“Nós, os povos das Nações Unidas, decididos
A preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra que,
por duas vezes, no espaço de uma vida humana, trouxe sofrimentos
indizíveis à humanidade;
A reafirmar a nossa fé nos direitos fundamentais do homem,
na dignidade e no valor da pessoa humana, na igualdade de
direitos dos homens e das mulheres, assim como das nações,
grandes e pequenas; (…)
resolvemos conjugar os nossos esforços para a consecução desses objetivos”.
In Carta das Nações Unidas (1945)

Este excerto, que integra o preâmbulo da Carta das Nações Unidas, foi publicado a 26 de junho de 1945, após o
encerramento da Conferência das Nações Unidas sobre Organização Internacional, entrando em vigor a 24 de
outubro desse mesmo ano.
Setenta e sete anos depois, num momento em que assistimos ao escalar de uma nova guerra, importa (re)ler
esta Carta e compreender o retrocesso civilizacional que a violência representa e o quão ameaçados podem
estar os Direitos Humanos e o estado democrático de direito.
À hora em que escrevemos o editorial desta newsletter há o registo de centenas de cidadãos mortos e feridos
como resultado da ofensiva da Rússia sobre a Ucrânia. A barbaridade que este conflito representa, e o impacto
que a sua eclosão e recrudescimento já estão a causar nas pessoas que o estão a vivenciar, sobretudo as
crianças e jovens, que ainda não têm maturidade emocional e intelectual para enquadrarem a informação com
que, diariamente, se confrontam, faz-nos (re)ponderar o peso do sentido que os verbos “agir”, “incluir” e
“desenvolver” assumem neste estado de coisas que é, também, parte de uma história que nos forçaram a
(re)viver.
Agir já. É preciso! Agir para desenvolver. É urgente! Agir é crucial se quisermos garantir que as gerações futuras
tenham a clareza e o discernimento necessários para dizer “não” a quaisquer formas de violência e “sim” à
coragem de dizer “sim”: “sim, eu ESTOU pelos Direitos Humanos, sim eu ESTOU pela empatia, sim eu
ESTOU pela tolerância, sim eu ESTOU pelo respeito, sim eu ESTOU pela compreensão e pela aceitação das
diferenças, sim eu ESTOU pela inclusão e sim: eu ESTOU e SOU contra tudo aquilo que ameaça a liberdade, a
justiça, a paz no mundo, a dignidade e o valor da pessoa humana. Estes são, também, os valores da
AIDGLOBAL e a fonte de ignição que a leva a Agir, Incluir e Desenvolver para transformar o mundo num lugar
melhor. É por eles que nos temos batido ao longo dos 16 anos da nossa existência e é através deles que
acreditamos ser possível construir um futuro mais justo, pacífico e sustentável para as gerações vindouras,
dotando-as de uma consciência crítica e mobilizadora em prol dos Direitos Humanos e do Desenvolvimento
Sustentável.
A newsletter que a AIDGLOBAL hoje edita é ilustrativa das atividades que continuamos a promover para cumprir
a missão a que nos propomos, desde a nossa fundação.
Trazemos-vos, pois, notícias sobre alguns dos projetos em movimento: o NEAR, o Porto Santo Sem Lixo
Marinho, o PAB_LivingLab, o BET e os Educadores em Movimento, em Moçambique.

NEAR – Networking para a Inclusão reúne 50 participantes entre
refugiados, empresas e entidades da economia social
No passado dia 18 de fevereiro, o Auditório do Centro de Juventude de Lisboa do IPDJ, I.P. acolheu 24
refugiados e 26 representantes de entidades socialmente responsáveis naquela que foi mais uma
iniciativa promovida pela AIDGLOBAL, no âmbito do projeto “NEAR – NEwly ARrived in a common
home”.

Saiba mais aqui ...

PSSLM - Já há 36 estabelecimentos, no Porto Santo, com Selo “Porto
Santo sem Plástico no Mar"
Os primeiros Selos de certificação informal, promovidos no âmbito do projeto “Porto Santo Sem Lixo
Marinho”, foram entregues a 23 de junho de 2021 aos restaurantes, hotéis e lojas comprometidos com
a adoção de boas práticas e com o cumprimento de um conjunto de metas no âmbito da redução de
potencial lixo marinho.

Saiba mais aqui...

PAB - Parque Adão Barata, em Loures, tem novo Plano de Gestão
Sustentável de Resíduos
O projeto “PAB_LivingLab – Vive a Descarbonização no Parque Adão Barata”, financiado pelos EEA
Grants, lança um Plano de Gestão Sustentável de Resíduos (PGSR) que se propõe complementar o
atual sistema de recolha de resíduos do Parque Adão Barata (PAB) através da instalação de
contentores para a deposição de óleo alimentar, de rolhas, pilhas e livros.

Saiba mais aqui...

BET - Divulgação dos resultados nacionais e europeus do Estudo
“BET! Beyond Covid-19”
O Estudo da análise das necessidades de inovação educativa e o desenvolvimento de competências
digitais nos currículos escolares na era COVID-19 e pós-COVID-19 foi publicado, em dezembro de
2021, no contexto do projeto europeu “Beyond COVID-19: The new era of teaching. Digital learning for
social inclusion”. Esta investigação teve como objetivo inventariar as lacunas de competências digitais
que surgiram durante os confinamentos de 2020 e identificar necessidades comuns a professores e
escolas. E é a altura de agir em prol do futuro!

Saiba mais aqui ...

"Educadores em Movimento – AIDGLOBAL abre 5 Escolinhas
Comunitárias em Moçambique"
As comunidades do Bairro 25 de Junho – Unidade 2, Chaimite, Chiconelane, Maivene e Malehice,
localizadas no Distrito do Chibuto, Província de Gaza, em Moçambique, têm hoje uma Escolinha
Comunitária que é parte de uma das respostas que a AIDGLOBAL e os seus parceiros se propõem dar
num Distrito onde há cerca de 38 000 crianças, entre os 0 e os 4 anos, que não têm acesso a serviços
de Educação de Infância.

Saiba mais aqui ...

Apelo à consignação do IRS
Uma nota final é reservada ao apelo que, habitualmente, nos acompanha nesta fase do ano e que se prende
com a consignação do IRS: um apoio que, para si, não tem quaisquer custos e que, para nós, faz toda a
diferença para darmos continuidade àquela que é a nossa missão - (re)construir um mundo, uma Europa e um
Portugal onde a guerra não pode, jamais, ser realidade.
A entrega das declarações de IRS em 2022, referente aos rendimentos de 2021, é realizada entre 1 de abril e
30 de junho, e recordamos-lhe que por esta via, também pode apoiar a AIDGLOBAL, contribuindo para dar
continuidade à sua missão. Como?
Preencha o quadro 11, da folha de rosto do modelo 3 da declaração, assinalando a opção "Instituições
Particulares de Solidariedade Social ou Pessoas Colectivas de Utilidade Pública", e Indicando, nesse quadro, o
NIF da AIDGLOBAL: 507 501 063.
A Educação não tem preço. O seu apoio não tem custos.
Pela PAZ e pelo PROGRESSO,
Obrigados! Khanimambo!
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