15 anos a romper silêncios…
PARABÉNS, AIDGLOBAL!

Se eu vos disser que já passaram 15 anos desde que realizei a experiência de voluntariado, num orfanato, em
Moçambique, razão maior que deu origem ao nascimento da AIDGLOBAL, vocês acreditam? Se eu vos disser
que, decorridos estes anos, a nossa Organização tem sede em Lisboa e possui duas delegações: uma em
Moçambique, mais concretamente na província de Gaza, no distrito Chibuto, desde 2009, e outra em Porto
Santo, na Região Autónoma da Madeira, desde 2018, vocês acreditam? Se eu vos disser que a nossa equipa é
composta por 15 profissionais, de diferentes nacionalidades, espalhados pelos nossos 3 escritórios, vocês
acreditam? Se eu vos disser que, até hoje, já implementámos 23 projetos, nomeadamente em Portugal e em
Moçambique, vocês acreditam? E se eu vos disser, ainda, que através dos nossos projetos, já tocámos a vida
de 50 mil seres humanos, envolvendo crianças, jovens, migrantes, docentes, técnicos municipais entre outros,
em Portugal, em Moçambique, em Cabo Verde e na Guiné Bissau, vocês acreditam?
ACREDITEM, PORQUE É VERDADE!
Na AIDGLOBAL, temos vindo realizar múltiplos projetos e iniciativas, no âmbito daquela que escolhemos ser a
nossa Missão: Agir, Incluir e Desenvolver através da Educação, criando, delineando e implementando, de forma
autónoma ou com recurso a parceiros estratégicos, projetos na área da Educação, em Portugal, com enfoque
na promoção da Cidadania Global, e em Moçambique, no incentivo à leitura, reduzindo os níveis de iliteracia.
E é assim que, ao longo destes 15 anos de vida, temos vindo a romper com o silêncio, levando a palavra, o livro
e a capacidade de aprender e de sonhar aos mais inóspitos e esquecidos locais de Moçambique, incentivando,
sempre, a que a os jovens sejam ouvidos junto de quem decide o seu futuro. Temos criado espaços para que
sejam audíveis as dificuldades que se vivem por quem, emigrando, procura melhores condições de vida, e não
temos deixado que se calem aqueles a quem tiraram, para além da liberdade de expressão, a sua casa,
mataram os seus entes queridos e se viram forçados a abandonar o seu país
Temos ouvido o eco solidário, e já lá vão 11 edições, das trovas dos fadistas que tornam as nossas galas de
Fado tão sublimes, e temos, ainda, expressado críticas e vontades, de forma humorística, em tantos risos
partilhados com os nossos amigos comediantes, nos espetáculos que, anualmente, decorrem no cinema S.
Jorge, em Lisboa
E porque, ao longo deste tempo, foram muitos os que juntaram a suas vozes à nossa voz, jamais esquecermos
o eco humanitário dos nossos voluntários, dos nossos estagiários, dos nossos profissionais, dos nossos
parceiros, dos nossos amigos e, particularmente, dos nossos financiadores, por ouviram o nosso apelo e
expressarem substantivamente a sua solidariedade (sorrisos)!
E é por tudo isto, e por esta capacidade de rompermos silêncios, que estamos de parabéns! Continuaremos a
acreditar que é pelo caminho da Educação que vamos potenciar o rogo suplicante dos que estão calados,
porque a palavra lhes foi cortada pela pobreza, pela injustiça e pela ausência de um livro onde possam aprender
palavras novas e expressivas, compreender o mundo e sonhar mais alto.
E porque cantaremos até que a voz nos doa, a AIDGLOBAL prepara-se para vos oferecer uma reunião de
vozes que vos tocarão pelas palavras que entoarão. Fiquem atentos, pois, em breve, sábias palavras se
ouvirão… e iremos romper novos silêncios!
Susana Damasceno
Fundadora e Presidente da Direção da AIDGLOBAL

Continuidade do Projeto Walk the Global Walk
Caminhar por um mundo mais sustentável.
No sábado, dia 24 de outubro, realizou-se online, na plataforma ZOOM, o lançamento do “Guião do
Recurso Pedagógico para professores 3: ODS 16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes”, um produto
do projeto Walk the Global Walk, atividade integrada na primeira das três ações programadas no
âmbito da formação de professores afetos ao projeto internacional, que é promovido, em Portugal, pela
AIDGLOBAL e pelo Município de Vila Franca de Xira.
A sessão, dinamizada pela gestora e formadora do projeto, Ana Lua Ross, contou com a participação
de 20 docentes do 3ª Ciclo e Ensino Secundário de 10 escolas do concelho de Vila Franca de Xira,
tendo havido muita recetividade por parte dos professores, que, apesar das dificuldades e restrições
vividas, atualmente, no contexto escolar, abraçaram o desafio por mais um ano, com forte
compromisso e motivação.

Saber Mais ...

Kickoff meeting do projeto “Jovens na Política — Participar para a
Cidadania Global (II Ed.)”
A reunião de arranque do projeto “Jovens na Política — Participar para a Cidadania Global (2ª edição)”
foi realizada no dia 23 de outubro, virtualmente, e contou com vários parceiros do projeto.
O encontro iniciou-se com a apresentação dos parceiros e respetivas equipas, seguindo-se a
contextualização da nova edição do projeto que pretende combater a ausência e a diminuta
participação dos jovens nas decisões políticas, em torno de temas relevantes como os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS).
No âmbito do projeto, estão previstas várias atividades, destacando-se a campanha digital de
sensibilização “Bora Lá, Sai do Sofá” que envolve influenciadores de várias áreas, com o objetivo de
apelar ao voto por parte dos jovens, a ser realizada nas redes sociais e focada nas eleições que vão
ter lugar em 2021: presidenciais e autárquicas.

Saber Mais ...

AIDGLOBAL publica Artigo na revista Cadernos de Estudos Africanos
A AIDGLOBAL acaba de publicar na revista académica e científica Cadernos de Estudos Africanos um
Artigo sobre o desenvolvimento psicomotor da criança moçambicana em idade pré-escolar, com
enfoque no Chibuto.
No âmbito do projeto “Educadores em Movimento – Uma Educação Itinerante para a Primeira
Infância”, a investigadora Carla Ladeira concebeu, com o apoio da AIDGLOBAL, um Artigo intitulado
“Perceções sobre o Desenvolvimento Psicomotor da Criança Moçambicana em Idade Pré-escolar, em
Contexto Rural, com Enfoque no Chibuto”.
É intenção do Artigo dar a conhecer a evolução dos estudos e realizações no quadro do
desenvolvimento psicomotor da criança em Moçambique e, simultaneamente, os dados recolhidos no
Chibuto, através do Projeto “Educadores em Movimento”.

Saber Mais ...

Porto Santo Sem Lixo Marinho
A 19 de setembro, Dia Internacional de Limpeza Costeira, teve lugar a primeira iniciativa do projeto,
pioneiro em Portugal, Porto Santo Sem Lixo Marinho, que pretende contribuir para tornar Porto Santo
numa ilha consciente em relação ao uso de plástico.
O projeto “Porto Santo Sem Lixo Marinho”, que arrancou em setembro, conta com um cofinanciamento
atribuído pelo Programa Ambiente dos EEA Grants e reúne, como parceiros, a Associação Natureza
Portugal, em colaboração com a WWF, a AIDGLOBAL, a ARM – Águas e Resíduos da Madeira, S.A.,
a Câmara Municipal do Porto Santo e o polo do MARE – Centro de Ciências do Mar e do Ambiente na
Madeira, acolhido pela Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, tecnologia e
Inovação (MARE-ARDITI) e conta, ainda, com o apoio da WWF Noruega e da Secretaria Regional do
Ambiente e Alterações Climáticas do Governo Regional da Madeira. Em conjunto e de acordo com o
desígnio do projeto, estes parceiros pretendem travar a fuga de plásticos para o oceano e, dessa
forma, contribuir para a diferenciação e valorização da ilha do Porto Santo.

Saber Mais ...
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