HÁ SEMPRE FORMA DE SER SOLIDÁRIO!
INVISTA O SEU IRS NO NOSSO TRABALHO EM PROL DA EDUCAÇÃO
A Campanha do IRS Solidário, “A Educação não tem preço, o seu apoio não tem custos” está de regresso. É
imprescindível contar com o seu apoio e, por isso, lembramos que pode, desde já, antecipar a consignação
fiscal até 31 de março, no portal das Finanças.
“NEAR – NEwly ARrived in a common home” é o nome do novo projeto que será promovido em Portugal, Itália e
Chipre, e que visa fomentar o processo de integração dos migrantes recém-chegados (adultos e menores) nos
países de acolhimento.
Os resultados da Campanha “Bora Lá, Sai do Sofá”, sob o lema “O voto Presidencial é um voto global”, relativo
às eleições presidenciais 2021, excederam as expectativas. Só nas Redes Sociais da AIDGLOBAL foram
alcançadas 74 847 pessoas.
O projeto europeu “Walk the Global Walk” some e segue, desta vez com a realização da Escola Nacional de
Inverno, com recurso à plataforma digital Zoom, reuniu 13 jovens líderes portugueses e romenos que
partilharam as suas principais preocupações relativas à crise climática.
A AIDGLOBAL conquistou um sonho antigo - ter um Hino! “Para quem depois vier”, da autoria do cantautor
Sebastião Antunes, a quem se juntaram 15 grandes vozes solidárias, é também uma forma de ajudar: por cada
audição ou visualização há um valor que reverte para a Organização.
Por terras de Moçambique, o 2º ano do projeto “Educadores em Movimento – Uma Educação Itinerante para a
Primeira Infância” foi concluído e o balanço é positivo. Aguarda-se com expectativa o arranque das atividades
nas Escolinhas.
Estamos em permanência a atualizar as nossas redes sociais e o nosso website. É bom saber que nos seguem.
Agora só falta divulgar o nosso trabalho. Contamos consigo! Obrigada! Khanimambo!

IRS SOLIDÁRIO 2021: "A Educação não tem preço, o seu apoio não tem
custos”
Campanha do IRS e/ou IVA Solidários da AIDGLOBAL.
Todos os anos, as Organizações da Sociedade Civil (OSC) unem esforços para dar início às suas
campanhas solidárias que permitem a todos os(as) cidadãos e cidadãs portugueses escolherem uma
entidade que queiram ajudar doando-lhe 0,5% do seu IRS e/ou o valor da sua dedução do IVA. A
opção pela consignação do IRS é totalmente gratuita para o contribuinte, o que não lhe acarreta
qualquer custo nem receberá menos, dado que esta percentagem, ao invés de entrar nos cofres do
Estado, é canalizada para a Instituição escolhida por si — a AIDGLOBAL. Em relação ao IVA, está em
causa uma consignação que permite que o contribuinte doe 15% do imposto pago em oficinas de
automóveis, restauração, alojamento, cabeleireiros, salões de beleza, veterinários e 100% do IVA dos
passes sociais, valor esse que não será deduzido no IRS do contribuinte.

Saber Mais ...

Campanha “Bora Lá, Sai do Sofá”
Resultados da Campanha – Eleições Presidenciais 2021.
No âmbito do projeto “Jovens na Política – Participar para a Cidadania Global (2ª Edição)” a
AIDGLOBAL promoveu, durante o mês de janeiro, a Campanha “Bora Lá, Sai do Sofá!”, sob o slogan
“O voto Presidencial é um voto global”, dirigida a jovens com idades compreendidas entre os 15-24
anos e jovens adultos entre os 25-34.

Saber Mais ...

Escola Nacional de Inverno 2020 do projeto “Walk the Global Walk”
Escola Nacional de Inverno, evento que ocorreu nos dias 18 e 20 de dezembro através
da plataforma digital Zoom, reuniu jovens líderes portugueses(as) e romenos para
discutir a crise climática.
No âmbito do projeto “Walk the Global Walk”, a AIDGLOBAL e a Câmara Municipal de Vila Franca de
Xira promoveram a Escola Nacional de Inverno, que contou com 13 jovens líderes portugueses(as), os
quais partilharam com os demais as suas principais preocupações relativas à crise climática e a forma
como os seus contributos poderiam mitigar as problemáticas existentes, que tanto afetam o ambiente,
tendo como objetivo o cumprimento do ODS 13 – Ação Climática.

Saber Mais ...

AIDGLOBAL lança Hino “Para quem depois vier”
Estamos de parabéns, concretizámos um grande sonho. Lançámos o nosso Hino “Para
quem depois vier”, que foi escrito e composto pelo cantor e autor Sebastião Antunes, ao
qual se juntaram artistas nacionais e moçambicanos.
Não podíamos estar mais felizes. “Para quem depois vier” é lançado no momento de celebração do
15º aniversário da AIDGLOBAL e simboliza tão bem o nosso trabalho: representa 15 anos a contar
histórias com finais felizes, investindo dia-após-dia numa Educação de Qualidade, através da
implementação dos nossos projetos, em Portugal e em Moçambique.

Saber Mais ...

Projeto “Educadores em Movimento” — Balanço do 2º ano –
Preparação da 3ª fase
Nos dias 19 e 20 de janeiro, a equipa do projeto em Moçambique deslocou-se às 5
comunidades do Distrito do Chibuto para fazer o balanço-conjunto do 2º ano da vigência
do projeto e planear o arranque das atividades das Escolinhas, em 2021.
Apesar dos condicionalismos impostos, sobretudo pela pandemia em Moçambique e no mundo, a
avaliação do projeto e das atividades implementadas entre novembro de 2019 e outubro de 2020 foi
considerada positiva.

Saber Mais ...
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