo e sustentável e a promoção
Contexto

da inclusão social estão vinculados entre si e são interdependentes.
Neste âmbito e para fazer frente aos desafios do mundo em que vivemos, a
Educação desempenha um papel-chave na sociedade, uma vez que permite provocar
mudança de valores, de atitudes e de comportamentos da sociedade.
A proposta de Educação para a Cidadania Global, que é promovida neste projeto e, também, pelas entidades solicitantes, aborda a diversidade através de práticas inovadoras
que permitem promover a apropriação de valores compartilhados, a igualdade, a não
discriminação e a inclusão social, o desenvolvimento da competência social, cívica e
intercultural e o pensamento crítico, com recurso às novas tecnologias na Educação Formal, e capacitando os professores que desempenham um papel central na promoção de
um novo modelo educativo mais humanizador e transformador.
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O ensino deve garantir a igualdade de oportunidades, a coesão social, a superação das
desigualdades de origem, a congregação de toda a sociedade em torno de um objetivo
comum e o progresso individual e social de todos, num sistema aberto e flexível que dê
Contexto
(Cont.)

espaço a diferentes pedagogias. O projeto propõe-se contribuir para melhorar o desenvolvimento da Competência Global na Educação Formal através da investigação para a inovação metodológica e avaliativa, a capa citação dos docentes e o desenvolvimento de
materiais e propostas educativas que facilitem este trabalho através do uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC).
· Ferramentas para avaliar a Competência Global;
• Plataforma online de trabalho colaborativo e intercâmbio intercultural;

Principais
Atividades
Previstas

• Propostas didáticas para o desenvolvimento da Competência Global junto de

crianças e jovens entre os 6 e os 17 anos;
• Conjunto de materiais de formação do currículo de Cidadania Global e guias de

orientação didática;
• Intercâmbio e publicação de boas práticas para o trabalho da Competência Global em

estabelecimentos de ensino e ferramentas para avaliá-las.
- Desenvolvimento de novos conhecimentos sobre estratégias metodológicas e avaliativas para trabalhar a Competência Global através de um processo

participativo

de investigação-ação e de práticas educativas, em Espanha, Itália e Portugal;
- Desenvolvimento de um projeto inovador baseado nas TIC com metodologias, ativiResultados
Esperados

dades e ferramentas de avaliação para fomentar a Competência Global (PISA 2018)
em estudantes do Ensino Básico e Secundário, envolvendo a dimensão global e abordando os direitos, o género, a interculturalidade e a sustentabilidade ambiental;
- Complemento das competências dos professores através do intercâmbio de experiências e de recursos inerentes à Competência Global PISA 2018.

Promotor

Oxfam Intermón (Espanha)

Parceiros

AIDGLOBAL, Oxfam Italia, Espais, Instituto Politécnico de Leiria

Financiador

Comissão Europeia – Erasmus+
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Projeto

Jovens na Política – Participar para a Cidadania Global (II Edição)
Contribuir para os Direitos Humanos e o Desenvolvimento Sustentável, a partir do envolvimento dos jovens portugueses nos mecanismos de participação política. Especificamente,

Objetivos

pretende-se sensibilizar, capacitar e mobilizar os jovens e as entidades que trabalham
com a juventude, entre elas, associações, municípios, para as prioridades da Cooperação
Portuguesa e da Agenda 2030, a nível local e nacional, com vista à promoção de uma
Cidadania Global.

Duração

O projeto tem a duração de 24 meses. Fase I: de 1 de setembro de 2020 a 31 de agosto de
2021 | Fase II: de 1 de setembro de 2021 a 31 de agosto de 2022.
Na agenda mundial têm vindo a ser introduzidas temáticas relacionadas com o Desenvolvimento e Cidadania Global, definindo-se metas a atingir por todos os países, governos e
pelos próprios cidadãos. É exemplo desta introdução a criação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) (ONU, 2015). Os ODS desafiam os cidadãos e os países a

Contexto

atingirem 17 metas relacionadas com diversas áreas (desde ambiente, igualdade de género, cidades mais justas e inclusivas, entre outros), até 2030. Desta forma, sublinha-se a
urgência de passar da teoria para a ação, sendo que a Educação para o Desenvolvimento
(ED) se constitui como uma ferramenta-chave para mobilizar cidadãos e governos, uma
vez que esta promove reflexões em torno da grande maioria das temáticas associadas
aos ODS, sendo um vetor para a transformação social.
• Participar em encontros promovidos pelo CNJ para divulgar o projeto, convidando os líde-

res juvenis (militantes e não militantes) a participar nas atividades do mesmo;
•Dinamizar 5 workshops sobre os ODS e a Cooperação Portuguesa, 1 por região do país

(norte, centro, sul e regiões autónomas), envolvendo Juventudes Partidárias e jovens interessados na política;
•Realizar de uma viagem preparatória de atividades de ED, com 5 dirigentes de diferentes

“cores” políticas, a Moçambique;
Principais

•Desenvolver 5 iniciativas de capacitação e sensibilização em Educação para o Desenvol-

Atividades

vimento, promovidas por e com as Juventudes Partidárias;

Previstas

•Realizar a Escola Política para a Cidadania Global; Realizar o Dialogue Dinner 2.0 “O

Papel dos Jovens Políticos no Alcance da Agenda 2030”;
•Promover uma formação residencial para Técnicos da área da Juventude sobre participa-

ção política, em torno das prioridades da Cooperação Portuguesa e da Agenda 2030;
•Promover e divulgar a Campanha “Bora Lá Sai do Sofá!” através das Redes Sociais com

o objetivo de sensibilizar os jovens para a participação política de âmbito nacional e incentivo ao voto para as autárquicas em torno das questões da Cidadania Global;
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•Apresentar o projeto às organizações que integram o tecido associativo de Santarém;
•Realizar um ciclo de Workshops de capacitação de jovens (pertencentes ao movimento
associativo, militantes, ou não), sobre participação política e implementação de ações a
nível glocal;
•Planeamento propostas com os jovens para a melhoria/alteração de uma política ou de
estratégias locais relacionadas com os ODS, promovendo a participação política digital no
contexto da Educação para o Desenvolvimento;
•Apresentar as propostas numa plataforma digital com vista à participação política, a nível
da Educação para o Desenvolvimento e a Cidadania Global, e que permita a interação direPrincipais
Atividades
Previstas
(cont.)

ta entre os jovens e o Município;
•Realizar de um evento público, em Santarém, para apresentação das estratégias locais de
ação, relacionadas com os ODS e identificadas pelos jovens (A. 3.2.), a um grupo de políticos que lhes dá feedback;
•Desenvolvimento do estudo "Diferentes formas de participação política em prol do Desenvolvimento" (PT e ENG);
•Participar no Encontro Nacional de Associações Juvenis (ENAJ) e no Encontro Nacional

de Juventude (ENJ) para dar a conhecer os resultados do projeto e boas práticas de participação política juvenil em torno dos ODS;
•Gerir o sistema de gestão, acompanhamento, controlo financeiro, administração e avaliação interna do projeto;
•Organizar e orientar as reuniões de coordenação e planeamento com todos os parceiros;
Desenvolver e implementar uma estratégia de comunicação e de visibilidade para as atividades do projeto.
- Juventudes Partidárias mobilizadas para o “ativismo social” em prol dos ODS e das prioridades da Cooperação Portuguesa, a partir de processos de reflexão-ação.
-Sensibilizados e mobilizados jovens e técnicos da área da juventude para a participação
política, explicando-lhes de que forma esta tem um impacto direto na dignidade humana e no
respeito pelo ambiente e envolvendo-os em processos de reflexão-ação em torno dos ODS e
Resultados
Esperados

da promoção da Cidadania Global.
- Alargar os mecanismos existentes de participação dos jovens nas decisões a nível municipal, em Santarém, para que os contributos da juventude tenham maior alcance a nível político no que diz respeito às problemática em torno dos Direitos Humanos, do Desenvolvimento
Sustentável e da Cidadania Global.

- Estratégias inovadoras de participação política juvenil para o alcance dos ODS difundidas a
nível nacional e internacional.
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Promotor

AIDGLOBAL – Ação e Integração para o Desenvolvimento Global
Federação Nacionnal de Associações Juvenis (FNAJ)
Conselho Nacional da Juventude (CNJ)

Parceiros

Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ)
ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa
Câmara Municipal de Santarém
Rede DYPALL

Financiamento Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P.
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Projeto

Educar para Cooperar – Porto Santo e Madeira
O Objetivo geral do projeto é contribuir para a promoção da Cidadania Global junto de
cidadãos da Região Autónoma da Madeira. Especificamente, nesta 9ª edição, pretendese sensibilizar, empoderar e capacitar crianças, jovens, adultos e Organizações da So-

Objetivos

ciedade Civil (OSC) 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 Descobrimentos Portugueses à
promoção da Cidadania Global.
Duração

julho de 2018 a junho de 2020 (extensão até outubro)
Num mundo cada vez mais globalizado e interdependente, a erradicação da pobreza e a
necessidade de um desenvolvimento sustentável são preocupações reconhecidas por
toda a comunidade internacional.
Na agenda mundial, têm vindo a ser introduzidas temáticas relacionadas com o desenvolvimento (a diversos níveis), definindo metas a atingir por todos os países, governos e

Contexto

pelos próprios cidadãos. São exemplos desta introdução a criação dos Objetivos do
Milénio (ODM), em 2000, através da Declaração do Milénio adotada pelas Nações Unidas e, igualmente, a mais recente adoção dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), (ONU, 2015). Os ODS desafiam os cidadãos e os países a atingirem 17 metas, até 2030, relacionadas com diversas áreas, nas quais é urgente atuar.
Dinamização de oficina de formação creditada (50h), dirigida a professores;
Elaboração de um documento orientador com propostas que visem a promoção da Cidadania Global na Região Autónoma da Madeira;
Dinamização de atividades de Educação para o Desenvolvimento em escolas;

Principais
Atividades
Previstas

Realização do concurso "Educar para Cooperar - Agora Tu!";
Elaboração de baú pedagógico com propostas que associem a reflexão sobre a História
dos (Re)Descobrimentos à promoção da Cidadania Global;
Realização de visitas-guiadas à Casa Colombo - Museu do Porto Santo, interligando os
temas de ED com a História dos (Re)Descobrimentos, com vista à promoção da Cidadania Global;

Realização de uma conferência final.
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• Professores da Região Autónoma da Madeira e funcionários públicos do Porto Santo

capacitados para integrarem as temáticas de Educação para o Desenvolvimento na escola e na comunidade;
• Sensibilizados 1000 crianças, jovens e adultos das ilhas do Porto Santo e da Madeira

Resultados
Esperados

para as temáticas e valores da Educação para o Desenvolvimento;
• Desenvolvidos 6 projetos de sensibilização-ação por entidades da sociedade civil, envol-

vendo cerca de 800 crianças, jovens e/ou adultos;
• Criados e divulgados recursos pedagógicos e de apoio à investigação que associem a

reflexão sobre a História dos (Re)Descobrimentos à promoção da Cidadania Global.
Direção Regional para a Administração Pública do Porto Santo
Parceiros

Município do Porto Santo
Sindicato dos Professores da Madeira – Centro de Formação

Cofinanciador

Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P.
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Projeto

Da Escola Para o Mundo
Este projeto tem como objetivos específicos:
- Promover 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

Objetivos

com a comunidade, refletindo e agindo em prol dos Direitos Humanos e do Desenvolvimento Sustentável, envolvendo toda a escola;
- Promover uma estreita cooperação entre a Escola B+S Prof. Dr. Francisco de Frei-

tas Branco, Porto Santo e os atores da comunidade educativa e local do Porto Santo,
envolvendo-os em processos de Educação para a Cidadania.
Duração

24 meses, sendo que a intervenção com os alunos decorre ao longo dos anos letivos
de 2019/2020 e de 2020/2021
Este Plano de Ação é uma resposta ao Projeto Educativo da Escola B+S do Porto
Santo, contribuindo para algumas finalidades e metas, entre elas:
Aumentar as atividades práticas/experimentais visando a aprendizagem criativa e
ativa;
Ampliar o número de contactos estabelecidos com os Pais/Encarregados de Educação que evidenciem a sua participação na vida escolar dos seus educandos e nas
atividades dinamizadas pela escola;

Contexto

Fomentar a assunção de responsabilidades partilhadas no sentido de promover um
ambiente propício à participação plena de toda a comunidade no processo educativo;
Manter ou alargar o número de atividades/projetos com instituições locais/regionais/
nacionais e aumentar o número de parcerias;
Adequar os projetos e estratégias inovadoras à promoção do sucesso educativo dos
alunos.
• Ações de voluntariado dinamizadas por alunos e elementos da comunidade;
• Assembleias participativas de alunos;
• Capacitação de jovens líderes;
• Fóruns de pais e Encarregados de Educação;

Principais
Atividades
Previstas

• Aulas com metodologia “Filosofia para Crianças e Jovens” sobre causas dos proble-

mas sociais e ambientais e Cidadania Global;
• Animação de recreios com a presença de professores-animadores e o uso de jogos

cooperativos;
• Horta e quinta pedagógicas;

• Formação de professores em Cidadania e Desenvolvimento;
• Capacitação de Pessoal Não Docente em “Educação de Qualidade – Objetivos de

Desenvolvimento Sustentável”.
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• Ações de voluntariado dinamizadas por alunos e elementos da comunidade;
• Assembleias participativas de alunos;
• Capacitação de jovens líderes;
• Fóruns de pais e Encarregados de Educação;
• Aulas com metodologia “Filosofia para Crianças e Jovens” sobre causas dos proble-

Principais
Atividades

Previstas

mas sociais e ambientais e Cidadania Global;
• Animação de recreios com a presença de professores-animadores e o uso de jogos

cooperativos;
• Horta e quinta pedagógicas;
• Formação de professores em Cidadania e Desenvolvimento;
• Capacitação de Pessoal Não Docente em “Educação de Qualidade – Objetivos de

Desenvolvimento Sustentável” .
Resultado 1 – Alunos e comunidade local sensibilizados e mobilizados para a promoção
do voluntariado;
Resultado 2— Princípios da cultura democrática integrados na dinâmica escolar, com
Resultados
Esperados

enfoque no 3º Ciclo;
Resultado 3 – Alunos sensibilizados e mobilizados para ações e comportamentos coerentes com os princípios dos Direitos Humanos, e para a promoção do Desenvolvimento
Sustentável;
Resultado 4 – Professores, Pessoal não docente e familiares dos alunos capacitados em
Educação para a Cidadania.

Coordenador

AIDGLOBAL

Parceiros

Escola Básica e Secundária Professor Dr. Francisco Freitas Branco, Porto Santo
Programa Cidadãos Ativ@s (EEA Grants), promovido pela Fundação Calouste Gulbenki-

Financiador

an e Fundação Bissaya Barreto, através do projeto Educação para a Cidadania, implementado pela Fundação Gonçalo da Silveira e pelo Centro de Investigação para o Desenvolvimento Humano da Universidade Católica Portuguesa.
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Fotografia da autoria de Nélio Mendonça
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Projeto

Porto Santo Sem Lixo Marinho

Objetivos

Estabelecer as bases para um memorando de entendimento para o ecossistema plástico
da ilha de Porto Santo, através de:
Fase 1: Uma recolha dos dados base (referencial) sobre os resíduos e lixo marinho e identificação de zonas críticas (hotspots);
Fase 2: Uma otimização da gestão dos resíduos através da mobilização de todos os agentes para um plano de gestão comunitário;
Fase 3: Uma campanha de comunicação e sensibilização para reduzir o consumo de
plástico descartável e os resíduos de plástico que acabam no mar.

Duração

18 meses, tendo o seu início previsto a 1 de setembro de 2020 e o seu término a 1 de feve-

Contexto

reiro de 2022
A diversidade e beleza das paisagens da Ilha do Porto Santo justificaram a candidatura do
Governo Regional da Madeira, entregue em setembro de 2019, a Reserva da Biosfera da
UNESCO, que pretende que a ilha constitua um território diferenciado e pioneiro no âmbito
da sustentabilidade ambiental.
Este projeto tem a intenção de contribuir para o desenvolvimento desta estratégia de diferenciação e valorização da Ilha do Porto Santo, tendo como principal objetivo proteger o
ambiente marinho da ilha através de esforços conjuntos realizados pelos principais intervenientes públicos e privados na eliminação de resíduos de plástico da natureza e na
circularidade da sua utilização.

Principais

• Identificar fluxo e descarga de resíduos;

Atividades

• Otimizar a gestão dos resíduos;

Previstas

• Reduzir radicalmente o consumo de descartáveis.
· Fase 1: Estabelecer um protocolo robusto de monitorização e avalização para determinar os impactos do projeto em relação à redução de resíduos plásticos;

· Fase 2: Desenvolvimento do plano de gestão que irá promover o desenvolvimento de
Resultados de

políticas públicas locais com as autoridades (Governo Regional da Madeira, CMPS -

Impactos

Câmara Municipal de Porto Santo,) com definição de metas de redução de plásticos de
uso único e de mecanismos de recolha voluntária de garrafas PET e de metal (a implementar pela Águas e Resíduos da Madeira), que reduzam os impactos dos resíduos de
plástico na ilha de Porto Santo.

Promotor

Associação Natureza Portugal em associação com a WWF (ANP/WWF)
AIDGLOBAL, Água e Resíduos da Madeira, Câmara Municipal do Porto Santo e a AR-

Parceiros

DITI – Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação.

Financiamento

EEA Grants
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Projeto

Acompanhamento e Monitorização da Rede de Bibliotecas Escolares do Distrito do Chibuto (RBEDC)
O objetivo deste projeto consiste em apoiar a Rede de Bibliotecas Escolares do Distrito do

Objetivos

Chibuto garantindo um acompanhamento e monitorização das bibliotecas, para assegurar
e promover ambientes propícios à leitura.

Duração

janeiro de 2020 a dezembro de 2020
A AIDGLOBAL criou, em 2008, as linhas gerais daquele que se tornaria no seu maior
programa de intervenção em Moçambique, “Passaporte para a Leitura”, com o objetivo
de alargar o acesso ao livro, através da criação e equipamento de bibliotecas, de atividades de animação da leitura e da capacitação de professores e técnicos.

Contexto

Na segunda fase do projeto, iniciou-se um processo de monitorização e acompanhamento que visa capacitar professores e técnicos bibliotecários em gestão de bibliotecas,
promoção da leitura e mobilização de recursos bibliográficos, bem como, fortalecer a
capacidade estratégica para a mobilização de materiais de leitura, incentivo à alfabetização, adaptação de modelos e recursos ao contexto, para a criação de um ambiente
propício à leitura, de fácil acesso e com materiais de aprendizagem adequados.
• Monitorização das 27 bibliotecas que compõem a Rede, nomeadamente, das 6 biblio-

tecas em edifício, 11 Bibliotchovas e 10 Maletas de Leitura;
• Alargamento da Rede de bibliotecas com a criação de mais 3 bibliotecas escolares

(Escola Secundária do Chimundo, Escola Primária de 1º e 2º Grau Bairro 3 da Cidade,
Escola Primária de 1º e 2º Grau de Coca Missava);
Resultados
Esperados

• Supervisão das atividades de leitura prevista nos Planos de Atividades;

• Realização de um encontro com os professores responsáveis pelas bibliotecas escola-

res e diretores das escolas;
• Envio de um contentor para reforço das bibliotecas da rede com títulos de literatura

universal, infantojuvenil, material escolar e pedagógico.
• Entrega de 27 bicicletas da Empresa Mozambikes às bibliotecas que compõem a Rede.
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Conselho Municipal do Chibuto
Conselho Municipal do Xai-Xai
Serviço Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia do Chibuto (SDEJT)
Parceiros

Rede de Bibliotecas Escolares – Ministério da Educação
Escola Portuguesa de Moçambique — Centro de Ensino e Língua Portuguesa
-CELP)

(EPM

Mozambikes

Financiador

Fundos Próprios
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Projeto

Contentor Solidário
O objetivo da iniciativa é o reforço das bibliotecas escolares e municipais da Rede,
com títulos de literatura universal, infantojuvenil, material escolar e pedagógico.

Objetivos

Os objetivos específicos são: contribuir para o acesso ao livro em biblioteca, para
uma maior utilização do livro enquanto ferramenta de leitura, de apoio ao estudo e ao
ensino, reforçando o papel das bibliotecas no Distrito do Chibuto.

Duração

novembro de 2018 a dezembro de 2020
Criação e equipamento de 4 bibliotecas: Escola Secundária de Chimundo, Escola
Primária do 1º e 2º Graus do Bairro 3 da Cidade, Escola Primária do 1º e 2º Graus de
Coca-Missava e Escola Primária do 1º e 2º Graus de Mahuntsane;
Doação de Livros à Escola Secundária de Guijá;

Principais

Reforço do espólio de livros nas bibliotecas escolares existentes;

Atividades

Reforço do espólio de livros nas bibliotecas municipais (Chibuto, Xai-Xai e Macia);

Previstas

Apoiar os membros da rede na criação e partilha de uma lista com o acervo de cada
biblioteca;
Monitorização, acompanhamento em exercício e apoio ao trabalho desenvolvido pelos técnicos bibliotecários e pelos professores-bibliotecários, dentro do espaço da
biblioteca.
A AIDGLOBAL criou, em 2008, as linhas gerais daquele que se tornaria no seu
maior programa de intervenção em Moçambique, “Passaporte para a Leitura”, com
o objetivo de alargar o acesso ao livro, através da criação e equipamento de biblio-

tecas, de atividades de animação da leitura e da capacitação de professores e técnicos. Depois da criação das bibliotecas, inicia-se um processo de monitorização e
acompanhamento que visa capacitar professores e técnicos bibliotecários em gesContexto

tão de bibliotecas, promoção da leitura e mobilização de recursos bibliográficos
bem como fortalecer a capacidade estratégica para a mobilização de materiais de
leitura e para o incentivo à alfabetização e criar modelos adaptados ao contexto,
para a criação de um ambiente propício à leitura, de fácil acesso e com materiais
de aprendizagem adequados .
Este projeto transita de 2019 e prolonga-se até ao final do ano de 2020, uma vez
que a recolha , categorização e envio dos livros será efetuada no primeiro semestre de 2020 e a distribuição no segundo semestre do ano.
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• Aumentar o número de livros nas bibliotecas existentes no Distrito do Chibuto;
• Reforçar e consolidar a Rede de Bibliotecas Escolares do Distrito do Chibuto;

Resultados
Esperados

• Alunos e professores sensibilizados para a importância e gosto pela leitura e capacita-

dos na área da promoção da leitura e do livro;
• Reforçada a capacidade de gestão e dinamização das bibliotecas escolares;
• Estimulado o gosto pela leitura e sensibilizada a importância de incentivar a leitura na

comunidade.
Conselho Municipal do Chibuto (Serviço Distrital de Educação)
Parceiros

Conselho Municipal da Cidade de Xai-Xai (Serviço Distrital de Educação)
Junta de Freguesia de Moscavide e Portela

Financiador

Fundos Próprios
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Livros angariados em Portugal para reforçar as bibliotecas escolares
e municipais de Moçambique.
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Projeto

Reforço do acervo da Biblioteca Municipal do Xai-Xai
O projeto pretende reforçar o acervo da Biblioteca Municipal do Xai-Xai com livros técni-

Objetivos

cos, nomeadamente de economia, ciência sociais, medicina, engenharia, direito, ciências
políticas, entre outros, de forma apoiar os alunos das universidades que são utentes desta biblioteca.

Duração

abril de 2017 a dezembro de 2020
Em 2008, no âmbito do programa “Passaporte para a Leitura”, a AIDGLOBAL

apetre-

chou a Biblioteca Municipal do Xai-Xai com 8 000 títulos.
Uma vez que Xai-Xai é a capital da Província de Gaza, sendo também um centro de uniContexto

versidades, foi solicitado à AIDGLOBAL, pelo Conselho Municipal do Xai-Xai, um reforço
do acervo da biblioteca com livros técnicos.
Este projeto transita de 2019 e prolonga-se até ao final do ano de 2020, prevê-se a chegada do contentor para o primeiro trimestre do ano e a entrega dos livros será efetuada
até dezembro de 2020.

Resultados

Apetrechamento da Biblioteca Municipal do Xai-Xai com livros técnicos.

Esperados

Capacitação em Gestão de Bibliotecas e Organização de um Fundo Documental.
Conselho Municipal do Xai-Xai
Câmara Municipal de Cascais

Parceiros

Câmara Municipal de Loures
Associação de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas

Bibliotecas das Universidades Portuguesas
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Projeto

Doação de Livros à Escola Secundária de Guijá
Esta iniciativa tem como principal objetivo reforçar a Biblioteca da Escola

Objetivos

Secun-

dária de Guijá (ESG), doando cerca de 600 livros que irão permitir o reforço das competências de leitura e escrita dos alunos e proporcionar mais ferramentas de trabalho aos
professores.

Duração

fevereiro a dezembro de 2020
No âmbito do primeiro encontro do Fórum da Educação, promovido pela Direção Provincial de Educação e Cultura de Gaza, no qual a AIDGLOBAL é membro

ativo, foi solici-

tado que a Organização reforçasse o acervo documental da Biblioteca da Escola Secundária de Guijá (ESG), fortemente afetada pelas cheias de 2013 que danificaram grande
parte da existência. De acordo com a Diretora do Serviço Distrital de Educação Juventude e Tecnologia de Guijá, Dra. Angelina Augusto Machave, o reforço da biblioteca (com
cerca de 600 livros) seria útil não só para os professores e alunos da ESG e das escolas
vizinhas que, não possuindo obras de leitura, têm por hábito frequentar essa biblioteca,
Contexto

como é o caso dos alunos e professores da Escola Secundária de Javanhane e da Escola Secundária de

Chinhacanine.

Com a chegada do contentor vai ser reforçado o acervo que tem estado reservado para
ser entregue nesta biblioteca que, por vicissitudes várias, não foi ainda possível reunir
todas as condições para concluir esta iniciativa.
A Biblioteca da Escola Secundária de Guijá (ESG) funciona, igualmente, como biblioteca municipal, servindo, também, os alunos da Escola Primária de 1º e 2º Graus de Caniçado e da Escola Primária de 1º e 2º Graus de Maguiguane.

Resultados
Esperados

· Sessões de Educação Parental sobre Psicologia da Criança, Educação para a Saúde e
Cidadania (10/ano/comunidade), envolvendo os próprios beneficiários (150 sessões
para 5 comunidades);

Parceiros

Direção Provincial de Educação e Cultura de Gaza
Serviço Distrital de Educação Juventude e Tecnologia de Guijá.
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Projeto

Kula Na Wu Djondza - Crescer a Ler (5ª Edição)
“Kula Na Wu Djondza”, que em língua portuguesa quer dizer “Crescer a Ler”, é o nome do
projeto que tem como objetivo promover a leitura, através de contos lidos em português
e, simultaneamente, em língua changana. Este projeto tem como palco de atuação o
Hospital Rural do Chibuto e o Centro de Saúde, locais onde são lidas “estórias” às grávidas e recém-mamãs, enquanto aguardam pelas consultas pré-natais e de vacinação das
suas crianças.

No âmbito do projeto, é entregue a cada mãe, no nascimento do seu filho, um livro para
levar para casa. Mais tarde, ela poderá ler à criança e explorar as imagens, incentivandoo à descoberta do livro, procurando a familiarização da criança com este objeto e, ainda,
a promoção de competências linguísticas em língua portuguesa e changana, línguas de
escolarização.
Neste sentido, o projeto tem como principais objetivos facilitar o acesso ao livro, fomentar
Objetivos

o gosto pela leitura, desde tenra idade, promover o conhecimento oral e escrito da língua
portuguesa e da língua changana e familiarizar a criança com o livro.

Pretende-se, através da leitura de obras infantojuvenis, estimular nas grávidas adolescentes e nas jovens mamãs o gosto pela leitura, procurando sensibilizá-las para a importância de incentivar a leitura nos seus filhos, promovendo neles a cultura e gosto pelos livros.
O projeto piloto (1ª edição) arrancou em abril de 2017 e decorreu até agosto, sendo uma
das atividades que integraram a 4.ª edição da Animação da Leitura, iniciativa financiada
pela Gulbenkian. Entre setembro e dezembro de 2017 teve lugar a 2.ª edição do projeto,
entre abril e dezembro de 2018, a 3ª edição e, de 1 de agosto a 31 de outubro de 2019,
realizou-se a 4ª edição, que foi estendida até março de 2020. Conta-se ainda com mais
uma edição em 2020., a sua 5ª Edição.
Duração

agosto de 2019 a março de 2020 – conclusão da 4ª edição.
agosto a dezembro de 2020 – 5ª edição.
A maioria da população em Moçambique não tem acesso ao livro, nem uma cultura de
interesse pelo livro. Fora do ambiente escolar, apenas uma pequena parte dos moçambi-

Contexto

canos tem interesse e recursos para fazer da leitura um hábito quotidiano.
No Distrito do Chibuto existe ainda, uma barreira linguística, o fraco conhecimento da lín-

gua oficial do país - o Português .
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A gravidez precoce é outra realidade a ter em conta, estima-se que existam em média
180 partos de jovens adolescentes.
O direcionar esta iniciativa para as grávidas adolescentes tem a ver com o facto de
Contexto

algumas jovens, depois de engravidarem, desistirem de frequentar a escola.

(Cont.)

O projeto “Kula Na Wu Djondza - Crescer a Ler” promove a formação destas jovens,
através de metodologias de educação não formal, nomeadamente na área da língua
portuguesa. Desta forma, pretende-se contribuir para o desenvolvimento de capacida-

des e competências pessoais e sociais.
Leitura de obras infantojuvenis para as grávidas adolescentes em fase pré-natal, prevendo-se que cada jovem participe em 4 sessões;
• Oferta de um livro de iniciação à leitura, aquando do nascimento do bebé. Devido à
sua composição, o material do livro é resistente à água, à areia e às brincadeiras infantis;
• Leitura de obras infantojuvenis para as recém-mamãs adolescentes e seus filhos,
Principais

durante as consultas da “criança sadia”. Estima-se que cada mãe traga o seu descen-

Atividades

dente no mínimo a 5 consultas pós-natal, planeadas para acontecer quando o bebé

Previstas

cumpra 2, 3, 4, 9 e 18 meses de idade. Prevê-se que assistam a 5 sessões de leitura;
• Oferta de Livro, quando completem o calendário das consultas da “criança sadia”, aos
18 meses ou quando o bebé perfaz 1 ano de idade. O livro está recomendado para
bebés a partir dos 9 meses;
• Criação de uma pequena biblioteca móvel, em formato de Maleta de Leitura, na qual
figura o acervo da biblioteca hospitalar para a sustentabilidade e

continuidade do

projeto.
• Incentivo à leitura e familiarização com o livro através do seu acesso;
• Criação de hábitos de leitura;
• Conhecimento da Língua Portuguesa através da aquisição de novo vocabulário, de-

Resultados
Esperados

senvolvimento da oralidade, da escrita e da compreensão oral;
• Incentivar e desenvolver capacidades de pensamento crítico e reflexivo;
• Formação pessoal: desenvolver a capacidade de saber exprimir-se, identificar e sa-

ber lidar com as emoções e os sentimentos, identificar e compreender a realidade que
as rodeia, fomentar o desejo de aprender novos conhecimentos e vivenciar diferentes
experiências, estimular a criatividade e imaginação.
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• Formação Social:
 contribuir para que a jovem esteja mais informada e consciente da sua realidade,

despertar vontade de participar na sociedade enquanto cidadã, praticando o seu
exercício de cidadania;
Resultados
Esperados

 contribuir para o desenvolvimento da capacidade de partilhar as suas ideias e

opiniões num grupo e saber escutar os outros.

• Proporcionar um tempo de espera, nas consultas, de uma forma mais

agradável

enquanto se desenvolvem atividades socioculturais coletivamente.
• Reforçar a afetividade entre mãe e filho no crescimento e formação do

descen-

dente, usando o livro como recurso.
Direção Distrital da Mulher e da Ação Social
Parceiros

Direção do Hospital Distrital do Chibuto
Direção Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia
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Projeto

Educadores em Movimento - Uma Educação Itinerante para a Primeira Infância
O objetivo global do projeto é contribuir para o desenvolvimento integral e harmonioso das
crianças em idade pré-escolar no Distrito do Chibuto, Moçambique, melhorando o desenvolvimento cognitivo, sócioemocional e motor, as condições de saúde e a inclusão, através

Objetivos

da promoção da Educação de Infância Itinerante.
O objetivo específico é garantir que as comunidades de 5 localidades beneficiem de serviços, conhecimentos, recursos e ferramentas ao nível do desenvolvimento das competências - cognitivas, motoras, socio emocionais, de saúde e cidadania - das crianças entre os
4 e os 6 anos.

Duração

1 de novembro de 2018 a 31 de outubro de 2021
Estudo “Psicologia da criança moçambicana em contexto rural – caso de estudo do
Chibuto”;
• Preparação das ações de monitorização com os Serviços Distritais como estratégia de

empoderamento das autoridades;
• Adequação do modelo existente de Bibliotchova à Educação de Infância (EI) e produção

de 5 Bibliotchovas;
• Criação de Conselhos de Gestão Comunitária (5) dos serviços de EII que desenham e

implementam estratégias para a gratificação das "Educadoras em Movimento";
Principais

• Parcerias com Organizações da Sociedade Civil e/ou estratégias com a comunidade para

Atividades

apoio às atividades de EII nos dias de chuva e tempestade (construção de telheiros,…);

Previstas

• Planeamento, implementação e avaliação de atividades de EII (5x/semana, 2 anos leti-

vos, em 5 comunidades), dinamizadas por 2 "Educadoras em Movimento" e apoiadas por
uma Bibliotchova por comunidade;
• Estudo “Brinquedos, jogos, cantigas e estórias locais do Chibuto, Moçambique”;
• Produção de jogos e brinquedos a partir de materiais locais e de 4 livros infantis portu-

guês-changana, com histórias de autores africanos;
• Sessões de Educação Parental sobre Psicologia da Criança, Educação para a Saúde e

Cidadania (10/ano/comunidade), envolvendo os próprios beneficiários (150 sessões
para 5 comunidades);
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Principais
Atividades
Previstas
(Cont.)

• Atividades de sensibilização e advocacia sobre a importância da Educação de In-

fância (20/comunidade, 100 no total);
• 1 capacitação dos professores de Ensino Primário em “Psicologia e Desenvolvi-

mento da Criança – estratégias para a sua integração na Escola Primária” (18h).
Em Moçambique, 4% das crianças menores de 5 anos de idade frequentam o Ensino
Pré-escolar (EPE) (Ministério da Educação, 2012). Existe uma baixa perceção dos
pais e da comunidade sobre a importância da EPE, um elevado analfabetismo feminino e insuficientes iniciativas de promoção de Saúde e Cidadania por parte das autori-

Contexto

dades dirigidas a crianças em idade pré-escolar.
Com o projeto pretende-se que serviços de Educação de Infância Itinerante (EII) sejam geridos por e integrados em 5 comunidades, de forma sustentável, e que as próprias comunidades tenham as competências necessárias para o desenvolvimento
integral da criança em idade pré-escolar.
• Serviços de Educação de Infância Itinerante proporcionados, geridos e integrados

Resultados
Esperados

em 5 Comunidades do Distrito do Chibuto, de forma sustentável;
• 5 comunidades do Distrito do Chibuto sensibilizadas e mobilizadas para a importân-

cia da Educação de Infância e com as competências necessárias ao desenvolvimento integral da criança em idade pré-escolar.

Copromotor

Centro Vocacional e Residencial do Chibuto (CVRC)
Em Moçambique: Serviço Distrital da Juventude, Educação e Tecnologia do Chibuto

Parceiros

(SDJET) e Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Acção Social (SDSMAS)
Em Portugal: Instituto Politécnico de Leiria (IPL) e Centro de Estudos Internacionais do
Instituto Universitário de Lisboa (CEI-IUL)

Financiador

Fundação Calouste Gulbenkian

Cofinanciador

Instituto Camões
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Jan

Fev Mar Abr Mai Jun

Jul

Ago Set Out Nov Dez

Walk the (Global) Walk:
Mobilizar os jovens europeus
em torno dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável
Conectando Mundos 2020

Portugal

Jovens na Política - Participar
para a Cidadania Global (II
Edição)
Educar para Cooperar – Porto
Santo e Madeira
Da Escola Para o Mundo

Porto Santo Sem Lixo Marinho
Acompanhamento
e
Monitorização da Rede de
Moçambique
Bibliotecas Escolares do
Distrito do Chibuto (RBEDC)
Contentor Solidário
Reforço do acervo
Biblioteca Municipal
Xai-Xai

da
do

Doação de Livros à Escola
Secundária de Guijá

Kula Na Wu Djondza- Crescer
a Ler (5ª Edição)
Educadores em Movimento Uma Educação Itinerante para
a Primeira Infância
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INICIATIVAS DE ANGARIAÇÃO DE FUNDOS
Ao longo dos seus quase quinze anos de existência, signação do IRS” que visa informar os contribuintes
a AIDGLOBAL tem encontrado cada vez mais desa- acerca da possibilidade de doarem os 0,5% dos
fios ao nível da sustentabilidade. De forma a garantir seus impostos a uma entidade sem fins lucrativos,
a continuidade do seu trabalho e da sua missão em no ato de entrega da declaração de rendimentos
Portugal e em Moçambique, a AIDGLOBAL prevê a anual.
realização de ações que visam a angariação de fundos, dado que é graças ao apoio de particulares, Em relação aos eventos, e sendo eles uma das prinorganizações públicas e privadas que vão abraçan- cipais fontes de angariação de receitas para dar
do esta causa que a Organização tem vindo a ser continuidade ao trabalho da AIDGLOBAL, realiza-se
no dia 12 de maio de 2020, no Cinema São Jorge, a
edificada.
8.ª edição do Stand-Up Comedy solidário “O Humor
Em 2020, pretende-se captar a atenção de empre- Acontece!” A 3 de novembro, AIDGLOBAL irá realisas, em Portugal e em Moçambique, que cruzem os zar a 12.ª edição da gala solidária “O Fado Aconteseus valores de Responsabilidade Social com os ce”, como forma de comemoração do 15.º aniversávalores da AIDGLOBAL, para se efetivarem possibi- rio da Organização.
lidades de apoio. Relativamente aos particulares, irá
ser feito um trabalho ao nível da captação de mem- A AIDGLOBAL tem vindo a contar com o generoso e
bros e apoiantes regulares e fidelização e envolvi- imprescindível apoio de empresas, instituições, partimento dos já existentes.

culares e artistas para realizar os seus espetáculos
solidários.

De forma a alcançar estas metas, e à semelhança
de anos anteriores, a AIDGLOBAL prevê a realiza- Através destas ações, iniciativas e campanhas a AIção de eventos e campanhas de angariação de fun- DGLOBAL pretende dar a conhecer os seus projetos,

dos não só com o objetivo de obter recursos finan- em Portugal e em Moçambique, sensibilizando para a
ceiros, mas também para dar a conhecer a Organi- sua missão, ao mesmo tempo que angaria receitas
zação e informar os portugueses das diversas for- para continuar o seu trabalho em prol de um mundo
mas de apoiar os projetos, em prol do acesso uni- mais justo e sustentável.
versal a uma Educação de Qualidade e da consciencialização dos cidadãos para as temáticas da Educação para a Cidadania Global.
No primeiro semestre do ano, como já vem sendo

habitual, a Organização realiza a campanha de con-
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DESPESAS E PROVEITOS
DESPESAS TOTAIS

Total das Despesas

2020
132 930,17 €
106 448,70 €
4 102,57 €
243 481,43 €

Total de Gastos com Pessoal

29 896,91 €
66 404,79 €
30 332,81 €
1 651,54 €
4 644,12 €
132 930,17 €

Gastos com o Pessoal
Fornecimentos e Serviços Externos
Outros Custos e Perdas

Gastos com Pessoal
Remunerações e Encargos dos Órgãos Sociais
Remunerações e Encargos com Pessoal - PORTUGAL
Remunerações e Encargos com Pessoal - MOÇAMBIQUE
Seguros de AcP e Doenças Profissionais
Outros Encargos com Pessoal

Fornecimentos e Serviços Externos
Serviços Especializados
Trabalhos Especializados
Publicidade e Propaganda
Honorários
Conservação e Reparação
Serviços Bancários

25 698,24 €
1 000,00 €
16 006,21 €
0,00 €
700,00 €
43 404,45 €

Materiais
Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido
Livros e Documentação Técnica
Material de Escritório
Outros Custos

1 188,95
0,00
7 029,05
804,40
9 022,40

Energia e outros Fluídos

312,74

Deslocações, Estadas e Transportes

28 627,50

Serviços Diversos - PORTUGAL
Rendas e Alugueres
Comunicação
Seguros Diversos
Outros Serviços

4 919,15
4 478,84
1 104,96
1 378,78
11 881,73

Serviços Diversos - MOÇAMBIQUE
Trabalhos Especializados
Materiais
Energia e outros Fluídos
Deslocações e Estadas
Rendas e Alugueres
Comunicação
Seguros Diversos
Outros Serviços

337,64
862,24
1 065,70
1 839,28
2 899,67
476,66
1 828,44
3 890,24
13 199,87
Total de Fornecimentos e Serviços Externos

106 448,70

Total de Outros Custos e Perdas

4 102,57
4 102,57

Outros Custos e Perdas
Outros Gastos e Perdas
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PROVEITOS

2020

Receitas Próprias

28 509,83 €

Apoios Financeiros

7 671,24 €

Financiamento de Projetos

249 017,01 €

Outras Receitas

350,00 €
Total das Receitas

285 548,08 €

Receitas Próprias
Quotas

1 221,00 €

Donativos

8 402,98 €

Consignação Fiscal IRS+IVA

10 529,42 €

Atividades Próprias
Eventos

2 051,70 €
6 304,74 €
Total das Receitas Próprias

28 509,83 €

Apoios Financeiros
IEFP

5 271,24 €

IPDJ

2 400,00 €
Total dos Apoios Financeiros

7 671,24 €

Financiamento de Projetos
Comissão Europeia
Proj. Walk The (Global) Walk

57 779,43 €
13 540,00 €

Proj. Conectando Mundos

71 319,43 €
Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, I.P
Proj. Walk The (Global) Walk

7 195,82 €

Proj. Educar para Cooperar - Porto Santo e Madeira

15 398,44 €

Proj. Educadores em Movimento

8 144,04 €
34 875,12 €

Proj. Jovens na Política (2ª Edição)

65 613,42 €
Fundações
Fundação Calouste Gulbenkian
Proj. Educadores em Movimento

71 582,00 €

Proj. Educadores em Movimento - Apoio Excecional (Covid-19)

18 360,00 €

Proj. Animação da Leitura - 6ª edição

1 000,00 €
8 750,00 €

Proj. da Escola para o Mundo - Agir, Incluir e Transformar

99 692,00 €
Outras Entidades
12 392,16 €

ANP/WWF - Proj. Porto Santo sem Lixo Marinho

12 392,16 €
Embaixadas e Cooperações em Moçambique

0,00 €
Total do Financiamento dos Projetos em 2020

249 017,01 €

Resultado Operacional esperado

42 066,65

Outras Receitas

350,00 €
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