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RESUMO EXECUTIVO
“A verdadeira Educação consiste em obter o melhor de si mesmo.
Que outro livro se pode estudar melhor do que o da Humanidade?”
Mahatma Gandhi
No século passado, muito se profetizava em relação ao ano escolas do Concelho. No contexto da Educação para a
2020! Era o ano do futuro, o ano pioneiro, em que surgiriam Cidadania Global, a 16ª edição do projeto europeu
grandes inventos tecnológicos. Porém, jamais se suporia que “Conectando Mundos. Get in Loop – um futuro em equilíbrio”
a Vida Humana viria a ser posta em causa, colocando um chegou ao fim, abrindo portas à 17ª edição, “Conectando
inimaginável desafio à Humanidade. Até ao surgimento, Mundos. Crise Climática – Tempo de Atuar” que permite dar

inesperado, de uma pandemia, em 2020, nunca se dera tanto continuidade ao diálogo intercultural entre crianças e jovens
valor à vida, à saúde e à Família. Nunca se usufruíra tanto o de diferentes ambientes sociais e geográficos e sensibilizar
aconchego do lar e nunca houvera tanto tempo para refletir... para as questões das Alterações Climáticas.
As transformações operadas na sociedade e nas relações
humanas tiveram um forte impacto na forma como as pessoas
se passaram a inter-relacionar e a olhar o outro.

Em colaboração com a nossa Delegação na Região
Autónoma da Madeira, demos continuidade ao projeto “Da
Escola para o

Mundo – Agir, Incluir, Transformar” que se

No início de março de 2020, o sistema educativo português traduz num Plano de Ação de Educação para a Cidadania,
viu-se obrigado a reajustar-se à nova realidade. Após vários desenvolvido pela AIDGLOBAL em parceria com a Escola

planos de contingência, encerraram-se, por diversas vezes, Básica e Secundária Professor Dr. Francisco Freitas Branco,
os

estabelecimentos

de

ensino,

obstaculizando

a Porto Santo, no âmbito do qual temos vindo a promover

concretização de qualquer atividade presencial e, devido ao competências de Cidadania junto dos alunos do 3º Ciclo,
aumento alarmante de casos da COVID-19, forçando a incentivando-os a refletirem e agirem em prol dos Direitos
comunidade escolar a dar/receber aulas através de Humanos e do Desenvolvimento Sustentável, envolvendo
plataformas digitais, a partir de casa, se bem que, também os atores da comunidade educativa e local do Porto
lamentavelmente, muitos estudantes não tivessem tido Santo. Também, ali, demos as boas-vindas, em setembro de
condições para as acompanhar.
Ao longo de 15 anos, a AIDGLOBAL tem vindo a investir
numa Educação de Qualidade, em Portugal e Moçambique, e,
apesar das inesperadas circunstâncias que a levaram a
confinar-se, viu-se desafiada a (re)criar novas formas de

2020 ao novo projeto ambiental da AIDGLOBAL, intitulado
“Porto Santo Sem Lixo Marinho”, liderado pela ANP/WWF,

que tem vindo a ser protagonista de diversas atividades,
destacando-se uma ação de limpeza do mar e das ribeiras,
realizada no Dia Internacional da Limpeza Costeira.

trabalho, de atuação e de relacionamento, recorrendo à nova E, porque a Educação para o Desenvolvimento e para a
era digital, nunca desistindo de cumprir a sua Missão que, nos Cidadania Global se assume como uma prática que
dias de hoje, exige mais transparência, exigência e rigor. desenvolve um sentido de pertença a uma comunidade mais
“Walk the Global Walk “, um dos nossos projetos europeus em ampla e a uma humanidade comum, renasceu o projeto
que estamos envolvidos, foi um bom exemplo de resiliência e “Jovens na Política – Participar para Cidadania Global (2º

continuidade. Apesar dos constrangimentos, conseguimos Edição)” que se foca em contribuir para os Direitos Humanos
realizar uma caminhada virtual em prol do Objetivo de e Desenvolvimento Sustentável, a partir do envolvimento dos
Desenvolvimento Sustentável – (ODS) 13 Ação Climática, jovens portugueses nos mecanismos de participação política
programada para decorrer em Vila Franca de Xira, na qual e familiarização com as prioridades da Cooperação
conseguimos reunir, virtualmente, cerca de 250 jovens das Portuguesa e a Agenda 2030.
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Em Moçambique, em colaboração com a nossa Delegação, Por

ocasião

do

15º

aniversário

da

AIDGLOBAL,

no Chibuto, Província de Gaza, deu-se continuidade ao concretizámos um projeto há muito sonhado: o lançamento do
projeto “Educadores em Movimento – Por Uma Educação nosso Hino "Para quem depois vier", que foi composto pelo
Itinerante para a Primeira Infância” que, com a chegada da cantautor Sebastião Antunes, ao qual se juntaram artistas
COVID-19, obrigou a equipa da AIDGLOBAL a repensar e nacionais e moçambicanos, valorizando o vídeo com a sua
adequar formas de trabalhar, estar e atuar, sempre em voz e a sua presença.
parceria com os Serviços Distritais. Foi lançado o primeiro de
quatro livros bilíngues – “O Grão de Milho Mágico”, da autoria
de Véronique Tadjo e publicado o Estudo “Desenvolvimento

Psicomotor da Criança Moçambicana em Idade Pré-Escolar,
em Contexto Rural, com Enfoque no Chibuto”, referenciado
num Artigo da revista “Cadernos de Estudos Africanos”. A
AIDGLOBAL fez chegar ao Chibuto, durante o mês de julho,
mais de 35 mil livros e material escolar, em prol da promoção
da literacia e do incentivo à leitura.
Durante o ano de 2020, não foi possível a realização dos dois
habituais espetáculos solidários, que já marcam a Agenda

Foi assim 2020 — um ano diferente, um ano de constantes
desafios, um ano transformador, mas também de grandes
oportunidades!
Terminámos aqui mais uma jornada. E, não obstante as
difíceis condições impostas pela pandemia COVID-19, que
gerou momentos de incerteza, prestamos a nossa
homenagem e profundo agradecimento a todos as entidades
parceiras, empresas e particulares que firmemente continuam
connosco, ano a ano, sem nunca desistirem de nós, e que,
dentro das suas possibilidades, se mantêm comprometidos
com o trabalho da AIDGLOBAL, fazendo parte da sua história.

cultural da cidade: “O Humor Acontece!” e a gala de
aniversário da AIDGLOBAL, “O Fado Acontece” que, ao longo
dos anos, têm juntado vários artistas que, com o seu espírito
solidário, sempre estiveram ao nosso lado, em prol da Missão
da AIDGLOBAL.

Susana Damasceno
Presidente da Direção da AIDGLOBAL
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RESUMO
“A Educação para a Cidadania Global (ECG) pretende ser Publicaram-se vários recursos pedagógicos: o “Guião do Recurso
transformativa,

envolvendo

os

alunos

na

construção

de Pedagógico para Professores – ODS 16” e o “Guia de Aprendizagem

conhecimentos, capacidades, atitudes e valores basilares para a dos ODS”. E também o “Navegar para a Cidadania Global”, com
promoção do respeito pelos direitos humanos, da justiça social, da vista a se trabalharem as questões do respeito e tolerância pela
paz, da diversidade, da igualdade de género e da sustentabilidade diversidade cultural e do encontro entre culturas e povos, a partir de
ambiental” (UNESCO, 2015). Neste âmbito, visa “capacitar os uma reflexão crítica sobre a História de Portugal nos séc. XV e XVI.
indivíduos 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).
À luz destas premissas, em 2020, a AIDGLOBAL deu continuidade
aos projetos na área da Educação para o Desenvolvimento e
Cidadania Global, em diversas localidades do país.
Na Região Autónoma da Madeira (RAM) iniciou-se um novo projeto
“Porto Santo Sem Lixo Marinho” e deu-se continuidade ao Plano de
Educação para a Cidadania “Da Escola para o Mundo – Agir, Incluir,

Transformar”, no Porto Santo. A delegação da AIDGLOBAL na RAM
viu o “Educar para Cooperar – Porto Santo e Madeira”, o primeiro
projeto realizado na Região, chegar ao fim.

A 2ª Edição do projeto “Jovens na Política — Participar para a
Cidadania Global” iniciou-se em setembro deste ano, com uma

dimensão nacional e local (Santarém), com o objetivo de sensibilizar,
capacitar e mobilizar os jovens e as entidades que trabalham com a
juventude, entre elas, associações e municípios, para as prioridades
da Cooperação Portuguesa e da Agenda 2030.
Desde 2006, a AIDGLOBAL já desenvolveu, em conjunto com os
seus parceiros, iniciativas dirigidas a mais de 8 000 alunos, 400
turmas, 70 professores, 1157 crianças e jovens, 240 funcionários
públicos, 42 mulheres migrantes e 107 Organizações da Sociedade
Civil. Foram feitas 22 publicações (recursos pedagógicos,

documentos de posicionamento público,…) e facilitadas 1700 ações
de capacitação (formações, workshops...) e sensibilização.

O ano de 2020 foi, mais uma vez, palco de dois projetos europeus:
“Walk the (Global) Walk” — direcionado para a mobilização dos
jovens europeus em torno dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) — e “Conectando Mundos. Crise Climática —
Tempo de Atuar” — com vista a impulsionar o pensamento crítico, a
reflexão e a ação, nas escolas, em torno das questões ambientais e
sociais.
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EQUIPA DA

EM PORTUGAL
Lisboa

Região Autónoma da Madeira — Porto Santo
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“Walk the (Global) Walk: Mobilizar os jovens europeus

em torno dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”
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WALK THE (GLOBAL) WALK: MOBILIZAR OS JOVENS EUROPEUS EM
TORNO DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Localização: Portugal (Vila Franca de Xira), Itália, França, Croácia,
Chipre, País de

Gales, Escócia, Grécia, Albânia, Roménia,

Bulgária e Bósnia-Herzegovina.
Duração: De dezembro de 2017 a agosto de 2021 (44 meses)
Contexto: “Walk the (Global) Walk: Mobilizar os jovens europeus reflexão sobre as capacidades naturais de cada um dos alunos e o
em torno dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável” é um potencial da juventude enquanto agente de mudança das
projeto que tem como objetivo global aumentar os espaços de sociedades e do mundo;
promoção da cidadania ativa por parte dos jovens e o seu
envolvimento em torno dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS). Em relação aos objetivos específicos visa criar
um modelo replicável e inovador de Educação para a Cidadania
Global e fomentar atividades de colaboração entre autoridades
locais e organizações da sociedade civil comprometidas com a
promoção da agenda ODS e, ainda, sensibilizar 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

Workshops de liderança nas escolas parceiras. 03.03.2020.
Foto: AIDGLOBAL

inter-relacionados: a) Baixo envolvimento efetivo das autoridades • Workshop de planeamento da ação com 109 jovens líderes pelos
locais na promoção dos ODS; b) Limitado envolvimento das ODS;
autoridades locais em parcerias com Organizações da Sociedade
Civil (OSC) e Universidades; c) Pouca representação dos ODS nos • Elaboração de 1 Guia de Aprendizagem dos ODS (SDG Learning
currículos escolares e d) Baixa participação democrática juvenil que

Pack) que fornece aos alunos as habilidades transversais a serem

limita o conceito de uma nova geração europeia de líderes ativos na

desenvolvidas para se tornarem cidadãos ativos. Este recurso é

promoção da cidadania global.

utilizado nas escolas, tanto por professores como por alunos;

Atividades realizadas em 2020:
• 29 cursos educacionais, envolvendo ao todo 39 turmas do 3º Ciclo
e Ensino Secundário do concelho de Vila Franca de Xira;
• Atividades entre pares, de “jovem para jovem” e iniciativas de
sensibilização para os ODS na comunidade escolar e local;
• 5 Workshops de Liderança desenvolvidos em 11 escolas parceiras

do Município de Vila Franca de Xira. Estiveram presentes 83
jovens líderes ODS do ano 2 — alunos eleitos nas turmas com as
quais se trabalhou na fase anterior (In Class Activities) e, também,
os seus 27 professores. Estes workshops centraram-se no
desenvolvimento do conceito de liderança e promoveram a

Guia de Aprendizagem dos ODS (Ano 2) - ODS 13 (2019/2O20).
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• Organização da 2ª Caminhada Global ODS – por Ação Climática • Elaboração de 1 Guião do Recurso Pedagógico para

(ODS 13), online, que envolveu cerca de 250 pessoas que Professores (Teachers Briefing Pack) sobre o ODS 13 —
caminharam virtualmente em prol do ODS 13, Ação Climática, com Um manual de apoio a professores do 3º Ciclo e Ensino
objetivo de sensibilizar os governantes e a opinião pública para a Secundário para trabalhar os Objetivos de Desenvolvimento
tomada de medidas urgentes que visem reforçar a resiliência e a Sustentável (ODS), em particular o número 16. Inclui propostas
capacidade de adaptação aos riscos relacionados com as pedagógicas sobre a Paz e a Justiça (social, económica e
alterações climáticas, a saúde e bem-estar, os ecossistemas e a climática), além de promover a reflexão sobre a importância de
economia. O encontro estava marcado no Instagram, no Youtube e haver Instituições Eficazes e responsáveis;
na plataforma Zoom Meeting. Responderam à chamada alunos e
professores de 10 escolas do Concelho de Vila Franca de Xira e 20
entidades que, a uma só voz, caminharam virtualmente numa
iniciativa repleta de momentos emotivos, num ano letivo
particularmente exigente devido à pandemia de COVID-19. Este
momento superou todas as expectativas mostrando à comunidade e
às entidades organizadoras que iniciativas como o “Walk The
(Global) Walk” fazem valer todo o investimento na promoção de um
mundo mais justo e sustentável.
Sob o lema “Juntos pelo Clima não há distâncias”, os jovens de Vila
Franca de Xira fizeram-se ouvir, a uma só voz, pelo Planeta dando

hipótese à Organização de ser a pioneira, entre os restantes países
europeus, na realização da Caminhada Global ODS, em modo
virtual, e de se evidenciar como um verdadeiro exemplo de
motivação e resiliência, deixando antever uma caminhada
Guião do Recurso Pedagógico para Professores (2020/2O21).
Foto: AIDGLOBAL

inspiradora já em 2021.

• Formação de 30 professores de escolas do Concelho de Vila
Franca de Xira, no contexto de ações acreditadas;
• Escola Nacional de Inverno sobre o ODS 13;
• Dinamização de uma Plataforma Interativa Online (https://
www.walktheglobalwalk.eu/en/);
• Dinamização

do

Website

português

do

projeto

(www.walktheglobalwalk.pt);
• Dinamização das Redes Sociais.
O projeto “Walk the (Global) Walk” é cofinanciado pela Comissão
Europeia e pelo Camões – Instituto da Cooperação e da Língua I.P.
A Ação é promovida pela Oxfam Itália e envolve 11 países e cerca
de 20 entidades parceiras: Portugal, Itália, França, Chipre, Reino
Unido (País de Gales e Escócia), Grécia, Croácia, Bulgária,
Roménia, Bósnia e Herzegovina e a Albânia. Em Portugal é
Preparação para a 2ª Caminhada Global ODS – Ação
Climática (ODS 13). 15.06.2020.

implementado pela AIDGLOBAL e pelo Município de Vila Franca de
Xira.
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2ª Caminhada Global ODS – Ação Climática (ODS 13). 17.06.2020. Foto: AIDGLOBAL

Escola Nacional de Inverno. 20.12.2020. Foto: AIDGLOBAL
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BALANÇO DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO
DO PROJETO
A Comunicação é um instrumento fundamental para difundir a de implementação das atividades, o que nos ajudou a tornar a
importância e o significado do projeto. Com a aprendizagem tida promoção do projeto mais expressiva.
com as experiências realizadas em 2019, o ano de 2020 permitiu
continuar a envolver a comunidade escolar do Concelho de Vila
Franca de Xira, a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, os
parceiros do projeto, as OSC, a comunicação social e outras
instituições que trabalham em prol da Educação para a Cidadania

Global e do Objetivos de Desenvolvimento Sustentável até 2030,

Apesar da pandemia da doença COVID-19 foi conseguido mobilizar
mais jovens para a promoção dos ODS, através da criação da
portuguesa

do

Instagram

que

veio

realizadas e publicadas 8 notícias no Website da AIDGLOBAL e 7
no Website internacional, superando as expectativas e alcançando o
objetivo.

Relativamente à divulgação do projeto foram utilizados os seguintes
canais de comunicação para promover e divulgar as atividades do

para difundir e promover as atividades do projeto.

página

Em relação à comunicação, estavam previstas 3 a 4 notícias e foram

a

revelar-se

imprescindível na divulgação das atividades desenvolvidas pelos(as)
alunos(as) das escolas afetas ao projeto. Outra plataforma de
comunicação que se destacou foi o Website do Walk português que
foi crucial para apresentar os(as) líderes deste ano e também para

os(as) motivar a estarem envolvidos(as) no projeto, sobretudo,
numa altura em que a maioria das atividades só foram possíveis de

projeto: o Website da AIDGLOBAL, do WALK Internacional, do Walk
português, Newsletter (trimestral e Redes Sociais do WALK e da
AIDGLOBAL, nomeadamente a página do Facebook, Instagram,
Linkedin e Youtube para além dos media.
Nas Redes Sociais do WALK, só foi possível contabilizar o alcance
do Facebook, nomeadamente, 8 946 pessoas, o que representa a
quantidade de contas únicas que viram alguma publicação referente

ao projeto. Este número é o resultado de 10 publicações, que
somam 146 “gostos”. Quanto ao total de publicações, resultam 664
que somam 2 183 “gostos” e 5 055 visualizações.

serem realizadas em formato digital.
Com a chegada da COVID-19, fomos forçados a adaptar-nos a uma
nova realidade e, mesmo com os constrangimentos existentes,

No Website do WALK internacional foram publicadas 7 notícias
sobre o projeto.

conseguimos manter o plano de comunicação em curso que foi No que concerne às Redes Sociais da AIDGLOBAL foram
importante para a divulgação das atividades, como é o caso da alcançadas 26 777 pessoas, resultantes de 1 170 “Gostos”, 1 104
“Caminhada Global ODS Ação Climática (ODS 13)” e da “A Escola visualizações, 2 096 interações e 5 603 impressões.
Nacional de Inverno”, que foram um sucesso e superaram as nossas

expectativas.
Para

a

Caminhada

A página do projeto, publicada no Website da AIDGLOBAL,
alcançou 233 visualizações. Nele foram publicadas 8 notícias que,

Global

ODS,

planeámos

recorrer

a em conjunto, totalizam 78 visualizações únicas, como se pode

Influenciadores, mas devido ao reajustamento das atividades não constatar na tabela que se apresenta mais à frente neste relatório.
pudemos avançar com esta ideia. Recorremos a um ator e humorista Importa, ainda, referir que foram enviadas, em massa, 5 Newsletters
português para dinamizar a nossa Caminhada virtual. Uma escolha da AIDGLOBAL alcançando um universo de 24 243 pessoas.
acertada, uma vez que teve um efeito positivo e tornou o nosso
evento mais divertido, dando também aos(às) nossos(as) líderes a
oportunidade de partilharem a sua experiência de uma forma
pertinente e meritória.
As principais atividades foram divulgadas tanto pelos canais de
comunicação da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, da
AIDGLOBAL, como pelas escolas. Os meios de comunicação
preferidos foram os Websites, a imprensa local e as páginas do
Facebook/Instagram. O ritmo de publicação correspondia ao ritmo

No que respeita aos media, o projeto foi difundido pelos meios de
comunicação social com 10 notícias que muito contribuíram para dar
a conhecer o projeto a um maior número de pessoas. Destacam-se
os seguintes meios de comunicação:
•

Voz Ribatejana;

•

Rádio Íris FM;

•

Fátima Missionária;

•

Plataforma Portuguesa das ONGD.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS | 19

SISTEMATIZAÇÃO DO IMPACTO DO PROJETO
Resultados alcançados durante o ano de 2020, através da divulgação do projeto, quer pelos canais de comunicação do WALK, da
AIDGLOBAL, quer pela comunicação social.

RESULTADOS JÁ ALCANÇADOS
MEDIA

Nº TOTAL DE NOTÍCIAS

Notícias divulgadas na
Comunicação Social - PT

10

Nº TOTAL DE
PUBLICAÇÕES

Nº TOTAL DE
GOSTOS
VISUALIZAÇÕES

Nº TOTAL DE
ALCANCE

Nº TOTAL DE
INTERAÇÕES

10

146

8 946

730

10

240 | 423

-

-

36

1 747 | 4 024

-

-

608

50 | 608

-

-

664

2 183 | 5 055

8 946

730

Nº TOTAL DE
PUBLICAÇÕES

Nº TOTAL DE
GOSTOS
VISUALIZAÇÕES

Nº TOTAL DE
ALCANCE

Nº TOTAL DE
INTERAÇÕES
IMPRESSÕES

Facebook

27

864

23 311

IN - 2 096

Instagram

17

285 | 484

3 466

IM - 4 351

Linkedin

2

5

-

IM - 329

Youtube

4

16 | 620

-

IM - 923

TOTAL

50

1 170 | 1 104

26 777

2 096 | 5 603

REDES SOCIAIS DO WALK
IN | PT
Facebook WALK IN
Instagram WALK IN
Instagram WALK_PT
Youtube WALK IN

TOTAL
REDES SOCIAIS DA
AIDGLOBAL

Nº TOTAL DE
PUBLICAÇÕES

Nº DE VISUALIZAÇÕES DE PÁGINAS ÚNICAS

7

-

Nº TOTAL DE
PUBLICAÇÕES

Nº DE VISUALIZAÇÕES DE PÁGINAS ÚNICAS

Página do Projeto

1

233

Notícias do Projeto

8

78

TOTAL

9

311

Nº TOTAL DE ENVIOS

Nº TOTAL DE PESSOAS ALCANÇADAS

5

24 243

WEBSITE NEWS - WALK IN
Notícias do Projeto
WEBSITE DA AIDGLOBAL

CRM DA AIDGLOBAL
NEWSLETTER
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AGRADECIMENTOS

O 2º ano do projeto “Walk the (Global) Walk” só foi possível graças ao apoio inquestionável de diversas instituições, entidades públicas e
privadas que permitiram que as atividades promovidas e desenvolvidas, em Portugal, pela AIDGLOBAL, em parceria com o Município de
Vila Franca de Xira, obtivessem resultados bastante positivos durante o ano de 2020, independentemente dos condicionalismos externos.
Queremos agradecer às seguintes entidades representadas abaixo:

FINANCIADOR PRINCIPAL

COFINANCIADOR

Este projeto é Financiado
pela União Europeia

PROMOTORES

PARCEIROS
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AGRADECIMENTOS A OUTRAS PARCERIAS
Ainda no âmbito do projeto “Walk the (Global) Walk” outras instituições, empresas e particulares contribuíram, significativamente, para o
sucesso do projeto, em tempos de pandemia, nomeadamente alunos(as) e professores(as) de 3.º Ciclo e de Ensino Secundário e associa,
numa mesma missão, autoridades locais, Organizações da Sociedade Civil (OSC) e comunidades escolares. A estas entidades e
particulares queremos igualmente manifestar o nosso apreço e agradecimento pela sua constante colaboração em todas a atividades que
contemplam o projeto.

APOIOS — ESCOLAS/AGRUPAMENTOS

Por último, gostaríamos também de agradecer a todos os que Policial de Vila Franca de Xira, que ressalvaram a importância deste
apoiaram e colaboraram, direta e/ou indiretamente, para o sucesso projeto e do trabalho desenvolvido pelas Escolas, ao Conservatório
da Caminhada Global ODS - Ação Climática (ODS13), Silva Marques e a Escola Básica Soeiro Pereira Gomes, com a
nomeadamente ao Pedro Luzindro, ator, humorista, guionista e colaboração da Coordenadora Pedagógica, professora Mónica
músico que aceitou conduzir e dinamizar esta iniciativa, ao Diretor Martins que prepararam o Flashmob, à Rita Figueiras uma jovem
do Departamento de Educação da Câmara Municipal de Vila Franca envolvida em iniciativas sociais pelo Clima, que deu uma
de Xira, Pedro Montes, que, juntamente com a Presidente da interessante palestra subordinada ao tema “Crise Climática:
Direção da AIDGLOBAL, Susana Damasceno,

deram início à juventude, ativismo e refugiados climáticos”, ao professor João

cerimónia do corte da fita, ao Presidente do Instituto Camões, I.P., Condesso da Dance Life Academy que animou os jovens e todos os
Embaixador Luís Faro Ramos, à Diretora Regional de Lisboa e Vale intervenientes com uma aula de zumba e ao Miguel Marques da
do Tejo do Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., MuseMotion — Creativestorytelling, responsável pela produção e
Eduarda Marques, à Diretora Executiva da Plataforma Portuguesa realização dos vídeos da Caminhada Global ODS.
das ONGD, Rita Leote, e ao Comissário Bruno Pratas da Divisão

A todos(as), o nosso muito obrigado!

OUTROS APOIOS
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“Conectando Mundos. Crise Climática — Tempo de Atuar”
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CONECTANDO MUNDOS

Localização: Itália, Espanha e Portugal
Duração: De 15 de junho de 2020 a 14 de junho de 2021
Contexto: A AIDGLOBAL é parceira do projeto europeu Atividades realizadas no ano letivo 2019/2020:
“Conectando

Mundos”.

Esta

é

uma

proposta

educativa,

implementada através de uma plataforma interativa multilíngue com
8 línguas (italiano, castelhano, português, inglês, francês, galego,
catalão e basco), através da qual as diferentes turmas interagem e

- Dinamização da edição “Crise Climática — Tempo de Atuar”,
através da Plataforma online de trabalho colaborativo e intercâmbio

intercultural;

trabalham de uma maneira cooperativa, organizadas em equipas de - Propostas didáticas sobre a Crise Climática, dirigidas a crianças e
jovens entre os 6 e os 17 anos, nos anos letivos 2019/2020 e

trabalho.
Este projeto junta atividades dentro da sala de aula e o trabalho

2020/2021;

numa rede composta por alunos dos 6 aos 17 anos de várias - Conjunto de materiais de formação sobre Educação para a
realidades culturais, económicas e sociais. Todos os anos é Cidadania Global destinados a docentes;
trabalhada uma temática concreta ligada à Educação para a
Cidadania Global. “Crise Climática — Tempo de Atuar” foi o slogan
dado à 17ª edição, 2020/2021.

- Duas ações de formação de curta duração (6h cada) dirigidas a
docentes.

O “Conectando Mundos” 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 milhares estudantes de diversos países. Em Portugal,
o projeto foi promovido, até ao ano letivo 2017/2018, pela ONGD
CIDAC.
O projeto integra conteúdos, metodologias da Educação para a O projeto “Conectando Mundos” é liderado pela OXFAM Intermón.
Cidadania Global e as novas tecnologias na prática educativa do As entidades parceiras são: AIDGLOBAL, OXFAM Itália e Espais

professor e dos seus alunos. Capacita, assim, os docentes para a Telemàtics (Espanha). A 17ª conta com o apoio do Instituto
promoção de um novo modelo educativo mais humanizador e Politécnico de Leiria.
transformador.
Esta plataforma permite aos professores terem um acesso direto e
fácil a conteúdo que poderá ser adaptado para a disciplina de
Cidadania, ou outras que considerem relevantes.
Enquanto ferramenta de apoio e de aprendizagem, com base na
metodologia

Aprendizagem-Serviço,

a

plataforma

online

Conectando Mundos pretende criar uma relação próxima com
professores, criando uma dinâmica de aprendizagem interessante e
apelativa para jovens, por forma a desenvolver a Competência
Global e o espírito de participação cívica.
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BALANÇO DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO
DO PROJETO

Tendo em conta a mais que provável situação excecional das aulas, A página do projeto, publicada no Website da AIDGLOBAL,
no ano letivo que passou, devido à pandemia do COVID-19, as alcançou 62 visualizações.
propostas didáticas constantes no projeto foram essencialmente
realizadas à distância, de forma autónoma, por parte dos alunos, a
partir das suas casa, permitindo uma comunicação coesa e
interativa com os seus(suas) professores(as) através da Plataforma

No que concerne, às Redes Sociais da AIDGLOBAL foram
alcançadas 3 061 pessoas, resultantes de 9 publicações que somam
106 “Gostos”, 157 interações e 867 impressões.
Quanto à Newsletter AIDGLOBAL foi enviada, em massa, 1

Online do projeto.
Hoje em dia, devido à situação pandémica atual, em que as

Newsletter que alcançou um universo de 8 103 pessoas.

plataformas digitais e os recursos Online adquiriram mais
centralidade, foi através dos canais de comunicação que a
AIDGLOBAL continuou a promover e a divulgar o projeto através
das Redes Sociais que dispõe, o Website e a Newsletter
(Trimestral ) da Organização. Em relação à comunicação, foram
realizadas e publicadas 1 notícias.

SISTEMATIZAÇÃO DO IMPACTO DO PROJETO

RESULTADOS JÁ ALCANÇADOS
Nº TOTAL DE
PUBLICAÇÕES

Nº TOTAL DE
GOSTOS
VISUALIZAÇÕES

Nº TOTAL DE
ALCANCE

Nº TOTAL DE
INTERAÇÕES
IMPRESSÕES

Facebook

5

53

2 316

IN - 157

Instagram

4

53

745

IM – 867

TOTAL

9

106

3 061

IN - 157 | IM - 867

REDES SOCIAIS DA
AIDGLOBAL

Nº TOTAL DE
PUBLICAÇÕES

Nº DE VISUALIZAÇÕES DE PÁGINAS ÚNICAS

Página do Projeto

1

62

Notícias do Projeto

1

3

TOTAL

2

65

Nº TOTAL DE ENVIOS

Nº TOTAL DE PESSOAS ALCANÇADAS

1

8 103

WEBSITE DA AIDGLOBAL

CRM DA AIDGLOBAL
NEWSLETTER
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AGRADECIMENTOS

O projeto “Contactando Mundos. Crise Climática — Tempos de Atuar” só tem sido possível graças ao apoio constante de diversas
instituições, entidades públicas e privadas que permitiram que as atividades previstas alcançassem os resultados esperados,
independentemente, dos condicionalismos existentes que obrigaram a novos reajustes para o cumprimento do projeto durante o ano
2020. Queremos, assim, agradecer a estas entidades que abaixo apresentamos.

FINANCIADOR PRINCIPAL

COORDENADOR INTERNACIONAL

PARCEIROS

APOIO
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“Jovens na Política – Participar para a Cidadania

Global (2ª Edição)”
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JOVENS NA POLÍTICA — PARTICIPAR PARA A CIDADANIA
GLOBAL (2ª EDIÇÃO)
Localização: Santarém e Nacional
Duração: De 1 de setembro de 2020 a 31 de agosto de 2022
(24 meses)
Contexto: Na agenda mundial têm vindo a ser introduzidas - 5 workshops sobre os ODS e a Cooperação Portuguesa, 1 por
temáticas relacionadas com o Desenvolvimento e Cidadania Global, região do país, envolvendo Juventudes Partidárias e jovens
definindo-se metas a atingir por todos os países, governos e pelos interessados na política;
próprios cidadãos. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) são o exemplo disso e desafiam os cidadãos e os países a
atingirem 17 metas relacionadas com diversas áreas (ambiente,

- Viagem preparatória de atividades de ED, com 5 dirigentes de
diferentes “cores” políticas, a Moçambique;

igualdade de género, cidades mais justas e inclusivas, entre outras), - 5 iniciativas de capacitação e sensibilização em ED, promovidas
até 2030. Desta forma, sublinha-se a urgência de passar da teoria por e com as Juventudes Partidárias;
para a ação, sendo a Educação para o Desenvolvimento (ED) uma
ferramenta-chave para mobilizar cidadãos e governos para a

- Escola de Política para a Cidadania Global;

transformação social, uma vez que a ED promove reflexões em - Dialogue Dinner 2.0 “O Papel dos Jovens Políticos no Alcance da
torno das temáticas associadas aos ODS. A ED tem sido tomada Agenda 2030”;

como instrumento para sensibilizar a opinião pública nacional para
os problemas do desenvolvimento e das interdependências globais. - Formação residencial para Técnicos da área da Juventude sobre a
No entanto, tem sido pouco maximizado o seu potencial para participação política em torno das prioridades da Cooperação
sensibilizar outros grupos-alvo específicos, como as associações Portuguesa e da Agenda 2030;
juvenis e os jovens, para a importância do Desenvolvimento
Humano e Sustentável.

- Campanha “Bora Lá, Sai do Sofá” através das Redes Sociais com
o objetivo de sensibilizar os jovens para a participação política de

O principal objetivo é sensibilizar, capacitar e mobilizar os jovens e âmbito nacional e incentivo ao voto para as presidenciais e
as entidades que trabalham com a juventude, entre elas, autárquicas, em torno das questões da Cidadania Global;
associações e municípios, para as prioridades da Cooperação
Portuguesa e da Agenda 2030, a nível local e nacional, com vista à
promoção de uma Cidadania Global.
Esta edição tem uma componente nacional, mas também local,
implementando ações em Santarém.
Em 2020, houve reuniões com os parceiros e iniciou-se o
planeamento do projeto, em particular a Campanha “Bora Lá, Sai do

- Ciclo de Workshops de capacitação de jovens de Santarém sobre
participação política e implementação de ações a nível glocal;
- Propostas com os jovens de Santarém para a melhoria/alteração
de uma política ou de estratégias locais relacionadas com os ODS;
- Estudo “Diferentes formas de participação política em prol do
Desenvolvimento”.

Sofá”, apelando ao voto consciente nas eleições presidenciais. Em O projeto é promovido pela AIDGLOBAL, cofinanciado pelo Camões
representação do projeto, participou-se nas Jornadas de Educação – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P. e tem como parceiros

para o Desenvolvimento, realizadas no quadro da Estratégia o Conselho Nacional de Juventude (CNJ), Federação Nacional das
Nacional de Educação para o Desenvolvimento 2018-2022.
O planeamento do projeto incluiu uma visão estratégica sobre as
seguintes atividades que decorrerão ao longo dos 24 meses do
projeto:

Associações Juvenis (FNAJ), Rede Dypall, Centro de Estudos
Internacionais – Instituto Universitário de Lisboa, Instituto Português
do Desporto e Juventude (IPDJ), Centro de Juventude de Lisboa
(CJL), e a Câmara Municipal de Santarém.
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS | 28

BALANÇO DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO
DO PROJETO

Marcado pela pandemia da doença COVID-19, 2020 foi um ano de Em relação à comunicação, estão previstas serem realizadas, até
novas adaptações a uma realidade digital, no seu todo, que ao término do projeto, 12 notícias, e foi já publicada 1 notícia no
rapidamente levou a que as atividades do projeto fossem Website da AIDGLOBAL, anunciando o arranque do projeto.
concretizadas online, como foi o caso da preparação da atividade
relativa à Campanha “Bora Lá, Sai do Sofá” ― Presidenciais 2021,
realizada nos últimos dois meses do ano, bem como o planeamento

para a criação da página de Instagram do projeto, intitulada por
“ActGlobal_Jovens na Política”.
Em termos de comunicação do projeto “Jovens na Política —
Participar para a Cidadania Global (2ª Edição)”, apresentamos as
estatísticas de acesso relativas ao número de publicações nas
Redes Sociais da AIDGLOBAL (FB, IG e IN) e do projeto (FB), de
notícias divulgadas no Website da AIDGLOBAL e, foi ainda
promovida e divulgada pela Newsletter (trimestral) da Organização,
durante o ano de 2020.

Apesar de o projeto se ter iniciado em setembro de 2020 e
arrancado com a reunião com os parceiros do projeto no mês
seguinte, procurou-se, ao longo do ano, alimentar e destacar no
Facebook do projeto notícias e informações relevantes que
suscitassem, nos(as) jovens mais interesse pelas questões

Nas Redes Sociais do projeto, mais especificamente no Facebook,
contabilizaram-se, no total, 27 publicações que alcançaram 2 479
pessoas e que somam 188 “gostos” e 275 interações.
No

que

concerne

às

Redes

Sociais

da

AIDGLOBAL,

nomeadamente ao Facebook, foram alcançadas 2 445 pessoas,
resultantes de 190 “Gostos” e 275 interações.
A página do projeto, publicada no Website da AIDGLOBAL,
alcançou 176 visualizações. Nele foi publicada 1 notícia que, em
conjunto, totalizam 18 visualizações de páginas únicas, como se
pode constatar na tabela que se apresenta seguidamente. Importa,
ainda, referir que foi enviada, em massa, 1 Newsletter da
AIDGLOBAL alcançando um universo de 7 019 pessoas.
No que respeita aos Media, o projeto não foi promovido junto da
comunicação social, uma vez que as atividades do projeto
iniciam-se, somente, em janeiro de 2021, com a atividade “Bora Lá,
Sai do Sofá” ― Presidencias, 2021.

políticas, em torno de temas relevantes como os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS), de modo a combater a
ausência da sua participação nas decisões políticas.
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SISTEMATIZAÇÃO DO IMPACTO DO PROJETO

Resultados alcançados durante o ano de 2020, através da divulgação do projeto, quer pelos canais de comunicação dos “Jovens na
Política - Participar para a Cidadania Global (2ª Edição)”, quer pela AIDGLOBAL.

RESULTADOS JÁ ALCANÇADOS

Media

Nº TOTAL DE NOTÍCIAS

Notícias divulgadas na
Comunicação Social

0

Nº TOTAL DE
PUBLICAÇÕES

Nº TOTAL DE
GOSTOS
VISUALIZAÇÕES

Nº TOTAL DE
ALCANCE

Nº TOTAL DE
INTERAÇÕES
IMPRESSÕES

27

188

2 479

IN - 275

Nº TOTAL DE
PUBLICAÇÕES

Nº TOTAL DE
GOSTOS
VISUALIZAÇÕES

Nº TOTAL DE
ALCANCE

Nº TOTAL DE
INTERAÇÕES
IMPRESSÕES

Facebook

28

190

2 445

IN - 275

TOTAL

28

190

2 445

IN - 275

REDES SOCIAIS DOS JNP

Facebook
TOTAL

REDES SOCIAIS DA
AIDGLOBAL

Nº TOTAL DE
PUBLICAÇÕES

Nº TOTAL DE VISUALIZAÇÕES DE PÁGINAS ÚNICAS

Página do Projeto

1

176

Notícias do Projeto

1

18

TOTAL

2

194

Nº TOTAL DE ENVIOS

Nº TOTAL DE PESSOAS ALCANÇADAS

1

7019

WEBSITE DA AIDGLOBAL

CRM DA AIDGLOBAL

NEWSLETTER
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AGRADECIMENTOS

O projeto “Jovens na Política — Participar para a Cidadania Global” (2ª Edição) só tem sido possível graças ao apoio constante de
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Queremos, assim, agradecer às entidades que abaixo apresentamos.
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“Da Escola para o Mundo — Agir, Incluir e Transformar”
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DA ESCOLA PARA O MUNDO – AGIR, INCLUIR, TRANSFORMAR
Localização: Porto Santo
Duração: De 1 de setembro de 2019 a 31 de agosto de 2022 (36
meses)
Contexto: É um Plano de Ação de Educação para a Cidadania • Aulas de Cidadania e Desenvolvimento, em três turmas do 8º (ano
desenvolvido pela AIDGLOBAL, em parceria com a Escola Básica e letivo 2019/2020) e do 9.º (ano letivo 2020/2021), com a
Secundária Professor

Dr.

Francisco

Freitas

Branco,

Porto metodologia da Filosofia para Crianças e Jovens;

Santo. Este Plano de Ação tem como destinatários principais alunos • Construção da Horta e Quinta Pedagógicas e participação

do 3º Ciclo, no entanto, as atividades são estendidas a toda a voluntária de elementos da comunidade;
escola e comunidade educativa e local.
• Abertura da escola à comunidade em encontros de voluntariado,
O projeto enquadra-se na Estratégia Nacional de Educação para a
Cidadania.

ao sábado, em sinergia com outro projeto da Escola “Educar para
Cooperar — Vestir um Sorriso”;
• Assinatura de Protocolo com a Associação de Produtores do

Os objetivos são promover competências de Cidadania nos Porto Santo com vista a criar sinergias com a Horta e Quinta
estudantes do 3º Ciclo do Porto Santo e refletir e agir em prol dos Pedagógicas;
Direitos Humanos e do Desenvolvimento Sustentável, envolvendo
os atores da comunidade educativa e local do Porto Santo.
Atividades realizadas em 2020:
- Continuação da oficina de formação “Da Escola para o Mundo ―

• Audiência com o Município do Porto Santo, propondo a adesão da
cidade à Associação Internacional de Cidades Educadoras.
O documento entregue ao Município foi aprovado pelo Conselho da
Comunidade Educativa da Escola;

Agir, Incluir, Transformar” dirigida aos docentes do 8º ano (ano • Encontro “Pais com chá” sobre o tema: «Lanches Saudáveis:
como "convencer" os filhos?»;
letivo 2019/2020);
- Implementação de 3 microprojetos interdisciplinares de Educação • Encontro “Pais com chá” sobre o tema “Participação dos
para a Cidadania, junto de turmas do 8º ano, no contexto do familiares na vida escolar – Voluntariado”;
trabalho prático da formação, sobre os seguintes temas: Pobreza, • Organização de equipas de trabalho para o desenvolvimento do
Ambiente e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e trabalho interdisciplinar ao nível da Educação para a Cidadania
Voluntariado (ano letivo 2019/2020);

junto das turmas de 9º ano (ano letivo 2020/2021);

- Reunião com a FGS e a UCP para conhecer os resultados do • Duas newsletters “Escola Mais”.
questionário de diagnóstico aplicado aos alunos do 8º e 9º anos
sobre competências de Cidadania;

O Plano de Ação é promovido pela AIDGLOBAL, em parceria com

- Reuniões da Equipa Implementadora, composta por sete a Escola B+S do Porto Santo. Enquadra-se no Programa Cidadãos
professores, um assistente operacional, uma psicóloga, um Ativ@s

(EEA

Grants),

gerido

pela

Fundação

Calouste

encarregado de educação, quatro alunos e um representante da Gulbenkian e Fundação Bissaya Barreto, através do projeto
AIDGLOBAL;

Educação para a Cidadania, implementado pela Fundação Gonçalo

- Participação na reunião do Painel Consultivo do Projeto “Educação da Silveira e pelo Centro.

para a Cidadania”;
- Animação de recreios com a presença de professores-animadores
e o recurso a dinâmicas cooperativas, entre elas:
• Jogos matemáticos, educação ambiental, macramé/corte e
recorte, atividades desportivas, origami e diálogo com os alunos;
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Fórum de Encarregados de Educação, realizado em dezembro, 2020. Foto: AIDGLOBAL

Horta escolar. Foto: Escola B+S do Porto Santo
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BALANÇO DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO
DO PROJETO
Devido à pandemia da doença COVID-19, o projeto teve que ser uma mudança na maneira como comunicamos e como nos
reajustado à nova realidade, bem como tudo o que se refere à relacionamos com o público-alvo que queremos alcançar. Estas
comunicação do projeto, que passou a ser essencialmente realizada transformações criaram novos desafios e novas formas de
de modo digital.
Neste documento são apresentadas as estatísticas relativas às
publicações difundidas pelos meios de comunicação aos quais o
projeto “Da Escola para o Mundo - Agir, Incluir, Transformar” foi
promovido, nomeadamente pelo Facebook do projeto, pelo
Facebook e Newsletter da Escola B+S do Porto Santo, pelo Website
e Redes Sociais da AIDGLOBAL (FB, IG e Youtube) e, por fim,
pelos Media.
Os dados sobre o balanço de comunicação referem-se ao ano de
2020.
Em relação à comunicação, estão previstas em candidatura a
realização de 12 notícias no Website da AIDGLOBAL. No primeiro

ano foram realizadas e publicadas 3, e no segundo ano, 2020, foram
realizadas 2, alcançando o objetivo.
Em 2020 foram realizadas 6 publicações na página de Facebook do
projeto, alcançando 805 pessoas resultantes de 80 “Gostos” e 29
interações.

comunicação. A internet e outras novas tecnologias digitais estão a
mudar prática de comunicar, mas também a maneira de pensar.
Estes fatores foram determinantes para aumentar o tráfego das
páginas das Redes Sociais AIDGLOBAL que, por sua vez, permitiu

alcançar mais pessoas. Estas são algumas das razões pelas quais o
projeto

tem vindo a ganhar visibilidade nas Redes Sociais da

AIDGLOBAL. E através delas, já conseguiu alcançar 6 051 pessoas
resultantes de 12 publicações refletidas em 157 “Gostos”, 113
visualizações, 554 interações e 1 384 impressões.
Relativamente à página do projeto e às 2 notícias publicadas e
divulgadas no Website da AIDGLOBAL, foram utilizadas métricas de
análise que, em conjunto, permitiram contabilizar o número total de
visualizações de páginas únicas, ou seja, 125 visualizações, como

se pode verificar na Tabela apresentada já de seguida.
Foram realizados ainda 2 comunicados de imprensa enviados para
os meios de comunicação social da Região Autónoma da Madeira.
Focados mais num trabalho qualitativo que quantitativo, os Media
publicaram 8 notícias que muito contribuiram para dar a conhecer o

Não sendo possível contabilizar o alcance e o número de interações projeto a um maior número de pessoas. Destacam-se os seguintes
da página do Facebook da Escola B+S do Porto Santo, as métricas meios de comunicação social da Região Autónoma da Madeira:
utilizadas para medir o seu impacto foram o número de publicações

•

Diário de Notícias da Madeira;

•

Jornal de Notícias da Madeira;

e de “Gostos” alcançados durante o ano de 2020, que superaram o
número de publicações da página de Facebook do projeto.

O Facebook da Escola B+S do Porto Santo fechou o ano com 31 •

Rádio Praia;

publicações resultantes de 611 “Gostos”. A acrescentar a este •
positivo balanço, estão previstas em candidatura 4 Newsletters,
•
sendo que foram já realizadas e promovidas pela Escola duas

Rádio Calheta;

Newsletters denominadas “Escola Mais”, como também foram •

RTP Madeira.

Rádio Santana;

divulgadas na página do projeto no Website da AIDGLOBAL.
A pandemia levou a um aumento significativo de utilizadores, das
interligações e da utilização das Redes Sociais, que têm levado a
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SISTEMATIZAÇÃO DO IMPACTO DO PROJETO
Resultados alcançados durante o ano de 2020, através da divulgação do projeto, quer pelos canais de comunicação da “Escola para o
Mundos”, da Escola B+S do Porto Santo, da AIDGLOBAL, quer pelos meios de comunicação social.

RESULTADOS JÁ ALCANÇADOS
MEDIA

Nº TOTAL DE NOTÍCIAS

Notícias divulgadas na
Comunicação Social - PT

8
Nº TOTAL DE
PUBLICAÇÕES

Nº TOTAL DE
GOSTOS
VISUALIZAÇÕES

Nº TOTAL DE
ALCANCE

Nº TOTAL DE
INTERAÇÕES

Facebook EpM

6

80

805

29

TOTAL

6

80

805

29

Nº TOTAL DE
PUBLICAÇÕES

Nº TOTAL DE
GOSTOS
VISUALIZAÇÕES

Nº TOTAL DE
ALCANCE

Nº TOTAL DE
INTERAÇÕES
IMPRESSÕES

31

611

-

-

REDES SOCIAIS DA ESCOLA
PARA O MUNDO

REDES SOCIAIS DA ESCOLA
BÁSICA E SECUNDÁRIA DO
PORTO SANTO

Facebook
NEWSLETTER

Nº TOTAL DE ENVIOS

Newsletter da “Escola Mais”

2
Nº TOTAL DE
PUBLICAÇÕES

Nº TOTAL DE
GOSTOS
VISUALIZAÇÕES

Nº TOTAL DE
ALCANCE

Nº TOTAL DE
INTERAÇÕES
IMPRESSÕES

Facebook

6

118

5 403

IN - 554

Instagram

3

36

648

IM - 766

Youtube

3

3 | 113

-

IM - 582

TOTAL

12

157 | 113

6 051

IN - 554 | IM - 1 348

REDES SOCIAIS DA
AIDGLOBAL

Nº TOTAL DE
PUBLICAÇÕES

Nº DE VISUALIZAÇÕES DE PÁGINAS ÚNICAS

Página do Projeto

1

92

Notícias do Projeto

2

33

TOTAL

3

125

COMUNICADOS DE
IMPRENSA

Nº TOTAL DE ENVIOS

DESTINATÁRIOS

2

6

Rádio Praia, DN Madeira, JM Madeira

WEBSITE DA AIDGLOBAL
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O projeto “Da Escola para o Mundo — Agir, Incluir, Transformar” só foi possível ser realizado graças ao apoio constante de diversas
instituições, entidades públicas e privadas, que permitiram que as atividades previstas alcançassem os resultados esperados,
independentemente dos condicionalismos externos que obrigaram a novos reajustes para o cumprimento do projeto durante o ano 2020.
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“Porto Santo Sem Lixo Marinho”
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PORTO SANTO SEM LIXO MARINHO
Localização: Porto Santo e Madeira
Duração: De 1 de setembro de 2020 a 28 de fevereiro de 2022

O planeamento do projeto incluíu a visão estratégica sobre as

(18 meses)

seguintes atividades:

Contexto: A AIDGLOBAL desenvolve um trabalho permanente no
Porto Santo desde 2018, sendo o local que acolhe a delegação da
Organização na Região Autónoma da Madeira.
A ilha localiza-se no Oceano Atlântico, tem 11 km de comprimento
por 6 km de largura, e a sua praia principal tem 9 km de extensão. A
diversidade e beleza das suas paisagens justificaram a candidatura
do Governo Regional da Madeira, entregue em setembro de 2019 e
aprovada em abril de 2020, a Reserva da Biosfera da UNESCO,
com o objetivo de desenvolver um território diferenciado e pioneiro
no âmbito da sustentabilidade.

- Identificar e monitorizar o fluxo e a descarga de resíduos;

Com uma população residente pouco superior a 5000 habitantes, é - Desenvolver uma aplicação web para identificar os locais críticos
uma ilha com uma ocupação turística bastante elevada, de poluição por plástico;
principalmente nos meses de verão, com mais de 500.000 dormidas - Criar um sistema de entrega voluntária de garrafas de plástico com
anuais, 50% das quais ocorrem no período balnear. Anualmente, recompensas para os utilizadores;
cerca de 8 milhões de toneladas de lixo plástico são lançadas nos
oceanos (BBC News, 2015) e 80% da poluição marinha tem origem
terrestre, com graves consequências na biodiversidade e em todo o
Ambiente.
O projeto pretende:
- Identificar o fluxo e a descarga de resíduos plásticos e otimizar a
sua gestão; - Reduzir radicalmente o volume de plásticos
descartáveis, no Porto Santo, através de uma campanha de

comunicação dirigida a todas as partes interessadas.
Em setembro de 2020 deu-se o arranque do projeto, com a
formalização dos procedimentos, reunião com os parceiros e
planeamento das atividades.
O Dia Internacional da Limpeza Costeira, 19 de setembro, foi
celebrado com uma ação de recolha de lixo marinho, tendo sido
retirados cerca de 450kg de resíduos, com a participação voluntária
de 29 adultos e 11 crianças.

- Desenvolver o Plano de Gestão Comunitária 2020/2025, de
prevenção e sensibilização, para a redução do lixo marinho;
- Criar um Selo de Qualidade para as entidades que assinarem a
carta de compromisso de envolvimento no Plano de Gestão
Comunitária;
- Reforçar e alargar a iniciativa ‘Amigos do Mar’ que promove
campanhas para recolha de lixo marinho;
- Reunir com pescadores locais, operadores turísticos e empresários
com negócios na costa para recolha e identificação de resíduos de
plástico no mar e dunas;
- Divulgar a campanha “Acabar com o plástico no mar de Porto
Santo” dirigida aos moradores e operadores de transporte turístico.
O projeto “Porto Santo Sem Lixo Marinho”, cofinanciado pelo
Programa Ambiente dos EEA Grants Portugal, é promovido
pela ANP|WWF Portugal, em parceria com a AIDGLOBAL, a ARM –
Águas e Resíduos da Madeira, S.A., o Município do Porto Santo e
a Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação,
Tecnologia e Inovação (MARE–Arditi).
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BALANÇO DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO
DO PROJETO
A comunicação do projeto “Porto Sem Lixo Marinho”, iniciado em Importa, ainda, referir que foi enviada, em massa, 1 Newsletter da
setembro de 2020, conseguiu obter os resultados esperados, e AIDGLOBAL alcançando um universo de 7 019 pessoas.
apesar da pandemia da doença COVID-19 ter criado alguns
constragimentos, tal situação não impediu que algumas das
atividades do projeto fossem desenvolvidas e devidamente
promovidas pelos Canais de Comunicação da AIDGLOBAL, dos
Parceiros, e naturalmente pelos Media.

No que respeita aos Media, o projeto foi promovido junto da
comunicação social, que resultou na publicação de 7 notícias.
Foram também realizados 2 comunicados de imprensa enviados,
quer para o Jornal o Público, quer para os Media Regionais, que

resultaram na publicação de notícias sobre as atividades de

A primeira Campanha de Limpeza do Lixo Marinho foi realizada em sensibilização para a Limpeza do Lixo Marinho na Praia do Porto
2020 no Porto Santo, e mobilizou a comunidade e autoridades Santo e a Campanha Global “Zero Plásticos na Natureza”.
locais para se envolverem, direta e indiretamente, nesta Campanha
que mereceu notoriedade e visibilidade pelos meios de

Destaca-se os seguintes meios de comunicação social:
•

comunicação regional e ao nível nacional.

Rádio Observador;

Em termos de comunicação do projeto apresentamos as estatísticas •

Jornal Digital a Ilha;

de acesso relativas ao número de publicações nas Redes Sociais •
da AIDGLOBAL (FB, IG e IN), de notícias divulgadas no Website da
•
AIDGLOBAL e foi ainda promovido e divulgado pela Newsletter

Rádio Calheta;

•

(trimestral) da Organização, durante o ano de 2020.
Em

candidatura

estão

previstas

serem

realizadas, •

aproximadamente, 12 notícias, e foi já publicada 1 notícia no
Website da AIDGLOBAL anunciando o arranque do projeto.
No que concerne, às Redes Sociais da AIDGLOBAL estão previstas

DN Notíciais da Madeira;
Link to Leaders;
Watson;

•

RFM Sapo;

•

JM Madeira;

em candidatura 21 publicações, tendo sido já divulgadas nas Redes •

Madeira Island Direct.

Sociais 8 publicações, durante ultimo semestre do ano. Destes
foram alcançadas 6 157 pessoas, resultantes de 259 “Gostos” e 275

interações e 796 impressões.
A página do projeto, publicada no Website da AIDGLOBAL,
alcançou 69 visualizações. Nele foram publicadas 1 notícia, que em
conjunto totalizam 95 visualizações de páginas únicas, como se
pode constatar na tabela que se apresenta seguidamente.
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SISTEMATIZAÇÃO DO IMPACTO DO PROJETO

Resultados alcançados durante o ano de 2020, através da divulgação do projeto pelos canais de comunicação da AIDGLOBAL.

RESULTADOS JÁ ALCANÇADOS
Media

Nº TOTAL DE NOTÍCIAS

Notícias divulgadas na
Comunicação Social

15

Nº TOTAL DE
PUBLICAÇÕES

Nº TOTAL DE
GOSTOS
VISUALIZAÇÕES

Nº TOTAL DE
ALCANCE

Nº TOTAL DE
INTERAÇÕES
IMPRESSÕES

Facebook

5

202

5 609

IN - 275

Instagram

2

57

548

IM - 628

Linkedin

1

4

-

IM - 168

TOTAL

8

259

6 157

IN - 275 | IM - 796

REDES SOCIAIS DA
AIDGLOBAL

Nº TOTAL DE
PUBLICAÇÕES

Nº TOTAL DE VISUALIZAÇÕES DE PÁGINAS ÚNICAS

Página do Projeto

1

69

Notícias do Projeto

1

26

TOTAL

2

95

Nº TOTAL DE CI

DESTINATÁRIOS

2

Jornal o Público e Media Regionais

Nº TOTAL DE ENVIOS

Nº TOTAL DE PESSOAS ALCANÇADAS

1

7 019

WEBSITE DA AIDGLOBAL

COMUNICADOS DE
IMPRENSA
Press Release
CRM DA AIDGLOBAL
NEWSLETTER
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MOVIMENTO Formiga Juju

Localização: Moçambique e Portugal
Duração: Em permanência desde 2012
Contexto: A Formiga Juju é um movimento cívico de promoção da e fomentar o processo criativo para que elas possam criar as suas
leitura e expressão criativa, fundado em Moçambique, em 2012.

Os livros da coleção de aventuras da formiga moçambicana
“A

Formiga Juju” são da autoria de Cristiana Pereira. A ilustração é

próprias histórias, valorizando os valores de solidariedade,
diversidade, criatividade, união, inclusão, participação, defesa do
meio ambiente e a

cidadania.

de Walter Zand e o design de Mia Temporário. Personagem principal Em Portugal, a AIDGLOBAL abraçou este movimento para levar a
de cinco contos infantis editados em livro, a Formiga Juju chegou mais crianças os valores da Cidadania Global através da leitura
vestida de capulana, trazendo os aromas do continente africano, para dramatizada dos contos desta formiga moçambicana, em escolas,
contribuir para uma melhor Cidadania Global!

bibliotecas municipais e livrariras em Portugal.

Em 2020, a AIDGLOBAL juntou-se, de novo, a esta família de Devido à pandemia COVID-19, a distribuição dos exemplares deste
promotores da literacia, para apoiar mais um conto infantil — novo conto infantil, junto das Escolas e Bibliotecas Municipais
“A

Formiga Juju e o Rio dos Elefantes” — que nos conta uma transitaram para o ano de 2021, uma vez que, durante o ano de

história para amar. Esta aventura tem por objetivo a sensibilização 2020, não foram possíveis de serem realizadas.
para a conservação e preservação da natureza.
O Movimento da Formiga Juju pretende alargar o acesso ao livro a
crianças com poucas possibilidades assim como promover a leitura
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“Conectando Mundos. Get in the Loop — um futuro em
equilíbrio”
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CONECTANDO MUNDOS. Get in the Loop — um futuro em equilíbrio”
Localização: Espanha, Itália e Portugal
Duração: De 1 de dezembro de 2018 a 30 de novembro de 2020
(24 meses)
Contexto: A AIDGLOBAL foi parceira da 16ª edição do projeto Enquanto ferramenta de apoio e de aprendizagem, com base na
europeu “Desarrollo de la Competencia Global através del proyecto metodologia

Aprendizagem-Serviço,

a

plataforma

online

Intercultural Online Conectando Mundos” que pretendia contribuir Conectando Mundos pretende criar uma relação próxima com
para impulsionar o desenvolvimento da competência social, cívica e professores, criando uma dinâmica de aprendizagem interessante e
intercultural, a alfabetização mediática e o pensamento crítico, nas apelativa para jovens, por forma a desenvolver a Competência
escolas, disponibilizando recursos e ferramentas para lutar contra a Global e o espírito de participação cívica.
discriminação, o racismo, a desigualdade e qualquer forma de
violência, em sala de aula. Esta edição teve o slogan “Get in the Atividades realizadas em 2020:
loop — um futuro em equilíbrio”

• Dinamização da edição “Get in the loop – um futuro em equilíbrio”,

O projeto propunha, ainda, incentivar a melhoria da qualidade

através de uma plataforma online, traduzida em 8 línguas

educativa, facultando instrumentos de trabalho e de avaliação da

(incluindo o português): envolvimento de 205 professores (35 de

Competência Global nas escolas e reforçando a colaboração entre

Portugal) e 454 turmas do 1º Ciclo ao Ensino Secundário (75 de-

estabelecimentos de ensino que promovessem a abordagem

las em Portugal).-

pedagógica colaborativa e holística, em três países europeus: Itália,
Espanha e Portugal.
O “Conectando Mundos” foi instituído, em 2004, por uma equipa de

• Duas ações de formação de curta duração, online, dirigidas a
professores, de 1 de dezembro até 24 de janeiro de 2020;
• Ferramentas para avaliar a Competência Global;

professores e profissionais da Oxfam Intermón, com o intuito de
criar uma proposta educativa inovadora na qual, desde então, • Celebração do Dia da Terra;
participaram 16 525 estudantes de 41 países diferentes. Em • Relatório final de avaliação;
Portugal, o projeto foi promovido, até ao ano letivo 2017/2018, pela
• Reuniões, nacionais e internacionais, com parceiros, para gestão
ONGD CIDAC.
do projeto.

Atualmente, após uma década, a proposta original continua a
desenvolver-se, em cada ano, com um tema diferente: direitos
laborais, alterações climáticas, migrações, cultura de paz, justiça
alimentar, entre outros.

O projeto “Conectando Mundos” foi cofinanciado pela Comissão
Europeia, através do fundo Erasmus+, e liderado pela OXFAM
Intermón. As entidades parceiras foram: AIDGLOBAL, Instituto
Politécnico de Leiria, OXFAM Itália e Espais Telemàtics (Espanha).

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.
Esta plataforma permite aos professores terem um acesso direto e
fácil a conteúdo que poderá ser adaptado para a disciplina de
Cidadania, ou outras que considerem relevantes.
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BALANÇO DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO
DO PROJETO

Apesar da pandemia da doença COVID-19, o projeto “Conectando A página do projeto, publicada no Website da AIDGLOBAL,
Mundos - Get in Loop” foi cumprido com os objetivos esperados, alcançou 105 visualizações. Nele foram publicadas 4 notícias, que
uma vez que foi desenvolvido e dinamizado através de uma em conjunto totalizam 570 visualizações de páginas únicas.
Plataforma Online que facilitou a interação entre professores(as) e
alunos(as), bem como toda a sua comunicação que foi realizada
digitalmente, na sua totalidade. Mesmo com os constragimentos

existentes, conseguimos manter o plano de comunicação em curso
e as principais atividades foram divulgadas tanto pelos canais de
comunicação da AIDGLOBAL como através do Website do projeto.

No que concerne às Redes Sociais da AIDGLOBAL foram
alcançadas 26 333 pessoas, resultantes de 16 publicações que
somam 951 “Gostos”, 2 096 interações e 1 809 impressões.
Quanto à Newsletter AIDGLOBAL foram enviadas em massa 4
Newsletters, alcançando um universo de 22 507 pessoas.

Os canais de comunicação utilizados pela AIDGLOBAL para Abaixo, apresenta-se a tabela que constata os resultados
promover e divulgar o projeto foram as Redes Sociais, Facebook e alcançados durante o ano de 2020, através da divulgação do projeto
Instagram; o Website e a Newsletter (Trimestral ) da AIDGLOBAL.

pelos canais de comunicação da AIDGLOBAL.

Em relação à comunicação, estavam previstas 8 notícias e foram
realizadas e publicadas 4 notícias no Website da AIDGLOBAL.

SISTEMATIZAÇÃO DO IMPACTO DO PROJETO

RESULTADOS JÁ ALCANÇADOS
Nº TOTAL DE
PUBLICAÇÕES

Nº TOTAL DE
GOSTOS
VISUALIZAÇÕES

Nº TOTAL DE
ALCANCE

Nº TOTAL DE
INTERAÇÕES
IMPRESSÕES

Facebook

9

864

23 311

IN - 2 096

Instagram

7

87

3 022

IM – 1 809

TOTAL

16

951

26 333

IN - 2 096 | IM - 1 809

REDES SOCIAIS DA
AIDGLOBAL

Nº TOTAL DE
PUBLICAÇÕES

Nº DE VISUALIZAÇÕES DE PÁGINAS ÚNICAS

Página do Projeto

1

105

Notícias do Projeto

4

143

TOTAL

5

570

Nº TOTAL DE ENVIOS

Nº TOTAL DE PESSOAS ALCANÇADAS

4

22 507

WEBSITE DA AIDGLOBAL

CRM DA AIDGLOBAL
NEWSLETTER
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“Educar para Cooperar — Porto Santo e Madeira”

Baú pedagógico “Navegar pela Cidadania Global”. Foto: Pedro Menezes.
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EDUCAR PARA COOPERAR — PORTO SANTO E MADEIRA
Localização: Porto Santo e Madeira
Duração: De julho de 2018 a outubro de 2020 (28 meses)
Contexto: A Educação para o Desenvolvimento, sendo uma das • Ação de formação sobre ED e Gestão de Projeto para as
áreas temáticas da Educação para a Cidadania, permite a

entidades vencedoras do concurso "Educar para Cooperar - Agora

“consciencialização e a compreensão das causas dos problemas do

Tu!";

desenvolvimento e das desigualdades a nível local e mundial, num • Vídeo de apresentação dos projetos vencedores do projeto
contexto de interdependência e globalização, com a finalidade de “Educar para Cooperar — Agora Tu!”;Publicação do Estudo “(Re)
promover o direito e o dever de todas as pessoas e de todos os

descobrimentos: resgatar a voz do “outro”;

povos a participarem e contribuírem para um desenvolvimento
integral e sustentável” (DGE).
A 9ª edição deste projeto pretendeu sensibilizar, empoderar e
capacitar crianças, jovens, adultos e organizações da sociedade civil
das ilhas do Porto Santo e Madeira para a mobilização em torno do
Desenvolvimento Sustentável, da Cooperação entre Povos e
Culturas e dos Direitos Humanos. Num mundo cada vez mais
globalizado e interdependente, a erradicação da pobreza e a
necessidade de um desenvolvimento sustentável são preocupações • Criação do baú pedagógico “Navegar pela Cidadania Global”

reconhecidas por toda a comunidade internacional e nacional.
Em 2020 foram realizadas as seguintes atividades, no Porto
Santo, em colaboração com os parceiros do projeto:
• Tertúlia com o visionamento de excerto de documentário:
“Encontro de Línguas e Culturas”, na Biblioteca Municipal do Porto
Santo;
• Exposição e ação de sensibilização sobre os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) dirigida a funcionários
públicos e atores políticos do Município do Porto Santo;
• Documento orientador com propostas que visam a promoção da
Cidadania Global na Região Autónoma da Madeira;
• Ação de formação para docentes “A articulação da Cidadania
Global com o currículo - estratégias para uma Educação
Transformadora” (50h), no Funchal, acreditada pelo Centro de
Formação do SPM;

dirigido aos professores dos vários ciclos de ensino para
trabalharem, com os seus estudantes, as questões do respeito e
tolerância pela diversidade cultural e dos Direitos Humanos, a
partir de uma reflexão crítica sobre a História de Portugal nos séc.
XV e XVI, à luz da Educação para o Desenvolvimento e a
Cidadania Global;
• Realização de vídeo sobre o serviço educativo da Casa
Colombo-Museu do Porto Santo, em particular, das atividades de
promoção da Cidadania Global;

• Conferência final intitulada “Direitos Humanos e Solidariedade
entre Povos e Culturas - Apresentação de recursos educativos
para trabalhar em História”.
O projeto foi cofinanciado pelo Camões, Instituto da Cooperação e
da Língua, I.P. e teve como parceiros o Município do Porto Santo, a
Vice-Presidência do Governo Regional da Madeira e o Centro de
Formação do Sindicato dos Professores da Madeira.

• Planificação da integração das temáticas de ED em 11 turmas da
Região Autónoma da Madeira;
• Realização do concurso "Educar para Cooperar - Agora Tu!" que
atribuiu 6 prémios e 1 menção honrosa a projetos de Educação
para o Desenvolvimento e a Cidadania Global (EDCG)
desenvolvidos no Porto Santo e na Madeira;
Formação de professores, no Funchal. Foto: AIDGLOBAL.
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Tertúlia “Encontro de Línguas e Culturas” realizado em janeiro, 2020. Foto: AIDGLOBAL

Exposição sobre os ODS no Município do Porto Santo. 09.10.2020. Foto: AIDGLOBAL
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BALANÇO DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO
DO PROJETO
Neste documento são apresentadas as estatísticas relativas às O projeto foi disseminado pela Região, através dos Media, que
publicações difundidas pelos meios de comunicação nos quais o muito contribuíram para dar a conhecer o projeto a um maior número
projeto “Educar para Cooperar - Porto Santo e Madeira”, 9ª Edição, de pessoas. 8 foram as notícias publicadas pelos Media e
foi promovido. Os canais de comunicação utilizados foram as Redes destacam-se os seguintes meios de comunicação:
Sociais da AIDGLOBAL (FB, IG, IN e Youtube), o Website e
Newsletter (trimestral) da AIDGLOBAL e, por fim, divulgado pelos
Media.

•

Diário de Notícias da Madeira;

•

Jornal de Notícias da Madeira.

Os dados sobre o balanço de comunicação referem-se ao ano de Nas Redes Sociais da AIDGLOBAL foram alcançadas no total 11
2020.

441 pessoas, o que representa a quantidade de contas únicas que

Em relação à comunicação, no ultimo ano do projeto, 2020, foram viram as publicações referentes ao projeto. Este número é o
realizadas e publicadas 6 notícias no Website da AIDGLOBAL que resultado de 42 publicações, que somam 1 086 “Gostos”, 812
alcançaram apenas 18 visualizações, já a página do projeto interações no Facebook e o total 2 896 impressões.
“Educar para Cooperar” alcançou 56 visualizações. Em conjunto Importa ainda referir que foram enviadas em massa 3 Newsletters
totalizam 76 visualizações de páginas únicas, durante este ano.

da AIDGLOBAL alcançando um universo de 15 424 pessoas.

Quanto aos comunicados de imprensa previstos, foi alcançado o

número esperado, nomeadamente 2, devidamente enviados para os
principais meios de comunicação social da Região Autónoma da
Madeira.
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SISTEMATIZAÇÃO DO IMPACTO DO PROJETO

Resultados alcançados durante o ano de 2020, através da divulgação do projeto pelos canais de comunicação da AIDGLOBAL e pela
comunicação social.

RESULTADOS JÁ ALCANÇADOS

Media

Nº TOTAL DE NOTÍCIAS

Notícias divulgadas na
Comunicação Social

8

Nº TOTAL DE
PUBLICAÇÕES

Nº TOTAL DE
GOSTOS
VISUALIZAÇÕES

Nº TOTAL DE
ALCANCE

Nº TOTAL DE
INTERAÇÕES
IMPRESSÕES

Facebook

18

312

9 891

IN - 812

Instagram

6

93

1 550

IM - 1 763

Linkedin

1

-

-

IM - 129

Youtube

17

681

-

IM - 1094

TOTAL

42

1 086

11 441

IN - 812 | IM - 2 986

REDES SOCIAIS DA AIDGLOBAL

Nº TOTAL DE
PUBLICAÇÕES

Nº TOTAL DE VISUALIZAÇÕES DE PÁGINAS ÚNICAS

Página do Projeto

1

58

Notícias do Projeto

6

18

TOTAL

7

76

Nº TOTAL DE CI

DESTINATÁRIOS

2

Meios de Comunicação Social da Região Autónoma da
Madeira

Nº TOTAL DE ENVIOS

Nº TOTAL DE PESSOAS ALCANÇADAS

3

15 424

WEBSITE DA AIDGLOBAL

COMUNICADOS DE IMPRENSA

Press Release

CRM DA AIDGLOBAL
NEWSLETTER
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No âmbito do projeto “Educar para Cooperar — Porto Santo e Madeira”, a 9ª edição só foi possível graças ao apoio inquestionável das
diversas entidades públicas e privadas que permitiram que as iniciativas promovidas pela AIDGLOBAL obtivessem resultados bastante
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FORMAÇÕES / WORKSHOPS REALIZADOS 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 2020
destaca-se a ação de formação “Migrações, Desenvolvimento e Direitos Humanos” dirigida a funcionários públicos da Região
Autónoma da Madeira (R.A.M.), realizada entre 18 e 20 de novembro de 2020, no Funchal.

Formação sobre Migrações. Funchal, Madeira. 18, 19 e 20 de novembro, 2020
A iniciativa teve como objetivo sensibilizar para a inclusão dos imigrantes na sociedade de acolhimento, tendo consistido em momentos
de reflexão e partilha em torno de temas como Migrações (Voluntárias e Forçadas), Desenvolvimento (Cooperação, Codesenvolvimento,
Educação para o Desenvolvimento, …), Participação Cidadã e Direitos Humanos (Preconceitos e estereótipos, discriminação, …).
Como promover a cooperação, participação e educação em prol da inclusão foi umas das principais questões trabalhadas pelo grupo de
oito formandos, composto por funcionários públicos dos Municípios do Funchal, Ribeira Brava, Calheta e Santana, e uma funcionária
da Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira (AMRAM).

A ação foi enriquecida com o contributo de diversos convidados, entre eles: a pedagoga e especialista em Relações
étnico-raciais, Polyane Vreekamp, o Presidente da Associação Cultural e Recreativa dos Africanos na Madeira (ACRAM), Augusto
Mané, a Presidente do Centro Russo de Cultura e Formação “Pushkin”, Anna Pogrebtsova e o Professor na Escola Básica do 2.º e 3.º
Ciclos da Torre, autor e formador na área da interculturalidade, José Xavier Dias.
A AMRAM e a QUALIFICAR F.P. — Formação, Educação, Consultoria e Serviços, Unipessoal foram as entidades promotoras e a
AIDGLOBAL a formadora.
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REPRESENTAÇÕES INSTITUCIONAIS
Grupos de Trabalho Plataforma Portuguesa das ONGD
Localização: Portugal
Contexto: A AIDGLOBAL participa em dois grupos de trabalho
(GT): 1º) Grupo de Trabalho de Educação para o Desenvolvimento
e Cidadania Global (EDCG) composto por cerca de dez ONGD,
que se reúnem mensalmente para partilhar boas práticas e debater
questões estratégicas, conceptuais e políticas associadas à EDCG,

a fim de reforçar o seu papel na sociedade.
2º) Grupo de Trabalho AID Watch composto por 5 ONGD, que
reúnem mensalmente para partilhar boas práticas e debater questões estratégicas, conceptuais e políticas relativamente a fundos e
financiamentos ao desenvolvimento.
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FORMAÇÕES EXTERNAS E OUTRAS PARTICIPAÇÕES
Durante o ano de 2020, significativamente atípico, e apesar da pandemia da doença COVID-19 que nos obrigou adaptar a uma nova
realidade com grandes desafios, sobretudo tecnológicos, que, de um dia para o outro, tornou a nossa relação mais próxima e necessária
com a era digital, em que as plataformas digitais são cada vez mais imprescindíveis para o trabalho da Organização, e com todas as
dificuldades inerentes a esta situação pandémica, não impediu a AIDGLOBAL de continuar apostar na capacitação da sua equipa
executiva, incentivando os(as) seus(as) colaboradores(as), a participarem em formações externas e internas, sobretudo em formato online,
nas mais variadas áreas, a saber.
• Webinar

• Conferência

“Hora Pro Bono - Privacidade e segurança de dados

"Media Relations para ONGD"

pessoais”
Data: 30 de abril

Datas: 19, 21, 26 e 28 de maio
Entidades Promotoras: Plataforma Portuguesa das ONGD e All

Entidade Promotora: Grace - Empresas Responsáveis

Comunicação

————————————————————————————-

————————————————————————————-

• Master Class

• TrustLaw Webinar

“Desafios de Fundraising em tempos de Covid-19”

“Questões de Direito Laboral no âmbito do COVID-19”

Data: 12 de maio

Data: 20 de maio

Entidade Promotora: Be Responsible - Formação Com Sentido

Entidade Promotora: Plataforma Portuguesas das ONGD,

————————————————————————————• Webinar
“Como ser uma marca vencedora no novo normal”
Data: 14 de maio

Entidade Promotora: Hill + Knowlton Portugal | E Brain Chain

oferecido pela Fundação Thomson Reuters
————————————————————————————• Workshop
“ABC do Voluntariado Corporativo”

Data: 26, 27 e 29 de maio

WPP

Entidade Promotora: Be Responsible - Formação Com Sentido

————————————————————————————-

————————————————————————————-

• Conferência

• Webinar

“ODS & Young Goals”

“Soluções Digitais”

Data: 14 de maio

Data: 27 de maio

Entidade Promotora: IPDJ - Instituto Português do Desporto e

Entidades Promotoras: Plataforma Portuguesa das ONGD |

Juventude, I.P.

IDC | Knowledge Inside |Digital Democracy

————————————————————————————-

————————————————————————————-
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FORMAÇÕES EXTERNAS E OUTRAS PARTICIPAÇÕES (cont.)
• Ciclo de Webinars - Respostas em Tempos de Pandemia

• Webinar

"Como comunicar com eficácia no contexto da crise da

"Jornadas de Educação para o Desenvolvimento”

Covid-19?"

Datas: 17 de outubro

Data: 27 de maio | (4ª Sessão)

Entidades Promotoras: Camões - Instituto da Cooperação e

Entidades Promotoras: Plataforma Portuguesa das ONGD e

da Língua, I.P. | Plataforma Portuguesa das ONGD | Ministério

All Comunicação

da Educação

————————————————————————————-

————————————————————————————

• Webinar

• Formação Online

"Estratégias e Perspetivas no trabalho com as comunidades "Marketing Digital para ONGD”
ciganas"
Datas: 5 de junho

Datas: 16 e 17 de dezembro
Entidades Promotoras: Plataforma Portuguesa das ONGD |

Entidade Promotora: ANIMAR

All Comunicação

————————————————————————————-

————————————————————————————-

• Webinar
"Participação no Setor Privado na Cooperação em Portugal"
Datas: 22 de junho
Entidades Promotoras: Plataforma Portuguesa das ONGD |
Luis Mah e Luís Pais Bernardo da Oficina Globa - @ CESA ISEG
————————————————————————————-
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RESUMO
A Cooperação para o Desenvolvimento é uma prioridade da As iniciativas previstas no programa “Passaporte para a Leitura”, no
AIDGLOBAL, em Moçambique, onde os valores da solidariedade e qual se incluem as “Animações da Leitura”, “Kula na Wu Djondza —
do respeito pelos direitos humanos e fundamentais se refletem nos Crescer a Ler” e as monitorias da “Rede de Bibliotecas Escolares do
projetos e iniciativas executados pela Organização, em estreita Distrito do Chibuto”, estão momentaneamente paradas, uma vez
parceria com as autoridades locais, nomeadamente no distrito do que envolvem a concentração de pessoas no mesmo espaço. As
Chibuto, província de Gaza, onde, desde 2009, conta com uma inaugurações
Delegação.

das

escolinhas

comunitárias,

previstas

no

projeto “Educadores em Movimento - Uma Educação Itinerante para

Em matéria de Cooperação, a AIDGLOBAL tem-se concentrado,

sobretudo, em promover uma Educação de Qualidade (ODS 4) com

a Primeira Infância” foram, também, adiadas, não havendo, ainda,
data para a sua realização.

enfoque no acesso ao livro, incentivo à leitura para que contribuam Diversas iniciativas da Organização visam o empoderamento de
para a redução dos níveis de iliteracia existentes, através da criação grupos vulneráveis, como é o caso das mulheres e das meninas,
e equipamento de bibliotecas, atividades de animação da leitura e assegurando que estas tenham voz nos processos de tomada de
capacitação de técnicos bibliotecários e professores, através do seu decisão e no acesso à educação, com vista ao exercício pleno de
programa.

cidadania e à inclusão de uma sociedade com práticas cada vez

Apostando numa educação inclusiva, equitativa, eficiente, eficaz e
inovadora, capaz de garantir o enriquecimento e a difusão da Língua
Portuguesa e Changana como veículo de constante aprendizagem e

mais educativas e sustentáveis, onde a AIDGLOBAL tem vindo a
desempenhar um papel fundamental no combate aos elevados
índices de iliteracia, no distrito do Chibuto, província de Gaza.

de maior acesso ao conhecimento, a AIDGLOBAL tem vindo a Em Moçambique, os beneficários diretos dos projetos implantados
combater também a desiguldade de género que ainda se faz sentir pela AIDGLOBAL são as crianças em idade pré-escolar; crianças e
em Moçambique, sobretudo, nas mulheres e meninas que vivem em jovens de todos os níveis de ensino; professores(as) e educadores
espaços rurais que estão frequentemente em desvantagem. (as), mulheres (Jovens grávidas e Mamãs) e técnicos bibliotecários.
Promover o direito à Educação e apoiar a realização da Educação
para este grupo-alvo é, também, um dos seus maiores desafios.

A AIDGLOBAL tem vindo a trabalhar há 11 anos para o
cumprimento da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável,

Entre os obstáculos no caminho das mulheres e meninas na sobretudo, no que se refere ao ODS 4, com uma visão global, mas
capacidade de exercerem o seu direito de participação na com o alcance de soluções locais, atendendo às comunidades do
sociedade e de beneficiar da Educação, estão a pobreza, o distrito do Chibuto, onde rexiste a necessidade de melhorar a

isolamento geográfico, a condição de minoria, deficiência, o qualidade de vida da população local, reduzindo a desigualdade no
casamento precoce e a gravidez, violência de género e atitudes acesso ao livro, criando bibliotecas escolares, e, ainda, investindo
tradicionais sobre o status e o papel das mulheres. E, é nesse na Educação para a Primeira Infância.
sentido, que a AIDGLOBAL está comprometida com a promoção da
Educação através dos “livros e da capacitação das mulheres
enquanto educadoras como

nossa bandeira de trabalho em

Moçambique” .
Com a chegada da COVID-19, houve a necessidade de repensar e
adequar formas de trabalhar, estar e atuar face à situação de

pandemia. Durante o ano de 2020, a AIDGLOBAL não pôde
continuar a exercer as suas atividades, com a normalidade habitual,
tendo vindo a recorrer a estratégias alternativas, sempre em
parceria com as autoridades locais (Serviços Distritais), para que os
projetos não parassem por completo, respeitando sempre as normas
de segurança estabelecidas pelo Governo Moçambicano.
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EQUIPA DA

EM MOÇAMBIQUE

Equipa da AIDGLOBAL em Moçambique. 2020.03.26. Foto: AIDGLOBAL

O trabalho da AIDGLOBAL em Moçambique pauta-se por uma relação de estreita
cooperação com as autoridades locais e é realizado por uma equipa empenhada e motivada,
sendo esta composta por 8 colaboradores moçambicanos e uma colaborada expatriada.
Pontualmente temos vindo a receber estagiários e voluntários que engrandecem a nossa
missão.
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“Programa Passaporte para a Leitura”
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PROGRAMA PASSAPORTE PARA A LEITURA
Localização: Distrito do Chibuto, província de Gaza, Moçambique
Duração: Em permanência desde 2008
Contexto: A AIDGLOBAL criou, em 2008, “Passaporte para a Leitura”, o seu maior programa de intervenção em Moçambique, através do
qual a AIDGLOBAL cria e equipa bibliotecas, promove atividades de sensibilização para a leitura, animação da leitura e, ainda, a
capacitação de técnicos e professores na gestão do fundo documental e dinamização da leitura .

PROJETOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA:
“Rede de Bibliotecas Escolares do Distrito do Chibuto” - cria e reforça Bibliotecas Escolares e Bibliotecas

Municipais. Até ao

momento equipámos 27 Bibliotecas Escolares e 3 Bibliotecas Municipais .
“Animação da Leitura” - projeto complementar à “Rede de Bibliotecas Escolares no Distrito do Chibuto (RBEDC)”, que pretende
capacitar os professores para a dinamização de atividades de promoção da leitura nas bibliotecas e dentro da sala de aula. Para além
disso, promove a leitura de livros e sua exploração com vista à sensibilização dos alunos para a leitura, combatendo os altos níveis de
iliteracia.
“Kula Na Wu Djondza – Crescer a Ler” - iniciativa que promove a leitura junto de jovens grávidas e mães recentes, através da narração
de contos moçambicanos, tanto em português como em língua changana, enquanto aguardam pelas consultas pré-natais e de rotina no
Hospital Rural de Chibuto.

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.
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“Rede de Bibliotecas Escolares do Distrito do Chibuto”
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REDE DE BIBLIOTECAS ESCOLARES DO DISTRITO DO CHIBUTO
(RBEDC)
Localização: Distrito do Chibuto, província de Gaza, Moçambique
Duração: Em permanência desde 2011
Contexto: Integrado no programa “Passaporte para a Leitura”, que foi possível seguir no outro contentor. E, apesar de todos os
baliza o trabalho que a AIDGLOBAL tem vindo a efetuar em constrangimentos, no dia 4 de março, chegou o nosso 5º contentor,
Moçambique, a RBEDC tem por objetivo criar e reforçar bibliotecas com mais de 35 mil livros e material escolar, para promoção da
escolares e municipais, capacitar técnicos e professores locais em literacia e incentivo à leitura, de modo a colmatar lacunas existentes.

Gestão de Bibliotecas e em Dinâmicas de Promoção da Leitura e,
por fim, de capacitar instituições e organizações locais para a gestão
e dinamização da rede de bibliotecas escolares, de modo a reforçar
e alargar a Rede de Bibliotecas Escolares do Distrito do Chibuto e,
ainda, apetrechar várias bibliotecas municipais.
A AIDGLOBAL realizou uma campanha em Portugal de recolha de
títulos maioritariamente técnicos, mas também de livros de literatura
infantojuvenil para responder, em paralelo, à demanda do distrito do
Chibuto: alargar a Rede de Bibliotecas Escolares no Distrito do

Chibuto, que conta já 3 bibliotecas municipais e 27 bibliotecas
escolares no distrito do Chibuto.
Foram precisos 3 anos de recolha de livros, transporte, limpeza e
seleção dos mesmos. Sendo apenas possível fazer esta tarefa com
o trabalho de dezenas de voluntários que, liderados pela equipa da
AIDGLOBAL, se juntaram aos fins de semana, feriados e em horário
pós-laboral, para juntos atingir o objetivo proposto.

Por força das circunstâncias atuais, muito em parte devido ao
estado de emergência que foi decretado em março pelo governo
moçambicano, vimo-nos perante uma situação de grande atraso no
desalfandegamento do contentor que esteve retido no porto de
Maputo que só chegou ao Chibuto em julho.
Atualmente, e devido à pandemia, todo o material lúdico-pedagógico
ainda não foi distribuído pela comunidade da província de Gaza para
que esta passe a ter maior acesso ao livro, com um mais amplo
número de títulos ao seu dispor, encontra-se armazenado numa
escola a aguardar que estejam reunidas as condições de saúde
pública para a sua distribuição.
Em 2020, estava previsto dar continuidade ao trabalho de
monitorização das bibliotecas criadas e apoiadas pela Organização.
Porém, no final de março de 2020, instalou-se a COVID-19,
inviabilizando qualquer atividade, obrigando ao confinamento e,
consequentemente,

ao

encerramento

dos

estabelecimentos

No entanto, o envio do contentor só foi possível com o apoio da escolares.
SCOOPE, empresa portuguesa que decidiu custear o seu envio.
Para além desta empresa, a Abreu Cargas apoiou, ao abrigo da sua
Responsabilidade Social, a remessa da carga excedente que não

Partida do 5º Contentor para Moçambique, com mais de 35 mil livros e
material escolar. Feveriro, 2020. Foto: AIDGLOBAL

Chegada do 5º Contentor ao Chibuto, com mais de 35 mil livros e
material escolar. Julho, 2020. Foto: AIDGLOBAL
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REDE DE BIBLIOTECAS ESCOLARES DO DISTRITO DO CHIBUTO
(RBEDC)

Antes da chegada da pandemia, a AIDGLOBAL teve a oportunidade Foi,

também,

dada

a

conhecer

a

primeira

versão

da

de testemunhar a concretização de um dos mais bem-sucedidos Plataforma online de Gestão de Bibliotecas, que visa apoiar a
Encontro(s) de Professores e Diretores da RBEDC - Rede de administração do acervo bibliográfico das bibliotecas já apoiadas
Bibliotecas Escolares do Distrito do Chibuto, realizada na Escola pela AIDGLOBAL. Esta ferramenta está a ser criada pela Quidgest –
Secundária do Chibuto, que contou com mais de 80 participantes — Software Plant, no âmbito da sua responsabilidade social, com o

professores bibliotecários e diretores das escolas da RBEDC, objetivo de facilitar o registo de títulos e facultar informação a todos
diretor e técnicos do Serviço Distrital da Educação, Juventude e os leitores.
Tecnologia do Chibuto, técnicos bibliotecários das bibliotecas
distritais, municipais e provinciais apoiadas pela AIDGLOBAL e,
ainda, representantes do Fundo Bibliográfico para a Língua
Portuguesa e da Rádio Comunitária do Chibuto, parceiros do projeto,
e com a colaboração de vários parceiros moçambicanos.

No Encontro, foi anunciado o alargamento da RBEDC de 27 para 30
bibliotecas escolares com a chegada de um contentor com mais de
35 mil livros e material escolar, cujo conteúdo permitirá reerguer uma
biblioteca escolar da Cidade da Beira, afetada pelo ciclone que
atingiu a região, em 2019, disponibilizando aos alunos que

No âmbito desta iniciativa, foi feito o lançamento do livro bilíngue, em frequentam os 10º, 11º e 12º anos obras de apoio, de acordo com o
português e changana, “O Grão de Milho Mágico” ou “Andzoho ya seu contexto curricular. Com a pandemia, a inauguração das 3

Masalamusu”, da autoria de Veronique Tadjo e edição da novas bibliotecas escolares não foram inauguradas em 2020, tendo
AIDGLOBAL em parceria com a Editora Falas Afrikanas. Esta obra é sido adiadas para o ano de 2021.
o primeiro de quatro títulos a serem lançados, enquadrados no
projeto “Educadores em Movimento – Uma Educação Itinerante para
a Primeira Infância”, tem como financiador principal a Fundação
Calouste Gulbenkian e cofinanciador principal o Camões – Instituto

Destaca-se neste evento, entrega de 27 bicicletas oferecidas pela
Mozambikes, empresa social moçambicana, aos professores
bibliotecários da RBEDC, de modo a facilitar a sua mobilidade.

da Cooperação e da Língua I.P.

6º Encontro de Professores da Rede de Bibliotecas Escolares do Distrito do Chibuto (RBEDC), na Escola Secundária do Chibuto. 2020.03.06. Foto: AIDGLOBAL
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ANIMAÇÃO DA LEITURA

Localização: Distrito do Chibuto, província de Gaza, Moçambique
Duração: Desde agosto de 2019 a março de 2020 (8 meses)
Contexto: A Animação da Leitura – “Promoção da Leitura no Distrito integra, foi realizado o 6º Encontro de Professores da Rede de
de Chibuto – Moçambique” é um projeto complementar à criação e Bibliotecas Escolares do Distrito de Chibuto (RBEDC) do ano letivo
dinamização da Rede de Bibliotecas Escolares no Distrito do 2020 com 64 professores e diretores e com 11 parceiros do projeto

Chibuto (RBEDC), que teve a sua 1ª edição em 2011. As atividades e/ou convidados. Inicialmente, este encontro foi calendarizado com o
de Animação da Leitura nascem enquadradas num projeto SDEJT, parceiro principal da RBEDC, para 27 de outubro de 2019.
maior - “Rede de Bibliotecas Escolares no Distrito do Chibuto – No entanto, perto da data, o SDEJT viu-se obrigado a cancelar por
Moçambique” (RBEDC), iniciado em 2011/2012, cofinanciado pelo estar perto da fase de exames da escola e das Eleições Gerais. O
Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, I.P.
Após seis edições de Animação da Leitura, subsidiadas pela

encontro foi remarcado para dia 6 de março de 2020 e realizou-se
na Escola Secundária do Chibuto.

Fundação Calouste Gulbenkian, podemos afirmar que todos os anos Neste encontro, além das várias novidades já partilhadas referentes
surgem novos desafios e imprevistos que nos obrigam a pensar em à RBEDC, nomeadamente, o lançamento do livro com leitura e
soluções e a repensar as atividades inicialmente planeadas, dramatização do livro bilíngue, em português e em changana, “O

recorrendo à capacidade criativa e resiliência que é tão necessária Grão do Milho Mágico” ou “Andzoho ya Masalamusu”, de Véronique
neste tipo de iniciativas, nomeadamente em países como Tadjo, coeditado pela AIDGLOBAL e pelas FALAS AFRIKANAS, no
Moçambique.
Infelizmente, durante o ano de 2020, não foi possível desenvolver
sessões de animação nas escolas e nas bibliotecas municipais,
devido ao contexto pandémico. Como o ano escolar em
Moçambique inicia no final de janeiro, princípios de fevereiro, a par
da pandemia COVID-19, foram fatores que impossibilitaram a
realização de mais sessões de monitorização no primeiro trimestre

do ano de 2020. No entanto, e como já referido na Rede de
Bibliotecas Escolares do Chibuto, onde a Animação da Leitura se

Castigo Tchume, Gestor da Delegação da AIDGLOBAL em Moçambique,
a ler o livro “O Grão do Milho Mágico” no 6º Encontro de Professores da
RBEDC, 2020.03.06. Foto: AIDGLOBAL

âmbito do projeto “Educadores em Movimento – Uma Educação
Itinerante para a Primeira Infância”; a chegada do 5º contentor com
livros e material escolar para reforço dos acervos das bibliotecas e
criação de novas bibliotecas; o donativo, pela Mozambikes, de 27
bicicletas para as bibliotecas que integram a RBEDC, e, por fim, o
novo software de gestão bibliotecas, no qual todos os livros serão
inseridos, permitindo uma maior comunicação entre as bibliotecas,
fez-se uma revisão dos procedimentos das bibliotecas e reforçou-se
as responsabilidades, deveres, direitos de todos os intervenientes,
tão necessários para o bom funcionamento das bibliotecas.

6º Encontro de Professores da RBEDC, Escola Secundária de Chibuto
2020.03.06. Foto: AIDGLOBAL
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KULA NA WU DJONZA – CRESCER A LER

Localização: Distrito do Chibuto, Moçambique
Duração: Desde agosto de 2019 a março de 2020 (8 meses)
Contexto: “Kula Na Wu Djondza – Crescer a Ler” é um projeto que Contudo, em 2020 a Equipa da AIDGLOBAL em Moçambique
pretende promover junto de grávidas adolescentes e de mães atualizou os cartazes elaborados na edição anterior, sobre os
recentes, entre os 16 e os 25 anos, a leitura através da narração da cuidados neonatais e a importância da leitura, elaborados em

narração de contos, tanto em português como em língua changana, português e em língua changana, com o intuito de alargar as
enquanto aguardam pelas consultas pré-natais, de rotina ou de competências das jovens mães sobre os cuidados a ter com os seus
vacinação dos seus filhos no Hospital Rural do Chibuto.
No âmbito deste projeto, é oferecido um livro a cada mãe, aquando

bebés, mesmo antes de nascerem, e sensibilizá-las mais ativamente
para a importância da leitura.

do nascimento do seu filho e quando a criança cumpre 1 ano de A AIDGLOBAL criou, ainda, uma pequena biblioteca móvel, sob a
idade, para que ela lho possa ler e com ela explorar as imagens da forma de Maleta de Leitura, disponível para usufruto das mamãs que
narrativa, incentivando-a, deste modo, à descoberta do objeto e à aguardam pelas consultas na sala de espera do Gabinete SAAJ –
promoção de competências linguísticas em português e changana, Serviço Amigo de Adolescentes e Jovens, no Hospital Rural do
línguas de escolarização.
2020 foi um ano atípico devido à doença COVID-19 marcados pela
incerteza, pelo medo, pela instabilidade, pela obrigatoriedade de um
distanciamento social e afetivo, foi necessário reposicionarmo-nos,
quebrar métodos e paradigmas e pôr à prova a nossa capacidade de
adaptação e superação.
As atividades deste projeto não foram possíveis de serem
desenvolvidas durante o ano de 2020, junto das grávidas
adolescentes e jovens mães, devido à pandemia que se instalou

Moçambique e no mundo, e uma vez instalada as atividades foram

Chibuto. Não obstante a escassez de livros adequados ao público-

alvo, uma vez que também esta atividade dependia do contentor que
foi enviado de Portugal, adquiriu-se a maleta onde se colocaram
vários livros adequados a um público adulto e vários livros de fácil
leitura, para quem não domina a leitura em português. Colocou-se
ainda o único livro bilíngue disponível no acervo da AIDGLOBAL,
“O Grão de Milho Mágico” ou “Andzoho ya Masalamusu”.
A sensibilização para o uso da maleta só poderá ser feita depois da
pandemia COVID-19, quando se retomarem as atividades do
“Kula na Wu Djondza – Crescer a Ler”.

adiadas para o ano de 2021.

Maleta de Leitura disponível na sala de espera do Gabinete do SAAJ.
2020.03.04. Foto: AIDGLOBAL
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AGRADECIMENTOS

No âmbito do programa “Passaporte para a Leitura”, os projetos que a ele estão associados, nomeadamente a “Rede de Bibliotecas
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que as atividades e as iniciativas promovidas pela AIDGLOBAL obtenham os resultados previstos e esperados. Durante o ano de 2020,
devido à situação pandémica, grande parte das atividades estiveram, momentaneamente paradas uma vez que envolvem a concentração
de pessoas no mesmo espaço. É relevante sublinhar os esforços de todos os(as) envolvidos(as) para recorrer a estratégias alternativas
para que os projetos não parassem por completo, respeitando sempre as normas de segurança estabelecidas pelo Governo Moçambicano.
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Documentais (CIDOC9, Fundo Bibliográfico da Língua Portuguesa (FBLP), FALAS AFRIKANAS, Quidgest, e Mozambikes.
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PARCEIROS EM PORTUGAL

PARCEIROS EM MOÇAMBIQUE
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“Educadores em Movimento—Uma Educação Itinerante
para a Primeira Infância”
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EDUCADORES EM MOVIMENTO - UMA EDUCAÇÃO
ITINERANTE PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA
Localização: Distrito do Chibuto, província de Gaza, Moçambique
Duração: Desde novembro de 2018 a outubro de 2021 (36 meses)
Contexto: Em 2020, foram vários os desafios que se fizeram sentir Estas Oficinas Pedagógicas focaram-se na construção e exploração
no decurso de implementação deste projeto-piloto, que aumentaram de recursos pedagógicos por parte das Educadoras em Movimento,
com a COVID-19, impossibilitando o exercício de algumas onde foram construídas bolas, cartoneras com histórias tradicionais e
atividades, sobretudo, as relacionadas com a Educação de Infância vogais, entre outros recursos construídos a partir da utilização e

Itinerante (EII), uma vez que várias instituições escolares (formais e reutilização de materiais locais, que permitiram reforçar a
informais) foram obrigadas a suspender, por tempo indeterminado, capacitação destas Educadoras no domínio de cada recurso e a
as suas instalações, devido ao contexto pandémico.
E apesar dos condicionalismos impostos, sobretudo pela pandemia
em Moçambique e no mundo, outras atividades do projeto foram
realizadas, considerando o seu balanço positivo. Foi um ano em que

relatividade pedagógica atribuída a cada recurso. Através destas
capacitações, foi ainda possível continuar a elaborar livros em
capulana e ainda a manufaturação de máscaras que foram
distribuídas para a proteção da COVID-19.

se avançou com as bases da abordagem de um Modelo de
Educação Itinerante para a Primeira Infância, destacando a
capacitação das Educadoras em Movimento, a elaboração dos

recursos pedagógicos e do currículo adequando às crianças das
Comunidades do Chibuto, para além do trabalho, em parceria e em
rede.
A Ação desenvolvida com as Educadoras em Movimento, jovens
mães, 2 por comunidade, foi preparado e liderado pela equipa da
AIDGLOBAL em Moçambique, em espaços definidos pelos
Conselhos de Gestão Comunitária, em regime de rotatividade, para a
realização de 16 Oficinas Pedagógicas, ocorridas em diferentes
períodos do ano, 8 Oficinas Pedagógicas em março, setembro e

outubro e mais 8 Oficinas Pedagógicas desenvolvidas entre abril e
agosto do ano precedente.

Produção de Máscaras para proteção da COVID-19, Chibuto, 2020.04.29.
Foto: AIDGLOBAL

Estas dinâmicas estavam previstas serem implantadas junto das
crianças, nas Escolinhas Comunitárias, porém, e devido à situação

da COVID-19, estão momentaneamente paradas, uma vez que
envolvem a concentração de pessoas no mesmo espaço, não
havendo, ainda, previsão de data para a sua realização.
A elaboração destes novos materiais lúdico-pedagógicos já atingiram
um total aproximado de 400 materiais produzidos. Para apoiar
Escolinhas, foi criada documentação para uma melhor gestão e
funcionamento das mesmas que constitui o dossier do secretariado
que inclui formulários: Folha de Registo das Presenças das
Crianças, Escala de Atividades, Menção das Contribuições dos
Encarregados de Educação, Balanço Mensal de Saída e
Apresentação dos Mapas das Escolinhas e a contratação de uma
Educadora de Infância residente no Chibuto.

Oficina Pedagógica na Comunidade de Maivene, distrito do Chibuto.
2020.08.07. Foto: AIDGLOBAL
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Ainda, no que concerne à Educação de Infância, foram construídas

latrinas de apoio às Escolinhas, em cinco comunidades do distrito do

responsáveis pelas bibliotecas através da doação de 27 bicicletas,

por iniciativa da Mozambikes, uma empresa social moçambicana.

Chibuto, nomeadamente no Chibuto, Chaimite, Chiconelane, Bairro E, no âmbito desta iniciativa, foi lançado e apresentado o primeiro de
25 de Junho e, por fim, em Malehice.

quatro livros bilíngues, em português e changana, nomeadamente,
“O Grão de Milho Mágico”/“Andzoho ya Masalamusu”, da autoria de
Veronique Tadjo, coeditado pelas FALAS AFRIKANAS e pela
AIDGLOBAL.
Esta obra é uma resposta direta a um trabalho de 15 anos em
Moçambique e à demanda do governo moçambicano, que procura
promover as diversas línguas nacionais em articulação com a língua

oficial, o português. E, para a concretização deste primeiro livro, é de
salientar a parceria desenvolvida com a Associação Bantu
Mosambiki, que assegurou a sua tradução e que vai ao encontro do
Latrinas das Escolinhas de Chaimite e Chiconelane, distrito do
Chibuto, 2020.03.17 Foto: AIDGLOBAL

trabalho que a AIDGLOBAL tem vindo a relizar no terreno: uma
aposta na literacia bilíngue para que mais crianças e jovens possam

Durante o ano de 2020, constatou-se que as autoridades locais estão ter percursos escolares com finais felizes.
mais interessadas e disponíveis a colaborar no projeto, verificou-se
ainda que as plataformas da Sociedade Civil sectoriais, Rede para o
Desenvolvimento para a Primeira Infância (RDPI) e Movimento e

Educação para todos (MEDT) têm promovido formações, no âmbito
do Desenvolvimento para a Primeira Infância, aos quais a equipa da
AIDGLOBAL em Moçambique tem vindo a frequentar, para melhor
atuarem junto das crianças e das comunidades.
A AIDGLOBAL escreveu mais um capítulo na história da promoção
da leitura em Moçambique ao realizar o 6º Encontro de Professores
Bibliotecários na Escola Secundária do Chibuto, encontro esse
realizado em março de 2020, que teve por objetivo fazer o balanço
de mais um ano de trabalho em prol da leitura e do acesso ao livro,

Encontro de Professores, Escola Secundária do Chibuto,
2020.03.06. Foto: AIDGLOBAL

na província de Gaza, de facilitar a mobilidade dos professores

Realização da 15ª Oficina Pedagógica na Comunidade de Maivene,
distrito do Chibuto. 2020.11.06. Foto: AIDGLOBAL

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS | 77

É de destacar a finalização e apresentação do Estudo No que respeita, às dificuldades e complexidades relativa à

“Desenvolvimento Psicomotor da Criança Moçambicana, em idade execução do projeto, ao longo do ano, constatou-se a insuficiente
pré-escolar, em contexto rural, com enfoque no Chibuto: uma participação dos membros do Conselho de Gestão Comunitária, a
revisão narrativa da literatura” que foi realizado com o objetivo de impossibilidade não só de abrir as Escolinhas devido à situação
compreender

as

diferenças

existentes

no

desenvolvimento pandémica como também de implementar atividades de Educação

psicomotor da criança moçambicana, em idade pré-escolar, que vive Parental e, ainda, a desistência de 2 Educadoras da Comunidade de
em meio rural, em particular no Chibuto, na Província de Gaza.
Este Estudo resultou da produção de uma investigação
científico-pedagógica liderada pela investigadora Carla Ladeira, e
teve como caso de estudo, especificamente, as cinco comunidades

inseridas no projeto. Para a produção deste Estudo, contou-se com o
Instituto Politécnico de Leiria (IPL), nomeadamente com o apoio
científico da Professora Doutora Maria Antónia Barreto, consultora
científico-pedagógica do projeto.
Este documento permitiu uma reflexão académica e não-académica
de forma a: (1) Sustentar a intervenção e garantir a adequação das
atividades à realidade das crianças moçambicanas em contexto
rural; (2) Contribuir para o aumento da bibliografia deste âmbito.
Decorrente do Estudo, foi publicado um Artigo intitulado “Perceções
sobre o Desenvolvimento Psicomotor da Criança Moçambicana em
Idade Pré-escolar, em Contexto Rural, com Enfoque no Chibuto”,
concebido pela investigadora Carla Ladeira, que contou com o apoio
da AIDGLOBAL. O Artigo visa ampliar a partilha junto da comunidade
científica e técnica internacional e dá a conhecer a evolução dos
estudos e realizações no quadro do desenvolvimento psicomotor da

Chaimite.

Para

dar

respostas

a

estas

necessidades,

a

implementação das 16 Oficinas Pedagógicas foi fundamental para a
continuação das atividades do projeto que permitiram reforçar as
competências das Educadoras em Movimento, para que elas não se
desmobilizassem e que se mantivessem os conhecimentos já
adquiridos, a fim de poderem assumir as atividades de EII, assim que
o Governo o autorize.
É necessário realçar que os resultados deste projeto piloto se
previam sustentados por dois anos letivos, no decurso dos quais as
atividades de EII estariam em pleno funcionamento. Uma vez que
não foi possível realizar atividades com as crianças no ano letivo de
2020, foi equacionada a sua extensão para o ano letivo de 2022.
O projeto “Educadores em Movimento ― uma Educação Itinerante

para a Primeira Infância” visa criar ligações entre a Escola Primária e
os serviços de Educação de Infância Itinerante de cada
comunidade. As Educadoras em Movimento transportam uma
biblioteca itinerante e desenvolvem atividades pedagógicas ao ar
livre, tendo como base a aprendizagem pela Natureza e o
envolvimento das comunidades.

criança em Moçambique e, simultaneamente, os dados recolhidos no
Chibuto, através do Projeto “Educadores em Movimento”.

Tem como financiador principal a Fundação Calouste Gulbenkian, é
cofinanciado pelo Camões ― Instituto da Cooperação e da Língua

I.P. e implementado por um consórcio constituído pela AIDGLOBAL,
gestora do projeto, pelo Centro Vocacional e Residencial do Chibuto
(CVRC), parceiro na definição de estratégias sociais e educativas e
no acolhimento das diversas iniciativas, pelo Instituto Politécnico de
Leiria (IPL), seu coordenador científico-pedagógico, pelo Centro de
Estudos Internacionais do Instituto Universitário de Lisboa (CEIIUL), coordenador da componente antropológica, pelo Serviço
Distrital da Juventude, Educação e Tecnologia do Chibuto (SDJET)
e Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Acção Social (SDSMAS) ―
entidades que garantem a articulação do projeto com as políticas
públicas.
Realização da 16ª Oficina Pedagógica na Comunidade de Chiconelane,
distrito do Chibuto. 2020.11.20. Foto: AIDGLOBAL
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BALANÇO DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO
DO PROJETO
Em relação à comunicação, estava prevista a publicação de 5 Nas Redes Sociais foram alcançadas 32 594 pessoas, o que
notícias por ano no website da AIGLOBAL. No primeiro ano foram representa a quantidade de contas únicas que viram alguma
realizadas e publicadas 6, superando as expectativas, e no segundo publicação referente ao projeto. Este número é o resultado de 73
ano, 2020, foram realizadas 5, alcançando o objetivo.
Das 3 notícias a serem publicadas na Newsletter da AIDGLOBAL, no
segundo ano, 2020, foi alcançado o número de publicações

esperado, 3 notícias.
Quanto aos comunicados de imprensa previstos, não foi alcançado o
número esperado, uma vez que não foram efetuados nem no
primeiro ano, nem no segundo ano do projeto (2020). Estavam
previstas 3 publicações mensais, nas redes sociais, por cada ano do
projeto, número que, na maior parte dos meses foi alcançado. Em
alguns, foram realizadas mais de 3 publicações, superando as
expectativas.
Em relação à divulgação, estava prevista a elaboração de 1 folheto

publicações, que somam 1 684 “Gostos”. No Linkedin o impacto é
medido através das impressões, que é a métrica capaz de
determinar a quantidade de vezes que uma publicação foi vista, sem
diferenciar se ela foi visualizada mais de uma vez pelo mesmo
usuário. Desta maneira, o Linkedin contabilizou o total de 617
impressões / visualizações.
A página do projeto, publicada no Website da AIDGLOBAL,
alcançou 209 visualizações. Nele foram publicadas 11 notícias, que
alcançaram 361 visualizações, que em conjunto totalizam 570
visualizações únicas, como se pode constatar na tabela que se
apresenta mais à frente neste relatório. Importa, ainda, referir que
foram enviadas, em massa, 4 Newsletters da AIDGLOBAL
alcançando 6 085 pessoas.

no primeiro ano, que foi realizado. No segundo ano, previa-se a
realização de 3 folhetos, que não foram realizados devido ao facto
das atividades a que se destinavam não terem ocorrido. Quanto aos
cartazes, no primeiro ano, estava prevista a elaboração de 1 cartaz
e, no segundo ano, a elaboração de 2, que não foram ainda
realizados.
Relativamente à divulgação do projeto foram utilizados os seguintes

No que respeita aos Media, o projeto foi difundido pelos meios de
comunicação social de Moçambique e Portugal, que muito contribuiu
para dar a conhecer o projeto a um maior número de pessoas.
Destacam-se os seguintes meios de comunicação:
Moçambique - Rádio Comunitária do Chibuto e Jornal Notícias
de Moçambique.

canais de comunicação para promover e divulgaçar as atividades do Portugal – Jornal - Mundo Português, Revista online - Link to
projeto: o Website, Newsletter (trimestra)l e Redes Sociais da Leaders, RDP África - Manual de Instruções.

AIDGLOBAL, nomeadamente a página do Facebook, Instagram e
Linkedin, para além dos Media em Moçambique e em Portugal.

As iniciativas de comunicação e de “advocacy” deste projeto, em Portugal, visam informar os portugueses sobre
a existência de um projeto que contribui para o alcance do ODS 4 – Educação de Qualidade, no que concerne ao
acesso a uma educação pré-escolar, em Moçambique. Já neste país, a AIDGLOBAL junta-se a outras
organizações da Sociedade Civil, estrangeiras e nacionais, que destacam a importância de promover a
Educação para a Primeira Infância neste país e a urgente necessidade de o governo construir em conjunto
soluções para o acesso de milhões de crianças moçambicanas a este nível educativo.
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SISTEMATIZAÇÃO DO IMPACTO DO PROJETO

Apresentamos abaixo uma tabela que sintetiza os resultados já alcançados através da divulgação do projeto, quer pelos canais de
comunicação institucionais da AIDGLOBAL, quer pela comunicação social.

RESULTADOS JÁ ALCANÇADOS
MEDIA

Nº TOTAL DE NOTÍCIAS

Notícias divulgadas na
Comunicação Social - MZ

2

Notícias divulgadas na
Comunicação Social - PT

4

Nº TOTAL DE
PUBLICAÇÕES

Nº TOTAL DE GOSTOS

Nº TOTAL DE
ALCANCE

Nº TOTAL DE
IMPRESSÕES

Facebook

46

1 162

27 452

-

Instagram

24

512

5 142

-

Linkedin

3

10

-

617

TOTAL

73

1 684

32 594

617

REDES SOCIAIS

Nº TOTAL DE
PUBLICAÇÕES

Nº DE VISUALIZAÇÕES DE PÁGINAS ÚNICAS

Página do Projeto

1

209

Notícias do Projeto

11

361

TOTAL

12

570

Nº TOTAL DE ENVIOS

Nº TOTAL DE PESSOAS ALCANÇADAS

4

6 085

WEBSITE DA AIDGLOBAL

CRM DA AIDGLOBAL
NEWSLETTER
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AGRADECIMENTOS

“Educadores em Movimento – uma Educação Itinerante para a Primeira Infância” é um projeto que cria ligações entre a Escola Primária e os
serviços de Educação de Infância Itinerante de 5 comunidades rurais do Distrito de Chibuto, Província de Gaza. E apesar da chegada da
pandemia COVID-19, que impossibilitou a implementação das atividades de Educação de Infância Itinerante (EII), novas estratégias foram
repensadas e novas formas de trabalhar, estar e atuar foram adequadas à realidade das comunidades do Chibuto, levando a que durante o
ano 2020 fossem desenvolvidas outras atividades não previstas no projeto. Nunca é demais agradecer a estas entidades representadas
abaixo pela determinação e disponibilidade para dar continuidade ao projeto numa altura menos favorável para todos(as) os envolvidos(as)
no projeto. Um agradecimento especial financiador principal do projeto, Fundação Calouste Gulbenkian, pelo apoio excecional dado para a
continuidade das atividades do projeto.

FINANCIADOR PRINCIPAL

PROMOTOR

PARCEIROS EM PORTUGAL

COFINANCIADOR

COPROMOTOR

PARCEIROS EM MOÇAMBIQUE
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RESUMO
A angariação de fundos tem vindo a ser uma estratégia valiosa para eventos solidários da AIDGLOBAL, por outro lado, tornou-se numa
reunir o público que queremos alcançar e atender efetivamente às enorme oportunidade para explorar novas estratégias de angariação
necessidades da Organização. Realizar eventos solidários e de fundos, como é o caso, do Hino da AIDGLOBAL que permitiu
presenciais tem sido fundamental para divulgar a Missão da reunir 15 vozes, portuguesas e moçambicanas, para gravar e
AIDGLOBAL e também para a captação de fundos para apoiar os realizar um videoclip, que provavelmente sem pandemia os artistas
projetos em curso, nas áreas de Educação para a Cidadania Global desafiados para este nosso Hino poderiam não estar tão disponíveis
em Portugal e da Promoção da Literacia em Moçambique.

para a sua concretização, como estiveram neste ano de 2020.

O impacto mundial da COVID-19, em 2020, fez com que inúmeros Estas 15 vozes aceitaram, ainda, o desafio de realizarem um pe-

espetáculos programados e outras atividades ligadas ao mundo queno video cada um(a), no qual felicitam a AIDGLOBAL pelos seus
artístico, cultural e educativo, fossem suspensos.

15 anos a investir, dia-após-dia, numa Educação de Qualidade em

No seguimento desta decisão, as iniciativas que a AIDGLOBAL
realiza habitualmente todos anos no Cinema São Jorge, como o
espetáculo de stand-up comedy português “O Humor Acontece” que
reúne os melhores comediantes da atualidade e a gala “O Fado

Portugal e Moçambique, e durante 15 dias esses vídeos foram
partilhados nas Redes Sociais da AIDGLOBAL. Cada dia era
dedicado a um(a) artista que participou na concretização do Hino da
AIDGLOBAL.

Acontece” que é realizado por ocasião do aniversário da A iniciativa de homenagear os 15 anos de trabalho e boas práticas
AIDGLOBAL, 4 de novembro, que conta sempre com a participação da AIDGLOBAL no terreno foi insipirada numa outra iniciativa que
de várias vozes solidárias e com um público exemplar, não acon- foi realizada, primeiramente, junto de 15 personalidades de diversas

teceram.

áreas artísticas e culturais que deram, também, o seu testemunho a

Mediante tal situação, a AIDGLOBAL reinventou-se e colocou em
prática uma iniciativa há muito sonhada, o lançamento do seu Hino
que simboliza muito bem o nosso trabalho: representa 15 anos a

felicitar os 15 anos de missão da AIDGLOBAL. Estes vídeos foram,
igualmente, partilhados e divulgados nas Redes Sociais da
Organização.

contar histórias com finais felizes, investindo dia-após-dia numa Estas duas iniciativias vieram, ainda, a reforçar a importância da
Educação de Qualidade, em Portugal e Moçambique.

nossa atuação enquanto equipa determinada para dar respostas

Se, por um lado, e em tempos de incertezas, a pandemia veio a criar
constragimentos nas mais variadas áreas de atuação, dificultando a
implemantação de várias

iniciativas, como é o caso dos dois

Cinema São Jorge, Lisboa. Foto: AIDGLOBAL

alternativas para situações que exigem criatividade e escolher
caminhos alternativos para que os objetivos desejado sejam
alcançados.

Videoclip do Hino da AIDGLOBAL “Para quem depois vier”, escrito e composto
pelo cantor e autor Sebastião Antunes. 04.12.2020. Foto: AIDGLOBAL
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15 ANOS A CONTAR HISTÓRIAS COM FINAIS FELIZES!
Data de Lançamento: 4 de dezembro de 2020
O Hino da AIDGLOBAL, intitulado “Para quem depois vier”, O videoclipe do Hino foi divulgado, a partir do canal YouTube,
escrito e composto pelo cantor e autor Sebastião Antunes, foi na página oficial de Sebastião Antunes e está disponível nas
lançado no momento de celebração do 15º aniversário da Redes Sociais e no Website da AIDGLOBAL e, ainda, nas
Organização e simboliza 15 anos de trabalho a investir, plataformas de streaming. Por cada visualização há um valor
dia-após-dia, numa Educação de Qualidade, através da que reverte a favor da AIDGLOBAL, para a concretização dos
implementação dos nossos projetos, em Portugal e nossos projetos em Portugal e Moçambique.
Moçambique.
Pretendeu-se que esta iniciativa não só celebrasse o
Aniversário da AIDGLOBAL, bem como reunisse Artistas
nacionais e lusófonos que dessem a sua Voz pela importância
da Educação e pelos Direitos Humanos, com enfoque nas
áreas da Literacia e Cidadania Ativa, os pilares da missão da
AIDGLOBAL, porque acreditamos que a Mudança acontece
pela Educação.
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BALANÇO DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO HINO DA AIDGLOBAL
“PARA QUEM DEPOIS VIER”
Em relação à comunicação do Hino, foi publicada no Website da Quanto aos Media, o Hino foi difundido pelos meios de
AIDGLOBAL 1 notícia relativa ao Lançamento do Hino e ao elenco comunicação sociais de Moçambique e Portugal, que muito
de 15 artistas nacionais e moçambicanos que aceitaram sem contribuiu para dar a conhecer ainda mais o trabalho da
hesitar participar nesta iniciativa solidária, alcançando assim o AIDGLOBAL em Moçambique e Portugal, bem como uma
objetivo desejado.

oportunidade para celebrar os15 anos da Organização.
Website da Destacam-se os seguintes meios de comunicação:

A página do Hino da AIDGLOBAL, publicada no

Organização e onde está divulgado o videoclipe do Hino que se
encontra alojado no Canal do Youtube, na página oficial do
cantautor

Sebastião

Antunes,

alcançou

37

visualizações.

Contabilizando as visualizações da página do Hino e da respetiva
notícia no Website da AIDGLOBAL, somam-se 58 visualizações.
Quanto aos comunicados de imprensa previstos, foram enviados

Moçambique:

Jornal

Domingo,

Jornal

O

País,

MOZ

Entretenimento, e Mundo de Jovem.
Portugal:

Antena 1, Infocul, Look Mag, Mais Algarve, Portugal

Rebelde, Rádio Íris, Rádio Observador e RTP 1, RDP África, RTP
África e Internacional.

dois Press Releases, um para a comunicação social de Portugal e
outro para a comunicação social de Moçambique.
Em relação à divulgação do Hino foram utilizados os seguintes

canais de comunicação: o Website e Redes Sociais da
AIDGLOBAL, nomeadamente a página do Facebook, Instagram e
Linkedin, mais os Media em Moçambique e em Portugal.
Nas Redes Sociais foram alcançadas 20 538 pessoas, o que
representa a quantidade de contas únicas que viram alguma
publicação referente ao projeto. Este número é o resultado de 63
publicações, que contabilizam 1 221 “Gostos”, 3 127 visualizações,
1.417 interações e 10.097 impressões.
No que concerne, à página official de Sebastião Antunes, no
Youtube, onde está alojado o videoclipe do Hino da AIDGLOBAL
conseguiu alcançar, em 2020, 3 874 visualizações, somando 276
“Gostos”. Não foi possível contabilizar o respetivo alcance, uma vez
que não temos acesso à respetiva página do Youtube.
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SISTEMATIZAÇÃO DO IMPACTO DO HINO DA AIDGLOBAL

Apresentamos abaixo uma tabela que sintetiza os resultados já alcançados através da divulgação do Hino “Para quem depois vier”, quer
pelos canais de comunicação institucionais da AIDGLOBAL quer pela página oficial do cantor e compositor Sebastião Antunes, no
Youtube, quer pela comunicação social em Moçambique e Portugal.

RESULTADOS JÁ ALCANÇADOS
MEDIA

Nº TOTAL DE NOTÍCIAS E ENTREVISTAS

Comunicação Social - MZ

4

Comunicação Social - PT

8
Nº TOTAL DE
PUBLICAÇÕES

Nº TOTAL DE
GOSTOS

Nº TOTAL DE
VISUALIZAÇÕES

1

276

3874

Nº TOTAL DE
PUBLICAÇÕES

Nº TOTAL DE
GOSTOS
VISUALIZAÇÕES

Nº TOTAL DE
ALCANCE

Nº TOTAL DE
INTERAÇÕES IMPRESSÕES

Facebook

22

582

14 351

IN - 1 417

Instagram

21

593 | 2 254

6 187

IM - 6 739

Linkedin

5

8

-

IM - 777

Youtube

15

38 | 873

-

IM - 2581

TOTAL

63

1221 | 3 127

20 538

IN - 1 417
IM - 10 097

CANAL DO YOUTUBE
Página Oficial do Músico
Sebastião Antunes no
Youtube

REDES SOCIAIS

Nº TOTAL DE
PUBLICAÇÕES

Nº DE VISUALIZAÇÕES DE PÁGINAS ÚNICAS

Página do Projeto

1

37

Notícias do Projeto

1

21

TOTAL

2

58

Nº TOTAL DE ENVIOS

DESTINATÁRIOS

WEBSITE DA AIDGLOBAL

COMUNICADOS DE
IMPRENSA

Press Release

2

PT: Antena 1, Infocul, Look Mag, Mais Algarve, Portugal Rebelde, Rádio Íris, Rádio Observador e RTP 1, RDP África, RTP
África e Internacional.
MZ: Jornal Domingo, Jornal O País, MOZ Entretenimento, e
Mundo de Jovem.
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Lá onde o sol
Às vezes basta
Para um sorriso não se apagar
Onde o querer
Nunca se gasta
E não se cansa
De acreditar
Há um sonho que não para de aumentar
Cada letra é um grão por semear
Eu vou ler por ti
Tu vais ler por ti
Tu vais ler por quem acaba de nascer
Refrão
Vais aprender a ensinar
Vais ensinar a aprender
Educar pra cooperar e acontecer
Incluir e preservar
Inovar para não perder
Juntos mais fortes
Para quem depois vier
Para quem depois vier
Qualquer palavra é um caminho
Com tantas léguas por percorrer
Começa agora e é um instantinho
Não tarda nada
Já sabes ler
Cada história que tu ligas é um abraço
Cada abraço que tu lês é mais um passo
Tu vais aprender
Tu vais conhecer
Tu vais entender que é para quem depois vier
Refrão
Vais aprender a ensinar
Vais ensinar a aprender
Educar pra cooperar e acontecer
Incluir e preservar
Inovar para não perder
Juntos mais fortes
Para quem depois vier
Para quem depois vier

Autor: Sebastião Antunes
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AGRADECIMENTOS

Porque o caminho tem mais sentido quando o fazemos Agradecemos,

igualmente,

a

todos

os

que

apoiaram

acompanhados, agradecemos a todos os envolvidos nesta iniciativa incondicionalmente e tornaram possível a realização deste
da AIDGLOBAL: ao Sebastião Antunes, autor e compositor do nosso videoclipe: Adega Cooperativa de Borba; ARSDesign; Biblioteca
Hino, a quem a AIDGLOBAL manifesta a sua admiração e profunda Fábrica das Palavras; Câmara Municipal de Vila Franca de Xira;
gratidão, aos Artistas solidários, Sebastião Antunes & Quadrilha, Escola Básica Soeiro Pereira Gomes e Professora Regina Giré;
Paulo de Carvalho, Carlos Moisés, Rodrigo Costa Félix, Ana Laíns, Fonte Viva – Jet Cooler Águas e Cafés, S.A.; Grupo João Portugal
Carla Pires, Joana Amendoeira, Silvana Peres, Duarte Coxo, Ramos; Grupo Totalmédia; Helena Nabeiro; João Nabais &
Rogério Charraz, Marta Pereira da Costa, Célia Leiria, Cherry, e aos Associados – Sociedade de Advogados R.L.; MuseMotion –
moçambicanos Selma Uamusse e Stewart Sukuma que, com o seu Creativestorytelling, Negócios – Artes Gráficas, Lda.; Santo, Simple
talent, concretizaram este sonho, dando voz e sonoridades distintas Fruit, Lda.; START.SOCIAL.
a este Hino. A todos eles(as), retribuímos com os nossos sorrisos.

Oferecemos os nossos sorrisos às Crianças e Jovens que nos

Ao Miguel Marques da MuseMotion – Creativestorytelling, encantaram com a sua participação no nosso Hino! É por estes que
responsável pela produção e realização do videoclipe do Hino da a AIDGLOBAL existe!
AIDGLOBAL, o nosso especial agradecimento pela sua sensibilidade
e criatividade, ao Pedro Menezes, operador de câmara no Porto
Santo e ao Paulo Chinai, operador de câmara em Moçambique,
dirigimos o nosso agradecimento pela captação de imagens que
enriqueceram esta nossa “história musical”!

Os agradecimentos só ficam completos com uma palavra especial
às equipas da AIDGLOBAL – a de Lisboa, a da Região Autónoma da

Madeira e à do Chibuto, em Moçambique. É com estes grandes
profissionais que ousamos continuar a sonhar…“Para quem depois
vier”!
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OS ARTISTAS SOLIDÁRIOS
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15 ANOS, 15 PERSONALIDADES A ROMPER SILÊNCIOS...PARABÉNS, AIDGLOBAL!

Foram desafiadas 15 personalidades para felicitar a AIDGLOBAL Os resultados têm sido positivos e sempre numa lógica de melhorar
por 15 anos de vida!
Há 15 anos a AIDGLOBAL era fundada, depois de uma experiência
de voluntariado num orfanato em Moçambique realizada pela

os níveis de Educação e, por conseguinte, a melhoria da qualidade
de vida das pessoas. A par disto, a AIDGLOBAL tem na sua equipa
15 profissionais a trabalhar nos seus 3 escritórios.

Fundadora e Presidente da Direção da AIDGLOBAL, Susana E, foram por estas razões, que a AIDGLOBAL convidou a participar
Damasceno, e após estes anos, a AIDGLOBAL tem sede em Lisboa numa iniciativa de celebração do aniversário da AIDGLOBAL: “15
e possui duas delegações: uma em Moçambique, mais Anos, 15 Personalidades” pessoas oriundas das mais variadas área

concretamente na província de Gaza, no distrito Chibuto, desde de atuação e que se disponibilizaram a dar um testemunho gravado
2009, e outra em Porto Santo, na Região Autónoma da Madeira, em telemóvel de 15 personalidades relevantes na história da
desde 2018.

AIDGLOBAL e que contribuíram para a sua afirmação.

Na AIDGLOBAL tem-se vindo a realizar vários projetos e iniciativas Foi neste sentido, que os(as) convidámos a prestar uma curta
solidárias no âmbito daquela que escolhemos ser a nossa missão: homenagem à AIDGLOBAL, felicitando todos(as) os(as) que a esta
Agir, Incluir e Desenvolver através da Educação criando, Organização se dedicaram e que continuam a dedicar-se, por 15
desenhando e implementando, de forma autónoma ou com recurso anos de vida a espalhar livros e a incentivar à prática da Cidadania.
a parceiros estratégicos, projetos na área da Educação, em Esta iniciativa foi concretizada exatamente no dia 4 de novembro,
Portugal, com enfoque na promoção da Cidadania Global, e em data do aniversário da AIDGLOBAL, e partilhada nas Redes Sociais

Moçambique, no incentivo à leitura, reduzindo os níveis de iliteracia. e Instiutucionais da AIDGLOBAL.

BALANÇO DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA INICIATIVA
“15 ANOS, 15 PERSONALIDADES”
Mesmo com os condicionalismos existentes da pandemia doença Nas Redes Sociais da AIDGLOBAL foram alcançadas 6 194
COVID-19, a AIDGLOBAL realizou a sua iniciativa solidária “15 pessoas, que resultam do total de 33 publicações que somam 318
Anos, 15 Personalidades”, por ocasição do seu aniversário, e foi “Gostos”, 314 interações, 4 051 impressões e 1 623 visualizações.
uma iniciativa muito bem acolhida por aqueles(as) que participaram
com um video dando os parabens à AIDGLOBAL.

Seguidamente, apresenta-se uma pequena tabela relativa aos
resultados alcançados no final ano de 2020, através da divulgação

Em termos de comunicação e divulgação, esta iniciativa foi do desta iniciativa pelos canais de comunicação da AIDGLOBAL.
promovida e divulgada no Website da AIDGLOBAL, através da
realização de uma notícia e nas Redes Sociais da AIDGLOBAL,
nomeadamente, Facebook, Instagram e Youtube, obtendo assim
resultados positivos.
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SISTEMATIZAÇÃO DO IMPACTO DA INICIATIVA “15 ANOS, 15 PERSONALIDADES”

Apresentamos abaixo uma tabela que sintetiza os resultados já alcançados pela iniciativa solidária que celebra 15 anos a investir numa
Educação de Qualidade em Portugal e Moçambique”, devidamente promovida e divulgada pelos canais de comunicação e institucionais
da AIDGLOBAL.

RESULTADOS JÁ ALCANÇADOS
Nº TOTAL DE
PUBLICAÇÕES

Nº TOTAL DE
GOSTOS
VISUALIZAÇÕES

Nº TOTAL DE
ALCANCE

Nº TOTAL DE
INTERAÇÕES
IMPRESSÕES

Facebook

11

161 | 197

4 012

IN - 314

Instagram

11

142 | 1 086

2 182

IM - 2 439

Youtube

11

15 | 340

-

IM - 1 612

TOTAL

33

318 | 1 623

6 194

IN - 314
IM - 4 051

REDES SOCIAIS

Nº TOTAL DE
PUBLICAÇÕES

Nº DE VISUALIZAÇÕES DE PÁGINAS ÚNICAS

Notícias do Projeto

1

1

TOTAL

1

1

WEBSITE DA AIDGLOBAL
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CAMPANHA DE CONSIGNAÇÃO DO IRS SOLIDÁRIO
Em 2020, a AIDGLOBAL realizou várias campanhas com o objetivo

ser uma estratégia fundamental para a sustentabilidade da Missão

de dar a conhecer a Organização a novos públicos e angariar

da AIDGLOBAL em 2020.

fundos para a sua sustentabilidade. Uma das Campanhas
determinantes que tem vindo a suprir as necessidades da
Organização, é a consignação do IRS Solidário, ocorrida entre 1 de
abril a 30 de junho, 2020.

A Campanha do IRS Solidário, 2020, foi promovida digitalmente pela
AIDGLOBAL nos canais de comunicação de que dispõe, e contou
com o apoio da João Nabais & Associados, Sociedade de
Advogados RL, da Lisbon Project, responsável pela criação gráfica

A relevância da Campanha do IRS Solidário na AIDGLOBAL serve

do cartaz de divulgação, da Nova Expressão – Planeamento de

de base para associar o interesse público na atividade e projetos

Media e Publicidade S.A. que divulgou a respetiva Campanha pelos

desenvolvidos no âmbito da Educação para a Cidadania Global e,

vários meios de comunicação dos quais é parceira, destacando, a

em Moçambique, na promoção da Literacia, e de informar os

APSmedia, MOP, COFINA, Publitaxis, Lux, Jornal Económico e

contribuintes que, de uma forma totalmente gratuita e sem qualquer

Público, quer em formato digital, quer em formato “Outdoor, contou

encargo, podem apoiar a AIDGLOBAL doando-lhe 0,5% do seu

ainda com o apoio da PostalFree na divulgação da Campanha pelas

IRS, através da sua declaração anual de rendimentos, ou 15% do

suas Redes Sociais e da plataforma Giving Tuesday, de modo

seu IVA que não é deduzido no IRS do contribuinte.

alcançar um maior número de pessoas.

Esta Campanha tem vindo a fomentar o exercício de cidadania ativa

Quanto aos donativos resultantes da consignação do IRS + IVA

e filantropo, quer de empresas, quer de particulares, de modo a

verifica-se que a coleta da Campanha "IRS Solidário 2018"

continuarmos a investir numa Educação de Qualidade.

angariou 9 382,19€ (declarações do IRS relativas ao ano de 2018),

Neste sentido, e apesar da situação pandémica e de todos os com um decréscimo nas receitas de 1 147,23€, comparativamente
condicionamentos existentes, a AIDGLOBAL voltou a promover a ao ano antecedente.
Campanha do IRS Solidário, sob o lema “A Educação não tem
preço, o seu apoio não tem custos” que continuou a demonstrar
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AGRADECIMENTOS
No âmbito desta tão importante iniciativa solidária que é a Solidário da AIDGLOBAL, para que esta iniciativa não deixasse de
Campanha do IRS Solidário, e apesar da situação pandémica com acontecer, e que demonstrou ser um desafio muito bem acolhido por
todos os seus condicionalismos e circunstâncias inererentes à quem a apoiou. Queremos agradecer às seguintes entidades
COVID-19, queremos prestar o nosso sincero agradecimento a todos representadas abaixo:
os que apoiaram, sem hesitação, mais uma Campanha do IRS

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS | 94

“MÃOS SOLIDÁRIAS”
A iniciativa mais antiga da AIDGLOBAL “Mãos Solidárias” esta

Devido à pandemia do novo coronavírus, a AIDGLOBAL não teve

continuou a ser promovida em 2020 com os seus produtos

oportunidade de se fazer acompanhar dos seus produtos nos

solidários via online, contanto com o apoio da plataforma Compra

habituais eventos de angariação de fundos, constando-se um

Solidária que tem vindo a ser imprescindível na divulgação de

decréscimo nas vendas dos produtos solidários.

vários produtos da AIDGLOBAL, que muito contribuem para ajudar
a suprir as necessidades da Organização.
Durante a época natalícia, conseguimos escoar todos os Postais
de Natal, num total de 458 encomendados, e a receita alcançada
foi de 266,50€. A ilustração foi realizada pelos(as) alunos(as) do

A AIDGLOBAL continuará a investir nesta área, diversificando os
canais e lançando campanhas criativas de angariação de fundos
para melhor alcançar potenciais apoiantes ou doadores.

Num mundo em constante mudança, esforçamo-nos por melhorar
o nosso desempenho mediante os objetivos a que nos

Curso Básico de Artes Visuais da Casa Pia de Lisboa, I.P., que

propusemos. Assim, temos vindo a investir na sustentabilidade e

deram, igualmente, o seu contributo ao desenharam 3 modelos

operacionalização dos projetos que a AIDGLOBAL desenvolve em

diferentes de postais de Natal! Surpreendentemente, e após terem

Portugal e Moçambique, promovendo ações de angariação de

sido rapidamente esgotados todos os Postais, foram ainda

fundos.

encomendados muitos mais que, infelizmente, tivemos que
declinar as encomendas tardias por não nos ter sido possível
replicar a sua produção.
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AIDGLOBAL NOS MEDIA
Em 2020 foram registadas 126 notícias nos Media com referência à
AIDGLOBAL. Mais 51 do que em 2019.

Em 2020 foram registadas nos Media 75 noticias diretas de carácter
institucional ou de projetos da AIDGLOBAL. As 75 notícias Os projetos “Walk The (Global) Walk” e “Educar para Cooperar —
representam a publicação de uma média de mais de seis notícias Porto Santo e Madeira” obtiveram o mesmo número de notícias nos
por mês, mais do que uma por semana, em Media estratégicos.

Media (8 referências).
Estes projetos estão alicerçados, na sua maioria, em resultados de
Media regionais, o que significa que terão de ser desenvolvidas
mecânicas de comunicação, que os projetem e promovam em canais
nacionais.
Sobre a vertente institucional da ONGD foram registadas nos Media
56 notícias diretas.
O tema institucional é o mais relevante para a ONGD e o principal
modelo de comunicação com os Media. É o mais abrangente e o que

consegue projetar uma visão global e completa da ONGD e,
Em 2020, o tema que mais referências obteve, nos Media, foi o simultaneamente, uma visão mais particular e focada no benefício
lançamento do Hino da AIDGLOBAL “Para quem depois vier”.
dos projetos da instituição.
O tema do envio do 5º contentor de livros para Moçambique A voz institucional (16 referências) foi, ao longo do ano, um palco
representa o terceiro tema mais abordado nos Media, devido à para as celebrações de todas as conquistas da AIDGLOBAL, em
negociação de um Take com a agência Lusa, que resultou na todos os seus temas (institucionais e projetos) nas mais diversas
publicação de 12 notícias em Portugal e em Moçambique.
geografias. O tema do IRS Solidário (3) está relacionado com a
Curiosamente, o projeto “Porto Santo sem Lixo Marinho” obteve o campanha de Media realizada pela Lisbon Project.
mesmo número de registos do que o tema IRS Solidário (3), embora
um dos artigos do projeto “Porto Santo Sem Lixo Marinho” represente uma das melhores peças jornalísticas do ano para a AIDGLOBAL.
Um artigo de uma página inteira escrito no jornal Público e publicado
também na vertente online, em que convidámos os parceiros a

integrar a peça.
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AIDGLOBAL NOS MEDIA
Sem surpresa, é em Portugal que se regista o maior número de
notícias nos Media, 61 na sua totalidade.
As notícias registadas em Moçambique, dizem respeito ao envio do
5º contentor com livros e material didático para aquele país, tema
impulsionado pela negociação de um take com a agência Lusa, e ao

Em imprensa (escrita) a AIDGLOBAL regista 20 referências.
A projeção em TV e Rádio foi elevada e está relacionada com o
lançamento do Hino da AIDGLOBAL.

lançamento do Hino “Para quem depois vier”, tendo em conta a
participação de artistas moçambicanos, neste projeto.

Em 2020 nos Media a AIDGLOBAL registou cinco horas e cinquenta
minutos de presença na Rádio.
Em 2020, a AIDGLOBAL regista 40 referências em Media de
abrangência nacional.
Os Media regionais registam, cerca de um terço do total de notícias
verificadas, 19 referências, assumindo também importância
significative, pela divulgação dos projetos junto de determinada
comunidade.
As referências em Media regionais são sobretudo referentes aos
projetos desenvolvidos fora de Lisboa, como é o caso dos projetos
“Educar para Cooperar — Porto Santo e Madeira” e “Porto Santo

Sem Lixo Marinho”.

Destes minutos fazem parte a Playlist da TSF, em que a Presidente

da AIDGLOBAL teve a oportunidade de contar o historial da
instituição, através da seleção das “músicas da sua vida”. As
presenças na Rádio Observador, onde Susana Damasceno falou
sobre a chegada do 5º contentor de livros a Moçambique e do
lançamento do Hino da AIDGLOBAL.
Também contribuíram para este valor as presenças na Rádio Iris, a
propósito do projeto “Walk The (Global) Walk” e o lançamento do
Hino da AIDGLOBAL, assim como as presenças no grupo RDP:
Antena 1, África e Internacional.
Relativamente à TV, este suporte registou 1H30 de tempo de
antena, na qual se integram as referências a tempo de
entretenimento e de informação, dos canais da RTP: RTP1, RTP.
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CLIPPING TOP 10
Para contabilização do total do número de notícias veiculadas em 2020 a AIDGLOBAL voltou a contar com a colaboração da CISION,
multinacional de referência e líder no sector de Media Research (clipping).
O ano 2020 foi um ano atípico, mas não impossibilitou a AIDGLOBAL de marcar presença nos Media com temáticas relacionadas com os
seus projetos e atividades desenvolvidas, de forma estratégica, ao longo do ano. Destacamos também o facto de a AIDGLOBAL surgir de
forma regular junto dos Media Tier 1 e de abrangência Nacional, reforçando o posicionamento da instituição junto dos seus pares e
posicionando-a, igualmente, junto da opinião pública.
MEIOS TIER 1 NO SEU SEGMENTO

• Expresso: artigo de opinião de Susana Damasceno sobre o projeto “Jovens na Política - Participar para a Cidadania Global (2ª Ed.)“,
subordinado ao tema “Escola da Política – para os jovens aprenderem o que outros já esqueceram”.
Data: 2020.10.26
• Jornal Económico: artigo de opinião subordinado ao tema “Em tempos de pandemia, quem lidera, lidera mais”.
Dat:a: 2020.04.18
• Público: artigo de página inteira sobre o projeto “Porto Santo Sem Lixo Marinho”, com a presença de parceiros, subordinado ao tema
“Há um projecto que quer deixar o mar de Porto Santo livre de plásticos”.
Dat:a: 2020.04.21
• Público: artigo de opinião /crónica sobre a vinda de Susana Damasceno de África, durante a pandemia, subordinado ao tema “Deixei o
meu coração em África”.
Dat:a: 2020.04.14
• Vida Económica: entrevista a Susana Damasceno, de página inteira, sobre os vários projetos da ONGD, subordinado ao tema
“AIDGLOBAL celebra 15 anos a promover a Educação e a Cidadania”.
Data: 2020.02.28
• Rádio Observador: programa “Conversas de final de Tarde” - “Vacina contra a Covid-19? A da malária nunca chegou" - Susana
Damasceno alerta para as desigualdades em África: "Há pessoas que estão gritantemente com fome" e imforma sobre o lançamento do
Hino da AIDGLOBAL ”Para quem depois vier”.
Data: 2020.12.23
• TSF: presença na TSF em “Playlist de…” em que Susana Damasceno conta a história da AIDGLOBAL, através de músicas.
• RTP 1 “A Nossa Tarde”: Susana Damasceno marca presença no programa, com dois artistas convidados, para conversar com Tânia
Ribas de Oliveira sobre o Hino da AIDGLOBAL.
Data: 2020.12.09
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JORNAL EXPRESSO
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JORNAL ECONÓMICO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS | 101

JORNAL PÚBLICO
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JORNAL PÚBLICO
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JORNAL PÚBLICO
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VIDA ECONÓMICA

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS | 105

OUTROS AGRADECIMENTOS INSTITUCIONAIS
O ano de 2020 retrata novos comportamentos e novas mudanças surgiram com o impacto da pandemia da COVID-19. Perante esta situação
menos favorável, os projetos de Educação para a Cidadania Global em Portugal e de promoção da Literacia em Moçambique da
AIDGLOBAL foram readaptados, com novas estratégias para a sua continuidade e sustentabilidade.
O presente relatório anual é uma sistematização de todo o trabalho efetivado, o qual contou também com o inestimável contributo solidário
de outras e diversas instituições, empresas e particulares.
Queremos, assim, agradecer às seguintes entidades representadas abaixo:

APOIOS EM PORTUGAL

APOIOS EM MOÇAMBIQUE
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EXERCÍCIO 2020
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PORTUGAL | MOÇAMBIQUE
BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
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DESPESAS E PROVEITOS
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RELATÓRIO DE GESTÃO
A Direção e a Equipa Executiva da AIDGLOBAL reconhecem AIDGLOBAL irá receber 310 403,75€, que resulta numa
2020 como um ano de vários desafios, não só na diferença de (56 687,31€), resultante dos pagamentos

an-

implementação técnica dos projetos, como na gestão e nos tecipados pelos financiadores. Este valor está garantido pelas
resultados financeiros do ano, que se apresentam menos Disponibilidades da AIDGLOBAL no valor de 72 516,77€,
positivos face a 2019.

Em termo gerais, para isso existindo num superavit financeiro de 15 829,46€.
contribuíram essencialmente dois fatores:
No entanto, do ponto de vista económico, o resultado líquido
- o surto pandémico da COVID-19, a partir de março/abril de negativo de (32 546,30€), corresponde a uma variação ne-

2020, cujas políticas de confinamento obrigaram à

gativa de 50 162,94€ relativamente ao Exercício de 2019.

desaceleração e/ou suspensão da implementação técnica no
terreno e, consequentemente, da execução financeira dos
projetos. Esta baixa taxa de execução traduziu-se no

Os Fundos Patrimoniais ou Situação Líquida teve também
uma evolução negativa de 32 546,30€, passando dos

adiamento para 2021 de várias tranches de financiamento 43 320,54€ em 2019 para 10 634,51€ em 2020.
previstas e orçamentadas para 2020;

Numa análise mais detalhada das Demonstrações Financeiras

- a análise decorrente do processo de encerramento de do ano, ao nível dos gastos, destacamos as seguintes
contas do ano de 2020 evidenciou que o reconhecimento de situações que importam esclarecer:

proveitos dos projetos em 2019 foi feito a 100%, mesmo nos - Relativamente aos Gastos com Pessoal, o saldo devedor nas
casos de projetos que não estavam financiados a 100%.
remunerações a pagar reporta-se a um pagamento em
Consequentemente,

e

no

caso

de

projetos

que excesso (duplicado), detetado e regularizado em 2021;

contemplavam uma percentagem de fundos próprios, vemos - Vimos um acréscimo muito significativo nos gastos com
esta percentagem de cofinanciamento quase inteiramente publicidade e propaganda que se prende por se ter tido, pela
refletida em 2020 ao invés de diluída nos anos de primeira vez, publicidade em massa em meio Outdoor e nos
implementação dos projetos, muitos deles bianuais ou media, em regime pro bono, na ordem dos 26 514,51€. Este
plurianuais.
pro bono está devidamente espelhado nos donativos em

Não obstante, no Exercício de 2020, apesar dos espécie;
constrangimentos lançados pela pandemia da COVID-19, - Ao nível dos projetos, destaca-se a conclusão de
deu-se continuidade à especialização do Plano de Contas, “Conectando Mundos” e “Educar para Cooperar – Porto
procurando refletir com maior rigor a vida económica da Santo e Madeira”, sendo este último o exemplo principal da
AIDGLOBAL e aposta na angariação de projetos de maior situação de reconhecimento a 100% dos proveitos
qualidade, mas também um maior controlo sobre as Contas da supramencionados, em que o valor do cofinanciamento
Organização com a adoção de instrumentos que permitem (na ordem dos 24 000,00€) foi inteiramente refletido no
obter informação on-time e a tomada de medidas atempadas exercício de 2020, contribuindo em grande parte para o
para o ano fiscal seguinte, nomeadamente ao nível das resultado líquido do exercício.
despesas e da contratação de recursos humanos, melhorando
a eficácia dos custos face às receitas.
Tal permite concretizar que dos projetos em curso se
encontram por executar 367 091,06€, pelos quais a
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Ao nível das receitas, com a crise pandémica, que lançou reforçando e desenvolvendo novas parcerias, nacionais e

bastante incerteza no contexto económico nacional e internacionais, diversificando as linhas de financiamento a que
internacional, a contribuição e o apoio dos(as) portugueses concorreu e alargando a sua aposta em iniciativas de
(as) a organizações com a natureza da AIDGLOBAL angariação de fundos.
mantiveram-se limitados (6 176,01€). No entanto, os
donativos em espécie foram consideráveis, o que demostra
que a Organização tem vindo a aumentar a sua rede de
parceiros e tem beneficiado cada vez mais de apoios
significativos à sua estrutura em regime pro bono
(33 426,06 €), das quais destacamos:

Nesse sentido, ao longo de 2020 foram submetidas 13
candidaturas a diferentes financiadores, nomeadamente ao
Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P., aos
programas da Comissão Europeia (Erasmus+ e AMIF), ao
EEA Grants - Mecanismo Financeiro do Espaço Económico

Europeu e ao Banco BNP Paribas.

- a SCOPE. Lda que doou a verba necessária para o envio do
contentor para Moçambique, bem como a Abreu - Cargas e
Trânsitos, Lda. que apoiou no transporte de mais mercadoria
para este país;

Das candidaturas efetuadas, fomos notificados ainda em 2020
da não aprovação de 9 candidaturas e da aprovação de 2
candidaturas: projeto “Jovens na Política – Participar para a
Cidadania Global, 2ª Ed.”, financiado pelo Camões —Instituto

- a GlobalStep no apoio técnico às redes e equipamento da Cooperação e da Língua, I.P., e que teve o seu início em
setembro de 2020; e do projeto “NEAR – NEwly ARrived in a
informático da AIDGLOBAL;
- a ARSDesign e Nova Expressão - Planeamento de Media e
Publicidade,

Lda.,

na

área

da

Comunicação, mais

especificamente na realização da Campanha de IRS, do Hino
da AIDGLOBAL e na Campanha de apelo ao voto “Bora Lá,
Sai do Sofá”, do projeto “Jovens na Política – Participar para a
Cidadania Global, 2ª Ed.”.
O total angariado em termos de Receitas foi investido para
financiar os vários projetos e atividades, bem como as
despesas inerentes ao funcionamento da AIDGLOBAL,

common home”, financiado pela Comissão Europeia, no

âmbito do Fundo de Asilo, Migração e Integração (AMIF), a
iniciar a implementação em 2021. A aprovação ou não
aprovação das restantes candidaturas serão comunicadas só
em 2021.
É ainda de referir que a Direção, pela exigência dos projetos e
dos tempos atuais, decidiu apostar em recursos humanos
com mais experiência, continuando, no entanto, a celebrar
estágios profissionais.

criando melhores condições de trabalho, sempre com o Em síntese, aliada à atitude persistente, no que concerne à
objetivo de garantir a sustentabilidade em tempos de obtenção de novos fundos, que perdurou ao longo de 2020,
adversidade e perspetivar novos projetos e atividades que vão independentemente do contexto pandémico, para além da
ao encontro das necessidades dos beneficiários com quem submissão de várias candidaturas, considerámos o ano 2020
trabalhamos, em Portugal e além-fronteiras. Destaca-se o como positivo, embora, porém, conscientes das diligências a
investimento feito na Delegação de Moçambique para o tomar no ano 2021, um ano que se avizinha de recuperação,
melhoramento dos níveis de habitabilidade e funcionamento, mas para tal contamos com o esforço e empenho de uma
com a realização de obras estruturais (teto, energia, entre equipa sempre dedicada, que tornou possível a
realização eficaz de todas as atividades e candidaturas a
outras) e que foram negociadas na amortização da renda.
Sempre com a mesma atitude, investiu-se fortemente em

novos projetos.

encontrar soluções que permitissem fazer face à necessidade

André Teixeira Couto

permanente de se garantir a sustentabilidade da Organização,

Tesoureiro da Direção da AIDGLOBAL
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