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Opensoft tem nova responsável de Recursos Humanos

Bosch apoia formação digital de jovens alunos

A Opensoft, empresa portuguesa especializada no desenvolvimento
de soluções tecnológicas, contratou Filipa Jesus como responsável
de Recursos Humanos. Além das ações relacionadas com o recrutamento, valorização e gestão dos colaboradores, Filipa Jesus terá
também um papel primordial na definição de objetivos, etapas e
ações associadas ao plano de carreira de cada um.

A Bosch iniciou, em parceria com a Happy Code, um
programa de formação em linguagens de programação,
que vai abranger as cidades de Aveiro, Braga e Ovar. O
programa arrancou este mês de fevereiro e irá prolongar-se até ao final de maio de 2020, e irá chegar a mais de
70 alunos.

AidGlobal celebra 15 anos a promover
educação e cidadania
“Através dos vários projetos que
desenvolvemos, impactámos
mais de oito mil alunos e
mil profissionais da área de
educação” em Portugal e
“mais de 600 professores e
30 mil alunos, em atividades
de promoção do livro e
dinamização da leitura” em
Moçambique, afirma Susana
Damasceno, presidente e
fundadora da AidGlobal,
organização não governamental
para o desenvolvimento
(ONGD) que promove
iniciativas em Moçambique e
Portugal nas áreas da educação
e da cidadania.
FERNANDA SILVA TEIXEIRA
fernandateixeira@vidaeconomica.pt

A AidGlobal nasceu 4 de novembro de
2005, após uma missão de voluntariado
feita por Susana Damasceno, na província de Gaza, em Moçambique. Após esta
experiência, a presidente da direção desta ONGD sentiu que teria de agir sobre
o que ali tinha vivido, nomeadamente as
“desigualdades profundas que nos separam
logo à nascença”.
“Montei a estrutura e, no ano seguinte, em 2006, a AidGlobal foi reconhecida
com o estatuto de ONGD pelo Governo
português e registada junto do Instituto
Camões. Foi ainda reconhecida pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros moçambicano, em 2009, e considerada uma
Associação Juvenil Equiparada pelo Registo Nacional do Associativismo Jovem”,
conta Susana Damasceno à ‘Vida Económica’.
Com delegações em Portugal e Moçambique, a AidGlobal desenvolve e implementa também atividades em países

Acaba de chegar
a Moçambique mais
um contentor com 35 mil
livros e material escolar

Em Portugal, “impactámos mais de oito mil alunos e mil profissionais da área de educação”, refere
Susana Damasceno.

parceiros no âmbito da participação em
alguns dos seus projetos, como é o caso
do “Walk the Global Walk”, que decorre
em Itália, França, Croácia, Chipre, Reino
Unido, Grécia, Roménia, Bulgária, Bósnia
e Herzegovina e Albânia.
Este é um projeto que, por meio da educação para a cidadania global, mobiliza jovens como catalisadores de uma mudança,
através dos objetivos de desenvolvimento
sustentável (ODS) e produz um modelo educacional inovador que responde às
complexidades do mundo atual, capaz de
integrar uma nova compreensão das questões globais, adaptadas aos currículos de
educação formal das escolas de terceiro
ciclo e secundárias. Na verdade, assinala
a responsável, “temos parceiros institucionais em muitos países, o que nos permite a
participação em projetos de referência em
todo o mundo”.
Questionada sobre de que forma podem

os portugueses apoiar e colaborar com os
projetos da organização, a presidente realça que os portugueses podem apoiar e colaborar com a AidGlobal de forma particular ou corporativa.
Neste sentido, a AidGlobal está a preparar o início da campanha de IRS em que
“apelamos à contribuição de todos os portugueses, que poderão, ao submeter o seu
IRS, doar 0,5% do valor total, investindo
assim, sem qualquer custo, em donativos
financeiros à nossa organização”.
Envio de contentor
com 35 mil livros e material escolar
para Moçambique

Comemorando este ano o seu 15º aniversário, a AidGlobal orgulha-se do caminho percorrido até aqui. Em Portugal,
“através dos vários projetos que desenvolvemos, impactámos mais de oito mil alu-

nos e mil profissionais da área de educação,
em campanhas de promoção da cidadania
ativa, criámos 16 publicações, nove recursos pedagógicos, quatro publicações científicas e três documentos de posicionamento
apresentados a nível europeu”.
Em paralelo, em Moçambique, em 10
anos de atuação, “equipámos três bibliotecas municipais da Província de Gaza e 27
bibliotecas escolares no distrito do Chibuto, das quais 11 ‘Bibliotchovas’,10 Maletas
da Leitura e 6 em edifício, apetrechadas
com mais perto de 90 mil livros. Fizemos
ações de capacitação para professores nas
áreas de gestão de bibliotecas e técnicas de
dinamização da leitura, envolvendo mais
de 600 professores e 30 mil alunos, em atividades de promoção do livro e dinamização da leitura, junto de crianças e jovens”,
assegura a responsável.
Entretanto, acaba de chegar a Moçambique mais um contentor com 35 mil livros e
material escolar. Este é já o quinto contentor, enviado pela AidGlobal destinado às
bibliotecas e escolas da Província de Gaza.
A chegada deste “novo contentor é uma
vitória para nós porque o acesso ao livro
é difícil em Moçambique”, explica Susana
Damasceno. A presidente da ONGD destaca ainda a parceria com a Quidgest Moçambique. “Este ano deveremos, juntos,
unir esforços e passar do conhecimento à
ação, dos problemas às soluções e trabalhar o ODS 13: Ação Climática, através
de formação, workshops de liderança, uma
caminhada e uma universidade de verão,
ações que desenvolverão a sensibilização
pela luta de melhoria climática”, entre outras ações.
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