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RESUMO EXECUTIVO
Nos inícios do século XIX, Goethe, o consagrado estadista e escritor rar”, o mais antigo e multifacetado da AIDGLOBAL (desde 2006),
alemão, afirmava: “Quando tiveres cumprido o teu dever, resta-te são de destacar, entre os demais, os projetos “Jovens na Política”,
ainda outro: mostrares-te satisfeito”. Ao longo dos 13 anos da sua visando encorajar o voto jovem da população portuguesa e a promoexistência, a AIDGLOBAL não se tem coibido de evidenciar tanto o ção da Cidadania Global nas juventudes partidárias, o “Walk the
seu profundo contentamento face aos pequenos e grandes suces- (Global) Walk” que tem como objetivo potenciar o envolvimento
sos como o seu desagrado perante as contingências menos positi- juvenil em torno dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
vas decorrentes sobretudo da diminuição de verbas concedidas por (ODS) e o “Educar para Cooperar — Porto Santo e Madeira” que,
organismos (semi)oficiais ou doadas por entidades particulares ou atravessando o Atlântico, investe na promoção da Cidadania Glopor apoiantes individuais, para levar a cabo alguns dos múltiplos bal na Região Autónoma da Madeira. No contexto da Cooperação

projetos que delineou. E porque “a História contará sobre as nos- para o Desenvolvimento, a AIDGLOBAL tem executado projetos e
sas ações e não sobre nossas boas intenções”, como dizia Henry iniciativas em parceria com as autoridades moçambicanas locais,
Kissinger, neste ano de 2018 nunca deixámos de envidar esforços e nomeadamente na Província de Gaza, onde, desde 2009, conta
avançar com iniciativas que vão ao encontro do nosso ideário — com uma Delegação, no Distrito do Chibuto, no sentido de combater
melhorar os níveis de literacia e de educação essenciais a uma o alto grau de iliteracia existente neste país africano, com recurso
cidadania ativa, promotora de um mundo mais justo, igualitário e não só à criação e equipamento de bibliotecas escolares e municisustentável. Mercê da reputação que a AIDGLOBAL soube granjear, pais, atividades de animação da leitura e capacitação de técnicos e
várias organizações europeias convidaram-nos a integrar ou a conti- professores nesta área como também junto de grávidas adolescennuar a colaborar nos seus projetos. A título de exemplo, entre ou- tes e de mães recentes, entre os 16 e os 24 anos, que, no Hospital
tros, atuámos, como parceiros, no ”Walk the (Global) Walk” (12 Rural do Chibuto e no Centro de Saúde da região, aguardam pelas
países europeus / 2017-2020), tendo colaborado num Guião do consultas pré-natais, de rotina ou de vacinação dos seus filhos, no
Recurso Pedagógico para Professores e numa Plataforma Interativa campo de ação do projeto “Kula Na Wu Djondza – Crescer a Ler”
online; no GVETS (7 países europeus / 2017-2019) que tem vindo que promove a leitura através da narração de contos, tanto em
a desenvolver um programa interdisciplinar de formação para profis- português como em língua changana

e a oferta de um livro de

sionais da área social que trabalham diretamente com crianças iniciação à leitura, aquando do nascimento do bebé.
migrantes, recorrendo à Gamificação — uma ferramenta pedagógi- O apoio económico para suportar a ação da nossa Organização
ca que utiliza técnicas de jogos; no Urbagri4women”(7 países euro- advém dos (co) financiadores, das campanhas levadas a cabo ,
peus / 2016-2018), na área da integração de mulheres migrantes, dos espetáculos solidários, da quotização anual e de donativos,
promovendo a sua capacitação para o desenvolvimento de iniciati- graças aos quais, neste 2018, foi possível continuar e o define como

vas agrícolas inovadoras e de subsistência e de que resultou, tam- um ano de sucesso. Procurámos, nesta breve síntese, dar uma
bém, a publicação de “O Livro Verde”, onde constam as boas práti- panorâmica do dinamismo da AIDGLOBAL e da sua firme vontade
cas implementadas pelo projeto, a nível europeu.

de cumprir a sua missão - Agir, Incluir e Desenvolver pela Educação

A ação da AIDGLOBAL por uma Educação de Qualidade alicerça-se Global
em duas áreas prioritárias: Educação para a Cidadania Global, em
Portugal, investindo na sensibilização da comunidade escolar e

A Presidente da Direção

geral para os valores da educação para a cidadania global e a Coo-

Susana Damasceno

peração para o Desenvolvimento, nos PALOP, de momento apenas
em Moçambique, país africano, cooperando no combate à iliteracia.
Os jovens, força motriz do desenvolvimento futuro do país, têm sido,
direta ou indiretamente, o grupo-alvo prioritário da ação da nossa
Organização. Assim, no âmbito do programa “Educar para Coope-
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COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO

A atuação da AIDGLOBAL, na área da Cooperação para o louste Gulbenkian e do “Programa INOV CONTACTO - AIEDesenvolvimento, incide no combate à iliteracia através de CEP Portugal”.
projetos e iniciativas executados em parceria com as autoridades locais, nomeadamente na Província de Gaza, no distrito
do Chibuto, em Moçambique, onde, desde 2009, conta com
uma Delegação.

Em Portugal, foi promovida uma nova recolha de livros infanto-juvenis e técnicos, junto de escolas, universidades e particulares, com destino às bibliotecas moçambicanas. Neste
âmbito, a título de exemplo, seis escolas do ensino básico e

Neste território, a Organização aposta na promoção do acesso secundário associaram-se à AIDGLOBAL, realizando, no
ao livro e no combate à iliteracia, através da criação e equipa- decorrer do ano letivo de 2016/2018, campanhas de angariamento de bibliotecas, atividades de animação da leitura e ca- ção de livros e de material escolar que permitiram reunir cerpacitação de técnicos bibliotecários e professores, através do ca de 2700 obras. Para além desta recolha, foi lançada a 3ª
seu programa “Passaporte para a Leitura”.
A AIDGLOBAL orgulha-se, neste contexto, de já ter apetrechado 3 bibliotecas municipais e assegurado a criação de 27 bibliotecas escolares, nomeadamente 6 em edifício, 11 Bibliotcho-

edição da campanha “Embaixadores da Leitura” que promove a criação e o equipamento de bibliotecas escolares no
Chibuto, em Moçambique, onde o acesso ao livro é de apenas 10%.

vas (modelo de biblioteca móvel concebido pela AIDGLOBAL) De destacar que, neste ano, a delegação de Moçambique bee 10 Maletas de Leitura (bibliotecas móveis), tendo distribuído neficiou de um reforço ao nível dos seus recursos humanos,
mais de 50 mil livros.

com a integração de Ana Luísa Domingues, estagiária selecio-

Adicionalmente, foram envolvidos 58 professores e mais de nada no âmbito do Programa INOV Contacto, favorecendo a
3.099 alunos na promoção de atividades de animação da leitu- continuidade da monitorização das bibliotecas apoiadas, do
ra e, ainda, 186 professores (formandos) do Instituto de For- acompanhamento do trabalho dos professores capacitados, da
mação de Professores Eduardo Chivambo Mondlane, foram catalogação e arrumação dos livros doados e da realização e
capacitados na Dinamização da Leitura.

cumprimento dos planos de atividades.

No ano de 2018, deu-se a continuidade ao projeto “Kula Na

Wu Djondza – Crescer a Ler”, na sua 3ª edição. Direcionado a
grávidas adolescentes e a mães recentes, entre os 16 e os 25
anos, que aguardavam pelas consultas pré-natais, de rotina ou
de vacinação dos seus filhos, a iniciativa teve como objetivo
promover a leitura através da narração de contos, em português e changana.
2018 testemunhou, ainda, a 5ª edição do projeto “Animação
da Leitura”, dinamizada pela Estagiária Ana Luísa Domin-

gues, que decorreu entre a primeira quinzena de Março e o
dia 06 de Julho, com o apoio, novamente, da Fundação Ca-

Animação da Leitura no Distrito do Chibuto, 2018. Foto: AIDGLOBAL
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Encontro de professores da Rede de Bibliotecas Escolares do Distrito do Chibuto, 2018. Foto: AIDGLOBAL

Atividades de animação da Leitura no Distrito do Chibuto com a Ana Luísa, 2018. Foto: AIDGLOBAL
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PROGRAMA PASSAPORTE PARA A LEITURA
A AIDGLOBAL criou, em 2008, “Passaporte para a Leitura”, o seu Bibliotecas escolares criadas no Distrito do Chibuto: Escola Semaior programa de intervenção em Moçambique que visa alargar o cundária de Mohambe, Escola Primária Completa Bairro da Unidade,
acesso ao livro, através da criação e equipamento de bibliotecas, Escola Secundária de Malehice, Escola Primária Completa de Macuatividades de animação da leitura e capacitação de técnicos e profes- nene, Escola Secundária do Chibuto e Escola Primária de 1º e 2º
sores em gestão de fundo documental e dinamização da leitura em Graus 25 de Junho Unidade 4.
sala de aula.

Bibliotecas municipais reforçadas: Biblioteca Municipal do Xai-Xai,

O programa “Passaporte para a Leitura” viabilizou, em 2011 e 2012, a Biblioteca Municipal de Chokwè e Biblioteca Municipal do Chibuto.
criação e implementação da “Rede de Bibliotecas Escolares do Distri- Bibliotchovas entregues em Escolas Primárias Completas no
to do Chibuto, Moçambique”, a única existente no país, tendo, no ano
Distrito do Chibuto: Canhavano, Changanine, Chipadja, Coxombade 2014, favorecido o seu alargamento.
ne, Guemulene, Guetsemane, Macalawane, Malehice, Muxuquete,
No total, a AIDGLOBAL já equipou 3 bibliotecas municipais da Provín- Samora Machel e Thlathlene.
cia de Gaza e 27 bibliotecas escolares do Distrito do Chibuto (11 das Maletas da Leitura disponibilizadas em Escolas Primárias de 1º e
quais no formato biblioteca móvel, a Bibliotchova, e 10 sob a forma de 2º Graus no Distrito do Chibuto: Uahamuza, Banhel, Bucuxa, ChiMaletas 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. Foram, neste contexto,
envolvidos 58 professores e mais de 3.099 alunos na promoção de
atividades de animação da leitura e, ainda, 186 professores
(formandos) foram capacitadas na Dinamização da Leitura no Instituto
de Formação de Professores Eduardo Chivambo Mondlane (IFPECM)
de Xai Xai.
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.

conelane, Eduardo Mondlane, Chaimite, Mabunganine, Malehice B/2,
Chégua e Samora Machel B/C.
Em 2018, a AIDGLOBAL deu continuidade com o projeto ““Kula Na
Wu Djondza – Crescer a Ler” como 3ª edição com o objetivo de pro-

mover a leitura através da narração de contos, em português e changana, junto de grávidas adolescentes e mães recentes, e realizou a 5ª
edição do projeto “Animação da Leitura”. Adicionalmente, foi dada
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.

Atividades de Passaporte para a leitura, 2018. Foto: AIDGLOBAL
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KULA NA WU DIONZA – CRESCER A LER
Localização: Distrito do Chibuto, Moçambique

Programa Inov Contacto.

Duração: Desde Abril a Outubro de 2018 (6 meses)

Foram realizadas, neste contexto, 43 sessões de leitura, envolvendo

Kula Na Wu Djondza – Crescer a Ler” é um projeto que pretende
promover a leitura através da narração de contos, em português e em
changana, junto de grávidas adolescentes e de mães recentes, entre

867 participantes e entregues 435 livros às grávidas e mães recentes, abrangendo, desta forma, chegando a 3690 crianças, direta e
indiretamente.

os 16 e os 25 anos, que aguardam pelas consultas pré-natais, de ““Kula Na Wu Djondza – Crescer a Ler” é um projeto coordenado pela
rotina ou de vacinação dos seus filhos. A iniciativa realiza-se duas AIDGLOBAL, em parceria com a Direção Distrital da Mulher e da
vezes por semana, no Hospital Rural do Chibuto e no Centro de Saú- Ação Social, com a Direção do Hospital Distrital do Chibuto e com a
de da Cidade. No final das sessões, são distribuídos folhetos informa- Direção Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia.
tivos sobre os cuidados neonatais.
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 O projeto é dinamizado pelo gestor da Delegação da AIDGLOBAL em Moçambique, Castigo Tchume e contou
com o contributo de Ana Luísa, estagiária selecionada no âmbito do

Kula Na Wu Djonza — Crescer a Ler, 2018. Foto: AIDGLOBAL

ANIMAÇÃO DA LEITURA
Localização: Distrito do Chibuto, Moçambique
Duração: De Março a Julho de 2018 (5 meses)

No culminar do projeto, foi criada uma sala temática na Biblioteca
Municipal do Chibuto, dedicada à literatura infantojuvenil e realizou
-se mais um Encontro de Professores que integram a Rede de
Bibliotecas Escolares do Distrito do Chibuto (RBEDC), que contou

Em 2018, a AIDGLOBAL realizou a 5ª edição da “Animação da Lei- com a presença de 54 docentes, entre eles os diretores das escotura”, um projeto desenvolvido no âmbito daa Rede de Bibliotecas las da RBEDC e técnicos responsáveis pelas Bibliotecas Municido distrito do Chibuto (RBEDC), com o objetivo de combater a ilitera- pais da Província de Gaza, já apoiadas pela AIDGLOBAL.

cia e os baixos níveis de leitura.
Esta edição contou, novamente, com o apoio da Fundação Calouste

Este projeto envolveu 4.977 pessoas do distrito de Chibuto, na província de Gaza, Moçambique.

Gulbenkian e, ainda, contou igualmente com o apoio do “Programa
INOV CONTACTO - AIECEP Portugal” dinamizada pela Estagiária
Ana Luísa. Foram desenvolvidas 6 sessões de animação em escolas, 18 sessões na ADHC, 1 sessão no G.A.S PORTO, 1 sessão no
Instituto de Formação de Professores Eduardo Chivambo Mondlane
(IFP-ECM), 43 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”. Neste
quadro, foram também oferecidos 435 livros às mães dos recémnascidos e bebés que completaram 12 meses, utentes do Centro de
Saúde de Chibuto, tendo sido criados e distribuídos folhetos infor-

Atividades de Animação da Leitura no Distrito do Chibuto. Foto: AIDGLOBAL

mativos sobre cuidados neonatais.
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EDUCADORES EM MOVIMENTO - UMA EDUCAÇÃO ITINERANTE PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA

Localização: Distrito do Chibuto, Moçambique
Duração: Novembro de 2018 a Novembro 2021 (36 meses)
Tendo passado para a 2ª fase do Apoio a iniciativas-piloto na educação pré-escolar nos PALOP, da Fundação Calouste Gulbenkian, durante os meses de fevereiro e março, a AIDGLOBAL realizou a fase
de diagnóstico, em Moçambique.

para a Primeira Infância em Moçambique, distrito do Chibuto, mais
concretamente. Os responsáveis por esta recolha foram: Presidente
da Direção, Susana Damasceno; Gestor da Delegação em Moçambique, Castigo Tchume; Técnica de Projetos, Isabel Castro e Professora do Instituto Politécnico de Leiria, Antónia Barreto.
Como resultado deste trabalho, a candidatura foi aprovada e o projeto
arrancou oficialmente em novembro de 2018.

Durante estes dois meses foram recolhidos dados sobre a Educação

Reunião de preparação para o arranque do Projeto Embaixadores da Leitura., 2018. Foto: AIDGLOBAL
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EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA GLOBAL

“A Educação para a Cidadania Global (ECG) pretende ser transfor-

2018 foi, também, o culminar do projeto "Education for GloCal Issu-

mativa, envolvendo os alunos na construção de conhecimentos,

es", promovido pela MONTE ACE – Desenvolvimento do Alentejo

capacidades, atitudes e valores basilares para a promoção do

Central, em parceria com a AIDGLOBAL, entre outros parceiros, que

respeito pelos direitos humanos, da justiça social, da paz, da diver-

teve como objetivo sensibilizar, através de ações de formação, pro-

sidade, da igualdade de género e da sustentabilidade ambien-

fessores e alunos dos 2º e 3º ciclos e do Ensino Secundário, para os

tal” (UNESCO, 2015). Neste âmbito, visa “capacitar os indivíduos

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).

para a reflexão crítica sobre os legados e os processos das suas
culturas, para imaginarem soluções futuras diferentes e para assumirem

responsabilidade

sobre

as

suas

decisões

e

ações” (Andreotti, 2014, p. 63).

No quadro do projeto internacional “Amitie Code — Capitalizing on

Development”, que se propôs sensibilizar a comunidade para os
temas das Migrações, Desenvolvimento e Direitos Humanos, a Câmara Municipal de Loures convidou a AIDGLOBAL para assegurar a

À luz destas premissas, a AIDGLOBAL deu continuidade ou imple-

formação de técnicos municipais, tendo sido realizada a segunda

mentou novos projetos na área da Educação para a Cidadania

edição da capacitação em “Migrações, Direitos Humanos e Desen-

Global.

volvimento — estratégias para a inclusão e justiça social” (40h).

A 9.ª edição de “Educar para Cooperar”, o projeto mais antigo e

O ano de 2018 foi palco de dois projetos em ação: “Walk the

emblemático da Organização, foi denominado “Educar para Coo-

(Global) Walk”, projeto internacional financiado pela U.E. direciona-

perar — Porto Santo e Madeira”, tendo começado em junho de

do para a mobilização dos jovens europeus em torno dos Objetivos

2018 com o intuito de contribuir para a promoção da Cidadania

de Desenvolvimento Sustentável e o GVETS — projeto que preten-

Global na Região Autónoma da Madeira, desconstruindo precon-

de desenvolver e disponibilizar online recursos educativos para

ceitos e construindo processos de reflexão-ação com vista à Coo-

melhorar as competências dos profissionais que trabalham com

peração, Justiça Social e Sustentabilidade, a nível local e global. O

crianças migrantes.

projeto "Educar para Cooperar" já envolveu, no total e até à data,
cerca de 3300 alunos em 19 estabelecimentos de ensino.

A AIDGLOBAL deu início ao projeto europeu “Desenvolvimento da
Competência Global através do projeto intercultural online Conec-

"Jovens na Política — Participar para a Cidadania Global" foi um

tando Mundos” que pretende contribuir para impulsionar o desenvol-

projeto que visou promover o voto jovem junto da população portu-

vimento da competência social, cívica e intercultural, a alfabetização

guesa e a Cidadania Global junto das juventudes partidárias, para

mediática e o pensamento crítico, nas escolas, disponibilizando

que problemáticas ligadas à Educação para o Desenvolvimento

recursos e ferramentas para lutar contra a discriminação, o racismo,

fossem integradas nos seus programas de atividade. No presente

a desigualdade e qualquer forma de violência, em sala de aula.

ano, destacamos, a realização do ciclo de formação "Os Jovens na
Política: discutir para agir", a publicação de um Policy Paper sobre
Educação para o Desenvolvimento e a sua apresentação em três
Comissões Parlamentares.
Em 2018, terminou o projeto “Urbagri4women” que promoveu a
integração de mulheres migrantes — incluindo as requerentes de
asilo e as beneficiárias de proteção internacional — capacitando-as

Por fim, a AIDGLOBAL continuou a dinamizar o Movimento Cívico
da “Formiga Juju”, fundado em Moçambique em 2012, nas Bibliotecas Municipais e Escolares portuguesas.
Como é habitual, foram realizados workshops de Educação para a
Cidadania Global em diversas escolas do país e em eventos comunitários

para o desenvolvimento de iniciativas de agricultura urbana. O
projeto teve, também, uma componente de advocacia, tendo sido
lançado o Manifesto “Iniciativas para a Integração de Mulheres
Migrantes através de Cidades Sustentáveis nos Municípios.
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Atividade de Peddy Paper, desenvolvida no âmbito do projeto “Glocal Issues”. 2018. Foto: AIDGLOBAL

Iniciativa de Educação para o Desenvolvimento, em conjunto com juventudes partidárias, no âmbito do projeto “Jovens na Política”. Santarém, julho de 2018.
Foto: AIDGLOBAL
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EDUCAR PARA COOPERAR : A ROTA HISTÓRICA DAS LINHAS DE
TORRES E A CIDADANIA GLOBAL
Localização: Concelhos de Arruda dos Vinhos, Loures, Mafra,

Ao longo dos dois anos do projeto, a AIDGLOBAL envolveu 8

Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras e Vila Franca de Xira

Agrupamentos dos seis Municípios que constituem a Rota Históri-

Duração: De setembro de 2015 a outubro de 2017 (24 meses)
Apesar da data de término oficial da 8ª edição ser em outubro de
2017, algumas atividades estenderam-se até junho de 2018 (8
meses).
Contexto: A 8ª edição do projeto mais emblemático da AIDGLO-

BAL “Educar para Cooperar: a Rota Histórica das Linhas de Torres e a Cidadania Global” sensibilizou alunos, professores, atores

ca das Linhas de Torres, capacitou 100 professores que frequentaram 6 ações de formação e que asseguraram a dinamização de
aulas que articularam os conteúdos das disciplinas a temas da
Cidadania Global. Esta edição envolveu 1500 crianças e jovens
nas suas atividades. Foram, ainda, capacitados 30 técnicos municipais em Educação para o Desenvolvimento e 66 munícipes inte-

graram iniciativas abertas à comunidade, como por exemplo a
atividade de Geocaching.

de desenvolvimento local e cidadãos dos seis municípios parceiros para as temáticas e valores da Educação para a Cidadania

Parceiros:

Global em articulação com o património da Rota Histórica das
Linhas de Torres.
Esta edição teve como enfoque o tema das Invasões Francesas
em território português, no séc. XIX, na medida em que a luta con-

Financiador:

Apoio:

tra o domínio francês teve profundas repercussões sociais, económicas e ambientais. Não obstante Portugal ter garantido a independência, o país ficou em extrema pobreza e os recursos naturais de parte do território foram destruídos. Partindo deste contexto, os beneficiários do projeto foram levados a refletir sobre as
causas atuais da guerra, da pobreza, das desigualdades sociais,
do desrespeito pelos direitos humanos e sobre o contributo de
cada um para minorar as suas repercussões
No presente ano, a AIDGLOBAL organizou as seguintes atividades:

-Círculo de Aprendizagem com vista ao recurso pedagógico
“Mochila do Soldado – Partir da Guerra para a Paz” e capacitar os
presentes para a utilização do recurso junto das comunidades
educativas (Lisboa);

Mercado Oitocentista, Arruda dos Vinhos, 2018.
Foto: AIDGLOBAL

- Exposição fotográfica de Fátima Borges "Rostos de África" na
Escola 2,3 Pe José Rota (Vila Franca de Xira);
- Dia Aberto "Mochila do Soldado - Partir da Guerra para a
Paz" (Arruda dos Vinhos);
- Participação no Mercado Oitocentista com a dinamização de
atividades da "Mochila do Soldado - Partir da Guerra para a
Paz" (Arruda dos Vinhos);
- Ação de formação "Mochila do Soldado: uma abordagem pedagógica para a promoção da Cidadania Global" (Mafra).

Atividade da Mochila do Soldado com Professores, Mafra,
2018.
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EDUCAR PARA COOPERAR - PORTO SANTO E MADEIRA
Localização: Porto Santo e Madeira
Duração: de julho de 2018 a junho de 2020 (24 meses)

Contexto: a 9ª edição deste projeto pretende sensibilizar, empoderar - Leitura dramatizada do conto "A Formiga Juju na Cidade das Papaie capacitar crianças, jovens, adultos e organizações da sociedade as" na Biblioteca Municipal do Porto Santo;
civil das ilhas do Porto Santo e Madeira para a mobilização em torno - Declaração de apoio à candidatura de Porto Santo a Reserva da
do Desenvolvimento Sustentável, da Cooperação entre Povos e Cul- Biosfera da UNESCO.
turas 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 (Re)Descobrimentos à promoção da
Cidadania Global.

Em 2018 foram realizadas as seguintes atividades:
- Reuniões de planeamento com os parceiros;
- Criação da imagem do projeto e divulgação da Ação;
- Apresentação do Projeto na Escola Básica e Secundária do Porto

Santo;
- Acreditação de Oficina de Formação dirigida a professores;
- Planeamento de ações de formação dirigidas a funcionários públicos;
- Planeamento de tertúlias com o visionamento de documentários;
- Elaboração de Estudo sobre a correlação entre a História dos (Re)
Descobrimentos e a promoção da Cidadania Global;

Atividade sobre o conto “A Formiga Juju” na Biblioteca Municipal de
Porto Santo, julho 2018. Foto: AIDGLOBAL

Reunião DRAPS. Foto: AIDGLOBAL.
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JOVENS NA POLÍTICA – PARTICIPAR PARA A CIDADANIA GLOBAL
Localização: Portugal Continental e Ilhas
Duração: De junho de 2016 a outubro de 2018 (28 meses)

Contexto: A baixa taxa de envolvimento dos cidadãos portugueses
das questões do desenvolvimento demonstra a necessidade de
intervenção no campo da ED. Esta baixa taxa de envolvimento global tem tradução na ausência de ações específicas por parte dos

partidos políticos. Na verdade, apesar de haver um consenso entre
os partidos com representação parlamentar relativamente à impor-

da Educação e da Ciência / CP Cultura, Comunicação, Juventude e
Desporto e CP dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas) e dois Partidos Políticos (PSD e PEV).
Entre junho e julho de 2018 foi realizado o Ciclo de Formação “Os
Jovens na Política: discutir para agir!” (com duração de 18h) em
colaboração com o ISCTE-IUL. Foram abordados três temas distintos, contando com a presença de quatro oradores com experiência
nas áreas de sustentabilidade, migrações e Direitos Humanos e
Inclusão Social.

tância da cooperação e da educação para o desenvolvimento, estas O Ciclo de Formação foi apresentado em 3 sessões:
temáticas nunca estão num patamar elevado de prioridades, sejam
elas governativas ou parlamentares, indo pouco além de declarações de boas intenções. A ED tem sido tomada como instrumento
para sensibilizar a opinião pública nacional para os problemas do
desenvolvimento e da solidariedade global. No entanto, tem sido
pouco maximizado o seu potencial para, através de ações de advocacia, sensibilizar outros grupos-alvo específicos para a importância
do Desenvolvimento e da Cooperação. É o caso dos decisores políticos e dos organismos que intervêm na própria Cooperação para o
Desenvolvimento, aos diversos níveis.

- 1ª “Desenvolvimento (In) Sustentável: Jovens e Políticas para
a Mudança” . Oradores: Eng. Jorge Cristino, Adjunto de Vereação
da Câmara Municipal de Guimarães e Eng. Rui Garcia da Planetiers.
- 2ª “Nós & @s outr@s: Discriminação e Inclusão de Migrantes”.
Oradora: Dr.ª Noémia Pizarro, jurista e especialista em assuntos de

Políticas de Integração de Refugiados.
- 3ª “Garantir os Direitos Humanos: jovens e a problemática da
habitação”. Oradora: Dr.ª Manuela Ralha, Vereadora da

Um projeto que começou por se focar no contexto de Loures acabou Câmara Municipal de Vila Franca de Xira.
por se expandir a nível nacional. A título de convites de diversas
entidades, a AIDGLOBAL esteve presente para dinamizar formações de norte (Santa Maria da Feira para as Jornadas da Juventude
— Fundação da Juventude), a sul (em Faro e Tavira, no âmbito da
Semana da Educação e Iniciativas de Voluntariado Ambiental

A página de Facebook ACT GLOBAL (comunidade de conteúdos
informativos e pedagógicos sobre Educação para a Cidadania Global, dirigida a jovens, juventudes partidárias e comunidade em geral), atingiu em outubro de 2018, 2026 seguidores.

(SEIVA) do país — APA e ARH), passando também pelas ilhas, O evento que marcou o final do projeto intitulou-se “O papel dos
nomeadamente pela Madeira, para apresentar no Conselho da Ju- jovens políticos no alcance dos ODS”, que teve lugar no Centro de
ventude da Madeira o Estudo-diagnóstico. (Secretaria Regional de Juventude de Lisboa (CJL) do Instituto Português do Desporto e
Educação da Madeira). A AIDGLOBAL esteve ainda presente na Juventude (IPDJ), no dia 12 de outubro de 2018, contou com a preCimeira do Associativismo organizada pela FNAJ para divulgar o sença de 37 participantes (militantes, parceiros, académicos, socieprojeto e o estudo, e marcou presença no 16º ENAJ, realizado no dade civil). Deste evento resultaram três documentos com recomenEstoril.
dações.
Em colaboração com o Centro de Investigação em Estudos Interna-

cionais do ISCTE-IUL (CEI-IUL), foi elaborou um Policy Paper pela
Dr.ª Noémia Pizarro, cujo objetivo recaía sobre a apresentação de
recomendações a quatro entidades distintas: Organizações de Juventudes Partidárias; às direções partidárias e parlamentares; ao
Governo e às ONG e outras organizações da Sociedade Civil. O
Policy Paper foi apresentado a três Comissões Parlamentares (CP
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JOVENS NA POLÍTICA – PARTICIPAR PARA A CIDADANIA GLOBAL
Atividades realizadas em 2018:
- Dinamização de workshops no âmbito das comemorações do 25 - Evento de encerramento do projeto Dialogue Dinner: “O papel
de abril nas Festas do Concelho (71 beneficiários, sendo 59 jovens). dos Jovens Políticos no Alcance dos ODS”, tendo contado com
- Participação na Conferência Internacional “Youth work at local
level for community empowerment”, que decorreu de 2 a 6 de

a presença de 37 participantes (militantes, parceiros, académicos,
sociedade civil).

maio de 2018, no Instituto Português do Desporto e Juventude - Reuniões de coordenação e planeamento com todos os parcei(IPDJ), em Lisboa (30 beneficiários).
ros (3);

- Apresentação dos resultados do Estudo-Diagnóstico “A Educa- - Dinamização de um workshop no âmbito das
ção para a Cidadania Global e as Juventudes Partidárias: o Jornadas da Juventude, intitulado “O meu papel no alcance do
caso do Concelho de Loures”, no 16º ENAJ (Encontro Nacional ODS 13” , a convite da Fundação da Juventude (20 beneficiários).
de Associações Juvenis) (199 beneficiários — 172 jovens de Associações Juvenis e 27 membros de Autarquias) e Conselho da Ju- - Comunicação. 2026 seguidores na página de Facebook ACT
GLOBAL (à data de término do projeto).
ventude da Madeira (41 pessoas presentes);
- Ciclo de Formação “Os Jovens na Política: discutir para agir!” •
no ISCTE—Instituto Universitário de Lisboa, 18h e destinado, principalmente, a jovens militantes em Juventudes Partidárias. A partici-

pação foi gratuita; (16 formandos, sendo que se inscreveram cerca
de 60 pessoas);

Outras atividades não previstas:

- Workshops “Desenvolvimento (In)Sustentável – jovens pela mudança” em Faro (1) Tavira (1), no âmbito da Semana da Educação e
Iniciativas de Voluntariado Ambiental (SEIVA), promovida pela
(Agência Portuguesa do Ambiente, através da ARH do Algarve (32

- Elaboração de um Policy Paper em colaboração com o CEI-IUL beneficiários);
(do ISCTE) (autoria da Dr.ª Noémia Pizarro);

- Realização de uma dinâmica na Festa do Associativismo sobre os

- Promoção e dinamização de iniciativas de ED: Workshop diferentes níveis de participação cívica (142 beneficiários).
“Desenvolvimento (In) Sustentável – Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável — o Contexto de Santarém”

(9 beneficiários);

Total de beneficiários:

Workshop “Caminhos de Integração e Inclusão da Comunidade de 341 Jovens capacitados e 250 Jovens sensibilizados, dos quais, 64
Imigrantes Venezuelanos na Madeira" (30 beneficiários); QUIZZ são jovens militantes | 73 adultos beneficiários | 69 entidades partici-

online “Migrações, Refugiados e Direitos Humanos” (30 partici- pantes.
pantes) e Tertúlia “Santarém no caminho para a Adaptação Local
às Alterações Climáticas” (6 beneficiários, sendo que 3 estiveram

Parceiros:

presentes no workshop realizado em Santarém).
- Três Audiências para a apresentação do Policy Paper e EstudoDiagnóstico a duas Comissões Parlamentares (Comissão Parlamentar da Educação e da Ciência / Cultura, Comunicação, Juventude e
Desporto), onde estiveram presentes 5 deputados, e Comissão Par-

lamentar dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas,
onde estiveram presentes 6 Deputados), e Reunião com o Partido

Cofinanciador:

Social-Democrata (2 militantes) e ao Partido Ecologista os Verdes (2
militantes).
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Conferência “Youth work at local level for community empowerment”, CJL do
IPDJ, maio de 2018. Foto: AIDGLOBAL

Atividades desenvolvidos no “Março Jovem”, AE José Afonso, Loures, março
de 2018. Foto: AIDGLOBAL

Ciclo de Formação, ISCTE-IUL, junho-julho de 2018
Foto: AIDGLOBAL

Workshops Comemorações de Loures do 25 de abril, abril
de 2018 Foto: AIDGLOBAL

Dialogue Dinner, 12 de outubro de 2018 Fotos: AIDGLOBAL e IPDJ

Conselho da Juventude da Madeira, julho de 2018. Foto: AIDGLOBAL

Audiência com a Comissão Parlamentar dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, Assembleia da República, setembro de 2018
Foto: AIDGLOBAL
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2018 | 19

URBAGRI4WOMEN

Localização: Portugal, Itália, Inglaterra, Chipre, Grécia, Áustria, Portugal.
França

•

Duração: De dezembro de 2016 a dezembro de 2018 (24 meses)

Grupos focais

Foram realizados três grupos focais, entre julho e setembro de 2018,
cujas organizações participantes foram: Associação Pomba da Paz,

Contexto: “Urbagri4Women” é um projeto europeu que pretendeu
fomentar a integração de mulheres migrantes, incluindo as que solici-

taram asilo e as beneficiárias de proteção internacional, na sociedade

Start Social, PROSAUDESC, Câmara Municipal de Loures, Teatro
Ibisco e Secretariado Diocesano De Lisboa Da Obra Nacional Pasto-

ral Dos Ciganos da Apelação

de acolhimento, capacitando-as para o desenvolvimento de iniciati- •
vas agrícolas inovadoras e de subsistência que viabilizem a reabilitação e valorização urbana.

Comunidade de prática

Foi ainda criada uma comunidade de prática com as entidades já
mencionadas e também com: Instituto Politécnico de Leiria, ISCTE –

Com o objetivo de contribuir para uma política efetiva de inclusão de IUL, Sociedade Filarmónica União Pinheirense e Projeto Hortas Ecomigrantes na UE, o projeto “Urbagri4Women” implementou um con- lógicas.
junto de diversas iniciativas promotoras da integração de mulheres
migrantes em 7 países europeus. “Urbagri4Women” favoreceu a

•

Laboratórios de Agricultura Urbana

inclusão social e o empoderamento feminino através da reabilitação Também em 2018 foram identificados os espaços de intervenção do
de espaços exteriores citadinos, em situação de abandono ou deca- projeto na Urbanização Terraços da Ponte e, mais tarde, no Centro
dência, onde a prática da agricultura urbana é aplicada por via de de Acolhimento de Refugiados (CAR), na Bobadela, onde foram deLaboratórios práticos que visam potenciar o diálogo intercultural e a senvolvidos os Laboratórios de Agricultura Urbana. Foram trabalhaexistência de cidades e comunidades cada vez mais sustentáveis.
Objetivos:

dos os módulos: Horticultura, Comida Saudável, Vida na Europa,
Empreendedorismo e Língua Portuguesa.

- Contribuir para uma política europeia eficaz de integração de migrantes.
- Promover a integração das mulheres migrantes nas sociedades de
acolhimento, maximizando as oportunidades da migração internacio-

nal e as suas vantagens para o desenvolvimento da UE.
- Favorecer o acesso ao mercado de trabalho e o empoderamento da
mulher.
- Fomentar a prática da agricultura urbana como instrumento catalisador de benefícios económicos, ambientais e sociais, com vista à reabilitação e valorização de áreas marginais ou negligenciadas das
cidades.

Atividades realizadas em 2018:

•

Reuniões de Coordenação

No âmbito do projeto “Urbagri4women” foram realizadas três reuniões de Coordenação: Nicosia, Chipre, em Janeiro, cujos anfitriões

Laboratórios de Agricultura Urbana. CAR), 2018
Foto: AIDGLOBAL

foram a CARDET, Larissa, Grécia, em Maio, com a IED como anfitriã
e, em novembro, a AIDGLOBAL recebeu os parceiros em Lisboa,
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URBAGRI4WOMEN

Na Urbanização dos Terraços da Ponte, o projeto desenvolveu 19 •
sessões práticas e teóricas com um total de 14 participantes. Teve,
ainda, uma 2ª Edição, com três sessões – “A Horta e Compotas”, “A
Horta e Ervas Aromáticas” e “A Horta e o Meio Ambiente”, que contou com a participação de 14 participantes.
No Centro de Acolhimento para Refugiados, foram postas em prática 16 sessões. Se bem que o grupo-alvo do projeto fossem as mu-

lheres, a maioria dos participantes foram homens. Estiveram presentes apenas 8 mulheres. O espaço da parte frontal do CAR foi com-

Eventos extra

A 13, 14 e 15 de junho, o projeto associou-se à Festa do Associativismo 2018, organizada pela Câmara Municipal de Loures, com um
stand com quizzes sobre os temas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e da Horticultura.
A 22 de setembro, o projeto marcou presença no Natur’Arruda, a 1ª
Feira de medicinas e técnicas naturais, no Jardim Municipal de Arruda dos Vinhos.

pletamente transformado e a entre o CAR e o Projeto Hortas Ecoló- A 25 de outubro, o projeto integrou o festival de sopas “Sopas com
Sabor”, na Apelação, com uma banca com comida saudável feita
gicas mantém-se, mesmo após o término do projeto.
•

Seminário

A 25 de outubro, o projeto foi acolhido pelo Instituto Politécnico de
Leiria, onde se realizou o seminário “Inclusão Social de Mulheres
Migrantes – iniciativas e recomendações”, que contou com mais de

com vegetais da horta da Urbanização dos Terraços da Ponte e com
um workshop “Como ter uma horta em casa”.
Materiais de comunicação:
- 1000 flyers em inglês e 250 em português;

105 alunos e com as intervenções de: João Santos e Filomena - 1 roll-up;
Aivado do Projeto Hortas Ecológicas, Lurdes Gonçalves da
START.SOCIAL e António Castanheira da Câmara Municipal de

- Website URBAGRI4WOMEN: 11 notícias

Ourém.
•

- 150 flyers e poster para promover as atividades do projeto

Concurso

A 22 de novembro desenvolveu-se o workshop “Horta em Casa”, em

- Facebook URBAGRI4WOMEN: 22 publicações
- Youtube: 6 videos

parceria com a Associação Renovar a Mouraria, que contou com 6 - Newsletter: 4
participantes. Neste workshop, uma das atividades foi um concurso
de receitas tradicionais do país de origem das concorrentes.

•

Promotor:

Conferência Final

A 9 de novembro decorreu a Conferência Final, com o título Agricultura Urbana e Desenvolvimento – Contributos de e para Mulheres

Parceiros:

Refugiadas e Migrantes, que contou com a participação do presidente da Câmara Municipal de Loures, Bernardino Soares, jornalista
Fernanda Freitas, como moderadora, Clara Vaz, especialista em
migrações, João Santos e Filomena Aivado, do Projeto Hortas Ecológicas, Domingas Silva, participante do projeto. Fabiola Bedini, da
TAMAT e Elena Xeni, da Cardet também falaram sobre o projeto.
Contou ainda com atuações do músico Malenga e Sebastião Antu-

Cofinanciador:

nes e 108 participantes.
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Laboratórios de Agricultura Urbana (CAR do Conselho Português para os Refugiados, 2018 Foto: AIDGLOBAL

Terraços da Ponte, UTP, 2018 Foto: AIDGLOBAL
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EDUCATION FOR GLOCAL ISSUES

Localização: Arraiolos, Évora, Estremoz
Duração: De junho de 2016 a março de 2018
Contexto: Com o projeto “Education for GloCal Issues”, a AIDGLOBAL alargou geograficamente a sua atuação à região do Alentejo.

O projeto foi dado como concluído numa reunião de partilha de
boas práticas relacionadas com a implementação de atividades de
Educação para a Cidadania Global e de promoção dos ODS nas
Bibliotecas Escolares (Arraiolos). Este encontro final contou com
todos os participantes e entidades que fizeram parte do projeto.

Esta iniciativa, promovida pelo MONTE ACE – Desenvolvimento do
Alentejo Central e desenvolvido em parceria com a AIDGLOBAL,

teve como principal objetivo reforçar os conhecimentos sobre os
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), envolvendo não
só professores do 3º ciclo e do Ensino Secundário e respetivos alu-

Promotor:

nos como também os jovens e a comunidade do concelho.
No âmbito do projeto, ao longo dos 2 anos de duração, foram realizadas oito oficinas temáticas sobre os ODS integradas no plano de
ação das bibliotecas, dirigidas a 110 alunos, e três peddy papers
sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, envolvendo Parceiros:
cerca de 50 alunos (2016-2017), além de duas ações de formação de

professores.
No decurso do projeto foram abordados temas como o Conflito e a
Paz, o Consumo Responsável, a Interculturalidade, a Educação de
Qualidade, os Direitos Humanos e a Soberania Alimentar, focando a
sustentabilidade dos modelos atuais de desenvolvimento.
Em 2018, a AIDGLOBAL elaborou e publicou o “Portfolio Education
for Glocal Issues - Bibliotecas Globais” e a ED Magazine ODS.

Cofinanciador:

Participou, ainda, no seminário intitulado “o exercício da Cidadania
Global: Diferentes Atores, Diferentes Ações” (Évora).

Peddy-paper, janeiro de 2018 Foto: AIDGLOBAL
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WALK THE (GLOBAL) WALK: MOBILIZAR OS JOVENS EUROPEUS EM
TORNO DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Localização: Portugal, Itália, França, Croácia, Chipre, País de Ga- No mês de dezembro, ultimaram-se os preparativos para o desenles, Escócia, Grécia, Albânia, Roménia, Bulgária, Bósnia- volvimento das atividades a decorrer no ano seguinte, uma vez que
Herzegovina
Duração: De dezembro de 2017 a dezembro de 2020 (36 meses)

todo o projeto arrancou mais tarde do que o previsto, por condicionalismos por parte do financiador.
Atividades realizadas em 2018:

Contexto: “Walk the (Global) Walk: Mobilizar os jovens europeus em
torno dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável” é um projeto

• Elaboração de 1 Guião do Recurso Pedagógico para Professores
(Teachers Briefing Pack);

que tem como objetivo global aumentar os espaços de promoção da • Formação de 23 professores de escolas do concelho de Vila Francidadania ativa por parte dos jovens e o seu envolvimento em torno ca de Xira;
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-

•

Criação

de

uma

Plataforma

Interativa

Online

(https://

www.walktheglobalwalk.eu/en/).

boração entre autoridades locais e organizações da sociedade civil
comprometidas com a promoção da agenda ODS e, ainda, sensibili-

Promotor:

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

Parceiros:

locais em parcerias com Organizações da Sociedade Civil e universidades; c) Pouca representação dos ODS nos currículos escolares e
d) Défice democrático juvenil que limita o conceito de uma nova
geração europeia de líderes ativos na promoção da cidadania global.
Em fevereiro de 2018 realizou-se, em Florença, a reunião inicial de
coordenação do projeto, na qual a AIDGLOBAL marcou presença.

Entre o final do mês de abril e o início do mês de maio decorreram
reuniões de apresentação do projeto às 10 Direções de Agrupamentos de Escolas e uma Escola não agrupada do concelho de Vila
Franca de Xira, das quais resultou o compromisso de 8 Agrupamentos de Escolas e 1 Escola não agrupada.
Até setembro de 2018, foi elaborado entre todos os parceiros, e com
o contributo da AIDGLOBAL, o primeiro Guião do Recurso Pedagógico para Professores. No dia 19 desse mesmo mês, decorreu, na
Fábrica das Palavras, a apresentação oficial do projeto a todos os

professores interessados e, mais tarde, entre outubro e novembro,

Financiador:

Cofinanciador:

foi esta a principal ferramenta utilizada na Formação de Professores
realizada em Alverca.
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WALK THE (GLOBAL) WALK: MOBILIZAR OS JOVENS EUROPEUS EM
TORNO DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Formação de Professores, Vila Franca de Xira, novembro de 2018 Foto: AIDGLOBAL

Formação de Professores, Vila Franca de Xira, outubro de 2018 Foto: AIDGLOBAL
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Desarrollo de la Competencia Global a través del proyecto
Intercultural Online Conectando Mundos
Localização: Espanha, Itália e Portugal.
Duração: De 1 de dezembro de 2018 a 30 de novembro de 2020
(24 meses)

O projeto integra conteúdos, metodologias da Educação para a Cidadania Global e as novas tecnologias na prática educativa do professor
e dos seus alunos. Capacita, assim, os docentes para a promoção de
um novo modelo educativo mais humanizador e transformador.

Contexto: A AIDGLOBAL foi convidada a participar na 15ª e 16ª edição do projeto europeu “Desarrollo de la Competencia Global a través
del proyecto Intercultural Online Conectando Mundos” que pretende

Promotor:

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 desigualdade e qualquer forma
de violência, em sala de aula.
Propõe-se, ainda, incentivar a melhoria da qualidade educativa, facultando instrumentos de trabalho e de avaliação da Competência Global

Parceiros:

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.
O projeto foi instituído, em 2004, por uma equipa de professores e
profissionais da Oxfam Intermón, com o intuito de criar uma proposta
educativa inovadora na qual, desde então, participaram 12 000 estudantes de 41 países diferentes, em mais de 1700 escolas. Em Portugal, o projeto foi promovido pela ONGD CIDAC.

Financiado por:

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.
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GVETS: INTRODUZIR A GAMIFICAÇÃO NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA
PROFISSIONAIS DO SETOR SOCIAL PARA PROTEÇÃO E APOIO
A CRIANÇAS MIGRANTES
Local: Europa (Portugal, Itália, Chipre, Grécia, Espanha, Lituânia)
Período: De novembro de 2017 a setembro de 2019 (24 meses)
Contexto: Segundo a Organização Internacional das Migrações

- Intellectual Output 1: Desenvolvimento do
Ecossistema de competências dos profissionais que trabalhem na área e Gamificação para uma Estrutura Metodológica VET (Ebook).

(OIM) e a UNICEF (2016), um em cada cinco dos mais de 1 milhão
de refugiados e migrantes que têm cruzado o Mediterrâneo em direção à Europa é uma criança. Estima-se que 214 355 pequenos mi-

grantes tenham chegado aos Estados-membros da União Europeia

- Intellectual Output 2: Pesquisa e determinação da estrutura dos
módulos para a elaboração do currículo online e dos módulos instru-

cionais (desenvolvimento de conteúdo).

(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

- Reuniões de coordenação do projeto: janeiro de 2018 em Budapeste, Hungria; setembro de 2018 em Atenas, Grécia.

proteção nem sempre são identificadas ou tidas em consideração.
Com base nesta análise, surgem argumentos de que os Estados da
UE precisam de desenvolver procedimentos e sistemas comuns que,
por um lado, sejam adequados às condições nacionais e que, por

- Comunicação e disseminação do projeto: criação da página do
projeto no site; criação de notícia de arranque do projeto e da newsletter; criação do poster e flyers.

outro, adotem um modelo europeu de prática, tendo por base factos
reais. Por esta razão, o presente projeto propõe uma solução tangível
de desenvolvimento profissional interdisciplinar no âmbito de uma

Coordenador:

abordagem europeia comum/integrada. Mais concretamente, interpreta a colaboração sob uma perspetiva multinível: atender às necessidades dos profissionais, promover procedimentos de colaboração
interinstitucionais e incrementar uma melhoria da qualidade tendo em
conta os recursos ao dispor.
Parceiros:

Financiador:

Ebook (Intellectual Output 1)

Atividades realizadas em 2018:
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MOVIMENTO DA FORMIGA JUJU EM PORTUGAL

Duração: Em permanência

A título de exemplo, foram realizadas sessões de leitura dramatizada

“A Formiga Juju” é um Movimento fundado em Moçambique, em
2012, que decorreu da publicação da obra “A Formiga Juju na
Cidade das Pataias” da autoria da jornalista Cristiana Pereira e
Walter Zand, a que seguiram outros, com o objetivo de despertar a

do conto “A Formiga Juju na Cidade das Papaias” na Biblioteca Municipal do Porto Santo, pela voz da Gestora de Projetos da AIDGLOBAL, Sofia Lopes, para estimular a reflexão e a empatia sobre temas
de Cidadania Global.

imaginação das crianças através da leitura e expressão criativa,
promovendo, ainda, o acesso ao livro em Moçambique. No mesmo

ano, a AIDGLOBAL começou a dinamizar o Movimento Cívico da
Formiga Juju nas Bibliotecas Municipais e Escolares portuguesas,
entre outros espaços.
O Movimento promove, através dos vários contos infantis da
“Formiga Juju”, a difusão de valores como a solidariedade, a diversidade, a criatividade, a união, a inclusão, a participação, a defesa
do meio ambiente e a cidadania. Neste contexto, são realizadas
atividades, com a duração de 90 minutos, direcionadas a crianças
dos 3 aos 11 anos e seus familiares, compostas por uma sessão

de storytelling e um workshop lúdico-pedagógico inspirado na
história.

Atividade sobre o conto “A Formiga Juju” na Biblioteca
Municipal de Porto Santo, julho 2018. Fotos: AIDGLOBAL
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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 2018
destacam-se as seguintes iniciativas:

CAPACITAÇÃO DOS TÉCNICOS DA REDE INTERMUNICIPAL
DE COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
Localização: Portugal

Foram realizadas as seguintes sessões de formação em 2018:

Duração: De setembro de 2016 a março de 2019 (prazo alargado

•

em 2018)
Contexto: Do projeto “Redes para o Desenvolvimento: Educação

07 de fevereiro de 2018, no Município do Seixal:
"Globalização e Desenvolvimento " 33 participantes.

•

Global para uma Cooperação mais Eficiente” e do projeto “Redes

13 de abril de 2018, no Município de Matosinhos:
"Migrações e Direitos Humanos – Educar para o Desenvol-

para o Desenvolvimento: da geminação a uma cooperação mais

vimento ". 13 participantes.

eficiente” nasceu a Rede Intermunicipal de Cooperação para o
Desenvolvimento, que tem como objetivo promover um discurso

•

27 de abril de 2018, no Município da Amadora: "Migrações

coerente e harmonizado das Autoridades Locais relativamente ao

e Direitos Humanos – Educar para o Desenvolvimento”. 12

Desenvolvimento e à Cooperação Intermunicipal.

participantes.

A AIDGLOBAL foi convidada, em 2016, para dinamizar ações

•

to ”. 5 participantes.

formativas para os técnicos da Rede Intermunicipal, o que não
veio a acontece, nesse ano, nem no seguinte, tendo-se realizado
apenas em 2018.

23 Maio de 2018, na Maia: “Educar para o Desenvolvimen-

•

28 de maio de 2018 no Município de Oeiras: " A Educação
para a Cidadania Global (ECG) - o Trabalho com as comu-

Essa formação — “Capacitação dos Técnicos da Rede Intermuni-

nidades Educativas: abordagens metodológicas e casos

cipal da Cooperação para o Desenvolvimento” — decorreu de

práticos". 19 participantes.

fevereiro a junho de 2018, tendo como tema “Os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) – Percursos Globais, Percursos Locais. Refletir e aplicar os ODS a nível local“.

•

06 de junho de 2018, no Município de Grândola: "28 de

maio de 2018 em Oeiras: " A Educação para a Cidadania
Global (ECG) - o Trabalho com as comunidades Educativas: abordagens metodológicas e casos práticos". 20 participantes.
Número total de beneficiários: 89 Técnicos.
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SESSÕES DE EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
Localização: Portugal

•

Dr. Francisco de Freitas Branco, Porto Santo. "Como fazer

Duração: Em permanência

uma bola com materiais reutilizáveis: exemplos de África e

Atividades realizadas em 2018:
•

23 de maio de 2018, na Escola Básica e Secundária Prof.

de Portugal".

23 de janeiro de 2018, na Escola Básica Cardoso Lopes,
da Amadora: ”Interculturalidade”

•

15 de agosto de 2018, na Inauguração do Parque Rotas:
dinamização de atividade com a Mochila do Soldado.

•

13 de fevereiro de 2018, no Fórum de Inserção Profissional ESPP do ISCTE-IUL: “Quem são e como funcionam as

•

25 de outubro de 2018, na Quintas de Cultura Madre

Deus: “Novas literacias – o caso das bibliotecas escolares

Associações, Fundações e ONG? ”.

no Chibuto, Província de Gaza, Moçambique”.
•

03 de abril de 2018, na Escola Básica e Secundária Prof.
Dr. Francisco de Freitas Branco, Porto Santo: “Ser Cida-

•

https://www.aidglobal.org/#n-1-632

dão do Mundo”.
•

18 de abril de 2018 , Liberdade de Expressão 25 abril.

Sessão de ED na EB+S PFFB, abril de 2018
Foto: AIDGLOBAL

Inauguração do Parque das Rotas, agosto de 2018
Foto: AIDGLOBAL
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REPRESENTAÇÕES INSTITUCIONAIS
Grupos de Trabalho Plataforma Portuguesa das ONGD
Localização: Portugal

- International Conference “Building a World of Justice and Solidarity — Global Education Network Europe". Susana Damasceno,
Presidente de Direção da AIDGLOBAL, representou a Organização,

Contexto: A AIDGLOBAL participa em dois grupos de trabalho (GT): realizada a 23 de novembro, no Museu do Oriente, em Lisboa.
1º) GTED composto por dez ONGD, que se reúnem mensalmente
para partilhar boas práticas e debater questões estratégicas, concetuais e políticas associadas à Educação para o Desenvolvimento
(ED), a fim de reforçar o papel da ED na sociedade.

2º) GT AID Watch composto por 5 ONGD, reúnem mensalmente
para partilhar boas práticas e debater questões estratégicas, concetuais e políticas relativamente a fundos e financiamentos ao desenvolvimento.
Outras representações e participações
- Ao longo do dia 12 de julho, a AIDGLOBAL marcou presença no
no Auditório CGD do ISEG – Instituto Superior de Economia e Gestão / Lisbon School of Economics and Management, para participar
no Seminário "Cuidar dos Bens Comuns para o Bem Comum —

Desafios políticos e experiências educativas na relação entre
Ecologia e Desenvolvimento", no âmbito do projeto “Uma Ca(u)sa
Comum”, promovido pela Fundação Gonçalo da Silveira e Associação Casa Velha, que a AIDGLOBAL foi parceira.
No contexto das oficinas temáticas sobre "Experiências mobilizadoras para a transformação social e o Bem Comum: o quê, porquê e
como?”, a AIDGLOBAL deu a conhecer a experiência mobilizadora
que originou o recurso pedagógico “Mochila do Soldado: Partir da
Guerra para a Paz” realizado no campo de ação do seu projeto

“Educar para Cooperar: a Rota Histórica das Linhas de Torres e a
Cidadania Global”.
- A AIDGLOBAL marcou presença Workshop "Aprendizagens Colaborativas — processos de educação e desenvolvimento", no
dia 20 Fevereiro, entre as 15h00 e as 18h00, em parceria com o
projeto Sinergias, dinamizado pelos formadores Jorge Cardoso
(Fund. Gonçalo Silveira) e Marta Uva (Esc. Sup. Educação de Santarém).
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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:

- Formação em “Design Thinking - Desenvolvimento e Bana- - Seminário “Diálogos Estruturados: Mérida”, 25 e 26 de junho
nas,” 14 de março
Entidade Promotora: IMVF - Instituto Marquês Vale Flor

————————————————————————————-

Entidade Promotora: AEXCID - Agencia Esremena de Cooperacion
————————————————————————————- Seminário “Reflexão e Ação para o Desenvolvimento Global”,

- Seminário “II. Ed. Das Jornadas Transfronteiriças de ED”,

29 de junho

15 e 16 de março

Entidades Promotoras: FEC - Fundação Fé e Cooperação Internaci-

Entidade Promotora: Plataforma Portuguesa das ONGD
————————————————————————————- Seminário “Perfil do Aluno do Século XIX — Rumo Ao Sucesso Educativo”, 29 de maio
Entidade Promotora: C. M. Vila Franca de Xira
————————————————————————————- Masterclasse Talks (Seminários) “16º ENAJ”, no âmbito do
projeto “Jovens na Política”, 2 de junho

onal para o Desenvolvimento
————————————————————————————- Seminário “CA(U)SA Comum”, 12 de julho
Entidade Promotora: Fundação Gonçalo da Silveira + Associação
Casa Velha (Projeto Causa Comum)
————————————————————————————- Formação “Advocacia e Influência Política”, 9 e 10 de outubro
Entidades Promotoras: Stone Soup, pela Plataforma das ONGD

Entidade Promotora: Federação Nacional de Associações Juvenis ————————————————————————————(FNAJ)
————————————————————————————- Workshop em “Gestão de Risco e Segurança”, 6 de junho

- Formação “Manual "Young People's Access to Rights —
Acesso de Jovens aos Direitos" CoE”, 18, 19 e 20 de novembro
Entidade Promotora: Comissão Europeia

Entidade Promotora: Plataforma Portuguesa das ONGD
————————————————————————————- Formação “Novo Regulamento de Proteção de Dados Pessoais”, 5 e 7 de junho
Entidade Promotora: Espaço A - CM Loures CLDS 3G
————————————————————————————- Sessão de Debate e Workshop “Academia do Desenvolvimento”, 20 e 21 de junho
Entidade Promotora: Plataforma Portuguesa das ONGD

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2018 | 32

EVENTOS DE ANGARIAÇÃO DE FUNDOS
“
O Humor Acontece!- 6ª edição
Data: 17 de abril de 2018

Resumo: Espetáculo solidário que reúne novos talentos da standup comedy portuguesa da atualidade. Em 2018, "O Humor Acontece!" realizou-se no Cinema São Jorge, no dia 17 de Abril, cumprindo a sua 6ª edição.

O evento de stand-up comedy contou com a participação dos humoristas Rui Conceição, Miguel Lambertini e Daniel Carapeto. A
apresentação esteve a cargo de Pedro Luzindro. O espetáculo contou ainda com uma participação especial de última hora de Carlos
Coutinho Vilhena. No total, assistiram 120 pessoas.
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AIDGLOBAL ACONTECE — 13º ANIVERSÁRIO
AIDGLOBAL ACONTECE – 13 Aniversário
Data: 8 de novembro de 2018
Resumo: A "AIDGLOBAL ACONTECE” foi o evento que assinalou o aniversário da AIDGLOBAL, no dia 8 de Novembro, no Museu da Cerâmica de Sacavém.
O evento constituiu um momento de dupla celebração: o encerra-

mento do projeto “UrbagrI4women”, com a conferência
“Agricultura Urbana e Desenvolvimento — Contributo de e para
Mulheres Migrantes e Refugiadas” e a comemoração do 13º aniversário da fundação da AIDGLOBAL, com um jantar-concerto.
O último painel contou com a participação dos parceiros internaciO Presidente da Câmara Municipal de Loures, Bernardino Soares,

onais do projeto “Urbagri4women”: Fabiola Bedini, representante

a Presidente da Direção da AIDGLOBAL, Susana Damasceno e a

da TAMAT (Itália), organização coordenadora do projeto, e Elena

jornalista Fernanda Freitas iniciaram a conferência. Seguiu-se um

Xeni da CARDET (Chipre).

painel composto por Clara Vaz, mestre em Migrações, João Santos e Filomena Aivado, fundadores do Projeto Hortas Ecológicas e

parceiros do projeto, nomeadamente na criação das hortas na
Urbanização dos Terraços da Ponte e no Centro de Acolhimento
para Refugiados.

“AIDGLOBAL ACONTECE” contou, ainda, com atuações do músico
Malenga e de Sebastião Antunes e estiveram presentes 108 participantes.
No final do evento, Sebastião Antunes surpreendeu os convidados
com a apresentação em pré-estreia do Hino que compôs para a
AIDGLOBAL e que será lançado no próximo ano.
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CAMPANHAS

Em 2018, 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.
A par desta campanha e pela primeira vez, a AIDGLOBAL integrou
a iniciativa “SIBS Solidário”. De 1 de fevereiro de 2017 a 31 de
janeiro de 2018 foi possível efetuar uma simples transferência bancária de qualquer montante superior a 1€, a partir de qualquer
Caixa MULTIBANCO do país.
Determinada em contribuir para uma Educação de Qualidade, a

Organização voltou a realizar a iniciativa “Embaixadores da Leitura”, que se estenderá até 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.

Também o site Bookandhelp manteve a parceria com a AIDGLOBAL, oferecendo ao público uma forma de ajudar, através das reservas de hotel feitas online.
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
Durante o ano de 2018, a AIDGLOBAL beneficiou da seguinte cober- Tivemos visibilidade nos seguintes meios:
tura mediática por parte dos média (imprensa papel, online, rádio,
televisão) em Portugal:

- Imprensa em papel/ online: Delas.pt, Gulbenkian, Portal da Juventude, Camara Municipal de Vila Franca de Xira, Direção Geral da

Área Institucional:

Educação, Mais Superior, Universidade Nova, Medio Tejo. Viral

· 15 referências média (imprensa online e televisão) · 02 minutos em

Agenda, Anje, Youth of the world, Município de Arruda dos Vinhos

televisão.

- Televisão: RTP Madeira.

Campanha “Não paga mais nem recebe menos”:

23 notícias publicadas no site da AIDGLOBAL; 6 comunicados

· 04 referências média (imprensa online);

enviados para a imprensa portuguesa e 2 minutos no espaço
televisivo.

Evento “O Humor Acontece!”:
· 03 referências média (imprensa papel, online, rádio, televisão)
Campanha “SIBS - Ser Solidário”:
· 01 referência média (imprensa online)

TEMAS

NÚMERO DE REFERÊNCIAS

“O Humor Acontece!”

3 referências

Campanha “Campanha “SIBS - Ser Solidário”

1 referência

Campanha “Não paga mais nem recebe menos”

4 referências

Área Institucional

15 referências
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RELATÓRIO DE CONTAS DE 2018
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PORTUGAL
BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

BALANÇO

€

ATIVO
Ativo não Corrente
Ativos Fixos Tangíveis

300,35 €

Ativo Corrente
Créditos a Receber

22.898,98 €

Estado e Outros Entes Públicos

0,97 €

Caixa e Depósitos Bancários

122.030,63 €
Total do ATIVO

145.230,93 €

FUNDOS PATRIMONIAIS
Reservas Legais

17.376,56 €

Resultados Transitados

35.752,56 €

Resultado Líquido do Período

-27.428,06 €
Total dos FUNDOS PATRIMONIAIS

25.701,06 €

PASSIVO
Passivo não Corrente
Passivo Corrente
Estado e Outros Entes Públicos

2.528,99 €

Diferimentos

116.532,66 €

Outros Passivos Correntes

468,22 €
Total do PASSIVO

119.529,87 €

Total dos FUNDOS PATRIMONIAIS e do PASSIVO

145.230,93 €

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

€

Subsídios, Doações e Legados à Exploração

154.281,86 €

Fornecimentos e Serviços Externos

-72.622,04 €

Gastos com o Pessoal

-108.441,60 €

Outros Rendimentos

17,31 €

Outros Gastos

-579,98 €
EBITDA

Gastos de Depreciação e de Amortização

-27.344,45 €
-83,61 €

RESULTADOS
Operacional

-27.428,06 €

Antes de Impostos

-27.428,06 €

Líquido do Período

-27.428,06 €
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DESPESAS E PROVEITOS
DESPESAS TOTAIS

€

Gastos com o Pessoal

108.441,60 €

Fornecimentos e Serviços Externos

72.621,74 €

Outros Custos e Perdas

413,77 €
181.477,11 €

Gastos com Pessoal

€

Remunerações e Encargos dos Órgãos Sociais

29.960,99 €

Remunerações e Encargos com Pessoal - PORTUGAL

66.659,91 €

Remunerações e Encargos com Pessoal - MOÇAMBIQUE

2.872,47 €

Seguros de AcP e Doenças Profissionais

1.079,81 €

Outros Encargos com Pessoal

7.868,42 €
108.441,60 €

Fornecimentos e Serviços Externos

€

Serviços Especializados
Trabalhos Especializados
Publicidade e Propaganda
Honorários

11.707,64 €
80,66 €
13.494,82 €

Conservação e Reparação

0,00 €

Serviços Bancários

0,00 €
25.283,12 €

Materiais
Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido
Livros e Documentação Técnica

2.126,91 €
190,00 €

Material de Escritório

5.950,58 €

Outros Custos

2.818,20 €
11.085,69 €

Energia e outros Fluídos

Deslocações, Estadas e Transportes

365,97 €

24.652,46 €

Serviços Diversos - PORTUGAL
Rendas e Alugueres

4.440,00 €

Comunicação

2.670,35 €

Seguros Diversos

417,96 €

Outros Serviços

569,21 €
8.097,52 €

Serviços Diversos - MOÇAMBIQUE

Rendas e Alugueres

864,02 €

Comunicação

241,54 €

Seguros Diversos
Outros Serviços

17,18 €
2.014,24 €
3.136,98 €
72.621,74 €
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Outros Custos e Perdas

€

Outros Gastos e Perdas

413,77 €
413,77 €

RECEITAS TOTAIS

€

Receitas Próprias

23.438,79 €

Apoios Financeiros

20.932,19 €

Financiamento de Projetos

204.645,63 €

Outras Receitas

0,00 €
249.016,61 €

Receitas Próprias

€

Quotas

1.575,00 €

Donativos

6.139,60 €

Consignação Fiscal IRS+IVA

10.488,29 €

Campanhas

0,00 €

Atividades Próprias

1.294,00 €

Eventos

3.941,90 €
23.438,79 €

Apoios Financeiros

€

IEFP

10.932,19 €

IPDJ

0,00 €

Fundação Calouste Gulbenkian

10.000,00 €
20.932,19 €
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Financiamento de Projetos

€

Comissão Europeia
Proj. Urbagri4Women

21.257,10 €

Proj. AMITIÉ CODE - Técnicos Municipais II

16.500,00 €

Proj. GVETS

16.062,00 €

Proj Walk The (Global) Walk

56.579,66 €

Proj. Conetando Mundos

0,00 €

110.398,76 €
Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, I.P
Proj. Jovens na Política - Participar para a Cidadania Global

0,00 €

Proj. Education for Glocal Issues

0,00 €

Proj. Walk The (Global) Walk
Proj Educar para Cooperar - Porto Santo e Madeira

6.131,06 €
28.773,31 €
34.904,37 €

Fundações
Fundação Calouste Gulbenkian
Proj. Educadores em Movimento

59.342,50 €

Proj. Animação da Leitura - 5ª edição

0,00 €

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

0,00 €
59.342,50 €

Embaixadas e Cooperações em Moçambique

0,00 €

204.645,63 €
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MOÇAMBIQUE
BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
BALANÇO

Mzn

€ = 70 Mzn

ATIVO
Ativo não Corrente
Ativos Fixos Tangíveis

20.949,62 MZN

299,28 €

0,00 MZN

0,00 €

43.899,99 MZN

627,14 €

64.849,61 MZN

926,42 €

0,00 MZN

0,00 €

Resultados Transitados

101.102,08 MZN

1.444,32 €

Resultado Líquido do Período

-62.298,12 MZN

-889,97 €

38.803,96 MZN

554,34 €

1.680,91 MZN

24,01 €

0,00 MZN

0,00 €

24.364,74 MZN

348,07 €

Total do PASSIVO

26.045,65 MZN

372,08 €

Total dos FUNDOS PATRIMONIAIS e do PASSIVO

64.849,61 MZN

926,42 €

Ativo Corrente
Estado e Outros Entes Públicos
Caixa e Depósitos Bancários
Total do ATIVO
FUNDOS PATRIMONIAIS
Reservas Legais

Total dos FUNDOS PATRIMONIAIS
PASSIVO
Passivo não Corrente
Passivo Corrente
Estado e Outros Entes Públicos
Diferimentos
Outros Passivos Correntes

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
Subsídios, Doações e Legados à Exploração

Mzn

€ = 70 Mzn
379.621,07 MZN

5.423,16 €

Fornecimentos e Serviços Externos

-195.181,21 MZN

-2.788,30 €

Gastos com o Pessoal

-239.519,38 MZN

-3.421,71 €

-3.247,51 MZN

-46,39 €

-58.327,03 MZN

-833,24 €

-3.971,09 MZN

-56,73 €

Operacional

-62.298,12 MZN

-889,97 €

Antes de Impostos

-62.298,12 MZN

-889,97 €

Líquido do Período

-62.298,12 MZN

-889,97 €

Outros Gastos
EBITDA
Gastos de Depreciação e de Amortização
RESULTADOS
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DESPESAS E PROVEITOS
DESPESAS TOTAIS

Mzn

Gastos com o Pessoal

239.519,38 MZN

3.421,71 €

Fornecimentos e Serviços Externos

198.428,72 MZN

2.834,70 €

60.108,02 MZN

858,69 €

Outros Custos e Perdas

€ = 70 Mzn

498.056,12 MZN

Gastos com Pessoal

Mzn

Remunerações e Encargos dos Órgãos Sociais
Remunerações e Encargos com Pessoal - MOÇAMBIQUE
Gastos de Ação Social
Outros Encargos com Pessoal

Fornecimentos e Serviços Externos

7.115,09 €

€ = 70 Mzn
0,00 MZN

0,00 €

207.324,13 MZN

2.961,77 €

5.359,25 MZN

76,56 €

26.836,00 MZN

383,37 €

239.519,38 MZN

3.421,71 €

Mzn

€ = 70 Mzn

Serviços Especializados
Trabalhos Especializados

0,00 MZN

Honorários

0,00 €

0,00 MZN

0,00 €

Conservação e Reparação

4.670,00 MZN

66,71 €

Serviços Bancários

3.247,51 MZN

46,39 €

7.917,51 MZN

113,11 €

2.985,00 MZN

42,64 €

Materiais
Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido
Livros e Documentação Técnica

0,00 MZN

0,00 €

789,50 MZN

11,28 €

3.774,50 MZN

53,92 €

Energia e outros Fluídos

21.191,00 MZN

302,73 €

Deslocações, Estadas e Transportes

76.348,35 MZN

1.090,69 €

Rendas e Alugueres

67.664,00 MZN

966,63 €

Comunicação

16.885,84 MZN

241,23 €

Seguros Diversos

1.265,52 MZN

18,08 €

Outros Serviços

3.382,00 MZN

48,31 €

89.197,36 MZN

1.274,25 €

Material de Escritório

Serviços Diversos

198.428,72 MZN

Outros Custos e Perdas
Outros Gastos e Perdas
Amortizações do Período

RECEITAS TOTAIS

Mzn
56.136,93 MZN

56,73 €

60.108,02 MZN

858,69 €

Mzn

€ = 70 Mzn
0,00 MZN

0,00 €

435.758,00 MZN

6.225,11 €

0,00 MZN

0,00 €

Outras Receitas

435.758,00 MZN

Receitas Próprias

801,96 €

3.971,09 MZN

Receitas Próprias
Apoios Financeiros

2.834,70 €

€ = 70 Mzn

Mzn

6.225,11 €

€ = 70 Mzn

Quotas

0,00 MZN

0,00 €

Donativos

0,00 MZN

0,00 €

0,00 MZN

0,00 €

Apoios Financeiros

Mzn

AIDGLOBAL

435.758,00 MZN

€ = 70 Mzn
6.225,11 €

435.758,00 MZN

6.225,11 €
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RELATÓRIO DE GESTÃO 2018

A AIDGLOBAL reconhece 2018 como um ano de expansão que

Sempre com a mesma atitude, a nossa Organização investiu

acompanhou a tendência mundial. O crescimento justifica-se

fortemente em encontrar soluções que permitissem fazer face à

pela celebração de contratos de novos Projetos, que evidencia

necessidade permanente de se garantir a sua sustentabilidade,

por um lado a capacidade empreendedora da AIDGLOBAL e, por

reforçando e desenvolvendo novas parcerias nacionais e interna-

outro, o aumento do financiamento e das receitas. Para isso

cionais, diversificando as linhas de financiamento a que concorreu

muito contribuíram os Projetos “ Educar para Cooperar - Porto

e alargando a sua aposta em iniciativas de angariação de fundos.

Santo e Madeira” e “ Conectando Mundos”, ambos na área da

A prova disso está espelhada nas receitas que a Organização

Educação para o Desenvolvimento e Cidadania Global.

teve no valor de 23.438,79 € provenientes de donativos de em-

No início de 2018, foram transferidas as verbas relativas ao fi-

presas e particulares que nos continuaram a apoiar. Outra fonte

nanciamento do Projeto europeu – “Walk The (Global) Walk ” –

importante foi a receita gerada pela consignação dos 0,5% do

financiado pela Comissão Europeia e cofinanciado pelo Camões IRS. A destacar, ainda, o apoio da Fundação Calouste Gulbenki- Instituto da Cooperação e da Língua, I.P., iniciado em dezem-

an às atividades de animação da leitura e da Fundação GALP na

bro de 2017.

aquisição dos nossos postais de Natal. Embora do ponto de vista

Este foi, igualmente, o ano em que foram transferidos os cofinan-

económico tenha pouca expressão, foi importante, também, a

ciamentos relativos a duas Fases do Projeto “GVETS”, enqua-

exposição de produtos solidários que ajudaram a dar a conhecer

drado no convite que a Câmara Municipal de Loures dirigiu à

a AIDGLOBAL e, simultaneamente, angariar mais alguns recur-

AIDGLOBAL em 2017, para ser entidade formadora no âmbito

sos pecuniários.

do Projeto europeu “Amitie Code”. Parte da verba desta presta-

Para garantir o seu funcionamento, a nossa Delegação de

ção de serviços entrou na conta bancária em 2018.

Moçambique recebeu 435.758,00 meticais correspondentes a

Tudo isso contribuiu, a par dos novos projetos, para uma maior

cerca de 6.225,11€ das receitas da AIDGLOBAL, o que viabilizou

estabilidade financeira e permitiu-nos não só fixar uma equipa

a realização de várias atividades. Não obstante a aposta na conti-

técnica mais abrangente como também constituir oportunidade

nuidade de contactos institucionais tendo em vista a angariação

relevante para promover os ideais da educação e da cidadania

de fundos e de novas parcerias, o balanço da Delegação

nas escolas e junto da sociedade civil, em geral.

foi negativo, tendo tido o Resultado Líquido de 62.298,12 meti-

Em Moçambique, a nossa Delegação, foi contemplada com a cais, ou seja, 889,97 €.
aprovação de um Projeto-piloto na área da promoção do ensino Na sede, em Portugal, apresenta-se um Resultado Liquido Positipré-escolar, subsidiado pela Fundação Calouste Gulbenkian.

vo no montante de 27.428.06 €, após integração do Resultado de

No contexto do programa de estágios INOV Contacto, a equipa de Moçambique.
Moçambique foi reforçada entre fevereiro e agosto, o que permitiu O total das quantias angariadas foi investido para financiar os
reforçar o acompanhamento aos professores e a monitorização vários Projetos e Atividades, bem como as despesas inerentes ao
das bibliotecas da Rede de Bibliotecas Escolares que apoiamos, funcionamento da AIDGLOBAL, sempre com o objetivo de garantir
no Distrito do Chibuto. Fundamental tem sido, também, o apoio a sustentabilidade em tempos de adversidade e perspetivar novos
dado pela SQ Contabilidade e Fiscalidade à contabilidade da Dele- projetos e atividades que vão ao encontro das necessidades dos
gação da Organização, em Moçambique.

beneficiários com quem trabalhamos, em Portugal e além-

Apesar da melhoria do contexto económico internacional, a contri- fronteiras.
buição e apoio dos portugueses a organizações da natureza da A atitude persistente no que concerne à obtenção de novos fundos

AIDGLOBAL contínua a ser limitado. Destaca-se, a título de exem- perdurou ao longo de 2018, podendo assumir-se o corrente ano
plo, a dificuldade em se encontrar a verba necessária para se como positivo graças ao esforço e empenho de uma equipa dedienviar um contentor para Moçambique , o que permitiria a criação cada que tornou possível a realização eficaz de todas as atividade novas bibliotecas escolares e o reforço das já existentes.

des.
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A atitude persistente no que concerne à obtenção de novos fundos

perdurou ao longo de 2018, podendo assumir-se o corrente ano
como positivo graças ao esforço e empenho de uma equipa dedicada que tornou possível a realização eficaz de todas as atividades.
A Presidente da Direção
Susana Damasceno
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