Outubro chegou e, com, ele a promessa de um regresso a uma normalidade próxima daquela de que fomos
forçados a abdicar, em 2019. Com 85% da população portuguesa totalmente vacinada e um registo mais
controlado de infeções por SARS-COV-2, voltamos às ruas, às salas de cinema, aos cafés, aos estádios de
futebol e aos espaços de encontro, de uma forma geral, para estarmos e para nos (re)conectarmos ao Outro
sem que o ecrã de um computador ou de um smartphone tenha, necessariamente, que ser o elo intermediário.
A Newsletter que apresentamos, neste mês de outubro, reúne atividades realizadas num verão ainda contido,
mas nela estão, também, refletidas iniciativas que já exprimem a possibilidade de voltar ao contexto presencial,
para nele agitar consciências, transformando aquilo que acreditamos poder ser transformado desde que haja
um “querer”, uma vontade de poder e de fazer acontecer.
Demos o pontapé de partida com um “Bora lá, Sai do Sofá!” e andámos pelas ruas de Lisboa e Porto, pelo
Metro, pelos centros comerciais e pelos autocarros. Entrámos na casa das pessoas através da rádio e, assim,
chegámos à juventude, para a convidar a juntar-se a um movimento que quis recordar – “Liga-te ao que importa.
Escolhe hoje o mundo de amanhã!”, uma mensagem a repetir interiormente, uma e outra vez, tão-somente para
garantir que não cedemos ao cansaço e ao desânimo, no momento de ir às urnas.
À data de hoje, e após o resultado da noite eleitoral, percebemos o quão importante é o sentido de missão que
nos conduziu, no contexto desta campanha, e o quão importante é continuar a mobilizar jovens a participarem,
de forma atuante, na política, designadamente através do diálogo. Foi por isso que, a 17 de setembro, reunimos
várias vozes para desconcertarem o Auditório do CJL do IPDJ IP.P com Diálogos no Sofá. Dizem as más
línguas que foi uma conversa (des)confortável, mas só (re)vendo através do link que partilhamos em baixo.
Depois de três anos a (trans)formar jovens líderes, chega ao fim o Walk the Global Walk, o projeto europeu que,
em Portugal, envolveu mais de 1500 jovens na promoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS).
Num âmbito diferente, o projeto NEAR, em Lisboa, avança com o propósito de promover uma maior inclusão de
imigrantes recém-chegados.
O Porto Santo Sem Lixo Marinho continua empenhado em travar a fuga de plásticos de utilização única para o
oceano e o Concurso “ODS#14 – Oceano e Zonas Costeiras", que decorreu entre os dias 21 de setembro e 06
de outubro, representou um passo nesse sentido. A iniciativa, promovida em colaboração com a Organização
do Campeonato do Mundo de Vídeo e Fotografia Subaquáticos, contou com a participação de 60 alunos e
alunas das escolas do Porto Santo!
Moçambique está ao rubro com as Ações de Sensibilização e Advocacia sobre a Importância da Educação de
Infância em contexto rural e com as sessões de Educação Parental. As mais recentes reuniram mais de 50 pais
e cuidadores(as).
Nunca é de mais dizer: Gratos(as) por estarem e por trilharem connosco este caminho. Nem sempre é fácil, mas
com o vosso apoio é possível! Kanimambo!

AIDGLOBAL lançou campanha de consciencialização para o voto jovem
Em vésperas de eleições autárquicas, a campanha “Bora lá, Sai do Sofá!” regressou às ruas para
desafiar os (as) jovens a votar em prol dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Saiba mais aqui ...

“Diálogos no Sofá – Bora lá!”: o evento que partiu dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável para mobilizar a juventude à (re)ação
A AIDGLOBAL, em parceria com o Centro de Juventude de Lisboa do Instituto Português da
Juventude (CJL-IPDJ, I.P.), criou um espaço de reflexão em torno de matérias relativas aos Direitos
Humanos e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), através da promoção da iniciativa
“Diálogos no Sofá – Bora lá!”, que teve lugar no Auditório do Centro de Juventude de Lisboa do IPDJ,
I.P.

Saiba mais aqui...

Walk the Global Walk: chega ao fim o projeto que envolveu mais de
1500 jovens na promoção dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável
Ao longo dos últimos três anos foram realizadas Formações para Professores, Escolas de Verão,
Sessões de Direitos Humanos, Webinars, Formações para Jovens Líderes e diversas atividades de
consciencialização, que procuraram criar um modelo educacional inovador, capaz de responder às
complexidades do mundo atual.

Saiba mais aqui...

AIDGLOBAL promove primeiras atividades no âmbito do projeto NEAR
A organização de um encontro para levantamento de necessidades da população migrante residente
na Freguesia de Santa Clara, em Lisboa, e a dinamização de atividades com crianças foram algumas
das primeiras atividades desenvolvidas no âmbito do projeto.

Saiba mais aqui ...

Concurso Amador de Fotografia, Vídeo e Pintura reúne 60 estudantes
das Escolas do Porto Santo
O Concurso “ODS#14 – Oceano e Zonas Costeiras” decorreu entre os dias 21 de setembro e 06 de
outubro e contou com a participação de 60 alunos e alunas das escolas do Porto Santo. A competição
enquadrou-se na campanha de sensibilização do projeto “Porto Santo Sem Lixo Marinho” e no
Campeonato do Mundo de Vídeo e Fotografia Subaquáticos, com o objetivo de envolver a comunidade
escolar na sensibilização para o impacto da poluição na vida marinha.

Saiba mais aqui ...

Sessões de Educação Parental, em Moçambique, reúnem mais de 50
pais e cuidadores(as)
O mês de setembro foi marcado por quatro sessões de Educação Parental que reuniram 56
participantes, distribuídos pelas comunidades Bairro 25 de Junho, Chaimite, Chiconelane, Maivene e
Malehice. As sessões continuam ao longo do mês de outubro.

Saiba mais aqui ...
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