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RESUMO EXECUTIVO
Ao longo da sua existência, a AIDGLOBAL tem envidado esforços e O ano de 2019 foi marcado pelo esforço global de minimizar o agrarenovado energias para cumprir, fielmente, a sua Missão. Não tem vamento das desigualdades decorrentes das Alterações Climáticas.
sido uma jornada fácil, mas, como dizia Confúcio, o grande filósofo Também a AIDGLOBAL se associou ao movimento e, no dia 15 de
chinês do século VI a.C., se transportarmos um punhado de terra maio, perto de 1000 estudantes do 3.º ciclo e secundário participaram
todos os dias, faremos uma montanha. Nestes 14 anos, a nossa na primeira caminhada por um mundo mais sustentável, em Vila FranOrganização tem elevado o seu nível de cumprimento, de exigência ca de Xira, iniciativa que decorreu no contexto do projeto europeu Walk
e de rigor. De planície passou a outeiro, a colina, a serra, sempre the (Global) Walk. Empenhando-se em proteger e otimizar as condicom o sonho de, um dia, vir a edificar uma montanha que se vá ções de vida das crianças que os condicionalismos obrigaram a migrar,
elevando ao infinito inatingível. Os prémios e distinções de que tem a AIDGLOBAL cooperou na elaboração e desenvolvimento de ativida-

sido alvo constituem o testemunho do seu querer levar a cabo pro- des didático-pedagógicas de 7 Módulos integrados na Plataforma onlijetos e iniciativas que contribuem para a Mudança através da Edu- ne do projeto europeu GVETS, um programa interdisciplinar de capacação, promovendo uma Cidadania Ativa e uma Mudança Global. E citação, através da Gamificação, para profissionais da área social
os sucessos em projetos próprios, em Portugal e Moçambique, que trabalhem diretamente com crianças migrantes. Ainda no âmbito
somados aos convites de Organizações europeias para parcerias do desenvolvimento sustentável, a nossa Organização levou a cabo
frutuosas materializam, mais do que os galardões recebidos, o ações procurando garantir que todas as pessoas tenham os recurprémio supremo da sua atividade em prol de um mundo mais justo, sos básicos, para que os seus Direitos Humanos sejam efetivos, ao
igualitário e sustentável.
Neste ano de 2019, a AIDGLOBAL deu continuidade ao seu projeto

ter integrado o consórcio da 16ª edição do projeto europeu Conectando Mundos.

mais antigo, Educar para Cooperar, que teve a sua 1ª edição em Mais um ano findou, um ano de muito trabalho, mas de muitas ale2006, estendendo-o às Ilhas de Porto Santo e Madeira, no sentido grias. A AIDGLOBAL gostaria, sim, de ter somado mais iniciativas,
de sensibilizar, capacitar e mobilizar alunos, professores e técnicos ter ido mais longe. A carência de financiamentos e doações não
municipais para a Cooperação entre povos e culturas, Justiça Soci- nos permitiu. Resta-nos agradecer a todas as entidades, empresas
al, Direitos Humanos e Sustentabilidade Ambiental, à luz da Educa- e particulares que não desistiram de nós e que, dentro das suas
ção para o Desenvolvimento e a Cidadania Global. Também, em possibilidades, nos apoiaram na nossa linha de atuação: Começar
Porto Santo, a AIDGLOBAL iniciou o Plano de Ação de Educação fazendo o necessário, depois o que é possível e, muito em breve,
para a Cidadania — Da Escola para o Mundo – Agir, Incluir, Trans- se estará fazendo o impossível — palavras de São Francisco de
formar— em parceria com a Escola Básica e Secundária Professor Assis.
Dr. Francisco Freitas Branco, Porto Santo, por um futuro mais justo
e sustentável.
Em Moçambique, deu-se continuidade ao projeto Educadores em
Movimento – Por Uma Educação Itinerante para a Primeira Infância
visando contribuir para o desenvolvimento integral e harmonioso
das crianças em idade pré-escolar no Distrito do Chibuto, garantindo que as comunidades de 5 localidades dela beneficiem. Entidades distritais moçambicanas e Institutos académicos portugueses
têm dado o seu apoio e colaboração a esta iniciativa bem como à
continuidade das ações no âmbito do programa Passaporte para a
Leitura, em vigor desde 2008, com o objetivo de alargar o acesso
ao livro, através da criação e equipamento de bibliotecas, de ativi-

Susana Damasceno
A Presidente da Direção

dades de animação da leitura e da capacitação de professores e
técnicos.
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EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA GLOBAL
“A Educação para a Cidadania Global (ECG) pretende ser transfor- Este foi o ano em que o curso de formação sobre inclusão social de
mativa, envolvendo os alunos na construção de conhecimentos, crianças migrantes, dirigido a profissionais da área social, ficou onlicapacidades, atitudes e valores basilares para a promoção do res- ne na Plataforma do projeto “GVETS – Gamificação para profissiopeito pelos direitos humanos, da justiça social, da paz, da diversida- nais que trabalhem com crianças migrantes”.
de, da igualdade de género e da sustentabilidade ambien- Como é habitual, foram realizados workshops de Educação para a
tal” (UNESCO, 2015). Neste âmbito, visa “capacitar os indivíduos Cidadania Global em diversas escolas do país e em eventos comunipara a reflexão crítica sobre os legados e os processos das suas tários.
culturas, para imaginarem soluções futuras diferentes e para assumirem responsabilidade sobre as suas decisões e ações” (Andreotti,
2014, p. 63).

Desde 2006, a AIDGLOBAL já envolveu em iniciativas de ECG cerca

de 7100 alunos, 300 turmas 600 professores, 1100 crianças e jovens, 220 funcionários públicos, 42 mulheres migrantes e 100 Orga-

À luz destas premissas, em 2019, a AIDGLOBAL deu continuidade nizações da Sociedade Civil. Foram feitas 15 publicações (recursos
aos projetos na área da Educação para o Desenvolvimento e a Cida- pedagógicos, documentos de posicionamento público,…) e facilitadania Global, em diversas localidades do país.

das 1640 ações de capacitação (formações, workshops...) e sensibilização.

Na Região Autónoma da Madeira, deu-se continuidade à 9.ª edição
do projeto “Educar para Cooperar – Porto Santo e Madeira” com o
objetivo de desconstruir preconceitos e desenvolver processos de
reflexão-ação com vista à Cooperação, Justiça Social e Sustentabilidade. Neste ano, teve início o Plano de Educação para a Cidadania
“Da Escola para o Mundo – Agir, Incluir, Transformar”, no Porto Santo.
O ano de 2019 foi, mais uma vez, palco de dois projetos europeus:
“Walk the (Global) Walk” — direcionado para a mobilização dos jovens europeus em torno dos Objetivos de Desenvolvimento Susten-

Formação de Funcionários Públicos, no Porto Santo. Foto: AIDGLOBAL

tável (ODS) — e “Desenvolvimento da Competência Global através
do projeto intercultural online Conectando Mundos” — com vista a
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 desigualdade e qualquer forma de violência, em sala de aula.
Publicou-se o recurso pedagógico “Guião do Recurso Pedagógico
para Professores – ODS 13 Ação Climática” e o “Guia de Aprendizagem dos ODS”, no âmbito do “Walk the (Global) Walk”.

Escola Internacional de Verão sobre os ODS, em Vila Franca de Xira.
Foto: AIDGLOBAL
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Reunião de coordenação do projeto, em outubro, no Chipre. Foto: AIDGLOBAL

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019|11

GVETS: GAMIFICAÇÃO PARA PROFISSIONAIS QUE TRABALHEM COM
CRIANÇAS MIGRANTES
Local: Europa (Portugal, Itália, Chipre, Grécia, Espanha, Lituânia e
Hungria)
Período: De novembro de 2017 a setembro de 2019 (24 meses)
Contexto: Segundo a Organização Internacional das Migrações - Dinamização de 3 Multiplier Events (Lisboa e Leiria) com vista à
(OIM) e a UNICEF (2016), um em cada cinco dos mais de 1 milhão divulgação do projeto e recolha de contributos sobre inclusão de
de refugiados e migrantes que têm cruzado o Mediterrâneo em dire- crianças migrantes e necessidades de formação dos profissionais da
ção à Europa é uma criança. Estima-se que 214 355 pequenos mi- área social nessa área.
grantes tenham chegado aos Estados-membros da União Europeia
(UE), só em 2016, correndo o risco de, durante a sua rota migratória,
poderem vir a ser vítimas de violência. Devido, também, a dificuldades de identificação e registo, as suas necessidades específicas de
proteção nem sempre são identificadas ou tidas em consideração.

- GVETS Adaptation and Policy Making Package, realizado com o
contributo dos 7 países que constituem o consórcio. É um documento
que apresenta métodos e propostas para adaptar os módulos da
Plataforma online às atividades dos stakeholders.

Por esta razão, o presente projeto propôs uma solução tangível de - Conferência final do Projeto, em Nicósia, Chipre, em outubro de
desenvolvimento profissional interdisciplinar no âmbito de uma abor- 2019, na qual os resultados do projeto foram apresentados e onde
dagem europeia comum/integrada.

foram dinamizados workshops para demonstrar a utilização offline
que pode ser feita do material pedagógico disponível no site.

Atividades realizadas em 2019:
• Reuniões de coordenação do projeto: fevereiro de 2019, em Florença, e em outubro de 2019, no Chipre.

Comunicação e disseminação do projeto.
Coordenador Internacional:

• Join-Staff Training, na Hungria, que teve como objetivo o desenvolvimento (através da reflexão, debate e testes com a equipa do
projeto) do curso online.

Parceiros:
• Lançamento da Plataforma online GVETS, que usa a gamificação
como ferramenta de aprendizagem. Os conteúdos presentes são:
- Proteção de crianças Migrantes;
- Trabalhar com crianças migrantes em risco;
- Gestão de Crise com crianças migrantes;
- Educação Cívica e orientação profissional para menores com
antecedentes migratórios;
- Prática crítica e construtiva no trabalho social;
- Profissionais da área social que trabalham com crianças migrantes;

Financiador:

- Trabalho social na era digital.
A acompanhar o lançamento da Plataforma, houve uma fase de teste, que contou com a colaboração de 41 pessoas, e de peer review
que teve a participação de 6 especialistas.
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Reunião de coordenação do projeto, em fevereiro, na cidade de
Florença. Foto: AIDGLOBAL

Reunião de coordenação do projeto, em outubro, no Chipre. Foto: AIDGLOBAL

Join-Staff Training, em março, na cidade de Budapeste. Foto: AIDGLOBAL
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1ª Caminhada Global ODS – por Cidades e Comunidades Sustentáveis (ODS 11). Foto: AIDGLOBAL

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019|14

WALK THE (GLOBAL) WALK: MOBILIZAR OS JOVENS EUROPEUS EM
TORNO DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Localização: Portugal, Itália, França, Croácia, Chipre, País de Gales,
Escócia, Grécia, Albânia, Roménia, Bulgária, Bósnia-Herzegovina
Duração: De dezembro de 2017 a dezembro de 2020 (36 meses)
Contexto: “Walk the (Global) Walk: Mobilizar os jovens europeus em • Organização logística e realização da 1ª Escola Internacional de
torno dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável” é um projeto

Verão, em Lisboa, que contou com a participação de 109 pessoas,

que tem como objetivo global aumentar os espaços de promoção da

de todos os países parceiros do projeto;

cidadania ativa por parte dos jovens e o seu envolvimento em torno
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Em relação
aos objetivos específicos visa criar um modelo replicável e inovador
de Educação para a Cidadania Global e fomentar atividades de cola-

• Elaboração de 1 Guião do Recurso Pedagógico para Professores
(Teachers Briefing Pack) relativo ao segundo ano letivo de implementação do projeto;

boração entre autoridades locais e organizações da sociedade civil • Formação de 30 professores de escolas do concelho de Vila Francomprometidas com a promoção da agenda ODS e, ainda, sensibili-

ca de Xira, dos 9 Agrupamentos de Escolas + 1 Escola não agru-

zar a sociedade para as questões da paz, dos direitos humanos e da

pada, existentes no Município com a duração de 50h;

justiça social, entre outras.
O projeto pretende dar resposta a quatro problemas que estão interrelacionados: a) Baixo envolvimento efetivo das autoridades locais na
promoção dos ODS; b) Limitado envolvimento das autoridades locais
em parcerias com Organizações da Sociedade Civil e universidades;

• Dinamização de uma Plataforma Interativa Online (https://
www.walktheglobalwalk.eu/en/);
• Criação

de

um

site

do

projeto,

em

português

(www.walktheglobalwalk.pt).

c) Pouca representação dos ODS nos currículos escolares e d) Défice Promotores:
democrático juvenil que limita o conceito de uma nova geração europeia de líderes ativos na promoção da cidadania global.
Parceiros:
Atividades realizadas em 2019:
- 16 cursos educacionais com alunos de 16 turmas do concelho de

Vila Franca de Xira;
- 30 atividades de sensibilização na comunidade escolar e na comunidade local;
- 6 Workshops de Liderança;
- Formação de 58 jovens líderes pelos ODS;
- Elaboração de 1 Guia de Aprendizagem dos ODS (SDG Learning
Pack);
- Dinamização de 1 Action Planning Day;
- Participação na 2ª Reunião de Coordenação Internacional em Caen,
Normandia;

• Organização da 1ª Caminhada Global ODS – por Cidades e Co- Cofinanciadores:
munidades Sustentáveis (ODS 11), em Vila Franca de Xira, que
envolveu cerca de 800 pessoas;
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1ª Caminhada Global ODS – por Cidades e Comunidades Sustentáveis (ODS 11). Foto: AIDGLOBAL

Delegação Portuguesa na 1ª Escola Internacional de Verão do projeto, realizada em Lisboa, de 1 a 4 de julho. Foto: AIDGLOBAL
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Parceiros do projeto reunidos em Barcelona, de 31 de janeiro a 1 de fevereiro. Foto: AIDGLOBAL
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CONECTANDO MUNDOS

Localização: Espanha, Itália e Portugal.
Duração: De 1 de dezembro de 2018 a 30 de novembro de 2020 Enquanto ferramenta de apoio e de aprendizagem, com base na
metodologia Aprendizagem-Serviço, a plataforma online Conectan(24 meses)
do Mundos pretende criar uma relação próxima com professores,
Contexto: A AIDGLOBAL é parceira da 16ª edição do projeto europeu “Desarrollo de la Competencia Global a través del proyecto
Intercultural Online Conectando Mundos” que pretende contribuir

criando uma dinâmica de aprendizagem interessante e apelativa
para jovens, por forma a desenvolver a Competência Global e o
espírito de participação cívica.

para impulsionar o desenvolvimento da competência social, cívica e
intercultural, a alfabetização mediática e o pensamento crítico, nas

Atividades realizadas em 2019:

escolas, disponibilizando recursos e ferramentas para lutar contra a
discriminação, o racismo, a desigualdade e qualquer forma de violência, em sala de aula.

- Kick off meeting, de 31 de janeiro a 1 de fevereiro de 2019, em
Barcelona. Todos os parceiros do projeto reuniram-se para debater
e programar os próximos passos do projeto, nomeadamente o de-

O projeto propõe, ainda, incentivar a melhoria da qualidade educati- senvolvimento das ferramentas de trabalho e da plataforma.
va, facultando instrumentos de trabalho e de avaliação da Compe- Desenvolvimento de ferramentas de avaliação da Competência
tência Global nas escolas e reforçando a colaboração entre estabeGlobal, a serem aplicados na avaliação da formação de professores
lecimentos de ensino que promovam a abordagem pedagógica colae das atividades realizadas pelos docentes com os alunos.
borativa e holística, em três países europeus: Itália, Espanha e Portugal.
O “Conectando Mundos” foi instituído, em 2004, por uma equipa de

- Lançamento da edição 16ª da plataforma online, traduzida em 8
línguas (incluindo o português).

professores e profissionais da Oxfam Intermón, com o intuito de - Formação de professores online, de 1 de dezembro até 24 de
janeiro de 2020.
criar uma proposta educativa inovadora na qual, desde então, participaram 12 000 estudantes de 41 países diferentes, em mais de • Reuniões de parceiros, nacional e internacional, para gestão do
1700 escolas. Em Portugal, o projeto foi promovido, até ao ano letivo 2017/2018, pela ONGD CIDAC.

projeto.
Coordenador Internacional:

Hoje, após uma década, a proposta original desenvolve-se, em cada

ano, com um tema diferente: direitos laborais, alterações climáticas,
migrações, cultura de paz, justiça alimentar, entre outros.
O projeto integra conteúdos, metodologias da Educação para a Cidadania Global e as novas tecnologias na prática educativa do pro- Parceiros:
fessor e dos seus alunos. Capacita, assim, os docentes para a promoção de um novo modelo educativo mais humanizador e transformador.
Esta plataforma permite aos professores terem um acesso direto e
fácil a conteúdo que poderá ser adaptado para a disciplina de Cida-

dania, ou outras que considerem relevantes.

Financiado por:
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Ilha do Porto Santo. Foto: AIDGLOBAL.
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EDUCAR PARA COOPERAR - PORTO SANTO E MADEIRA
Localização: Porto Santo e Madeira
Duração: De julho de 2018 a outubro de 2020 (28 meses)

• Promoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável junto
dos participantes do Festival Rota do Atum (Hotel Vila Baleira);

Contexto: a Educação para o Desenvolvimento, sendo uma das
áreas temáticas da Educação para a Cidadania, permite a
“consciencialização e a compreensão das causas dos problemas do

Festival Rota do Atum, no qual esteve presente o apresentador Jorge Gabriel.
Foto: AIDGLOBAL

desenvolvimento e das desigualdades a nível local e mundial, num
contexto de interdependência e globalização, com a finalidade de

promover o direito e o dever de todas as pessoas e de todos os povos a participarem e contribuírem para um desenvolvimento integral
e sustentável” (DGE).
A 9ª edição deste projeto pretende sensibilizar, empoderar e capacitar crianças, jovens, adultos e organizações da sociedade civil das • Sessões “Sustentabilidade: Opções no dia a dia” na Universidade
ilhas do Porto Santo e Madeira para a mobilização em torno do Desenvolvimento Sustentável, da Cooperação entre Povos e Culturas e
dos Direitos Humanos. 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 e nacional.

Sénior;
• Realização de um teaser sobre Sustentabilidade Ambiental para
passar no ecrã gigante da praça onde se realizaram as Festas de
S. João;
• Ações de formação “Atendimento ao Público – Relacionamento
Inclusivo e Intercultural numa sociedade Global” (18h) e “Gestão

Em 2019 foram realizadas as seguintes atividades, no Porto
Santo, em colaboração com os parceiros do projeto:
- Tertúlias com o visionamento de excertos de documentários:

Económica e Familiar - Opções justas e sustentáveis” (6 sessões
de 5h cada) dirigidas a funcionários da Direção Regional para a
Administração Pública do Porto Santo;

* “Proteger as Abelhas…direitos, ambiente e desenvolvimento”;

• Vídeo sobre a importância do consumo sustentável de pescado.

* “Sabores da Terra – do Local ao Global”;

Na Madeira, deu-se início a uma Oficina de Formação de professo-

* “Pesca e Consumo Sustentáveis – desafios locais num mundo res sobre Cidadania Global (50h).
global”;
Promotor:
* “Mar de povos e culturas - ponte para a diversidade”;
* “Opções locais para uma transformação global”.
• Semanas de Educação para o Desenvolvimento nas escolas e na
Universidade Sénior sob o título “Abelha: vilã ou heroína?” e “A
Cidadania Global nas letras da Escritora Sophia de Mello Breyner

Parceiros:

Andresen”;
• Oficina de formação para docentes “A articulação da Cidadania
Global com o Currículo - Estratégias para uma Educação Transformadora” (50h) e acompanhamento das iniciativas sociais e
ambientais promovidas pelos alunos com o apoio dos seus pro- Apoios:

Cofinanciador:

fessores;
• Workshop “Lápis mágico” sobre a vida da Prémio Nobel da Paz
Malala Yousafzai e o Direito à Educação, junto das crianças do
ATL "Férias Felizes-Pequenos Dourados";
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019|20

Formação "Gestão Económica e Familiar - Opções Justas e Sustentáveis" realizada entre março e abril. Foto:AIDGLOBAL

Porto Santo Fest - Tertúlia com workshop de pintura de sacos de pano, realizado em maio. Foto: AIDGLOBAL
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Formação de professores sobre Educação para a Cidadania. Foto: AIDGLOBAL

“Animação de Recreios” com atividades de Educação Ambiental, realizadas entre outubro e dezembro. Foto:AIDGLOBAL
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DA ESCOLA PARA O MUNDO – AGIR, INCLUIR, TRANSFORMAR
Localização: Porto Santo, Portugal
Duração: De 1 de setembro de 2019 a 31 de outubro de 2021
(24 meses)
Contexto: É um Plano de Ação de Educação para a Cidadania • Acompanhamento do processo de implementação de questionádesenvolvido pela AIDGLOBAL, em parceria com a Escola Básica e

rios de diagnóstico e da realização de focus groups por parte da

Secundária Professor Dr. Francisco Freitas Branco, Porto Santo, por

Universidade Católica do Porto;

um futuro mais justo e sustentável. Este Plano de Ação tem como

destinatários principais alunos de quatro turmas do 8.º ano
(2019/2020) e está orientado para acompanhar estes jovens ao

• Aulas de Cidadania e Desenvolvimento, em três turmas do 8.º
ano, com a metodologia da Filosofia para Crianças e Jovens;

longo de dois anos letivos. Apesar de o foco ser o 3.º ciclo, o Plano • Início da construção da Horta e Quinta Pedagógicas e participaestende-se a toda a escola e à comunidade local.

ção voluntária de elementos da comunidade;

Enquadra-se na Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania • Animação de recreios com a presença de professorese conta com o apoio de muitas entidades, entre elas a Fundação

animadores e o recurso a dinâmicas cooperativas, entre elas:

Gonçalo da Silveira e a Universidade Católica do Porto, no âmbito

jogos matemáticos, educação ambiental, macramé/corte e recor-

do Programa Cidadãos Ativ@s.

te, atividades desportivas, origami e diálogo com os alunos;

Os objetivos são promover competências de Cidadania nos estu- • Início da Oficina de formação dos docentes do 8º ano (26h) “Da
Escola para o Mundo - Agir, Incluir, Transformar”, validada pela
dantes do 3º Ciclo do Porto Santo e Refletir e agir em prol dos Direitos Humanos e do Desenvolvimento Sustentável, envolvendo os
atores da comunidade educativa e local do Porto Santo.

Secretaria Regional de Educação da Madeira.
Consórcio:

Atividades realizadas em 2019:
• Constituição da Equipa Implementadora, composta por sete professores, um assistente operacional, uma psicóloga, um encarregado de educação, quatro alunos e um representante da AI-

Acompanhamento:

DGLOBAL;

• Apresentação do Plano de Ação ao Pessoal Não Docente, aos
membros do Conselho Pedagógico, aos professores dos Conselhos de Turma das turmas de 8º ano e aos Encarregados de Educação dos alunos do 8º ano;

Financiadores:

• Participação de quatro representantes da Escola e da AIDGLOBAL no Encontro dos consórcios vencedores do projeto de Educação para a Cidadania em Contexto Escolar, no Estoril, e no
Encontro Nacional da Rede de Educação para a Cidadania Global, em Lisboa;

• Acolhimento das duas visitas de monitorização da Fundação Gonçalo da Silveira;
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FORMAÇÕES / WORKSHOPS A REALIZAR EM PORTUGAL
A AIDGLOBAL, no âmbito das suas competências formativas, quer ao nível da formação de professores, quer em outras atividades e
workshops dirigidos a diferentes públicos, tem sido convidada a dinamizar ações de formação e workshops em diferentes áreas. Em 2019
destacam-se as seguintes iniciativas:

CAPACITAÇÃO DOS TÉCNICOS DA REDE INTERMUNICIPAL DE COOPERAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO
Localização: Portugal
Contexto: O projeto “Redes para o Desenvolvimento: da Gemina-

Foram realizadas as seguintes sessões de formação, em

ção a uma Cooperação mais Eficiente”, promovido pelo Instituto

2019:

Marquês de Valle Flôr (IMVF) em parceria com a Câmara Municipal de Loures, decorreu com o objetivo de promover sinergias

•

18 de fevereiro de 2019, em Odivelas (Casa da Juventude):

entre projetos de cooperação internacionais para a redução da

"Construir REDES para a Educação para o Desenvolvimento.

pobreza e para a consecução dos Objetivos Globais das Nações

Desconstruir para colaborar”. A ação contou com a participa-

Unidas.

ção de 19 técnicos municipais (Odivelas, Cascais, Oeiras,
Palmela, Moita, Setúbal, Seixal, Faro e Amadora) e de uma

A iniciativa culminou, em Portugal, com a criação da Rede Inter-

representante do Instituo Marquês de Valle Flôr (IMVF).

municipal de Cooperação para o Desenvolvimento (RICD), constituída, atualmente, por 19 municípios comprometidos com a reali-

•

18 de março de 2019, na Amadora (Biblioteca Municipal):

zação de um trabalho mais eficaz no combate à pobreza no âmbi-

"Construir REDES para a Educação para o Desenvolvimento.

to das suas ações de Cooperação para o Desenvolvimento.

Colaborar para a mudança social". A ação contou com a

Numa segunda fase, com vista a reforçar o trabalho anterior, teve

participação de 16 técnicos municipais (Amadora, Faro, Lou-

início o projeto “Redes para o Desenvolvimento: Educação Global

res, Moita, Palmela, Oeiras, Seixal. Setúbal e Vila Nova de

para uma Cooperação mais Eficiente”, com o objetivo de encorajar

Poiares) e de uma representante do Instituo Marquês de

as ações de Educação para o Desenvolvimento das Autoridades

Valle Flôr (IMVF).

Locais. A AIDGLOBAL associou-se a este projeto enquanto entidade formadora e desenvolveu um ciclo de ações formativas para

•

01 de abril de 2019, em Palmela (Biblioteca Municipal):
"Construir REDES para a Educação para o Desenvolvimento.

capacitação dos técnicos da RICD.

Estratégias para a mudança”. A ação contou com a participa-

A formação — “Capacitação dos Técnicos da Rede Intermunicipal

ção de 25 técnicos municipais (Amadora, Faro, Loures, Moi-

da Cooperação para o Desenvolvimento” teve como tema “Os

ta, Palmela, Oeiras, Seixal, Setúbal e Vila Nova de Poiares)

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) – Percursos

e de uma representante do Instituo Marquês de Valle Flôr

Globais, Percursos Locais. Refletir e aplicar os ODS a nível local “.

(IMVF).

•

06 maio de 2019, na Moita (Auditório da Biblioteca Bento
Jesus Caraça): “Construir REDES para a Educação para o
Desenvolvimento. Planear (e implementar) em rede para

melhorar a realidade”. A última ação contou com a participação de 22 técnicos municipais (Amadora, Faro, Loures, Moita, Palmela, Oeiras, Seixal, Setúbal e Vila Nova de Poiares),
e de uma representante do Instituto Marquês de Valle Flôr
(IMVF).
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Apresentação e debate em torno dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Foto:AIDGLOBAL
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SESSÕES DE EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
Local: Portugal
Duração: Em permanência
Contexto: A AIDGLOBAL disponibiliza-se para fazer sessões de Educação para o Desenvolvimento e Cidadania Global, pontuais, em
escolas, museus, bibliotecas, ou outros locais de interesse público, dirigidas a crianças, jovens e/ou adultos. Direitos Humanos, Desenvolvimento Sustentável, Interculturalidade, Igualdade de Género e Voluntariado são alguns dos temas abordados. São sessões participativas
e ativas com uma duração variada, indo ao encontro das necessidades das entidades.

Atividades realizadas em 2019:
• “Direitos Humanos” – workshops (2) dirigidos a alunos do 3º Ciclo, realizados no dia 17 de maio, na Escola Secundária Dr. António
Carvalho de Figueiredo, em Loures ;
• “Alterações Climáticas” – workshop dirigido a crianças, realizado no dia 14 de junho, na Associação Caminhando, em Arruda dos Vinhos;

• “Objetivos de Desenvolvimento Sustentável:: Um plano para mudar o mundo” – workshop de dois dias, dirigido a técnicos de juventude,
realizado nos dias 11 e 12 de dezembro, no IPDJ|CJL, em Lisboa. Ação organizada pela Direção Regional de Lisboa e Vale do Tejo do

IPDJ, em parceria com a AIDGLOBAL.
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REPRESENTAÇÕES INSTITUCIONAIS
Grupos de Trabalho Plataforma Portuguesa das ONGD
Localização: Portugal
Contexto: A AIDGLOBAL participa em dois grupos de trabalho (GT):
1º) Grupo de Trabalho de Educação para o Desenvolvimento e Cidadania Global (EDCG) composto por cerca de dez ONGD, que se
reúnem mensalmente para partilhar boas práticas e debater questões estratégicas, conceptuais e políticas associadas à EDCG, a fim
de reforçar o seu papel na sociedade.
2º) GT AID Watch composto por 5 ONGD, reúnem mensalmente
para partilhar boas práticas e debater questões estratégicas, conceptuais e políticas relativamente a fundos e financiamentos ao desenvolvimento.
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FORMAÇÕES EXTERNAS E OUTRAS PARTICIPAÇÕES
A AIDGLOBAL tem, desde a sua fundação, apostado na capacitação da sua equipa executiva, incentivando os seus colaboradores a participarem em formações externas e internas, para além da participação em diversos seminários, encontros e workshops, nas mais variadas
áreas, nomeadamente:

- Seminário/Mesa Redonda “O papel da EU na concretização de - Curso “II International Development Summer Course - A Inovaum desenvolvimento sustentável”,

ção e o Desenvolvimento”,

10 de abril

28 e 31 de maio

Entidade Promotora: Forúm da Sociedade Civil para os ODS

Entidades Promotoras: Plataforma Portuguesa da ONGD + Funda-

————————————————————————————- Workshop “Regime de Branqueamento de Capitais e Financiamento de terrorismo + Registo do Beneficiário Efetivo”,
11 de abril
Entidade Promotora: Fundação Vieira de Almeida Advogados, atra-

ção Calouste Gulbenkian (FCG) + Instituto Superior de Economia e
Gestão da Universidade de Lisboa (ISEG)
————————————————————————————- MasterClass “Fundraising Cooperativo”,
27 de novembro

vés da Plataforma Portuguesa das ONGD

Entidade Promotora: Be Responsible – Formação Com Sentido

————————————————————————————-

————————————————————————————-

- Workshop “Apresentação e exploração do Toolkit Geração
Global”,
03 e 04 de maio
Entidade Promotora: Mais Cidadania
————————————————————————————- Encontro “I Jornadas de Educação para o Desenvolvimento”,
18 de maio
Entidade Promotora: Plataforma Portuguesa das ONGD + DireçãoGeral da Educação (DGE) e Camões – Instituto da Cooperação e da
Língua
————————————————————————————- Conferência “Educação, Cidadania, Mundo - Que Escola para
que sociedade?”,

28 de maio
Entidade Promotora: Ministério da Educação
————————————————————————————-
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COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
. A atuação da AIDGLOBAL, na área da Cooperação para o Desenvolvimento, incide no combate à iliteracia através de projetos e inicia- Desde 2018, que tem vindo a trabalhar com 5 comunidades rurais do
tivas executados em parceria com as autoridades locais, nomeada- Chibuto, província de Gaza, com o objetivo de promover um Modelo
mente na Província de Gaza, no distrito do Chibuto, em Moçambi- de Educação Itinerante para a Primeira Infância.
que, onde, desde 2009, conta com uma Delegação.
O trabalho da AIDGLOBAL pauta-se por uma relação de estreita
Neste território, a Organização aposta na promoção do acesso ao cooperação com as autoridades locais e é realizado por uma equipa
livro e no combate à iliteracia, através da criação e equipamento de empenhada e motivada, sendo esta composta por 8 colaboradores
bibliotecas, atividades de animação da leitura e capacitação de técni- moçambicanos e uma colaborada expatriada. Pontualmente temos

cos bibliotecários e professores, através do seu programa.

vindo a receber estagiários e voluntários que engrandecem a nossa
missão.
.

Equipa da AIDGLOBAL em Moçambique. Foto: AIDGLOBAL.

10º Aniversário Delegação AIDGLOBAL em Moçambique. Foto: AIDGLOBAL

PROGRAMA PASSAPORTE PARA A LEITURA
A AIDGLOBAL criou, em 2008, “Passaporte para a Leitura”, o seu
maior programa de intervenção em Moçambique que visa alargar o
acesso ao livro, através da criação e equipamento de bibliotecas,
atividades de animação da leitura e capacitação de técnicos e professores em gestão de fundo documental e dinamização da leitura
em sala de aula.
PROJETOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA: Rede de Bibliotecas
Escolares do Distrito do Chibuto; Animação da Leitura; Kula Na

Passaporte para a Leitura, Moçambique. Foto: AIDGLOBAL

Wu Djondza – Crescer a Ler; Atividades de apoio à Associação
do Desenvolvimento Humano e Comunitário (ADHC).
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Biblioteca Municipal do Xai-Xai. Foto:AIDGLOBAL
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REDE DE BIBLIOTECAS ESCOLARES DO DISTRITO DO CHIBUTO
Em 2011 e 2012, deu-se a criação e implementação da “Rede de
Bibliotecas Escolares do Distrito do Chibuto, Moçambique”, a única
existente no país, tendo-se no ano de 2014, viabilizado o seu alargamento.
No total, a AIDGLOBAL já equipou 3 bibliotecas municipais da Província de Gaza e 27 bibliotecas escolares do Distrito do Chibuto (11 das
quais no formato biblioteca móvel, a Bibliotchova ― modelo de biblioteca móvel concebido pela AIDGLOBAL ― e 10 sob a forma de Maletas da Leitura), com mais de 50 mil livros. Realizou, também, diversas
ações de formação para professores e atividades de dinamização da
leitura, junto de crianças e jovens.
Em 2016, o trabalho da Organização, em Moçambique, deu o mote
para a realização do documentário "Passaporte para a Leitura" que
mostra o trabalho da Organização, no âmbito deste programa, desde
2008.
Bibliotecas escolares criadas no Distrito do Chibuto: Escola Se-

cundária de Mohambe, Escola Primária Completa Bairro da Unidade,
Escola Secundária de Malehice, Escola Primária Completa de Macu-

Biblioteca Municipal do Chibuto. Foto: AIDGLOBAL

nene, Escola Secundária do Chibuto e Escola Primária de 1º e 2º
Graus 25 e junho Unidade 4.

Bibliotchovas entregues em Escolas Primárias Completas no
Distrito do Chibuto: Canhavano, Changanine, Chipadja, Coxombane, Guemulene, Guetsemane, Macalawane, Malehice, Muxuquete,
Samora Machel e Thlathlene.

Biblioteca edifício, Escola de Macunene, em Moçambique.
Foto: AIDGLOBAL

Bibliotecas municipais reforçadas: Biblioteca Municipal do Xai-Xai,

Bibliotchova, Escola Samora Machel, em Moçambique.
Foto: AIDGLOBAL

Biblioteca Municipal de Chókwè e Biblioteca Municipal do Chibuto.
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REDE DE BIBLIOTECAS ESCOLARES DO DISTRITO DO CHIBUTO

Maletas da Leitura disponibilizadas em Escolas Primárias de 1º e Em Portugal, continuou-se a tarefa de recolha de livros infantojuvenis
2º Graus no Distrito do Chibuto: Uahamuza, Banhel, Bucuxa, Chi- e técnicos, junto de escolas, universidades e particulares, com destino
conelane, Eduardo Mondlane, Chaimite, Mabunganine, Malehice B/2, às bibliotecas Moçambicanas.
Chégua e Samora Machel B/C.

Neste âmbito desta iniciativa, mais de 11 voluntários associaram-se à
AIDGLOBAL, contribuindo para rechear o 5º contentor com mais de

30 mil livros e material escolar, que não foi possível enviar em 2019.

Maleta de Leitura na Biblioteca de Bucuxa.
Foto: AIDGLOBAL

Em 2019, foi dado continuidade ao trabalho de monitorização das
bibliotecas criadas e apoiadas pela Organização, tendo sido feito o
acompanhamento e apoio ao nível da catalogação dos livros, da elaboração e cumprimento do plano de atividades de cada biblioteca e
das dinâmicas que têm sido desenvolvidas, com os alunos, ao nível
da animação da leitura. Neste sentido, foram realizadas 9 monitorizações a bibliotecas escolares 2 duas visitas a bibliotecas municipais.
Não foi realizado o Encontro de Professores que integram a Rede de
Bibliotecas Escolares do Distrito do Chibuto (RBEDC), devido ao facto
deste encontro estar agendado para a época em que se deu as eleições legislativas, tendo os parceiros locais solicitada a alteração da

Preparação dos livros para o contentor,
Junta de Freguesia de Moscavide e Portela. Foto: AIDGLOBAL

data para o primeiro semestre de 2020
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ANIMAÇÃO DA LEITURA
Localização: Distrito do Chibuto, Moçambique
Duração: Desde agosto de 2019 a março de 2020 (8 meses)

Animação da Leitura na Associação de Desenvolvimento Humano e Comunitária no Distrito do Chibuto.
Foto: AIDGLOBAL

Em 2019, a AIDGLOBAL realizou a 6ª edição da “Animação da

Para além disso, tiveram lugar 16 sessões de promoção da leitura na

Leitura”, uma iniciativa integrada na dinamização Rede de

Associação de Desenvolvimento Humano e Comunitário (ADHC).

Bibliotecas do Distrito do Chibuto (RBEDC), com o objetivo de
promover a literacia a fim de reduzir os baixos níveis de leitura.
Esta edição contou, novamente, com o subsídio da Fundação
Calouste Gulbenkian, tendo beneficiado da participação da
estagiária Carolina Bebiano, que integrou a equipa delegação

da AIDGLOBAL, ao abrigo do Programa INOV CONTACTO -

Destacam-se as 32 sessões no Centro de Saúde de Chibuto, direcionadas a adolescentes grávidas ou mães recentes, viabilizando-se a
continuação do projeto “Kula na Wu Djondza – Crescer a Ler”.
Este projeto envolveu 4.977 pessoas do distrito de Chibuto, na província de Gaza, Moçambique.

AICEP Portugal.
Foram desenvolvidas 5 sessões de animação em escolas e 2
sessões de animação na Biblioteca Municipal do Chibuto dinamizadas pela equipa local. Esta edição contou com a participação especial da contadora de histórias portuguesa – Bru Junça, que realizou 11 sessões de animação da leitura.

Animação da Leitura com Bru Junça, Moçambique.
Foto: AIDGLOBAL
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KULA NA WU DIONZA – CRESCER A LER
Localização: Distrito do Chibuto, Moçambique
Duração: Desde agosto de 2019 a março de 2020 (8 meses)

“Kula Na Wu Djondza – Crescer a Ler” é um projeto que pretende Foram realizadas, neste contexto, 32 sessões de leitura, envolvendo
promover a leitura através da narração de contos, em português e em 360 participantes e entregues 102 livros às grávidas e mães recentes,
changana, junto de grávidas adolescentes e de mães recentes, entre chegando a 527 crianças, direta e indiretamente. Neste quadro, foram
os 16 e os 25 anos, que aguardam pelas consultas pré-natais, de ainda atualizados os cartazes informativos sobre cuidados neonatais.
rotina ou de vacinação dos seus filhos.

“Kula Na Wu Djondza – Crescer a Ler” é um projeto coordenado pela

A iniciativa realiza-se duas vezes por semana, no Hospital Rural do AIDGLOBAL, em parceria com a Direção Distrital da Mulher e da
Chibuto e no Centro de Saúde da Cidade. No final das sessões, são Ação Social, com a Direção do Hospital Distrital do Chibuto e com a
distribuídos folhetos informativos sobre os cuidados neonatais.

Direção Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia.

No âmbito deste projeto, é oferecido um livro a cada mãe, aquando
do nascimento do seu filho e quando a criança cumpre 1 ano de idade, para que ela lho possa ler e com ela explorar as imagens da narrativa, incentivando-a, deste modo, à descoberta do objeto e à promoção de competências linguísticas em português e changana, línguas
de escolarização. No ano de 2019, o projeto foi dinamizado pelo ges-

tor da Delegação da AIDGLOBAL em Moçambique, Castigo Tchume,
e contou com o contributo de Carolina Bebiano, estagiária selecionada no âmbito do Programa Inov Contacto.
“Kula Na Wu Djondza – Crescer a Ler”. Foto:AIDGLOBAL

ATIVIDADES DE APOIO À ASSOCIAÇÂO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E COMUNITÁRIO
(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).
Sessão de Animação da Leitura na Associação de Desenvolvimento Humano e Comunitária no Distrito do Chibuto, com a estagiária Carolina.
Foto: AIDGLOBAL.
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Sessões de Educação Parental. Comunidade de Chaimite. Foto: AIDGLOBAL
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EDUCADORES EM MOVIMENTO - UMA EDUCAÇÃO
ITINERANTE PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA
Localização: Distrito do Chibuto, Moçambique
Duração: Desde novembro de 2018 a outubro de 2021 (36 meses)
Em 2019, criou-se uma equipa para gerir o projeto, constituída por O projeto foi apresentado a todos os Postos Administrativos do DistriCoordenadora do Projeto, Gestora do Projeto e Assistente do Projeto; to do Chibuto, e foram realizadas várias sessões de sensibilização e
Susana Damasceno, Rita Lopes e Castigo Tchume, respetivamente. educação parental com as comunidades, contando com a presença

Contou-se ainda com o apoio extra, durante os primeiros três meses de mais de 650 pessoas das várias comunidades e foram selecionado ano, de Isabel Fernandes, por estar familiarizada com o terreno e das as 5 comunidades que irão fazer parte do projeto: Chiconelane,
com o trabalho de gestão de projetos. A equipa conta ainda com um Chaimite, Malehice, Maivene, Bairro 25 de Junho.
elemento do copromotor do projeto, Centro Vocacional e Residencial
do Chibuto, Suante Miguel.
Foi necessário legalizar a situação da Gestora do Projeto em Moçambique, enquanto expatriada, tendo este sido um processo mais demorado e complicado que o previsto.

Atividades do projeto Educadores em Movimento, Capacitação de Educação de Infância Itinerante, no Centro Vocacional. Foto:
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EVENTOS DE ANGARIAÇÃO DE FUNDOS

O Humor Acontece! 7ª edição
Data: 14 de maio de 2019

Resumo: Espetáculo Solidário que reúne novos talentos da Stand O evento de Stand Up comedy contou com a participação dos huUp Comedy portuguesa da atualidade. Em 2019, "O Humor Aconte- moristas Jorge Picoto, Tiago Almeida e Abbadhia Vieira. A apresence!" realizou-se na Sala 2 do Cinema São Jorge.

tação esteve a cargo de Zé Pedro Cobra.

Humorista Abbadhia Vieira

Presidente da AIDGLOBAL, Susana Damasceno, Humoristas Tiago Almeida, Jorge Picoto e Abbadhia Vieira,
e Zé Pedro Costa como Apresentador.
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O HUMOR ACONTECE! 7ª EDIÇÃO

Fantástica Plateia no “O Humor Acontece!”

Humorista Jorge Picoto.

Humorista Abbadhia Vieira
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AIDGLOBAL ACONTECE — 14º ANIVERSÁRIO

O Fado Acontece - 11ª edição
Data: 5 de novembro de 2019
Resumo: No âmbito das comemorações do 14º aniversário da Nesta edição, estiveram presentes os Fadistas: Ana Lains, Duarte,
AIDGLOBAL, realizou-se pelas 21h30, no Cinema São Jorge, sala Silvana Peres, e contou-se com a musicalidade da A Banda Mais
Manoel de Oliveira, mais uma edição de “O Fado Acontece”.
Pela primeira vez, na história deste evento, este não foi apenas
dedicado exclusivamente ao Fado, mas também a outras sonoridades e ritmos da Lusofonia, uma ideia que já vinha de trás e que
pela primeira vez a AIDGLOBAL, conseguiu implementar e, por
isso, decidiu-se intitular esta edição de “O Fado (e não só) Acontece”.

Bonita da Cidade e com a participação especial dos Quid, do mestre da guitarra, Silvestre Fonseca, Elida Almeida, Karyna Gomes

(que por motivos de saúde não pôde participar) e Sebastião Antunes. A acompanhar estiveram os músicos João Filipe, na viola, Edu
Miranda, no Bandolim, Guilherme Banza, na guitarra, João Penedo,
na viola baixo, Felisberto, no cavaquinho e Rolando, na guitarra.
Como apresentadores, contámos com a jornalista Fernanda Freitas
e o apresentador José Figueiras. No total, estiveram presentes
mais de 300 espetadores.

No Cinema São Jorge, a Sala Manoel de Oliveira esteve ao rubro para mais um espetáculo do “O Fado Acontece”.
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AIDGLOBAL ACONTECE — 14º ANIVERSÁRIO
O FADO ACONTECE!

Artistas convidados reunidos no palco a cantar o Hino da AIDGLOBAL.

Artistas convidados animar o espetáculo solidário.
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CAMPANHAS
Em 2019, a AIDGLOBAL realizou várias campanhas com o objetivo
de dar a conhecer a Organização a novos públicos e angariar fundos para a sua sustentabilidade.
Um dos apoios mais importantes para suprir as necessidades da
Organização tem sido a campanha de consignação do IRS “Não
paga mais nem recebe menos”, novamente implementada para
informar os contribuintes de como, de uma maneira fácil e sem
custo, podem ajudar a AIDGLOBAL através da sua declaração

anual de rendimentos.
Determinada em contribuir para uma Educação de Qualidade, a
AIDGLOBAL voltou a realizar a Campanha “Embaixadores da Leitura”, que se estenderá até ao próximo ano, e que promove a criação e o equipamento de bibliotecas escolares no Chibuto, em Moçambique, onde o acesso ao livro é escasso, sem contar com os
manuais escolares que também nem sempre estão disponíveis
para todos os alunos.
Para ser um Embaixador da Leitura e apadrinhar uma Biblioteca
basta efetuar um donativo na conta NIB 00330000453780720305 –
BCP ou dirigir-se a qualquer Caixa Multibanco do país e realizar
uma transferência bancária. No decorrer de 2019, apostou-se na
continuidade do projeto mais antigo da AIDGLOBAL, “Mãos Solidárias”.
O Clube Galp, mais uma vez, teve um importante contributo ao
comprar mais de 1500 postais de natal, cuja ilustração foi realizada
pelos alunos da Escola Profissional Gustave Eiffel — Pólo do Entroncamento.
Por fim, e como habitualmente, a AIDGLOBAL fez-se acompanhar
dos seus produtos solidários nos seus eventos de angariação de
fundos.
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AIDGLOBAL NOS MEDIA
Em 2019, destaca-se o trabalho feito pelo Gabinete de Comunicação Das 11 notícias referentes à “Caminhada Global ODS”, evidencia(GAC) através do qual a AIDGLOBAL obteve um total de 75 notícias mos um take negociado pelo GAC e lançado pela Agência Noticiosa
nos Media nacionais, traduzindo-se num acréscimo de mais de LUSA que, por sua vez, reproduziu o tema da Caminhada Global
300% relativamente ao ano transato. Para contabilização do total do ODS para os Media Nacionais. Por sua vez, na Área Institucional
número de notícias veiculadas em 2019 a AIDGLOBAL contou com a destacamos também 11 referências entre as quais salientamos:
celebração de uma parceria com a CISION, multinacional de referência e líder no sector de Media Research (clipping).

- Artigo com chamada de capa e duas páginas no Jornal Público
CISION: De Bruxelas até Moçambique: Susana não desiste de fazer

Sem surpresa o evento anual de angariação de fundos “O Fado das crianças "cidadãos activos"

Acontece”, que celebra também o aniversário da AIDGLOBAL, foi o
evento que mais registos obteve. Contabilizou 32 referências nos
Media. Este evento materializa um dos principais momentos para a
ONGD, quer ao nível de ações desenvolvidas pelo gabinete de comunicação, quer ao nível de posicionamento e notoriedade, (junto da
opinião pública), da AIDGLOBAL.
A magnitude do evento permite a sua segmentação: a comunicação
do cartaz para as agendas de Media Generalistas e Especializados
em Lifestyle e Música, o anúncio dos próprios artistas em programas

de Entretenimento e de Informação e, por fim, embora não menos
importante a divulgação da mensagem institucional, de aniversário
da AIDGLOBAL e o respetivo balanço do ano (e dos projetos da
ONGD).
O festival “Rota do Atum” registou 15 notícias, as quais fazem refe-

- Artigo de Opinião no Jornal Público
CISION: Educar para a mudança: a certeza da incerteza
- Entrevista no Jornal Expresso na Secção 10 perguntas a…
CISION: "A escola é o balão de ensaio das sociedades" - Entrevista
a Susana Damasceno
Globalmente, 2019 é um ano de identificação de estratégia de comunicação da AIDGLOBAL, sendo o início da mediatização de temas
relacionados com os seus projetos e de carácter institucional da

ONGD, de forma estratégica, o que se deverá consolidar em 2020.
Destacamos também o facto de a AIDGLOBAL surgir de forma regular junto dos Media Tier 1 e de abrangência Nacional, reforçando o
posicionamento da instituição junto dos pares e posicionando-a junto
da opinião publica.

rência à globalidade do evento: o seu anúncio (pré-evento), a atuação dos chefs nacionais e internacionais convidados (durante o
evento) e o balanço do Festival (pós-evento). A AIDGLOBAL é destacada como uma entidade apoiada pelo festival, na vertente da res-

ponsabilidade social, para divulgação das práticas de conciliação da
promoção do atum com o consumo sustentável.
Registamos ainda o facto de a “Caminhada Global ODS”, evento
do projeto “Walk the Global Walk”, ter contabilizado o mesmo número de notícias da Área Institucional da AIDGLOBAL, através do
qual se aferiu a exposição mediática da ONGD, maioritariamente
veiculadas por via da Presidente da Direção, Susana Damasceno, e
onde têm lugar as mensagens de carácter institucional e generalista,
como os artigos de opinião e as entrevistas sobre a instituição, o

setor e a atualidade.
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JORNAL O PÚBLICO
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JORNAL EXPRESSO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2019|52

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EXERCÍCIO 2019
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PORTUGAL | MOÇAMBIQUE
BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
BALANÇO

2 019

2018

Variação

ATIVO
Ativo não Corrente
Ativos Fixos Tangíveis

13 940,69

300,35 €

13 640,34 €

336 352,15

22 898,98 €

313 453,17 €

0,00

0,97 €

-0,97 €

113 728,50

122 030,63 €

-8 302,13 €

464 021,34

145 230,93 €

318 790,41 €

17 376,56

17 376,56 €

0,00 €

8 324,50

35 752,56 €

-27 428,06 €

Ativo Corrente
Créditos a Receber
Estado e Outros Entes Públicos
Caixa e Depósitos Bancários

Total do ATIVO
FUNDOS PATRIMONIAIS
Reservas Legais
Resultados Transitados
Resultado Líquido do Período
Total dos FUNDOS PATRIMONIAIS

17 619,48

-27 428,06 €

45 047,54 €

43 320,54

25 701,06 €

17 619,48 €

PASSIVO
Passivo não Corrente
Passivo Corrente
Estado e Outros Entes Públicos

2 841,65

2 528,99 €

312,66 €

22 576,47

0,00 €

22 576,47 €

390 344,06

116 532,66 €

273 811,40 €

4 938,62

468,22 €

4 470,40 €

Total do PASSIVO

420 700,80

119 529,87 €

301 170,93 €

Total do PASSIVO e dos FUNDOS PATRIMONIAIS

464 021,34

145 230,93 €

318 790,41 €

Financiamentos Obtidos
Diferimentos
Outros Passivos Correntes

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

2019

2018

Variação

Subsídios, Doações e Legados à Exploração

250 217,36

154 281,86 €

95 935,50 €

Fornecimentos e Serviços Externos

103 391,04

72 622,04 €

30 769,00 €

Gastos com o Pessoal

120 889,96

108 441,60 €

12 448,36 €

339,82

17,31 €

322,51 €

4 102,57

579,98 €

3 522,59 €

21 493,97

-27 379,07 €

48 873,04 €

4 554,13

83,61 €

4 470,52 €

Outros Rendimentos
Outros Gastos
EBITDA
Gastos de Depreciação e de Amortização
RESULTADOS
Operacional

17 619,48

-27 295,46 €

44 914,94 €

Antes de Impostos

17 619,48

-27 295,46 €

44 914,94 €

Líquido do Período

17 619,48

-27 295,46 €

44 914,94 €
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DESPESAS E PROVEITOS

DESPESAS TOTAIS
Gastos com o Pessoal
Fornecimentos e Serviços Externos
Outros Custos e Perdas
Total das Despesas
Gastos com Pessoal
Remunerações e Encargos dos Orgãos Sociais
Remunerações e Encargos com Pessoal - PORTUGAL
Remunerações e Encargos com Pessoal - MOÇAMBIQUE
Seguros de AcP e Doenças Profissionais
Outros Encargos com Pessoal
Total de Gastos com Pessoal

2019
120 889,97 €

2018
108 441,60 €

Variação
12 448,37 €

103 391,01 €
4 102,57 €

72 621,74 €
413,77 €

30 769,27 €
3 688,80 €

228 383,55 €

181 477,11 €

46 906,44 €

29 896,91 €
73 564,59 €
11 132,81 €
1 651,54 €
4 644,12 €

29 960,99 €
66 659,91 €
2 872,47 €
1 079,81 €
7 868,42 €

-64,08 €
6 904,68 €
8 260,34 €
571,73 €
-3 224,30 €

120 889,97 €

108 441,60 €

12 448,37 €

22 083,82 €
40,00 €
13 754,96 €
0,00 €
46,02 €

11 707,64 €
80,66 €
13 494,82 €
0,00 €
0,00 €

10 376,18 €
-40,66 €
260,14 €
0,00 €
46,02 €

35 924,80 €

25 283,12 €

10 641,68 €

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

2 126,91 €
190,00 €
5 950,58 €
2 818,20 €

-937,96 €
-190,00 €
1 078,47 €
-2 013,80 €

9 022,40

11 085,69 €

-2 063,29 €

312,74

365,97 €

-53,23 €

33 679,41

24 652,46 €

9 026,95 €

4 919,15
3 848,90
1 104,96
1 378,78

4 440,00 €
2 670,35 €
417,96 €
569,21 €

479,15 €
1 178,55 €
687,00 €
809,57 €

11 251,79

8 097,52 €

3 154,27 €

337,64

0,00 €

337,64 €

862,24
1 065,70
1 839,28
2 899,67
476,66
1 828,44
3 890,24

0,00 €
0,00 €
0,00 €
864,02 €
241,54 €
17,18 €
2 014,24 €

862,24 €
1 065,70 €
1 839,28 €
2 035,65 €
235,12 €
1 811,26 €
1 876,00 €

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

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

Energia e outros Flúidos
Deslocações, Estadas e Transportes

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

13 199,87

3 136,98 €

10 062,89 €

Total de Fornecimentos e Serviços Externos

103 391,01

72 621,74 €

30 769,27 €

4 102,57

413,77 €

3 688,80 €

Total de Outros Custos e Perdas

4 102,57

413,77 €

3 688,80 €

Outros Custos e Perdas
Outros Gastos e Perdas
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PROVEITOS

2019

Receitas Próprias

2018

Variação

28 561,01 €

23 438,79 €

5 122,22 €

7 671,24 €

20 932,19 €

-13 260,95 €

213 993,11 €

204 645,63 €

9 347,48 €

339,82 €

0,00 €

339,82 €

250 565,18 €

249 016,61 €

1 548,57 €

Quotas

1 110,00 €

1 575,00 €

-465,00 €

Donativos

7 639,07 €

6 139,60 €

1 499,47 €

10 529,42 €

10 488,29 €

41,13 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1 865,18 €

1 294,00 €

571,18 €

Apoios Financeiros
Financiamento de Projetos
Outras Receitas
Total das Receitas

Receitas Próprias

Consignação Fiscal IRS+IVA
Campanhas
Atividades Próprias
Eventos

7 417,34 €

3 941,90 €

3 475,44 €

28 561,01 €

23 438,79 €

5 122,22 €

IEFP

5 271,24 €

10 932,19 €

-5 660,95 €

IPDJ

2 400,00 €

0,00 €

2 400,00 €

0,00 €

10 000,00 €

-10 000,00 €

7 671,24 €

20 932,19 €

-13 260,95 €

Proj. Urbagri4Women

0,00 €

21 257,10 €

-21 257,10 €

Proj."AMITIÉ CODE - Técnicos Municipais II

0,00 €

16 500,00 €

-16 500,00 €

Proj. GVETS

16 330,19 €

16 062,00 €

268,19 €

Proj Walk The (Global) Walk

60 306,77 €

56 579,66 €

3 727,11 €

Total das Receitas Próprias
Apoios Financeiros

Fundação Calouste Gulbenkian
Total dos Apoios Financeiros

Execução Financeira de Projetos
Comissão Europeia

Proj. Conetando Mundos

11 976,21 €

0,00 €

11 976,21 €

88 613,17 €

110 398,76 €

-21 785,59 €

Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, I.P
Proj. Education for Glocal Issues
Proj. Walk The (Global) Walk
Proj Educar para Cooperar - Porto Santo e Madeira

1 613,67 €

0,00 €

1 613,67 €

0,00 €

6 131,06 €

-6 131,06 €

46 794,19 €

28 773,31 €

18 020,88 €

48 407,86 €

34 904,37 €

13 503,49 €

Fundações
Fundação Calouste Gulbenkian
Proj. Educadores em Movimento

73 460,03 €

59 342,50 €

14 117,53 €

Proj. Animação da Leitura - 6ª edição

1 502,02 €

0,00 €

1 502,02 €

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

2 010,03 €

0,00 €

2 010,03 €

76 972,08 €

59 342,50 €

17 629,58 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

213 993,11 €

204 645,63 €

9 347,48 €

339,82 €

0,00 €

339,82 €

Embaixadas e Cooperações em Moçambique
Total dos Financiamentos dos Projetos
Outras Receitas
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RELATÓRIO DE GESTÃO
A AIDGLOBAL reconhece 2019 como um ano muito de positivo no

subsídio da Fundação Calouste Gulbenkian, e que muito contribuiu

que diz respeito à sua situação financeira. Para isso muito con-

para fazer o acompanhamento aos professores e a monitorização das

tribuiu o trabalho realizado em 2018, ano em que arrancaram os

bibliotecas que integram a Rede de Bibliotecas Escolares do distrito do

dois

Chibuto que a AIDGLOBAL tem vindo a apoiar, quer na criação quer na

maiores projetos plurianuais a realizar em Portugal e em

Moçambique – “Walk the (Global) Walk” e “Educadores em Mo- dinamização, desde 2008.
vimento – Uma Educação Itinerante para a Primeira Infância”,
respetivamente.

A Organização tem vindo a aumentar a sua rede de parceiros e tem
beneficiado cada vez mais de apoios significativos à sua estrutura, para

No decurso de 2019 a Organização recebeu várias tranches de além das empresas que, solidariamente, têm apoiado a realização dos
financiamento relativas aos projetos em curso para prosseguir com
as atividades orçamentadas para 2019. É notável a capacidade
empreendedora da AIDGLOBAL e consequente concretização de
todas as atividades que evidenciaram uma boa gestão financeira e
cujas verbas recebidas possibilitaram assegurar custos com a
estrutura, nomeadamente com os recursos humanos.

nossos eventos solidários.
Apesar da melhoria do contexto económico internacional, a contribuição
e apoio dos portugueses a organizações da natureza da AIDGLOBAL
contínua a ser limitado. Destaca-se, a título de exemplo, a dificuldade
em se encontrar a verba necessária para enviar um contentor para

Moçambique, o que permitiria a criação de novas bibliotecas escolares
Destaca-se a finalização do projeto “GVETS - Gamificação para e o reforço das já existentes.
profissionais que trabalhem com crianças migrantes” que foi
Sempre com a mesma atitude, a nossa Organização investiu
concluído no final do ano, embora o pagamento da última tranche
fortemente em encontrar soluções que permitissem fazer face à
de financiamento do projeto tenha transitado para 2020.
necessidade permanente de se garantir a sua sustentabilidade,
É de notar o arranque de uma iniciativa pioneira na área da

reforçando

e

desenvolvendo

novas

parcerias

nacionais

e

Educação - o Plano de Ação de Educação para a Cidadania internacionais, diversificando as linhas de financiamento a que
desenvolvido pela AIDGLOBAL, no âmbito do Programa Cidadãos concorreu, alargando a sua aposta em iniciativas de angariação de
Ativ@s, um novo financiador com o qual a AIDGLOBAL começa fundos.
agora a trabalhar, oportunidade que vem reforçar a estratégia de
diversificar as suas fontes de financiamento, alargando o leque
candidaturas a projetos a linhas de financiamento temáticas, mas
sempre em

concordância com a sua missão.

No Exercício de 2019 foi dada continuidade à maior especialização do
Plano de Contas, procurando refletir com maior rigor a vida económica
da AIDGLOBAL. Também as Contas da Delegação de Moçambique

passaram a integrar as Contas da Organização em Portugal,

Em Moçambique, a nossa Delegação viu o seu número de possibilitando assim uma visão integrada conforme recomendação da
colaboradores aumentar no contexto do Projeto-Piloto na área da Direção e do Auditor.
promoção do ensino pré-escolar, subsidiado pela Fundação
Calouste Gulbenkian – “Educadores em Movimento”, contando
para isso com a deslocação de uma colaboradora da sede para a
delegação e a integração de 5 Educadores Comunitários.

Permitindo assim perceber que dos Projetos em curso se encontram
por executar 390.344,06 €, pelos quais a AIDGLOBAL irá receber
336.352,15 €, este défice de (53.991,91 €), em resultado dos

pagamentos antecipados pelos financiadores e que se encontram
No contexto do programa de estágios INOV Contacto, a equipa de registados nas disponibilidades da Organização.
Moçambique, entre fevereiro e agosto, recebeu mais uma esTambém do ponto de vista económico, o resultado líquido de
tagiária o que permitiu assegurar as atividades dos 4 projetos que
17.619,48 € - uma variação positiva de 45.047,54 € relativamente ao
integram o Programa “Passaporte para a Leitura “ e que são realExercício de 2018 – revela uma solidez não antes atingida.
izados com fundos próprios, embora a 6ª edição das atividades de
Animação da Leitura tenham podido contar, uma vez mais, com um
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Organização, como resultado da angariação de projetos de maior evolução positiva de 17.619,48 €, passando dos 25.701,06 € em
qualidade, mas também de um maior controlo sobre as contas da 2018 para 43.320,54 € em 2019.
AIDGLOBAL com a adoção de instrumentos que permitem obter
informação on-time e a tomada de medidas atempadas,
nomeadamente ao nível das despesas e da contratação de recursos
humanos e melhorar a eficácia dos custos face às receitas.

A atitude persistente no que concerne à obtenção de novos fundos
perdurou ao longo de 2019, tendo sido submetidas várias
candidaturas cujos resultados só sairão em 2020, podendo
assumir-se o corrente ano como positivo graças ao esforço e

Não obstante tenham ocorrido no Exercício alguns problemas de empenho de uma equipa dedicada que tornou possível a
tesouraria – como é natural em períodos de crescimento, sem realização eficaz de todas as atividades.
acompanhamento do crescimento dos Capitais Próprios - estes

foram prontamente superados com as receitas programadas dos
projetos.
O total das Receitas angariadas foi investido para financiar os vários
projetos e atividades, bem como as despesas inerentes ao
funcionamento da AIDGLOBAL, sempre com o objetivo de garantir a
sustentabilidade em tempos de adversidade e perspetivar novos
projetos e atividades que vão ao encontro das necessidades dos
beneficiários com quem trabalhamos, em Portugal e além-fronteiras.

A Presidente da Direção
Susana Damasceno
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