O sorriso é a mais sublime das palavras. Provavelmente por ser silêncio, gratidão, consentimento, reivindicação,
expectativa ou esperança, mas sobretudo por espelhar a crença de que o que se vive no presente tem impacto
no futuro. É com base nesta premissa que a AIDGLOBAL tem vindo a estruturar a sua intervenção, quer em
matéria de Educação para o Desenvolvimento, quer no contexto da Cooperação para o Desenvolvimento.
No ano em que assinalamos o nosso 16º aniversário, não podemos deixar de olhar em retrospetiva e de avaliar
criticamente aquela que tem sido a nossa intervenção junto de crianças, jovens, pessoas migrantes,
comunidade educativa e, mais recentemente, em matéria de sustentabilidade ambiental. O registo de alguns
dos melhores momentos, em Portugal e em Moçambique, pode ser encontrado, aqui.
O denominador comum de cada um destes momentos é o sorriso (claro!), mas também, e sobretudo, a nossa
conceção de partilha. A partilha de conhecimento, enquanto plataforma para o despertar de consciências e para
a mobilização ativa da sociedade, em prol de um mundo mais justo, inclusivo, equitativo e sustentável, é
absolutamente estruturante em todas e cada uma das atividades que temos vindo a desenvolver, entre as quais
aquelas que representam projetos como o NEAR, o BET, o Jovens na Política, o Porto Santo Sem Lixo Marinho,
o Da Escola para o Mundo, o Educadores em Movimento, o Conectando Mundos, entre outros, aos quais se
junta o ED-Comunicar - do Conhecimento à Mobilização.
Convidamo-la/o a conhecer algumas das principais atividades desenvolvidas entre os meses de outubro e
dezembro, ao abrigo de alguns destes projetos, naquela que é a última newsletter aidglobalita de 2021.
E porque nos aproximamos de uma época festiva e do remate de mais um ano, não podemos deixar de renovar
o nosso agradecimento a si, que nos tem continuado a acompanhar e a apoiar, engrandecendo a nossa Missão
de Transformar o Mundo através da Educação.
Obrigada e votos de umas festas felizes! Khanimambo!

AIDGLOBAL assinala o 16º Aniversário da sua fundação
Um dia dedicado à celebração, à reflexão e ao balanço do impacto de 16 anos consagrados à
promoção da Mudança pela Educação. Veja o vídeo com as três equipas da AIDGLOBAL, aqui e o
vídeo institucional que sintetiza alguns dos principais momentos vividos ao longos dos últimos 16 anos,
aqui.

Saiba mais aqui ...

NEAR: novembro arranca com Formação destinada a Agentes
Comunitários
“Ser Agente Comunitário: Orientações e Estratégias para Colaborar com a Comunidade” é o mote do
ciclo de sessões destinadas à capacitação de agentes comunitários, que arrancou no passado dia 13
de novembro, na sede da Associação Lusofonia, Cultura e Cidadania (ALCC), na Ameixoeira, em
Lisboa.

Saiba mais aqui...

BET: Educação Digital e Inclusão Social em discussão promovida pela
AIDGLOBAL
"Educação Digital: parte de um caminho para a Inclusão Social?" é o tema do primeiro evento
realizado no âmbito do projeto europeu "Beyond COVID-19: The new era of Teaching. Digital learning
for social inclusion". Para além da apresentação do Relatório Nacional a ação foi pontuada por dois
momentos de reflexão-discussão reservados à problematização da dimensão inclusiva da educação
em contexto digital e à apresentação de alguns dos projetos que, em Portugal, representam parte do
investimento que tem sido feito nesta área.

Saiba mais aqui...

Jovens na Política: Ciclo de workshops arranca com primeira ação na
Ilha de S. Miguel, Açores
AIDGLOBAL promove um ciclo de workshops dedicados à consciencialização, envolvimento e
mobilização das Juventudes Partidárias, de Técnicos de Juventude e pessoas jovens que manifestem
interesse em refletir sobre as problemáticas associadas ao Desenvolvimento Sustentável, a uma
escala local e global, e sobre as estratégias e ações que podem ser empreendidas no sentido de
promover uma cidadania ativa e global e uma participação política consciente e responsável.

Saiba mais aqui ...

PAB_LivingLab: O Projeto já tem o seu sítio institucional
O website do PAB_LivingLab – Vive a descarbonização no Parque Adão Barata, projeto financiado
pelos EEA Grants, foi lançado no dia 15 de dezembro e já está disponível para consulta nas versões
portuguesa e inglesa. Conheça-o aqui.

Saiba mais aqui ...

Da Escola para o Mundo: AIDGLOBAL viaja até à Cimeira Atlântica
Entre os dias 26 e 28 de novembro, a AIDGLOBAL participou na “Cimeira Atlântica Associativismo e
Juventude – INOVE+”, promovida pela FNAJ, com o propósito de apoiar e incentivar o associativismo
juvenil. Três alunas da Escola B+S do Porto Santo, mentoras da futura Associação de Estudantes da
Escola, compareceram, neste encontro, acompanhadas por Tânia Silva, Assistente de Projetos da
AIDGLOBAL.

Saiba mais aqui ...

Educadores em Movimento: AIDGLOBAL organiza a pré-abertura de 5
Escolinhas Comunitárias, em Moçambique
No âmbito do projeto “Educadores em Movimento – Uma Educação Itinerante para a Primeira
Infância”, a AIDGLOBAL organizou a pré-abertura de cinco Escolinhas Comunitárias, no Distrito do
Chibuto, Província de Gaza, Moçambique.

Saiba mais aqui ...

AIDGLOBAL é uma das entidades vencedoras dos Prémios ao Valor
Social da Fundação Cepsa
O valor do Prémio reverterá para o projeto NEAR – NEwly ARrived in a common home que visa incluir
pessoas migrantes recém-chegadas aos países de acolhimento.

Saiba mais aqui ...

ED-Comunicar - do Conhecimento à Mobilização: AIDGLOBAL abraça
novo projeto de Educação para o Desenvolvimento e Cidadania Global
(EDCG)
“ED-Comunicar - do Conhecimento à Mobilização” é o novo projeto de Educação para o
Desenvolvimento e Cidadania Global (EDCG) que teve início a 1 de outubro de 2021, assumindo como
propósito a promoção da compreensão, o reconhecimento e o envolvimento de atores estratégicos e
da comunidade em geral na discussão pública sobre os desafios atuais, na senda de um mundo mais
equitativo e sustentável.

Saiba mais aqui ...

Conectando Mundos: “Crise climática: tempo de atuar” é o tema da 18ª
edição do projeto Conectando Mundos
As inscrições para a 18ª edição (2021-2022) do projeto “Conectando Mundos – Crise Climática: Tempo
de Atuar”, dirigido a escolas de todo o país, estão abertas até ao dia 14 de janeiro de 2022 e podem
ser feitas aqui. Na edição passada, foram envolvidos 475 docentes e 277 centros educativos de 12
países, entre os quais Espanha, Portugal, Itália, México, Equador, França, Cuba, Luxemburgo,
Argentina, Brasil e Reino Unido.

Saiba mais aqui ...
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