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Mensagem da Direção

“Há muitos problemas [no mundo], mas eu acho que
existe uma solução para todos eles: a educação!”
Malala Yousafzai

Com o alastrar da pandemia COVID-19 e o seu Vive a descarbonização no Parque Adão Barata", em

impacto a nível global, o mundo em que vivemos Loures, que tem por objetivo apostar em recursos
mudou radicalmente a partir do ano 2020, nos planos sustentáveis e promover a eficiência energética como
económico, social, ambiental e político, propiciando também com o projeto “ED-Comunicar – do
um 2021 pejado de desafios e de novas conquistas, conhecimento à mobilização” com o propósito de
plenas de resiliência, criatividade e adaptabilidade, incrementar a visibilidade, o conhecimento e o
em prol de uma sociedade mais coesa e sustentável. reconhecimento
Um cenário de incerteza e desconhecimento quanto

da

Educação

para

o

Desenvolvimento e da Cidadania Global.

ao quadro evolutivo da pandemia não obsta a que as Iniciados em 2021, continuaremos a integrar os
perspetivas da AIDGLOBAL para 2022 sejam projetos internacionais “NEAR – NEwly ARrived in a
otimistas, no sentido de dar continuidade aos seus common home” e o “Beyond COVID-19: The new era
projetos e prosseguir com (as) novas iniciativas, em of Teaching. Digital learning for social inclusion”, que
nome de uma Educação de Qualidade (ODS 4).

No âmbito da Educação para a Cidadania Global, a
nossa Organização propõe-se dar seguimento, como
parceira, ao “Conectando Mundos – Crise Climática –
Tempo de Atuar” (18ª Edição), um projeto europeu
que tem como intuito impulsionar o desenvolvimento
das competências social, cívica e intercultural, a

visam,

respetivamente,

sensibilizar

para

a

importância da inclusão e partilha intercultural de
conhecimento(s) entre migrantes, requerentes de
asilo, refugiados e comunidades locais e criar
oportunidades para apoiar a inovação nos processos
do ensino e da aprendizagem, para repensar e

modernizar a Educação.

alfabetização mediática e o pensamento crítico, nas A equipa da nossa Delegação, no Porto Santo,
escolas, sensibilizando para a problemática das Região Autónoma da Madeira, irá dar continuidade
Alterações Climáticas. A realização de atividades em às atividades inerentes aos projetos: “Escola para o
torno dos Direitos Humanos, da promoção da Mundo – Agir, Incluir e Transformar” que pretende
Cidadania Global e do cumprimento dos ODS estão, desenvolver competências de Educação para a
igualmente, na primeira linha, através do projeto Cidadania junto dos alunos do 3º Ciclo e atores da
“Jovens na Política — Participar para a Cidadania comunidade educativa da ilha, em favor de um

Global” (2ª edição), que visa consciencializar os(as) mundo mais justo e sustentável e o “Porto Santo
jovens para importância do ativismo e da política, em Sem Lixo Marinho”, que procura contribuir para o
defesa da dignidade humana.
Neste ano de 2022, a AIDGLOBAL prosseguirá,

igualmente, não só com o projeto "PAB_LivingLab –

desenvolvimento de uma estratégia de diferenciação
e valorização da Ilha e, simultaneamente, proteger o

seu ambiente marinho.
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Em Moçambique, na nossa Delegação do Chibuto, Itinerante para a Primeira Infância” pretende que os
uma equipa de colaboradores(as) moçambicanos(as) serviços de Educação de Infância Itinerante (EII)
tem vindo a ter um trabalho expressivo e sejam autogeridos em 5 comunidades, para
reconhecido, na vertente da Cooperação para o promover o desenvolvimento integral da criança em
Desenvolvimento, promovendo a literacia e um mais idade pré-escolar.
amplo acesso ao livro. Será, pois, dada continuidade,
ao nosso maior Programa de Intervenção ―
“Passaporte para a Leitura”, através do qual são
criadas e equipadas bibliotecas, disponibilizando
atividades de sensibilização e animação da leitura e,

ainda, a capacitação de técnicos e professores na
gestão do fundo documental e dinamização da
leitura, no âmbito dos projetos “Rede de Bibliotecas
Escolares do Distrito do Chibuto” e “Animação da

Leitura”, projeto complementar à RBEDC, bem como
ao “Kula Na Wu Djondza – Crescer a Ler” que
fomenta a leitura junto de jovens grávidas e mães
recentes,

através

moçambicanos,

em

da

narração

português

e

de

contos

em

língua

A angariação de fundos da nossa Organização, para
além das entidades parceiras, resulta da Campanha
de Consignação do IRS Solidário e, também, da
iniciativa

que

tem

marcado

a

história

da

AIDGLOBAL― o espetáculo solidário “O Fado
Acontece”.
Como dizia Charles Chaplin, “a persistência é o
caminho do êxito” e a nossa Organização está
determinada a nunca baixar os braços, em prol da
Educação de Qualidade e de uma Cidadania ativa
que se quer Global, porque acredita que a Mudança
acontece pela Educação.

changana, no Hospital Rural de Chibuto. O programa
“Educadores em Movimento – Uma Educação

Susana Damasceno, Presidente da Direção
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“Conectando Mundos - Crise Climática”
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Projeto

Conectando Mundos - Crise Climática
O projeto pretende contribuir para impulsionar o desenvolvimento da competência
social, cívica e intercultural, a alfabetização mediática e o pensamento crítico, nas

Objetivos

escolas, disponibilizando recursos e ferramentas de Educação para a Cidadania
Global.
A 18ª edição - 2021/2022 tem como título “Crise Climática - Tempo de Atuar”.

Área de Ação

Local de
Atuação

Educação e Cidadania

Itália, Espanha e Portugal

Beneficiários

Professores e alunos

Duração

De 14 de junho de 2021 a 22 de abril de 2022 .
Enfrentar os desafios da sociedade atual é apostar num modelo de desenvolvimento, no
qual a erradicação da pobreza, a luta contra a desigualdade, a preservação do Planeta,

e a criação de um crescimento económico sustentado, inclusivo e sustentável estão
vinculados entre si e são interdependentes.
Contexto

Neste âmbito e para fazer frente aos desafios do mundo em que vivemos, a
Educação desempenha um papel-chave na sociedade, uma vez que permite provocar a

mudança de valores, de atitudes e de comportamentos da sociedade.
A proposta de Educação para a Cidadania Global que é promovida neste projeto aborda
a problemática da Crise Climática, envolvendo professores e alunos para uma atuação
crítica e consciente em prol do Ambiente.
1. Plataforma online de trabalho colaborativo e intercâmbio intercultural;
Principais

2. Propostas didáticas para o desenvolvimento do tema “Crise Climática — Tempo de

Atividades

Atua” junto de crianças e jovens entre os 5 e os 17 anos;

Previstas

3. Conjunto de materiais de formação em Educação para a Cidadania Global dirigidos a
docentes.
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 Desenvolvido um projeto inovador, baseado nas TIC, com métodos, atividades e

ferramentas sobre o tema “Crise Climática — Tempo de Atuar”, numa ótica de
Resultados

Educação para a Cidadania Global, dirigido a estudantes do Ensino Básico e

Esperados

Secundário;
 Desenvolvidas competências de Educação para a Cidadania Global, junto dos

professores.
Promotor

Oxfam Intermón (Espanha)
AIDGLOBAL - Acção e Integração para o Desenvolvimento Global

Parceiros

Oxfam Italia,
Espais

Apoio

Instituto Politécnico de Leiria

Financiador

Comissão Europeia – Erasmus+
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“Jovens na Política – Participar para a Cidadania Global
(2ª Edição)”
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Projeto

Jovens na Política – Participar para a Cidadania Global (2ªEdição)
Contribuir para os Direitos Humanos e o Desenvolvimento Sustentável, a partir do
envolvimento dos jovens portugueses nos mecanismos de participação política.

Objetivos

Especificamente, pretende-se sensibilizar, capacitar e mobilizar os jovens e as entidades
que trabalham com a juventude, entre elas, associações, municípios, para as prioridades
da Cooperação Portuguesa e da Agenda 2030, a nível local e nacional, com vista à
promoção de uma Cidadania Global.

Área de Ação

Local de
Atuação

Educação para o Desenvolvimento
Santarém e Nacional
Técnicos de Juventude e Técnicos Municipais (45), jovens líderes e voluntários em
associações juvenis, inclusive partidárias (463), representantes de Partidos Políticos,

deputados e vereadores (6), jovens interessados em política e nas questões da ED (144),
Beneficiários

público interessado em ED ( 7.820), Juventudes Partidárias (4) e associações juvenis (57),
totalizando 8.478 pessoas. Dentro da caracterização dos jovens, consideram-se jovens
dos 15-24 anos e jovens adultos dos 25-34 anos. Na desagregação por género estima-se

que, em média, 60% sejam mulheres e 40% homens.
Duração

De 1 de setembro de 2020 a 31 de agosto de 2022.
Na agenda mundial têm vindo a ser introduzidas temáticas relacionadas com o
Desenvolvimento e Cidadania Global, definindo-se metas a atingir por todos os países,
governos e pelos 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, igualdade de género, cidades mais justas e
inclusivas, entre outras), até 2030. Desta forma, sublinha-se a urgência de passar da teoria

para a ação, sendo a Educação para o Desenvolvimento (ED) uma ferramenta-chave para
Contexto

mobilizar cidadãos e governos para a transformação social, uma vez que a ED promove
reflexões em torno das temáticas associadas aos ODS.
Dentro das associações partidárias, a AIDGLOBAL e parceiros irão envolver os jovens

militantes, tendo como base de valores a Carta Universal dos Direitos Humanos, e como
objetivo o alcance dos ODS, mantendo uma posição de neutralidade política.
Os temas principais a abordar são a Agenda 2030, a Educação para o Desenvolvimento e
a Cooperação para p Desenvolvimento, sendo a igualdade de género a temática
transversal a todos eles.
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1. Dinamizar 5 workshops sobre os ODS e a Cooperação Portuguesa, 1 por região do

país (norte, centro, sul e regiões autónomas), envolvendo Juventudes Partidárias e
jovens interessados na política;
2. Realizar uma viagem preparatória de atividades de ED, com 5 dirigentes de diferentes
“cores” políticas, a Moçambique;
3. Continuação do ciclo de workshops de capacitação de jovens de Santarém
Principais

(pertencentes ao movimento associativo, militantes ou não), sobre participação política

Atividades

e implementação de ações a nível glocal e criação de propostas com os jovens para a

Previstas

melhoria/alteração de uma política ou de estratégias locais relacionadas com os ODS,
promovendo a participação política digital no contexto da Educação para o
Desenvolvimento;
4. Realizar a Escola Política para a Cidadania Global;
5. Realizar o Dialogue Dinner 2.0 “O Papel dos Jovens Políticos no Alcance da Agenda
2030”;
6. Estudo “Diferentes formas de participação política em prol do Desenvolvimento”.
 Juventudes Partidárias mobilizadas para o “ativismo social” em prol dos ODS e das

prioridades da Cooperação Portuguesa, a partir de processos de reflexão-ação;
 Sensibilizar e mobilizar os jovens e técnicos da área da juventude para a participação

política, explicando-lhes de que forma esta tem um impacto direto na dignidade
humana e no respeito pelo ambiente e envolvendo-os em processos de
reflexão-ação em torno dos ODS e da promoção da Cidadania Global ;
Resultados

 Alargar os mecanismos existentes de participação dos jovens nas decisões a nível

Esperados

municipal, em Santarém, para que os contributos da juventude tenham maior alcance
a nível político no que diz respeito às problemáticas em torno dos Direitos Humanos,
do Desenvolvimento Sustentável e da Cidadania Global;
 Estratégias inovadoras de participação política juvenil para o alcance dos ODS,

difundidas a nível nacional e internacional.
 Um sistema eficiente de relações publicas, administração, acompanhamento,

avaliação e controlo financeiro do projeto é implementado.
Promotor

AIDGLOBAL – Acção e Integração para o Desenvolvimento Global
Conselho Nacional da Juventude (CNJ)
Federação Nacional de Associações Juvenis (FNAJ)

Parceiros

DYPALL Network

Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL)
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Instituto Português do Desporto e Juventude, IP (IPDJ) - Direção Regional de Lisboa e

Parceiros

Vale do Tejo

(Cont.)

Centro de Juventude de Lisboa (CJL)
Câmara Municipal de Santarém (CMS)

Cofinanciador

Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P.

Apoios

MyPolis

PLANO DE ATIVIDADES 2022| 14

“NEAR (NEwly ARrived in a common home)”
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Projeto

NEAR (NEwly ARrived in a common home)
Promover uma maior consciencialização para a importância da inclusão, bem como
proporcionar a partilha intercultural de conhecimento entre migrantes e comunidades
locais nas cidades de Lisboa, Nicósia, Perugia e Milão, onde se encontram as entidades

Objetivos

parceiras do projeto. A metodologia usada envolve uma abordagem “bottom-up”, de base
local, e o trabalho entre pares.
No caso de Lisboa, o local elegido para o desenvolvimento deste projeto é a Freguesia
de Santa Clara, tendo as atividades maior incidência sobre o bairro das Galinheiras.

Área de Ação
Local de
Atuação

Inclusão

Portugal, Itália e Chipre

Migrantes recém-chegados (adultos, crianças e estudantes universitários), membros e
Beneficiários

associações da diáspora, associações de voluntários, comunidades locais, público em
geral e organizações nacionais e europeias.

Duração

O projeto tem a duração de 24 meses, realizando-se de 1 de março de 2021 a 28 de
fevereiro de 2023.
De acordo com a análise do Contexto Europeu com enfoque específico nos
recém-chegados a Itália, Portugal e Chipre, em 2018, foram emitidas 3,2 milhões de
primeiras autorizações de residência na UE-28 a nacionais de países não-membros, o
valor mais elevado desde 2008, tendo aumentado 4% em relação a 2017 (Fonte:
Eurostat).

Entre os países da UE, Portugal em termos de percentagem de estrangeiros residentes
no Território Nacional (4,1% da população total) é o 21º país que regista um aumento de
Contexto

+13,9% em relação a 2017. Portugal, em 2018, emitiu 61.741 autorizações de primeiro
residente (fonte: Eurostat). Em termos de refugiados, requerentes de asilo e beneficiários
de proteção subsidiária, em 2018 Portugal (CPR - Conselho Português para os
Refugiados) recebeu 1220 pedidos (+18,5% em comparação com 2017) de Proteção
Internacional.
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É necessário fornecer aos(às) migrantes recém-chegados(as) informações completas e
orientação legal sobre os seus direitos e obrigações (Global Compact for Safe, Orderly
and Regular Migration, 2018); reforçar a integração dos migrantes, enfrentando as
necessidades específicas dos refugiados (Plano de Ação para

a Integração de

Nacionais de Países Terceiros, 2016 - Agenda Europeia sobre Migrações, 2015); garantir
um forte compromisso da sociedade de acolhimento e a participação ativa dos migrantes
em todos os aspetos da vida coletiva (Módulos Europeus sobre Integração de Migrantes,
2014), partindo do princípio de que a integração é um processo dinâmico e bidirecional
Contexto

de acomodação mútua de todos os imigrantes e residentes (Princípios Básicos Comuns,

(Cont.)

2004).
Os migrantes recém-chegados são confrontados com uma série de obstáculos,
especialmente em termos de cuidados de saúde, educação,

habitação, e em todas as

etapas processuais que é preciso de enfrentar. Estes problemas agravam-se, a longo
prazo, devido ao acesso limitado ao mercado de trabalho. Nesse sentido, é necessário

disponibilizar informação completa e orientação jurídica sobre os seus direitos e
obrigações e reforçar a sua integração, garantindo o envolvimento da sociedade de
acolhimento.
1. Formação a 15 agentes comunitários sobre como informar migrante recém-chegados;
2. Apoio a 20 requerentes de asilo para a sua participação no mercado de trabalho;
3. Apoio a 30 menores recém-chegados, em idade escolar obrigatória, através da
Principais
Atividades
Previstas

realização de workshops, laboratórios, passeios urbanos e eventos, entre outras

ações;
4. Orientação para 45 estudantes universitários recém-chegados, facilitando o seu
percurso académico;
5. Intercâmbios e interações entre as comunidades locais e os migrantes

recém-chegados por meio de uma campanha de comunicação (mapas, caça ao
tesouro, …), construída em conjunto com os beneficiários do NEAR.

 Recém-chegados corretamente informados sobre os seus direitos e deveres;

Resultados
Esperados

 Agentes comunitários melhoram as suas capacidades e conhecimentos, no final da

capacitação;
 Requerentes de asilo e titulares de proteção internacional elevam o seu nível de

participação no mercado de trabalho (6 meses, após o fim dos Cursos);
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 Menores recém-chegados, em idade escolar obrigatória, aumentam o seu nível de

integração e inclusão nas novas comunidades;
 Estudantes universitários recém-chegados são informados e envolvidos na vida

Resultados
Esperados
(Cont.)

universitária e local;
 Aumentadas as interações entre recém-chegados, associações locais e da diáspora e

sociedades anfitriãs;
 Experiência, conhecimento e ferramentas, desenvolvidas no contexto do projeto, são

dissiminados com vista a promover a sua replicabilidade noutros contextos.

Promotor

Fondazione ISMU—Iniziative e Studi sulla Multietnicità (Milão, Itália)

AIDGLOBAL - Acção e Integração para o Desenvolvimento Global (Portugal),
CARDET (Center for the Advancement of Research & Development in Educational
Parceiros

Technology) (Nicosia, Chipre)
TAMAT NGO (Perugia, Itália)
Università Cattolica del Sacro Cuore (Itália)

Financiador

Comissão Europeia, no âmbito do Fundo de Asilo, Migração e Integração (AMIF)
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“Beyond COVID-19: The new era of Teaching.
Digital learning for social inclusion”
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Projeto

Beyond COVID-19: The new era of Teaching. Digital learning for social
inclusion
“Beyond COVID-19” é um projeto europeu de dois anos, financiado pelo Erasmus+, que

Objetivos

visa contribuir para inovar as práticas profissionais e promover capacidades e
conhecimentos de professores europeus para responder, adequadamente, aos desafios do

futuro de uma sociedade digital.
Área de Ação
Local de

Atuação
Beneficiários

Duração

TIC e ODS
Portugal, Itália, Roménia e Chipre
Professores e alunos
O projeto tem a duração de 24 meses, realizando-se de 1 de abril de 2021 a 31 de março

de 2023.
A revolução digital transformou e continua a transformar o dia-a-dia e a maneira como as
pessoas interagem e se organizam para alcançar objetivos comuns. Isso é
particularmente verdadeiro para as mais jovens gerações: a maneira como elas
interagem, acedem às informações, comunicam entre si e aprendem mudou
tremendamente. No entanto, poucas salas de aula têm estado na vanguarda desta
revolução. Em geral, os processos de ensino e aprendizagem, no setor da educação
formal, não conseguiram acompanhar esta transformação.

Contexto

A comunidade educativa tem feito esforços importantes para dar continuidade ao ensino
com aulas online e apoio à distância. Em grande parte, os professores europeus não
estavam capacitados para se adaptarem às novas circunstâncias: apenas 20% a 25% dos
alunos, na EU, são ensinados por professores que se sentem confiantes com a utilização
de tecnologia na sala de aula, e isso é confirmado por todas as pesquisas a nível
nacional, na Itália, Grécia, Roménia e Portugal. Muitos professores tentaram responder ao
desafio de diferentes formas, mas sem nenhuma formação prévia, relataram alto nível de
stress e cansaço e tiveram dificuldade em ajudar os alunos a atingirem os seus objetivos
de aprendizagem.

Principais

1. Diagnóstico de necessidades ao nível de competências sobre inovação educacional e

Atividades

habilidades digitais, nos currículos escolares da fase COVID-19 e pós-COVID-19, nos 4

Previstas

países envolvidos;
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2. Conceção de um Currículo Digital Europeu com o objetivo de identificar as melhores
estratégias de aprendizagem e as ferramentas digitais e tecnológicas mais adequadas
para responder às necessidades formativas de alunos em situações de vulnerabilidade
Principais

(social, económica, emocional). Pretende-se apostar na capacitação de professores e

Atividades

educadores, partilhando novas competências para promover a inclusão, oportunidades

Previstas

iguais, cidadania ativa e evitar o abandono escolar precoce;

(Cont.)

3. Academia “EU BET!” que irá consistir num conjunto abrangente de cursos de formação
online e presenciais, e de webinars, dirigidos a professores sobre as questões da
Agenda 2030, educação inclusiva e TIC, aplicadas a ambientes de aprendizagem.

 Criado um currículo europeu digital (“Digi-Training”) dirigido a escolas com base no

desenvolvimento

de

novas

competências

pedagógicas

digitais,

explorando

competências em torno da cidadania e inclusão;
Principais

 Desenvolvidas ferramentas digitais e tecnológicas, com download gratuito, úteis para

Resultados

integrar o currículo educacional de modo a atender às diferentes necessidades

Esperados

formativas dos alunos;
 Realizados cursos e webinars no campo da educação inclusiva, cidadania ativa e TIC;
 Partilha de ferramentas digitais e boas práticas inovadoras, entre professores

e

educadores.

Promotor

OXFAM Itália
AIDGLOBAL - Acção E Integração para o Desenvolvimento Global (Portugal)
The Association Assistance and Programs for Sustainable Development - Agenda 21

(Roménia)
Parceiros

Action AidHellas Astiki Mi Kerdoskopiki Etairia (Grécia)
Lama Development and Cooperation Agency Società Cooperativa—Impresa Sociale
(Itália)
Cofinanciador

Erasmus + (KA226)
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“PAB_LivingLab — Vive a descarbonização no Parque

Adão Barata!”
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Projeto

PAB_LivingLab - Vive a descarbonização no Parque Adão Barata
• Reduzir a intensidade carbónica das atividades e serviços do Parque Adão Barata
através da implementação de soluções tecnológicas inovadoras;

Objetivos

• Capacitar toda a cadeia de valor, tendo em vista a promoção da cidadania ativa;
• Sensibilizar a população para os benefícios da adoção de estilos de vida sustentáveis;
• Envolver toda a comunidade no desenvolvimento de tecnologias, de forma a potenciar a
sua rápida apropriação.

Área de Ação
Local de
Atuação

Alterações Climáticas
Parque Adão Barata, Município de Loures

Beneficiários

Comunidade Local

Duração

36 meses, realizando-se de 1 de maio de 2021 a 30 de abril de 2024

O "PAB_LivingLab – Vive a descarbonização no Parque Adão Barata" é um projeto
cofinanciado pelos EEA Grants, no âmbito do “Programa Ambiente, Alterações Climáticas
e Economia de Baixo Carbono”.
Contexto

No Parque serão dinamizadas atividades que promovem a adoção de práticas

sustentáveis. Será um local onde os seus visitantes poderão experienciar, de forma
interativa e dinâmica, o laboratório de descarbonização, enquanto usufruem do espaço
verde.

Economia Circular e Ambiente:
 Eficiência hídrica, através da instalação de um sistema de rega inteligente;

Principais

Atividades
Previstas

 Gestão de resíduos, através de um plano de gestão sustentável de resíduos e da

promoção da sua valorização;
 Gestão da qualidade do ar, recorrendo à instalação de um sistema de sensorização;
 Gestão dos espaços verdes através do aumento do potencial de sequestro de carbono

do PAB.
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Mobilidade Sustentável:
 Infra-estruturas de suporte tecnológico capazes de proporcionar informação sobre trânsito

e mobilidade, com o objetivo de reduzir a afluência de automóveis no perímetro do PAB e
promover a mobilidade suave;
 Smart Parking - onde serão instalados sensores eletromagnéticos que irão detetar a

presença de veículo por lugar de estacionamento;
 Infraestrutura de contabilização e sensorização de bicicletas e promoção da mobilidade

suave.

Energia:
Principais

 Comunidade de energia renovável através de uma central de produção fotovoltaica e um

Atividades

sistema de smart metering e plataforma de gestão, tendo em vista a redução dos

Previstas
(Conti.)

consumos de energia e das emissões de carbono.
Edifícios:
 "Building Information Modeling”com IoT, enriquecendo um modelo de gestão avançado

do edifício “Palácio Marqueses Praia e Monforte”, contribuindo para a diminuição da
pegada de carbono do edifício.
Living Lab:
 Vivência do laboratório de forma inovadora e sustentável num espaço inclusivo e

resiliente, procurando a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e comunidades;
 Plataformas de agregação e comunicação de toda a informação gerada, envolvendo

empresas, comércio local, autoridades, escolas, universidades e cidadãos;
 Divulgação de todos os produtos desenvolvidos, a nível nacional e internacional.

 Reduzidas as emissões de Gases com Efeito Estufa e a intensidade carbónica,

diminuindo o consumo de energia, promovendo a sua produção e autoconsumo.
Principais

 Promovida a eficiência energética e de uso de recursos.

Resultados

 Promovida a mobilidade sustentável — não só no Parque mas também da sua

Esperados

envolvente, melhorando o sistema de logística urbana.
 Aumentado o envolvimento de stakeholders e da comunidade em geral em torno do

Parque, tornando-o num Living Lab e promovendo um ambiente urbano sustentável.
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Operador do
Programa

Ministério do Ambiente e da Ação Climática

Promotor

AIDGLOBAL - Acção e Integração para o Desenvovimento Global
Câmara Municipal de Loures
Instituto Superior Técnico de Lisboa

Parceiros

Bim+ building digital culture
DST Solar
Innovation Point

Financiador

EEA GRANTS (Programa Ambiente)
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“Da Escola para o Mundo — Agir, Incluir, Transformar”
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Projeto

Da Escola Para o Mundo - Agir, Incluir, Transformar
Este projeto tem como objetivos específicos:
- Promover competências de Cidadania nos estudantes do 3º Ciclo da Ilha do Porto
Santo, a partir da vivência de uma cultura democrática, da articulação curricular e da

Objetivos

interação com a comunidade, refletindo e agindo em prol dos Direitos Humanos e do
Desenvolvimento Sustentável, envolvendo toda a escola;
- Promover uma estreita cooperação entre a Escola B+S Prof. Dr. Francisco de Freitas
Branco, Porto Santo, e os atores da comunidade educativa e local do Porto Santo,
envolvendo-os em processos de Educação para a Cidadania.

Área de Ação
Local de
Atuação

Cidadania
Porto Santo, Madeira

Beneficiários

Alunos e Professores

Duração

De 1 de setembro de 2019 a 31 de agosto de 2022.
Este Plano de Ação é uma resposta ao Projeto Educativo da Escola B+S do Porto
Santo, contribuindo para algumas finalidades e metas, entre elas:
- Aumentar as atividades práticas/experimentais visando a aprendizagem criativa e
ativa;

Contexto

- Ampliar o número de contactos estabelecidos com os Pais/Encarregados de
Educação que evidenciem a sua participação na vida escolar dos seus educandos e
nas atividades dinamizadas pela escola;
- Fomentar a assunção de responsabilidades partilhadas no sentido de promover um
ambiente propício à participação plena de toda a comunidade no processo educativo;
- Manter ou alargar o número de atividades/projetos com instituições locais/regionais/
nacionais e aumentar o número de parcerias;
- Adequar os projetos e estratégias inovadoras à promoção do sucesso educativo dos
alunos.
1. Ações de voluntariado dinamizadas por alunos e elementos da comunidade;

Principais
Atividades
Previstas

2. Assembleias participativas de alunos;
3. Capacitação de jovens líderes;
4. Fóruns de pais e Encarregados de Educação;
5. Aulas com metodologia “Filosofia para Crianças e Jovens” sobre as causas dos

problemas sociais e ambientais e Cidadania Global;
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Principais

Atividades
Previstas
(Cont.)

6. Animação de recreios com a presença de professores-animadores e promoção de

jogos cooperativos;
7. Horta e quinta pedagógicas;
8. Capacitação de Pessoal Não Docente nos temas da Educação para a Cidadania.
 Alunos e comunidade local sensibilizados e mobilizados para a promoção do

voluntariado;
 Princípios da cultura democrática integrados na dinâmica escolar, com enfoque no 3º

Resultados

Esperados

Ciclo;
 Alunos sensibilizados e mobilizados para ações e comportamentos coerentes com os

princípios dos Direitos Humanos, e para a promoção do Desenvolvimento
Sustentável;
 Professores, pessoal não docente e familiares dos alunos capacitados em torno de

temas associados à Educação para a Cidadania.

Gestora do
Consórcio

AIDGLOBAL- Acção e Integração para o Desenvolvimento Global

Parceiro

Escola Básica e Secundária Professor Dr. Francisco Freitas Branco, Porto Santo

Financiador
e Entidades
envolvidas

Programa Cidadãos Ativ@s (EEA Grants), gerido pela Fundação Calouste Gulbenkian e

Fundação Bissaya Barreto, através do projeto Educação para a Cidadania,
implementado pela Fundação Gonçalo da Silveira e pelo Centro de Investigação para o
Desenvolvimento Humano da Universidade Católica Portuguesa.
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“Porto Santo Sem Lixo Marinho”
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Projeto

Porto Santo Sem Lixo Marinho
Estabelecer as bases para um memorando de entendimento para o ecossistema
plástico da ilha de Porto Santo, através de:
Fase 1: Uma recolha dos dados-base (referencial) sobre os resíduos e lixo marinho e

Objetivos

identificação de zonas críticas (hotspots);
Fase 2: Uma otimização da gestão dos resíduos através da mobilização de todos os
agentes para um plano de gestão comunitário;
Fase 3: Uma campanha de comunicação e sensibilização para reduzir o consumo de
plástico descartável e os resíduos de plástico que acabam no mar.

Área de Ação
Local de
Atuação

Educação Ambiental
Porto Santo

Beneficiários

População Local e Turistas

Duração

De 1 de setembro de 2020 a 28 de fevereiro de 2022.
A diversidade e beleza das paisagens da Ilha do Porto Santo justificaram a candidatura
do Governo Regional da Madeira, entregue em setembro de 2019, a Reserva da
Biosfera da UNESCO, que pretende que a ilha constitua um território diferenciado e
pioneiro no âmbito da sustentabilidade ambiental.

Contexto

Este projeto tem a intenção de contribuir para o desenvolvimento desta estratégia de
diferenciação e valorização da Ilha do Porto Santo, tendo como principal objetivo
proteger o ambiente marinho da ilha através de esforços conjuntos realizados pelos
principais intervenientes públicos e privados na eliminação de resíduos de plástico da
natureza e na circularidade da sua utilização.

Principais

1. Identificar fluxo e descarga de resíduos;

Atividades

2. Otimizar a gestão dos resíduos;

Previstas

3. Reduzir radicalmente o consumo de descartáveis.
 Reduzido o plástico descartável na ilha;

Principais
Resultados
Esperados

 População e turistas sensibilizados e mobilizados para a redução do lixo marinho;
 Implementado o Plano de Gestão Comunitário, de prevenção e sensibilização, para a

redução do lixo marinho.
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Promotor

Associação Natureza Portugal em associação com a WWF (ANP/WWF)

AIDGLOBAL - Acção e Integração para o Desenvolvimento Global
Água e Resíduos da Madeira, Câmara Municipal do Porto Santo
Parceiros

ARDITI – Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e
Inovação
Câmara Municipal do Porto Santo

Financiador

EEA GRANTS (Programa Ambiente)
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“ED-Comunicar - do conhecimento à mobilização - ”
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Projeto

ED-Comunicar - do conhecimento à mobilização O objetivo geral é aumentar a visibilidade, o conhecimento e o reconhecimento da
Educação para o Desenvolvimento e Cidadania Global, a nível nacional, criando espaços
de afirmação e apropriação pelos demais atores do desenvolvimento. Especificamente,

Objetivos

pretende-se reforçar o conhecimento e a visibilidade da Educação para o
Desenvolvimento e Cidadania Global, promovendo a compreensão, o reconhecimento e o
envolvimento de atores estratégicos e da comunidade em geral na discussão pública
sobre os desafios para garantir um mundo mais equitativo e sustentável.

Área de Ação
Local de
Atuação

Beneficiários
Duração

Educação para o Desenvolvimento e Cidadania Global
Portugal
Atores do Desenvolvimento, Organizações da Sociedade Civil, Técnicos Municipais,
Órgãos de Comunicação Social e Público em Geral
24 meses, realizando-se de 1 de outubro de 2021 a 30 de setembro de 2023
O presente projeto resulta do esforço colaborativo de 8 Organizações Não
Governamentais para o Desenvolvimento (ONGD) do Grupo de Trabalho de Educação
para o Desenvolvimento e Cidadania Global (EDCG) da Plataforma Portuguesa das
ONGD que, ao longo dos anos, têm vindo a trabalhar no campo da EDCG, nas suas mais
variadas vertentes, partilhando as suas experiências com o Grupo, criando sinergias e
dinâmicas colaborativas que têm enriquecido o debate da EDCG em Portugal. Com

Contexto

diferentes percursos, mas com um mesmo objetivo em mente, a ADRA e os demais
parceiros assumem, colaborativamente, um conjunto de atividade norteadas pelos
princípios de ação da Estratégia Nacional de Educação para o Desenvolvimento,

nomeadamente a coerência, cooperação, coresponsabilidade, equidade, igualdade,
justiça social, não discriminação, participação e solidariedade. O projeto irá contribuir
para a criação de um espaço de afirmação da EDCG, bem como para a promoção da
reflexão crítica em torno dos temas que esta engloba e que, hoje, mais do que nunca,

estão na ordem do dia.

Principais
Atividades

Previstas

1. Elaboração de estudos formativos sobre os pilares do Referencial de Educação para o
Desenvolvimento (ED);
2. Criação e atualização de fichas (in)formativas sobre os temas-chave da EDCG;
3. Criação de materiais audiovisuais sobre temas-chave da EDCG;
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4. Disseminação dos materiais (in)formativos sobre EDCG junto dos atores de
Principais
Atividades
Previstas
(Conti.)

Desenvolvimento;
5. Criação e divulgação de 6 episódios temáticos em formato Podcast sobre as temáticas
chave de EDCG;
6. Disseminação dos materiais (in)formativos e elaboração de artigos de opinião sobre
EDCG junto dos órgãos de comunicação social.

Resultados

 Conhecimento e conteúdo sobre temas-chave da EDCG produzido;

Esperados

 Conteúdos sobre temas-chave da EDCG divulgados.

Promotor

ADRA Portugal – Associação Adventista para o Desenvolvimento, Recursos e Assistência

AIDGLOBAL – Acção e Integração para o Desenvolvimento Global
Associação Par – Respostas Sociais
Fundação Cidade de Lisboa
Parceiros

Fundação Gonçalo da Silveira
Instituto Marquês de Valle-Flôr
Mundo a Sorrir

Rosto Solidário.

Financiador

Camões — Instituto da Cooperação e da Língua, I.P.
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“(E)mission (Im)possible”
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Projeto

(e)mission (im)possible
O projeto procura testar e certificar um caminho inovador de aprendizagem ao longo da
vida dedicado às competências sobre neutralidade climática nos sectores da Cooperação
para o Desenvolvimento e da Ajuda Humanitária, resultando na criação de um novo perfil
− o de estratega de neutralidade climática DC&H −, que liderará a ação climática no seio
das ONGD.
Os objetivos específicos são:
1. Melhorar o acesso a oportunidades de aprendizagem flexíveis e reconhecidas e

Objetivos

promover competências que permitam aos profissionais das ONGD e aos interessados
na área dos Estudos de Desenvolvimento tornarem-se agentes de mudança em prol da
ação climática.
2. Testar e certificar um esquema inovador de aprendizagem ao longo da vida dedicado

às competências sobre Neutralidade Climática, criando correlações com o sector da
Cooperação para o Desenvolvimento e humanitário.
3. Fomentar a cooperação entre o ensino superior e as ONGD para a integração de
qualificações no campo da Ação Climática.
Área de Ação
Local de
Atuação

Ambiente, Ação Climática, Cooperação para o Desenvolvimento

Internacional

Beneficiários

Profissionais e Voluntários das ONGD e Estudantes

Duração

32 meses, realizando-se de 01 de novembro de 2021 a 01 de julho de 2024

A atual crise climática exige uma ação imediata e drástica. Através do Pacto Ecológico
Europeu, a União Europeia (Eu) está a liderar entre as posições mais ambiciosas em
termos dos objetivos de redução de emissões de Gases de Efeitos de Estufa (GEE) a
nível internacional. Em abril de 2021, foi alcançado um acordo provisório sobre a Lei

Contexto

Climática da UE para obrigar os países europeus a reduzir as emissões líquidas de GEE
em, pelo menos, 55% até 2030 e a atingir a neutralidade climática até 2050. O papel da
UE na ação contra as Alterações Climáticas ultrapassa as suas fronteiras e as
organizações de Cooperação para o Desenvolvimento e Humanitárias têm um papel

fundamental a desempenhar neste esforço de transformação.
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As atividades do projeto articulam-se em torno da preparação, do desenvolvimento, da

implementação e da promoção de três resultados principais:
1. e)missão (im)possível Massive Open Online Course (MOOC);
Principais
Atividades
Previstas

2. Programa de formação e ações piloto sobre Ação Climática;
3. Quadro metodológico sobre Ação Climática nas ONGD.
Os parceiros desenvolverão e implementarão um MOOC certificado por uma
universidade parceira que fornecerá aos profissionais do sector do desenvolvimento
aptidões e competências-chave sobre Ação Climática. O esquema de formação incluirá
uma descrição das etapas do percurso de formação, conteúdos formativos e um plano de
trabalho.

Resultados
Esperados

Promotor

 O projeto irá conceber e testar um esquema inovador de formação ao longo da vida

baseado em promover competências sobre Ação Climática junto dos profissionais de

Cooperação para o Desenvolvimento e Ajuda Humanitária.
A Sud Ecologia e Cooperazione Onlus (Itália)
AIDGLOBAL – Acção e Integração para o Desenvolvimento Global
Universidade de Cadiz (Espanha)

Parceiros

Asociacion Iroko Desarrollo Forestal Sostenible (Espanha)
Un Ponte Per (Itália)
Fondazione Ecosistemi (Itália)
Bosque y Comunidad (Espanha)

Financiador

Erasmus+, Comissão Europeia
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“Programa Passaporte para a Leitura”
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Programa

Passaporte para a Leitura
• Alargar o acesso ao Livro em Moçambique;

Objetivos

• Combater a iliteracia;
• Incentivar o gosto pela leitura e pelo livro.

Área de Ação Promoção da Literacia e acesso ao Livro
Local de
Atuação

Província de Gaza, Moçambique

Beneficiários Crianças, Jovens Mães, Técnicos e Professores
Duração

O projeto encontra-se em permanência desde 2008
A AIDGLOBAL criou, em 2008, as linhas gerais daquele que se tornaria no seu maior
programa de intervenção em Moçambique, o “Passaporte para a Leitura”. Este programa

Contexto

tem permitido criar, equipar e apoiar bibliotecas municipais e escolares, e têm sido
realizadas capacitações de professores e técnicos bibliotecários, atividades de
dinamização da leitura e a promoção do gosto pela leitura.
PROJETOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA

1. “Rede de Bibliotecas Escolares do Distrito do Chibuto”.
2. “Kula Na Wu Djondza – Crescer a Ler”.
3. “Animação da Leitura”.
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“Rede de Bibliotecas Escolares do Distrito de
Chibuto!”
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Projeto

Acompanhamento e Monitorização da Rede de Bibliotecas Escolares do
Distrito do Chibuto (RBEDC)
O objetivo deste projeto consiste em apoiar a Rede de Bibliotecas Escolares do Distrito

Objetivos

do Chibuto garantindo um acompanhamento e monitorização das bibliotecas, para
assegurar e promover ambientes propícios à leitura.

Área de Ação

Bibliotecas e promoção da Literacia em contexto escolar

Duração

De janeiro a dezembro de 2022.
A AIDGLOBAL arrancou em 2008 com

a criação e equipamento de bibliotecas

municipais e escolares. A acompanhar este trabalho foi paralelemente desenvolvendo
um sistema de monitorização e acompanhamento que visa capacitar professores e
técnicos bibliotecários em gestão de bibliotecas, promoção da leitura e mobilização de
recursos bibliográficos, bem como fortalecer a capacidade estratégica para a
Contexto

mobilização de materiais de leitura, incentivo à alfabetização, adaptação de modelos e
recursos ao contexto, para a criação de um ambiente propício à leitura, de fácil acesso
e com materiais de aprendizagem adequados.
A criação da Rede de Bibliotecas Escolares do Distrito do Chibuto tem vindo a consolidar-se ao longo dos anos, através do equipamento de novas bibliotecas em escolas
deste distrito.
 Monitorização das 27 bibliotecas que compõem a Rede, nomeadamente, das 6

bibliotecas em edifício, 11 Bibliotchovas e 10 Maletas de Leitura;
Resultados
Esperados

 Alargamento da Rede de bibliotecas com a criação de mais 3 bibliotecas escolares

(Escola Secundária do Chimundo, Escola Primária de 1º e 2º Grau Bairro 3 da
Cidade, Escola Primária de 1º e 2º Grau de Coca Missava);
 Supervisão das atividades de leitura prevista nos Planos de Atividades.

→ Conselho Municipal do Chibuto
→ Serviço Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia do Chibuto (SDEJT)
Parceiros

→ Rede de Bibliotecas Escolares – Ministério da Educação

→ Escola Portuguesa de Moçambique — Centro de Ensino e Língua Portuguesa
(EPM-CELP)
→ Mozambikes

Financiador

Fundos Próprios
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Projeto

Reforço do acervo da Biblioteca Municipal do Chibuto
O objetivo desta iniciativa consiste em reforçar o acervo da Biblioteca Municipal do

Objetivos

Chibuto com um número, ainda por definir, de livros técnicos, títulos de literatura
universal, infantojuvenil, e outros, de forma apoiar os utentes desta biblioteca.

Duração

De janeiro a dezembro de 2022.
A Biblioteca Municipal do Chibuto localiza-se no centro da cidade e colabora com a
AIDGLOBAL desde o início do seu trabalho no Chibuto. Regularmente existe uma

renovação do seu acervo, assim como capacitação em Gestão de Bibliotecas e
Contexto

Organização de um Fundo Documental.
À semelhança dos anos precedentes (2020 e 2021) este é um projeto que transita para
2022, uma vez que, devido à pandemia COVID19, a biblioteca manteve-se fechada

durante o ano de 2021.

Resultados

 Apetrechamento da Biblioteca Municipal do Chibuto com livros;

Esperados

 Capacitação em Gestão de Bibliotecas e Organização de um Fundo Documental.

Parceiros

→ Conselho Municipal do Chibuto

Financiador

Fundos Próprios
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Projeto

Reforço do acervo da Biblioteca Municipal do Xai-Xai
O objetivo desta iniciativa consiste em reforçar o acervo da Biblioteca Municipal do

Objetivos

Xai-Xai com livros técnicos, nomeadamente de economia, ciência sociais, medicina,
engenharia, direito, ciências políticas, entre outros, de forma apoiar os alunos das

universidades que são utentes desta biblioteca.
Duração

Janeiro a dezembro de 2022
Em 2008, no âmbito do programa “Passaporte para a Leitura”, a AIDGLOBAL

apetrechou a Biblioteca Municipal do Xai-Xai com 8 000 títulos.
Uma vez que Xai-Xai é a capital da Província de Gaza, sendo também um centro de
Contexto

universidades, foi solicitado à AIDGLOBAL, pelo Conselho Municipal do Xai-Xai, um
reforço do acervo da biblioteca com livros técnicos.

À semelhança dos anos precedentes (2020 e 2021) este é um projeto que transita para
2022, uma vez que, devido à pandemia COVID19, a biblioteca manteve-se fechada
durante o ano de 2021.

Resultados

 Apetrechamento da Biblioteca Municipal do Xai-Xai com livros técnicos;

Esperados

 Capacitação em Gestão de Bibliotecas e Organização de um Fundo Documental.

Parceiros

→ Conselho Municipal do Xai-Xai
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Projeto

Reforço do acervo da Biblioteca Municipal da Macia
O objetivo desta iniciativa consiste em reforçar o acervo da Biblioteca Municipal da

Objetivos

Macia com um número ainda por definir de livros técnicos, títulos de literatura universal,
infantojuvenil, e outros, de forma apoiar os utentes desta biblioteca.

Duração

De janeiro a dezembro de 2022.
A Macia é uma cidade relativamente populosa, perto do Chibuto. Apesar de já ter uma
Biblioteca Municipal, em 2019, contactou a AIDGLOBAL no sentido de reforçar o seu

acervo, assim como receber uma capacitação em Gestão de Bibliotecas e Organização
Contexto

de um Fundo Documental.
À semelhança dos anos precedentes (2020 e 2021) este é um projeto que transita para
2022, uma vez que, devido à pandemia COVID19, a biblioteca manteve-se fechada

durante o ano de 2021.
Resultados

 Apetrechamento da Biblioteca Municipal da Macia com livros;

Esperados

 Capacitação em Gestão de Bibliotecas e Organização de um Fundo Documental.

Parceiro

→ Conselho Municipal da Macia

Financiador

Fundos Próprios
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Projeto

Doação de Livros à Escola Secundária de Guijá
O objetivo desta iniciativa consiste em reforçar a Biblioteca da Escola Secundária de

Objetivos

Guijá (ESG), doando cerca de 600 livros que irão permitir o reforço das competências de
leitura e escrita dos alunos e proporcionar mais ferramentas de trabalho aos

professores.
Duração

De janeiro a dezembro de 2022.
No âmbito do primeiro encontro do Fórum da Educação, promovido pela Direção
Provincial de Educação e Cultura de Gaza, no qual a AIDGLOBAL é membro ativo, foi
solicitado que a Organização reforçasse o acervo documental da Biblioteca da Escola
Secundária de Guijá (ESG), fortemente afetada pelas cheias de 2013 que danificaram
grande parte da existência. De acordo com a então Diretora do Serviço Distrital de
Educação Juventude e Tecnologia de Guijá, Dra. Angelina Augusto Machave, o reforço

Contexto

da biblioteca (com cerca de 600 livros) seria útil não só para os professores e alunos da
ESG e das escolas vizinhas que, não possuindo obras de leitura, têm por hábito
frequentar essa biblioteca, como é o caso dos alunos e professores da Escola
Secundária de Javanhane e da Escola Secundária de Chinhacanine.

À semelhança dos anos precedentes (2020 e 2021) este é um projeto que transita para
2022, uma vez que, devido à pandemia COVID19, a biblioteca manteve-se fechada
durante o ano de 2021.

Resultados
Esperados

Parceiros

 600 Livros doados à Biblioteca da Escola Secundária de Guijá (ESG);
 Capacitação em Gestão de Bibliotecas e Organização de um Fundo Documental .

→ Direção Provincial de Educação e Cultura de Gaza

→ Serviço Distrital de Educação Juventude e Tecnologia de Guijá.
Financiador

Fundos Próprios
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“Kula Na Wu Djondza – Crescer a Ler!”
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Projeto

Kula Na Wu Djondza - Crescer a Ler (5ª Edição)
“Kula Na Wu Djondza”, que em língua portuguesa significa “Crescer a Ler”, é o nome do
projeto que tem como objetivo promover a leitura, através de contos lidos em português
e, simultaneamente, em língua changana, junto de jovens grávidas e recém-mamãs,
enquanto aguardam pelas consultas pré-natais, de vacinação das suas crianças e de
rotina no Hospital Rural de Chibuto.
No âmbito do projeto, é entregue a cada mãe, no nascimento do seu filho, um livro para
levar para casa. Mais tarde, ela poderá ler à criança e explorar as imagens,
incentivando-o à descoberta do livro, procurando a familiarização da criança com este
objeto e, ainda, a promoção de competências linguísticas em língua portuguesa e
changana, línguas de escolarização.
Neste sentido, o projeto tem como principais objetivos facilitar o acesso ao livro,
fomentar o gosto pela leitura, desde tenra idade, promover o conhecimento oral e
escrito da língua portuguesa e da língua changana e familiarizar a criança com o livro.

Objetivos

Pretende-se, através da leitura de obras infantojuvenis, estimular, nas grávidas
adolescentes e nas jovens mamãs, o gosto pela leitura, procurando sensibilizá-las para a
importância de incentivar a leitura nos seus filhos, promovendo neles a cultura e gosto
pelos livros.
O projeto-piloto (1ª edição) arrancou em abril de 2017 e decorreu até agosto, sendo uma
das atividades que integraram a 4.ª edição da Animação da Leitura, iniciativa
financiada pela Fundação Calouste Gulbenkian. Entre setembro e dezembro de 2017
teve lugar a 2.ª edição do projeto, entre abril e dezembro de 2018, a 3ª edição e, de 1 de
agosto a 31 de outubro de 2019, realizou-se a 4ª edição, que foi estendida até março de
2020. Conta-se ainda com mais uma edição em 2021, a sua 5ª Edição.
À semelhança dos anos precedentes (2020 e 2021) este é um projeto que transita para
2022, uma vez que, devido à pandemia COVID19, não foi possível dar seguimento às
atividades previstas.

Área de Ação

Promoção da Literacia e cuidados de saúde materno-infantis

Local de

Hospital Rural Chibuto e o Centro de Saúde de Chibuto, Distrito do Chibuto, Província de

Atuação

Gaza, Moçambique

Beneficiários

Jovens grávidas e mamãs
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Duração

Em permanência desde 2017.
A maioria da população em Moçambique não tem acesso ao livro, nem uma cultura de
interesse pelo livro. Fora do ambiente escolar, apenas uma pequena parte dos
moçambicanos tem interesse e recursos para fazer da leitura um hábito quotidiano.

No Distrito do Chibuto existe ainda, uma barreira linguística, o fraco conhecimento da
língua oficial do país — o Português .
Contexto

A gravidez precoce é outra realidade a ter em conta, estima-se que existam em média
180 partos de jovens adolescentes.
O direcionar esta iniciativa para as grávidas adolescentes tem a ver com o facto de
algumas jovens, depois de engravidarem, desistirem de frequentar a escola.
O projeto “Kula Na Wu Djondza - Crescer a Ler” promove a formação destas jovens,
através de metodologias de educação não formal, nomeadamente na área da língua
portuguesa. Desta forma, pretende-se contribuir para o desenvolvimento de
capacidades e competências pessoais e sociais.
1. Leitura de obras infantojuvenis para as grávidas adolescentes em fase pré-natal,

prevendo-se que cada jovem participe em 4 sessões;
2. Oferta de um livro de iniciação à leitura, aquando do nascimento do bebé. Devido à
sua composição, o material do livro é resistente à água, à areia e às brincadeiras
infantis;

Principais

3. Leitura de obras infantojuvenis para as recém-mamãs adolescentes e seus filhos,

Atividades

durante as consultas da “criança sadia”. Estima-se que cada mãe traga o seu

Previstas

descendente no mínimo a 5 consultas pós-natal, planeadas para acontecer quando o
bebé cumpra 2, 3, 4, 9 e 18 meses de idade. Prevê-se que assistam a 5 sessões de

leitura;
4. Dinamização de atividades de animação da leitura com a recurso à biblioteca móvel,
em formato de Maleta de Leitura, na qual figura o acervo da biblioteca hospitalar para
a sustentabilidade e continuidade do projeto.
 Incentivo à leitura e familiarização com o livro através do seu acesso;

Resultados
Esperados

 Criação de hábitos de leitura;
 Conhecimento da Língua Portuguesa através da aquisição de novo vocabulário,

desenvolvimento da oralidade, da escrita e da compreensão oral;
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 Incentivar e desenvolver capacidades de pensamento crítico e reflexivo;

 Formação pessoal: desenvolver a capacidade de saber exprimir-se, identificar e

saber lidar com as emoções e os sentimentos, identificar e compreender a realidade
que as rodeia, fomentar o desejo de aprender novos conhecimentos e vivenciar
diferentes experiências, estimular a criatividade e imaginação;
 Formação Social:

Resultados
Esperados
(Cont.)

 Contribuir para que a jovem esteja mais informada e consciente da sua realidade,

despertar vontade de participar na sociedade enquanto cidadã, praticando o seu
exercício de cidadania;
 Contribuir para o desenvolvimento da capacidade de partilhar as suas ideias e

opiniões num grupo e saber escutar os outros.
 Proporcionar um tempo de espera, nas consultas, de uma forma mais agradável

enquanto se desenvolvem atividades socioculturais coletivamente;
 Reforçar a afetividade entre mãe e filho no crescimento e formação do

descendente, usando o livro como recurso.
Promotora

AIDGLOBAL - Acção e Integração para o Desenvolvimento Global
Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Acção Social (SDSMAS)
Gabinete SAJJ - Serviço Amigo de Adolescentes e Jovens do Centro de Saúde do

Parceiros

Chibuto
Direção do Hospital Distrital do Chibuto
Direção Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia

Financiador

Fundos Próprios
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“Educadores em Movimento – Uma Educação

Itinerante para a Primeira Infância”
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Projeto

Educadores em Movimento — Uma Educação Itinerante para a Primeira

Infância
O objetivo global do projeto é contribuir para o desenvolvimento integral e harmonioso
das crianças em idade pré-escolar, no Distrito do Chibuto, Moçambique, melhorando o
desenvolvimento cognitivo, sócio emocional e motor, as condições de saúde e a inclusão,

Objetivos

através da promoção da Educação de Infância Itinerante.
O objetivo específico é garantir que as comunidades de 5 localidades beneficiem de
serviços, conhecimentos, recursos e ferramentas ao nível do desenvolvimento das
competências — cognitivas, motoras, socio emocionais, de saúde e cidadania — das

crianças entre os 4 e os 6 anos.
Área de Ação
Local de
Atuação

Beneficiários

Duração

Educação de Infância
Distrito do Chibuto, Província de Gaza, Moçambique

Crianças em idade pré-escolar, Jovens Mães, Líderes Comunitários, Encarregados de
Educação, Professores Primários

De 1 de novembro de 2018 a 31 de outubro de 2021. Fase de extensão: 30 de novembro
de 2022.
Em Moçambique, 4% das crianças menores de 5 anos de idade frequentam a Educação
Pré-escolar (EPE) (Ministério da Educação, 2012). Existe uma baixa perceção dos pais e
da comunidade sobre a importância da EPE, um elevado analfabetismo feminino,
insuficientes iniciativas de promoção de Saúde e Cidadania, por parte das autoridades,

Contexto

dirigidas a crianças em idade pré-escolar.
Com o projeto pretende-se que serviços de Educação de Infância Itinerante (EII) sejam
geridos por e integrados em 5 comunidades, de forma sustentável, e que as próprias
comunidades tenham as competências necessárias para o desenvolvimento integral da
criança em idade pré-escolar.
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 Parcerias com Organizações da Sociedade Civil e/ou estratégias com a

comunidade para apoio às atividades de EII nos dias de chuva e tempestade
(construção de telheiros,…);
 Planeamento, implementação e avaliação de atividades de EII (5/semana, 2 anos

letivos, em 5 comunidades), dinamizadas por 2 "Educadoras em Movimento" e
apoiadas por uma Bibliotchova por comunidade;
 Estudo “Brinquedos, jogos, cantigas e estórias locais do Chibuto, Moçambique”;

Principais

 Produção de jogos e brinquedos a partir de materiais locais e de 4 livros infantis

Atividades

português-changana, com histórias de autores africanos;

Previstas

 Sessões de Educação Parental sobre Psicologia da Criança, Educação para a

Saúde e Cidadania (10/ano/comunidade), envolvendo os próprios beneficiários (150
sessões para 5 comunidades);
 Atividades de sensibilização e advocacia sobre a importância da Educação de

Infância (20/comunidade, 100 no total);
1

capacitação dos professores de Ensino Primário em “Psicologia e

Desenvolvimento da Criança – estratégias para a sua integração na Escola
Primária” (18h).

 Serviços de Educação de Infância Itinerante proporcionados, geridos e integrados

Resultados

Esperados

em 5 Comunidades do Distrito do Chibuto, de forma sustentável;
 5 comunidades do Distrito do Chibuto sensibilizadas e mobilizadas para a

importância da Educação de Infância e com as competências necessárias ao
desenvolvimento integral da criança em idade pré-escolar.

Financiador
Principal

Fundação Calouste Gulbenkian

Cofinanciador

Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, I.P.

Copromotor

Centro Vocacional e Residencial do Chibuto (CVRC)
→ Em Moçambique: Serviço Distrital da Juventude, Educação e Tecnologia do
Chibuto (SDJET) e Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Acção Social (SDSMAS);

Parceiros

→ Em Portugal: Instituto Politécnico de Leiria (IPL) e Centro de Estudos Internacionais
do Instituto Universitário de Lisboa (CEI-IUL).

PLANO DE ATIVIDADES 2022| 55

PLANO DE ATIVIDADES 2022| 56

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DOS PROJETOS

Jan

Fev Mar Abr Mai Jun

Jul

Ago Set Out Nov Dez

Conectando Mundus
“Crise Climática — Tempo de
Atuar”

Jovens na Política - Participar
para a Cidadania Global
(2ª Edição)

Da Escola Para o Mundo —
Agir, Incluir, Transformar

Porto Santo Sem Lixo
Marinho

Portugal

NEAR - NEwly ARrived in a
common home

Beyond COVID-19: : The new
era of Teaching. Digital
learning for social inclusion

PAB_LivingLab - Vive a
descarbonização no Parque
Adão Barata

ED-Comunicar do conhecimento à
mobilização -

(e)mission (im)possible
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DOS PROJETOS

Jan

Fev Mar Abr Mai Jun

Jul

Ago Set Out Nov Dez

Acompanhamento e
Monitorização da Rede de
Bibliotecas Escolares do
Distrito do Chibuto
(RBEDC)
Reforço do acervo da
Bibliotecas Municipais do
Chibuto, Xai-Xai e Macia

Moçambique

Doação de Livros à Escola
Secundária de Guijá

Kula Na Wu DjondzaCrescer a Ler (5ª Edição)
Educadores em
Movimento Uma Educação Itinerante
para a Primeira Infância
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INICIATIVAS DE COMUNICAÇÃO E DE ANGARIAÇÃO DE FUNDOS
O terceiro setor tem vindo a desempenhar um papel De seguida são apresentadas as atividades que nos
incontornável no desenvolvimento das sociedades, a propomos desenvolver no contexto de cada um dos
uma escala global, representando um contributo para eixos, que convergem entre si.
o cumprimento dos 17 Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável, previstos na Agenda 2030, e dos quais

ATIVIDADES COMUNICAÇÃO EXTERNA:

dependem o futuro das gerações vindouras. A
AIDGLOBAL é uma das Organizações da economia

Gerar

social que tem procurado, ao longo dos seus 16 anos

Mobilizar à Ação - Produção de Conteúdos: dar

de

a

continuidade à produção de conteúdos e à

transformação social através da Educação, numa luta

comunicação das atividades dinamizadas no âmbito

permanente pelo combate à iliteracia, com impacto

dos vários projetos em curso através das

determinante no combate à pobreza, na promoção da

plataformas da AIDGLOBAL, designadamente do

cidadania, no desenvolvimento das sociedades do

seu Website e Redes Sociais (Facebook, Linkedin e

presente e do futuro, e na construção de um mundo

Youtube);

mais justo, igualitário e sustentável.

Gerar conhecimento | Relações Institucionais no

existência,

contribuir

ativamente

para

Conhecimento |

Consciencializar

e

Os desafios que se colocam a Organizações como a Digital: manter e encetar novas parcerias com
AIDGLOBAL no momento de concretizarem a missão entidades disponíveis para potenciar esforços na
à qual se propõem exigem, no entanto, um comunicação das atividades da Organização
investimento sólido naquela que é a sua através das suas plataformas digitais, à semelhança
sustentabilidade, que se apresenta intrinsecamente daquelas que já existem como o Movimento
associada a duas áreas: Comunicação e Angariação Educação para Todos (MEPT) e a Rede de
Desenvolvimento para a Primeira Infância (RDPI), no

de Fundos.
No presente documento são apresentadas algumas
iniciativas de ambas as áreas que nos propomos

caso de Moçambique, ou com a Plataforma
Portuguesa das ONGD, no caso de Portugal.

desenvolver em 2022, tendo em consideração os Gerar conhecimento | Relações Institucionais aspetos estratégicos e sistémicos que caracterizam a Criação de Sinergias: colaborar com entidades
Organização e o contexto de instabilidade pandémica parceiras em atividades institucionais que promovam
no qual ainda vivemos e que poderão implicar a a divulgação da AIDGLOBAL e dos projetos que tem
em curso.

adaptação de algumas atividades.
O Plano de Comunicação e Angariação de Fundos da
AIDGLOBAL para 2022 estrutura-se, desta forma, em
torno

de

dois

eixos:

a

sustentabilidade

organizacional e a comunicação externa.
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INICIATIVAS DE COMUNICAÇÃO E DE ANGARIAÇÃO DE FUNDOS
Cultivar uma boa reputação, vincar a identidade AIDGLOBAL continuará a persistir, em prol da sua
da AIDGLOBAL e Consciencializar para o sustentabilidade;
impacto da sua Missão | Media: Destacar a
AIDGLOBAL na agenda mediática através da
comunicação da sua missão, iniciativas e projetos
nos vários meios de comunicação de Portugal
Continental, Insular e de Moçambique.

Consignação do IRS: Uma das iniciativas que não

representam qualquer custo para o(a) cidadão(a) e
que

representa

campanhas

de

uma

das

mais

angariação

de

importantes
fundos

da

AIDGLOBAL é o IRS Solidário que permite que o
Evento de Consciencialização / Advocacy

contribuinte consigne 0,5% dos seus impostos a uma

Objetivos:

entidade sem fins lucrativos, no ato de entrega da

Consciencializar a sociedade portuguesa para as declaração de rendimentos anual;
diversas

problemáticas

que

circundam

a Pretende-se criar uma campanha de comunicação,

Educação, em Portugal;
Responsabilizar

em regime pro bono, e com o apoio de uma Agência

entidades

governamentais

e de Publicidade, que nos permita consciencializar a

corpo político para as necessidades identificadas sociedade para o impacto que a Educação pode ter
pela

AIDGLOBAL,

despertando-os

e na transformação das sociedades, designadamente

mobilizando-os à criação de políticas públicas que na interrupção dos ciclos de pobreza e na
garantam mais

direitos às crianças, jovens e construção de um mundo mais justo e com
oportunidades iguais para todas e todos;

comunidade educativa;

Estreitar laços com entidades que se associem a Projeto “Mãos Solidárias”: um projeto que tem

esta iniciativa e que, pela sua história e percurso, vindo a contar com o apoio do portal Compra
representem um contributo decisivo na promoção Solidária, centralizador de centenas de formas de
de

uma

sociedade

mais

justa, igualitária, ajudar com

sustentável e solidária, através da Educação.

Documentário: A realização de documentário sobre
as ações que têm sido desenvolvidas pela
AIDGLOBAL ao longo dos últimos 12 anos, em
Moçambique.

junto

de

simples escolhas, na sua divulgação
instituições

e

particulares

que,

voluntariamente, têm vindo a doar parte do seu
tempo

a

criar

produtos

solidários

para

a

AIDGLOBAL, e que será uma forma estratégica de
angariar fundos para a sua sustentabilidade;

Eventos de Angariação de Fundos: como
ATIVIDADES ANGARIAÇÃO DE FUNDOS:
Angariação de Membros: apostar na captação de
novos membros, apoiantes regulares e na

resultado da situação pandémica, em 2021, não foi
possível avançar com a concretização dos eventos
solidários habitualmente realizados.

fidelização dos já existentes são prioridades que a
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INICIATIVAS DE ANGARIAÇÃO DE FUNDOS
Em 2022 prevê-se a realização da habitual gala Em traços sumários, estas são as ações, iniciativas e
solidária,

designadamente

a

12.ª

edição

do campanhas que a AIDGLOBAL prevê realizar no ano

espetáculo “O Fado Acontece”, que coincide com o de 2022, no sentido de contribuir para a comunicação
aniversário da AIDGLOBAL. Para este evento a e financiamento da sua missão e dos projetos

Organização tem vindo a contar com o apoio contextualizados neste Plano de Atividades, cujo
imprescindível da EGEAC e do Cinema São Jorge objetivo último é promover uma Educação de
para

a

contribui

sua

realização.

para

aumentar

Este
a

evento
notoriedade

muito Qualidade e uma Cidadania ativa e inclusiva, que se
da quer Global, em conformidade com a contínua

Organização. Sublinha-se, também, o apoio de tantas consciencialização

para

os

Objetivos

de

outras instituições, voluntários(as) e empresas que, Desenvolvimento Sustentável que se traduzem num
anualmente, apoiam a AIDGLOBAL para que cada conjunto de respostas para a mitigação das
evento e/ou iniciativa solidária sejam realizados com problemáticas que assolam as sociedades de hoje.
qualidade, os resultados e o impacto desejado.
Criação de Parcerias: Implementação de Plano de
Fundraising e estabelecimento de contactos para a
criação de parcerias e para a submissão de

candidaturas

destinadas

ao financiamento de

projetos e à salvaguarda da sustentabilidade da
Organização.
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