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“Educação nunca foi despesa.
Sempre foi investimento com retorno garantido.”
Sir Arthur Lewis

Mensagem da Direção

Mais um ano volvido e, embora o cenário pandémico não Crise Climática – Tempo de Atuar”, também, terminou, mas a
tenha sido de todo coincidente com a gravidade do inicial, os sua temática renasce numa nova edição (18ª), junto de
desafios e impedimentos continuaram a ser marcantes. As crianças e jovens de diferentes ambientes sociais e
consequências e incertezas relativas ao novo coronavírus e geográficos que se pretende consciencializar para as

as inúmeras restrições sociais impostas fizeram com que as Alterações Climáticas.
organizações da sociedade civil (ONGD e OSC), entra as
quais a AIDGLOBAL, se adaptassem, cada vez mais, ao meio
digital, o que as obrigou a modernizarem-se e a

capacitarem-se

a

uma

velocidade

inesperada,

para

garantirem a continuidade dos seus projetos.

Rumando até à Ilha Dourada, a Delegação da AIDGLOBAL na
Região Autónoma da Madeira deu continuidade ao projeto
“Da

Escola para o Mundo – Agir, Incluir, Transformar”

visando promover competências de Cidadania junto dos
alunos do 3º Ciclo da Escola B+S Professor Dr. Francisco

2021 foi um ano de superação e aprendizagem, em que a Freitas Branco, Porto Santo, incentivando-os a refletirem e
AIDGLOBAL se manteve firme na convicção de que a agirem em prol dos Direitos Humanos e do Desenvolvimento

Educação é o motor da transformação. Ao longo de 16 anos, Sustentável. Importante foi, igualmente, o projeto “Porto
o seu percurso tem sido feito sobre os pilares da ética e da Santo Sem Lixo Marinho”, liderado pela ANP/WWF, com a
transparência que imprimiu em cada forma de intervenção missão de travar a fuga de plásticos para o oceano e que,
junto dos vários públicos que acompanha. Neste ano, nunca para as múltiplas atividades promovidas pela AIDGLOBAL,
deixámos de reunir esforços e de avançar com projetos e contou com a pronta adesão das entidades públicas e
iniciativas que vão ao encontro de uma das maiores privadas do Porto Santo.
prioridades da AIDGLOBAL – minimizar os níveis de
iliteracia, essenciais a uma cidadania ativa, promotora de um
mundo mais justo, igualitário e sustentável.

O projeto “Jovens na Política – Participar para Cidadania
Global (2º Edição)” continuou e as suas atividades têm sido

muito bem evidenciadas tanto pelos parceiros do projeto e,

A AIDGLOBAL tem vindo a crescer. Tem sido um caminho ainda, pelos media e tem tido relevância junto dos(as) jovens
repleto de desafios quer a nível nacional quer a nível portugueses(as), com vista a encorajar o seu voto nos
internacional, dando-lhe o merecido reconhecimento pelas mecanismos da participação política, consciencializando-os
suas ações, levando-a a aceitar e a integrar novos projetos, a (as) para a importância do seu papel na sociedade, para a
criar novas parcerias com organizações europeias e a manter promoção da Cidadania Global, para as prioridades da
as já existentes.
Com o sentimento de missão cumprida e uma certa nostalgia,
chegou ao fim o “Walk the (Global) Walk” ― um dos maiores
projetos internacionais que a AIDGLOBAL teve o privilégio de
integrar, em parceria nacional com a C. M. de Vila Franca de
Xira. Foi um projeto de três anos (2017-2021), implementado
em 11 países europeus, que pretendeu mobilizar jovens para

Cooperação Portuguesa e para o cumprimento da Agenda
2030. As suas atividades e iniciativas, apesar da pandemia,
não deixaram de ser concretizadas, nomeadamente as Campanhas autárquicas e presidenciais “Bora Lá, Sai do Sofá”, o
evento “Diálogos no Sofá – Bora Lá”, os Ciclos de Workshops,
a Formação para Técnicos da Juventude, a participação da
AIDGLOBAL na 1ª Escola Nacional de Educação Não Formal.

serem catalisadores de mudança, em prol dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável, com enfoque nos ODS 11, 13 e
16. A 17ª edição do projeto europeu “Conectando Mundos.
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Chegámos, também, à Região Autónoma dos Açores com o surpresas, em quatro Escolinhas Comunitárias do distrito do
Ciclo de Workshops “Go Youth! Jovens ativos pelo Chibuto, para o qual pôde contar com o apoio financeiro da
desenvolvimento” que arrancou em dezembro de 2021, e que Association Femme d’ Europe.

continuará em 2022, noutras regiões do país.

Neste balanço anual, considera-se, ainda, importante referir

No âmbito dos projetos europeus, aos quais a AIDGLOBAL é que estava prevista a realização dos nossos espetáculos
parceira, demos as boas-vindas ao "NEAR – NEwly ARrived solidários anuais, “O Humor Acontece!” e a gala de
in a common home" ― implementado em Portugal, Itália e aniversário da AIDGLOBAL, “O Fado Acontece”, mas que,
Chipre, que pretende fomentar o processo de integração dos devido à situação pandémica, terão de transitar para o ano de
migrantes recém-chegados nos países de acolhimento. 2022. Apesar deste revés, lançámos, por ocasião do 16ª
Realçamos, aqui, o convite que o Observatório das Migrações Aniversário da nossa Organização, o vídeo “O Sorriso é a
nos lançou para apresentarmos o tema “Comunicar a palavra mais bonita” que foi partilhado nas nossas Redes

Imigração: exemplos de projetos e estratégias”. Integrámos, Socias. Promovemos Campanhas Solidárias para angariação
também, o “Beyond COVID-19: The new era of Teaching. de fundos, como é o caso da Consignação do IRS.
Digital learning for social inclusion” que visa contribuir para
inovar as práticas profissionais e promover capacidades e

conhecimentos digitais, junto de professores europeus.
Durante o ano de 2021, realizámos o primeiro evento BET,
em formato online, sobre “Educação Digital: parte de um
caminho para a Inclusão Social?” que contou com a presença
de representantes de várias áreas de trabalho e de interesse.

Neste final de ano, nunca é demais prestar a nossa profunda
gratidão a todas as entidades parceiras, empresas,

particulares e voluntários(as) que, mesmo com as difíceis
condições impostas pela pandemia COVID-19, não deixam de
confiar, resolutamente, no nosso trabalho e que continuam a
caminhar connosco, empenhados em que a AIDGLOBAL

invista, cada vez mais, numa Educação de Qualidade,

A nível nacional, arrancou o projeto “PAB_LivingLab – Vive a preparando as novas gerações para um futuro que se deseja
descarbonização no Parque Adão Barata” que pretende mais promissor e risonho.
reduzir a intensidade carbónica das atividades e serviços
desse Parque (PAB), em Loures, através da implementação
de soluções tecnológicas inovadoras.

Concluindo: 2021 foi um ano de novas oportunidades e

aprendizagens, de reconhecimento e de crescimento, que
conduzem à notoriedade e sustentabilidade da nossa

Em colaboração com a nossa Delegação em Moçambique, Organização.
demos continuidade ao programa “Educadores em Movimento

– Uma Educação Itinerante para a Primeira Infância” que tem
vindo a fortalecer os serviços de Educação de Infância
Itinerantes (EII) no distrito do Chibuto, província de Gaza. No
âmbito deste projeto, a AIDGLOBAL marcou presença no I
Congresso Internacional África pela Infância. Por altura do
Natal, a nossa Delegação organizou um lanche com inúmeras

Susana Damasceno, Presidente da Direção
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ÓRGÃOS SOCIAIS
2021

ASSEMBLEIA-GERAL
PRESIDENTE
Hermínio Pereira Holtreman
SECRETÁRIO
Miguel Pedro Coelho Gomes Teixeira

DIREÇÃO
PRESIDENTE
Susana Patrícia Damasceno Pereira
VICE-PRESIDENTE
Maria Cristina Paixão Alves Sousa Tapadinhas
TESOUREIRO
André Teixeira Couto
SECRETÁRIA
Maria Isabel de Oliveira Moniz Barreto Caldeira Antunes

VOGAL
João Nuno de Andrade Sampaio Ferreira

CONSELHO FISCAL
PRESIDENTE
António Cunha Pereira
VICE-PRESIDENTE
José Manuel Rodrigues de Almeida
VOGAL
Sílvia Alexandra Pereira de Oliveira
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ORGANOGRAMA INSTITUCIONAL
2021
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EQUIPA EXECUTIVA PORTUGAL
PORTUGAL CONTINENTAL E REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

2021
DIREÇÃO EXECUTIVA
Susana Damasceno

GABINETE DE PROJETOS
Cátia Sousa, Maria Luiza Pacheco, Nuno Mira, Rita Albuquerque e Sofia Lopes
ESTAGIÁRIOS(AS)

Ana Nogueira, Catarina Pardal, João Silva, Laura Almodôvar, Maria Luiza Pacheco, Tânia Silva e Teresa da Silva
VOLUNTÁRIOS(AS)

Manuela Oliveira

GABINETE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Ana Lua Ross e Catarina Lopes
ESTAGIÁRIOS(AS)

Daniela Marote e Marta Mestre
VOLUNTÁRIOS(AS)

Filipa Moreira

GABINETE DE COMUNICAÇÃO
Filomena Borges e Francisca Santos
ESTAGIÁRIOS(AS)

Andreia Filipa
VOLUNTÁRIOS(AS)

Maria Antonieta Pires
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EQUIPA DA

EM PORTUGAL
Lisboa

Região Autónoma da Madeira — Porto Santo
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EQUIPA EXECUTIVA DA AIDGLOBAL EM MOÇAMBIQUE
DELEGAÇÃO DO CHIBUTO

2021
GESTOR DA DELEGAÇÃO
Castigo Tchume

ASSISTENTE ADMINISTRATIVA
Suante Adolfo Miguel

TÉCNICA DE PROJETOS
Ana Pinto

ASSISTENTE DE PROJETOS
Castigo Tchume

EDUCADORA DE INFÂNCIA
Ledieta Bombe

EDUCADORES(AS) COMUNITÁRIOS(OS)
Minércia Armando Massuco

LOGÍSTICA
Vitória Nhamússuma (Auxiliar de Limpeza)
Domingos Mathe (Guarda e Jardineiro)
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EQUIPA DA

EM MOÇAMBIQUE

Equipa da AIDGLOBAL em Moçambique. 2020.03.26. Foto: AIDGLOBAL
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EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA GLOBAL E INCLUSÃO SOCIAL
“A educação dá-nos uma compreensão profunda de que estamos “PAB_LivingLab – Vive a descarbonização no Parque Adão Barata”
todos unidos como cidadãos da comunidade global, e que os nossos é o novo projeto nacional que arrancou em 2021 e que pretende
desafios estão interligados”. (Ban Ki-moon, secretário-geral da ONU) reduzir a intensidade carbónica das atividades e serviços, do Parque
A Educação para a Cidadania Global (ECG) é área de atuação da
AIDGLOBAL, sendo uma abordagem dirigida ao bem-comum. A

Adão Barata, em Loures, adotando medidas tecnológicas e amigas
do ambiente.

ECG afirma-se, hoje, como um fator de transformação ao O ano de 2021 foi palco de dois novos projetos europeus, os quais
desenvolver conhecimentos, habilidades, valores e atitudes demos as boas-vindas, a saber: “NEAR – NEwly ARrived in a
necessários para contribuir para um mundo mais inclusivo, justo e common home" que pretende fomentar o processo de integração
pacífico, adotando “conceitos e metodologias já aplicados em outras dos migrantes recém-chegados aos países de acolhimento e o
áreas, incluindo a educação para os direitos humanos, a educação “Beyond COVID-19: The new era of Teaching. Digital learning for
para a paz, a educação para o desenvolvimento sustentável e a social inclusion” que pretende contribuir para inovar as práticas
educação para o entendimento internacional”. (UNESCO. Education profissionais e promover capacidades e conhecimentos digitais,
Strategie 2014-2021. Paris, 2014. p. 46).

junto de professores europeus.

Em Portugal a promoção da Cidadania Global é enquadrada na A 3ª edição do “Walk the (Global) Walk” terminou! Foi um projeto que
Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania e na Estratégia envolveu 11 países europeus e que teve por objetivo mobilizar
Nacional de Educação para o Desenvolvimento.
Apesar dos constrangimentos que resultam da situação pandémica,
a AIDGLOBAL deu continuidade aos projetos na área da Educação
para o Desenvolvimento e a Cidadania Global e da Inclusão Social

jovens em torno dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS). Em Portugal, a AIDGLOBAL desenvolveu este projeto em
parceria com a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e com 10
Escolas do respetivo concelho.

em diversas localidades do país, de forma a garantir o acesso à Desde 2006, a AIDGLOBAL já desenvolveu, em conjunto com os
educação inclusiva, de qualidade e equitativa, que constitui uma seus parceiros, iniciativas dirigidas a mais de 9 800 alunos(as), de
condição prévia para alcançar todos os demais Objetivos de 490 turmas, 740 professores(as), 2 100 crianças e jovens, 260
Desenvolvimento Sustentável.

A 17ª edição do projeto europeu “Contactando Mundos. Crise
Climática — Tempo de Atuar” chegou ao fim, mas continuará com a
sua nova edição com vista a impulsionar o pensamento crítico, a
reflexão e a ação, nas escolas, em torno da temáticas das

funcionários públicos, 78 migrantes e 107 Organizações da
Sociedade Civil. Foram elaboradas cerca de 26 publicações
(recursos pedagógicos, documentos de posicionamento público,…) e
facilitadas 3 170 ações de capacitação (formações, workshops...) e
sensibilização.

Alterações Climáticas.
A 2ª edição do projeto “Jovens na Política — Participar para a
Cidadania Global” continuou a 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, quer ao nível nacional, quer ao nível
local (Santarém).
Na Região Autónoma da Madeira (RAM) deu-se continuidade ao
projeto “Porto Santo Sem Lixo Marinho” e ao Plano de Educação
para a Cidadania “Da Escola para o Mundo – Agir, Incluir,
Transformar”, no Porto Santo.
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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: “Conectando Mundos. Crise Climática — Tempo de Objetivos Específicos: promover o diálogo intercultural entre

Atuar” (17ª Edição) é uma proposta educativa, implementada crianças e jovens de diferentes ambientes sociais e geográficos e,
através de uma plataforma interativa multilíngue com 8 línguas ainda, criar um espaço de trabalho cooperativo e eficaz baseado
(italiano, castelhano, português, inglês, francês, galego, catalão e no lema “pensar globalmente, agir localmente”, utilizando as TIC
basco), através da qual as diferentes turmas interagem e trabalham (Tecnologias da Informação e Comunicação).
de uma maneira cooperativa, organizadas em equipas de trabalho.

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

Atividades realizadas no ano letivo 2020/2021:

numa rede composta por alunos(as) dos 6 aos 17 anos de várias  Dinamização da edição “Crise Climática — Tempo de Atuar”,
realidades culturais, económicas e sociais. Todos os anos é através da Plataforma online de trabalho colaborativo e
trabalhada uma temática concreta ligada à Educação para a intercâmbio intercultural;
Cidadania Global. “Crise Climática — Tempo de Atuar” foi o slogan
dado à 17ª edição, 2020/2021.
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 de Educação para a Cidadania
Global, associando-os às novas tecnologias na prática educativa
do(a) professor e(a) dos seus alunos(as). Capacita, assim, os(as)

 Propostas didáticas sobre a Crise Climática, dirigidas a crianças
e jovens entre os 6 e os 17 anos,

docentes para a promoção de um novo modelo educativo mais  Conjunto de materiais de formação sobre Educação para a
Cidadania Global destinados a docentes;
humanizador e transformador.
Esta plataforma permite aos(às) professores(as) terem um acesso  Duas ações de formação de curta duração (6h cada) dirigidas a
direto e fácil a conteúdo que poderá ser adaptado para a disciplina docentes.
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(as), criando

uma dinâmica de aprendizagem apelativa por forma a desenvolver
a Competência Global e o espírito de participação cívica.
Objetivo Global: contribuir para impulsionar o desenvolvimento da
competência social, cívica e intercultural, a alfabetização mediática

O projeto “Conectando Mundos. Crise Climática — Tempo de

e o pensamento crítico, nas escolas, disponibilizando recursos e

Atuar” é liderado pela OXFAM Intermón. As entidades parceiras

ferramentas de Educação para a Cidadania Global.

são: AIDGLOBAL, OXFAM Itália e Espais Telemàtics (Espanha).
A 17ª contou com o apoio do Instituto Politécnico de Leiria.
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BALANÇO DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO
DO PROJETO

Apesar da pandemia do COVID-19 ter persistido ao longo do ano

Newsletter

de 2021, as propostas didáticas do projeto continuaram a ser

comunicação, foram realizadas e publicadas 2 notícias que em

essencialmente realizadas à distância, de forma autónoma, por

conjunto alcançaram 21 visualizações de páginas únicas.

parte dos(as) alunos(as), a partir das suas casas, permitindo uma
comunicação coesa, segura e interativa com os seus(suas)
professores(as) através da Plataforma Online do projeto.
Atualmente,

as

plataformas

digitais

adquiriram

mais

centralidade, e através dos canais de comunicação a

trimestral

da

Organização.

Em

relação

à

A página do projeto, publicada no Website da AIDGLOBAL,
alcançou 211 visualizações de páginas únicas.
Quanto à Newsletter da AIDGLOBAL foi enviada, em massa, 1
Newsletter que alcançou um universo de 6 577 pessoas.

AIDGLOBAL pôde continuar a promover e a divulgar o projeto
através das redes rociais de que dispõe, do Website e da

SISTEMATIZAÇÃO DO IMPACTO DO PROJETO

RESULTADOS JÁ ALCANÇADOS
WEBSITE DA AIDGLOBAL

Nº TOTAL DE PUBLICAÇÕES

Nº DE VISUALIZAÇÕES DE PÁGINAS ÚNICAS

Página do Projeto

1

211

Notícias do Projeto

2

21

TOTAL

3

232

Nº TOTAL DE ENVIOS

Nº TOTAL DE PESSOAS ALCANÇADAS

1

6 577

CRM DA AIDGLOBAL

NEWSLETTER

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS, 2021 | 18

AGRADECIMENTOS

Os nossos agradecimentos às seguintes entidades:

COORDENADOR INTERNACIONAL

PARCEIROS

APOIO

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS, 2021 | 19

“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

Desenvolvimento, mas também uma reflexão sobre a inovação

temáticas relacionadas com o Desenvolvimento e Cidadania Global,

digital na participação juvenil;

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 mobilizar cidadãos e governos para a

 Dinamização da Formação “Do local ao global: estratégias e
mecanismos para a participação dos jovens” para Técnicos de

Juventude, realizada em dois dias, oito horas no total, com vista a
uma reflexão sobre a Educação e a Cooperação para o
Desenvolvimento, a Cidadania Global e Local, os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS), os Mecanismos de
Participação Digital e, ainda, o Planeamento de Ação Local;

transformação social, uma vez que a ED promove reflexões em
torno das temáticas associadas aos ODS. A ED tem sido tomada
como instrumento para sensibilizar a opinião pública nacional para
os problemas do desenvolvimento e das interdependências globais.

No entanto, tem sido pouco maximizado o seu potencial para
sensibilizar outros grupos-alvo específicos, como as associações
juvenis e os jovens, para a importância do Desenvolvimento
Humano e Sustentável.

Objetivo Global: contribuir para o alcance dos Direitos Humanos e
do Desenvolvimento Sustentável, a nível local e global, a partir do
envolvimento dos jovens portugueses nos mecanismos de
participação política.

Formação para Técnicos de Juventude "Do local ao global:
estratégias e mecanismos de participação dos jovens".
Data: 20.05.2021. Foto: AIDGLOBAL.

 Promoção da campanha “Bora lá, Sai do Sofá” com o slogan “O
voto Presidencial é um voto global”, que teve por objetivo
sensibilizar os jovens para a participação política em prol da

Objetivos Específicos: sensibilizar, capacitar e mobilizar os jovens

Cidadania Global e apelar ao voto jovem nas eleições

e as entidades que trabalham com a juventude, entre elas,

presidenciais 2021, realizadas a 24 de janeiro;

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.
Atividades realizadas em 2021:
 Realização do Webinar “Educar para a Participação Digital”. Esta
iniciativa de duas horas pretendeu ser não somente um momento
de partilha e intercâmbio de práticas de sucesso, com impacto

Campanha “Bora Lá, Sai do Sofá” - Presidenciais, 2021. Data:
28.01.2021. Foto: AIDGLOBAL.

local, tendo por base os ODS e a Cooperação para o
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JOVENS NA POLÍTICA — PARTICIPAR PARA A CIDADANIA
GLOBAL (2ª EDIÇÃO)
 “Liga-te ao que importa. Escolhe hoje o mundo de amanhã” foi o  Apresentação do projeto “Jovens na Política” às organizações
slogan da campanha “Bora lá, Sai do Sofá!” - Autárquicas 2021,

que integram o tecido associativo de Santarém na reunião do

que teve por objetivo despertar jovens, entre os 15 e os 25 anos,

Conselho Municipal da Juventude;

e jovens adultos, entre os 26 e os 34 anos, para a importância de

se envolverem em mecanismos de participação política, como por
exemplo, o voto, em prol dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS), Cidadania Global e também na reflexão sobre
o impacto que a política pode ter em matérias como aquelas que

 Realização de um Ciclo de Workshops que teve por objetivo
capacitar jovens do Conselho de Santarém, pertencentes ao
movimento

associativo,

militantes,

entre

outros.,

sobre

participação política e implementação de ações a nível glocal;

circundam a dignidade humana, o respeito pelo meio ambiente,

as questões de género, entre outras.

 Evento “Diálogos no Sofá – Bora lá!” realizado no Auditório do
Centro de Juventude de Lisboa do IPDJ, I.P. Este evento teve por
objetivo de criar um espaço de reflexão em torno dos Direitos

Humanos e dos ODS, a fim de consciencializar e mobilizar a
juventude para a participação política, em prol de um mundo mais
justo, pacífico, igualitário e equitativo;

Evento “Diálogos no Sofá - Bora Lá”, realizado no IPDJ-CJL.
Data: 17.09.2021. Foto: AIDGLOBAL.

Workshop realizado com os Jovens de Santarém sobre
temáticas em torno dos ODS e Cidadania Global, no
Convento de São Francisco, Santarém. Data: 22.05.2021.
Foto: AIDGLOBAL.

 Realização de um Ciclo de Workshops sobre Educação para o

Desenvolvimento e Cidadania Global com uma turma da
Unidade Curricular de Cidadania Global da Escola Superior de
Educação do Instituto Politécnico de Santarém;

Estudantes do curso de Produção Multimédia em Educação
da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de
Santarém no Workshop sobre Educação para o
Desenvolvimento. Data: 11.11.2021. Foto: AIDGLOBAL.
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JOVENS NA POLÍTICA — PARTICIPAR PARA A CIDADANIA
GLOBAL (2ª EDIÇÃO)
 Planeamento de propostas com os jovens de Santarém para a  Realização do Workshop “Go Youth – Jovens ativos pelo
melhoria/alteração de uma política ou de estratégias locais

desenvolvimento” na Ilha de São Miguel, na Região Autónoma

relacionadas com os ODS, promovendo a participação política

dos Açores, sobre os ODS, Cooperação Portuguesa e Cidadania

digital no contexto da Educação para o Desenvolvimento (4

Global;

reuniões de planeamento e 9 propostas realizadas);
 Apresentação de propostas locais na plataforma digital
“MyPolis”, com vista à participação política, a nível da Educação
para o Desenvolvimento e a Cidadania Global, e que permita a
interação direta entre os jovens e o Município. Na plataforma
foram anexadas 9 propostas, para apreciação, comentários e
interação direta por parte dos políticos;
A AIDGLOBAL dinamizou um Workshop dirigido às Juventudes
Partidárias na Ilha de São Miguel, Açores, sobre os ODS e
Cidadania Global. Data: 11.12.2021. Foto: AIDGLOBAL.

O

projeto

é

promovido

pela

AIDGLOBAL,

cofinanciado

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

como parceiros o Conselho Nacional de Juventude (CNJ), a
Federação Nacional das Associações Juvenis (FNAJ), a Rede
Dypall, o Centro de Estudos Internacionais – Instituto Universitário
Criação de propostas políticas para o Município de Santarém,
integradas e divulgadas através da Plataforma MyPolis.
Data: 09.12.2021.Foto: AIDGLOBAL.

 Apresentação do projeto “Jovens na Política” na Escola de

de

Lisboa (Iscte-IUL), o Instituto Português do Desporto e

Juventude (IPDJ), o Centro de Juventude de Lisboa (CJL) e
a Câmara Municipal de Santarém.

Educação Não Formal, promovida pelo Conselho Nacional de
Juventude, em Ovar. A AIDGLOBAL teve a oportunidade de
participar na mesa redonda subordinada ao tema “A Educação
Não Formal e a Educação para a Cidadania Global”;

Participação da AIDGLOBAL na 1ª Escola de Educação
Não-Formal, promovida pelo Conselho Nacional de Juventude
Data: 28.11.2021.Foto: CNJ.
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BALANÇO DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO
DO PROJETO
2021 foi um ano desafiador, devido à pandemia da doença Nas Redes Sociais do projeto, mais especificamente no Facebook e
COVID-19, mas também visto como um período de novas Instagram contabilizaram-se, no total, 167 publicações que
conquistas ao nível da comunicação digital que permitiram continuar alcançaram 94 067 pessoas e que somam 1 377 “gostos” .
a promover e a divulgar as atividades do projeto online, como foi o
caso das campanhas “Bora Lá, Sai do Sofá”, relativas às

Presidenciais e Autárquicas 2021 que tiveram o intuito de
sensibilizar os jovens para a participação política de âmbito nacional
e incentivo ao voto, em torno das questões da Cidadania Global.
Em termos de comunicação do projeto “Jovens na Política —

Participar para a Cidadania Global (2ª Edição)”, apresentámos as
estatísticas de acesso relativas ao número de publicações nas
Redes Sociais da AIDGLOBAL (FB, IG e IN) e do projeto (FB, IG),
de notícias divulgadas no Website da AIDGLOBAL e foi, ainda,

No que concerne às Redes Sociais da AIDGLOBAL, foram
partilhadas 50 publicações, alcançadas 44 128 pessoas, resultantes
de 620 “gostos” .
A página do projeto, publicada no Website da AIDGLOBAL,
alcançou 586 visualizações. Nela foram publicadas 14 notícias que,
em conjunto, totalizam 616 visualizações de páginas únicas, como

se pode constatar na tabela que se apresenta seguidamente.
Importa, ainda, referir que foi enviada, em massa, 4 Newsletters da
AIDGLOBAL alcançando um universo de 25 996 pessoas.

promovida e divulgada pela Newsletter trimestral da Organização, No que respeita aos Media, foram enviados 4 comunicados de
imprensa, que resultaram na publicação de 12 notícias sobre as
durante o ano de 2021.
atividades do projeto, divulgadas por 9 meios de comunicação
Ao longo do ano, procurou-se dinamizar e destacar no Facebook do
social, nomeadamente a atividade “Bora Lá, Sai do Sofá” ―
projeto notícias e informações relevantes que suscitassem, nos(as)
Presidencias, 2021, posteriormente o Ciclo de Workshops sobre
jovens mais interesse pelas questões realcionadas com Cidadania
participação política dos jovens, promovido pela Câmara Municipal
Global e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), de
de Santarém e a AIDGLOBAL, seguindo-se a Campanha “Bora Lá,
modo a promover a participação nas decisões políticas.
Sai do Sofá” ― Autárquicas, 2021, e, por fim, no âmbito desta
Em relação à comunicação, estão previstas serem realizadas, até campanha a Organização promoveu o evento “Diálogos no Sofá –
ao término do projeto 12 notícias, e foram já publicadas no total 15 Bora lá!”.
notícias no Website da AIDGLOBAL, desde do arranque do projeto
em setembro de 2020. Só em 2021 contabilizou-se a publicação de
14 notícias.

Equipa da AIDGLOBAL, Parceiros e Convidados(as) no Evento “Diálogos no Sofá - Bora Lá”, realizado
no IPDJ-CJL. Data: 17.09.2021. Foto: AIDGLOBAL.
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SISTEMATIZAÇÃO DO IMPACTO DO PROJETO

Resultados alcançados durante o ano de 20201 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
Notícias divulgadas na
Comunicação Social

Nº TOTAL DE NOTÍCIAS

MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

12

Briefing, Câmara Municipal de Santarém, Dinheiro Vivo,
Human Resources, Mais Ribatejo, Mais Superior, Marketeer,
Público e Rede Regional

COMUNICADOS DE
IMPRENSA

DESTINATÁRIOS

4

Media nacionais e regionais, mais especificamente Rádio, Imprensa e Televisão

REDES SOCIAIS DOS JNP

Nº TOTAL DE PUBLICAÇÕES

Nº TOTAL DE GOSTOS

Nº TOTAL DE PAX ALCANÇADAS

119

356

24.306

Instagram

48

1 021

69 761

TOTAL

167

1 377

94 067

Nº TOTAL DE PUBLICAÇÕES

Nº TOTAL DE GOSTOS

Nº TOTAL DE PAX ALCANÇADAS

Facebook

25

157

11 255

Instagram

25

463

32 873

Linkedin

12

69

3 002

TOTAL

50

620

44 128

Facebook

REDES SOCIAIS DA
AIDGLOBAL

WEBSITE DA AIDGLOBAL

Nº TOTAL DE PUBLICAÇÕES

Nº TOTAL DE VISUALIZAÇÕES DE PÁGINAS ÚNICAS

Página do Projeto

1

586

Notícias do Projeto

14

616

TOTAL

15

1 202

CRM DA AIDGLOBAL

Nº TOTAL DE ENVIOS

Nº TOTAL DE PESSOAS ALCANÇADAS

NEWSLETTER

4

25 996
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PLANO DE FINANCIAMENTO GLOBAL DO PROJETO

O projeto “Jovens na Política - Participar para a Cidadania Global (2ª Edição)” é financiado 65% pelo Camões - Instituto da
Cooperação e da Língua, I.P. Os restantes 35% estão distribuídos pelos Parceiros — Centro de Juventude de Lisboa (CJL) do Instituto
Português do Desporto e Juventude (IPDJ), Centro de Estudos Internacionais – Instituto Universitário de Lisboa (Iscte-IUL), Rede Dypall
e Câmara Municipal de Santarém —, cabendo à AIDGLOBAL, enquanto promotora do projeto, a comparticipação financeira de 27 373,31
Euros, assegurados por Fundos Próprios.
Apresenta-se o gráfico relativo ao plano de financiamento global do projeto.
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“NEAR – NEwly ARrived in a common home”
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NEAR (NEwly ARived in a common home)

Localização: Portugal, Itália e Chipre
Duração: de 1 de março de 2021 a 28 de fevereiro de 2023
(24 meses)

Contexto: o projeto é dirigido a migrantes recém-chegados (adultos,
crianças e estudantes universitários), membros e associações da
diáspora, associações de voluntários, comunidades locais, público
em geral e organizações nacionais e europeias.

Objetivo Global: fomentar o processo de integração dos migrantes
recém-chegados (adultos e menores) nos países de acolhimento.
Objetivos Específicos: sensibilizar para a importância da inclusão,
bem como proporcionar a partilha intercultural de conhecimento

entre migrantes e comunidades locais (Lisboa, Nicósia, Perugia e
Milão).
Atividades realizadas em 2021:

Formação de Agentes Comunitários(as). Criação do Mapa
Conceptual. ALCC. Data: 11.12.2021. Foto: AIDGLOBAL.

 Formação de 24 horas a 12 agentes comunitários sobre como

informar migrantes recém-chegados no território de Santa Clara,
mais precisamente no bairro das Galinheiras e Ameixoeira;

Formação de Agentes Comunitários(as). Atividade de Visita ao
Terreno com o Grupo de Agentes Comunitários. Freguesia de
Santa Clara, Lisboa. Data: 04.12.2021. Foto: AIDGLOBAL.

 Criação do mapa da Freguesia de Santa Clara com todos os

Material para a Formação de Agentes Comunitários(as).
Data: 15.12.2021. Foto: AIDGLOBAL.

serviços disponíveis no território;
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NEAR (NEwly ARived in a common home)

 Apoio na inclusão de menores recém-chegados, com idades  Participação na iniciativa dinamizada pelo Observatório das
entre os 6 e os 12 anos, através da realização de atividades

Migrações. A AIDGLOBAL participou no painel dedicado ao tema

pedagógicas, duas vezes por semana, com as turmas da Escola

“Comunicar a Imigração: exemplos de projetos e estratégias”

Maria da Luz de Deus Ramos;

com uma apresentação sobre os desafios que se colocam à co-

municação

da

imigração,

nomeadamente

através

da

Rubrica (D)esconstruir o Lugar do Outro.

AIDGLOBAL na Edição dos Diálogos do Observatório das Migrações
realizada em formato Webinar , a partir do salão nobre do Instituto
Nacional de Estatística, Lisboa. Data: 17.12.2021. Foto: AIDGLOBAL.

“NEAR – NEwly ARrived in a common home” é um projeto europeu
financiado pela Comissão Europeia, no âmbito do Fundo de Asilo,
Migração e Integração (AMIF) tendo como entidade promotora
a Fundação ISMU e como entidades parceiras a Tamat, a CARDET,
a AIDGLOBAL e a Università Cattolica del Sacro Cuore.

Atividades lúdico-pedagógicas de inclusão de Crianças
Imigrantes na Escola Maria da Luz de Deus Ramos, Bairro das
Galinheiras. Data: 11 a 16.12.2021. Foto: AIDGLOBAL.

 Criação da página de Instagram e do Website do projeto.
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BALANÇO DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PROJETO

A comunicação do projeto “NEAR – NEwly ARrived in a common Sociais 45 publicações. Destas foram alcançadas 11 654 pessoas e
home”, iniciado em março de 2021, conseguiu obter os resultados contabilizados 259 “gostos”.
esperados, e apesar da pandemia da doença COVID-19 ter criado
alguns constragimentos, as atividades previstas para início do
segundo semestre foram promovidas nos Canais de Comunicação
da AIDGLOBAL e, pelos Parceiros do projeto.
Em termos de comunicação do projeto apresentamos as estatísticas
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 na Newsletter
trimestral da Organização, durante o ano de 2021.
Foram, ainda, registadas publicações nas Redes Sociais do projeto,
nomeadamente na página do Instagram nearprojecteu, criada no

dia 9 de setembro de 2021.

Relativamente ao Instagram do projeto, conta-se com 15
publicações, desde do arranque da sua página, que contabiliza 209
“gostos” e registados 76 seguidores.
A página do projeto, publicada no Website da AIDGLOBAL,
alcançou 584 visualizações de páginas únicas. Nele foram
publicadas 6 notícias que em conjunto totalizam 172 visualizações
de páginas únicas, como se pode constatar na tabela que se
apresenta seguidamente.
Estão previstas em candidatura o envio de 4 Newsletters do projeto
de 6 em 6 meses, sendo a CARDET, parceria do projeto,
responsável pela sua elaboração e a AIDGLOBAL tem vindo a dar

o retorno das atividades desenvolvidas em Lisboa, Portugal, para o

Em candidatura não há referência ao número previsto de notícias a devido efeito. Neste sentido, a AIDGLOBAL já contribuíu para a
serem realizadas até ao término do projeto, no entanto, foram já primeira Newsletter do projeto, realizada em agosto de 2021, e foi
publicadas no Website da AIDGLOBAL 6 notícias em 2021, enviada em massa alcançando um universo de 6 716 pessoas.
referentes ao arranque das atividades do projeto, às formações
destinadas a Agentes Comunitários, ao Prémio de Valor Social da
Fundação Cepsa — a AIDGLOBAL foi uma das entidades
vencedoras da 17ª Edição e o valor do Prémio reverte para o
projeto, e, por fim, sobre a participação da AIDGLOBAL na iniciativa

promovida pelo Observatório das Migrações, por ocasião do Dia

Quanto à divulgação do projeto quanto na Newsletter da
AIDGLOBAL, foram enviadas 2 Newsletters, em massa, alcançando
um universo de 13 313 pessoas, em 2021.
Importa, ainda, referir que o projeto foi promovido junto da
comunicação social, através da publicação de 8 notícias com

Internacional das Migrações, e naquela que tem sido a sua referência à 17ª Edição dos Prémios ao Valor Social da Fundación
CEPSA que distinguiu a AIDGLOBAL.
estratégia de comunicação, através da Rubrica (Des)construir o
Lugar do Outro.
No que concerne às Redes Sociais da AIDGLOBAL estão previstas
em candidatura 21 publicações, tendo sido já divulgadas nas Redes
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PLANO DE FINANCIAMENTO GLOBAL DO PROJETO
O “NEAR – NEwly ARrived in a common home” é financiado 90% pelo FAMI – Fundo de Asilo, Migrações e Integração da União
Europeia. Os restantes 10% estão distribuídos pelos Parceiros — Fondazione ISMU, promotora do projeto, TAMAT, Cardet e UCSC. À
AIDGLOBAL, enquanto parceira do projeto, cabe-lhe um cofinanciamento de 13 355,31 Euros, assegurados por Fundos Próprios, para os
quais a Fundación CEPSA já contribuíu com 4 563,00 Euros.

Apresenta-se o gráfico relativo ao plano de financiamento global do projeto.
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SISTEMATIZAÇÃO DO IMPACTO DO PROJETO
Resultados alcançados durante o ano de 2021, através da divulgação do projeto pelos canais de comunicação da AIDGLOBAL.

RESULTADOS JÁ ALCANÇADOS
MEDIA
Notícias divulgadas na
Comunicação Social - PT
WEBSITE DO PROJETO
NEAR

Nº TOTAL DE NOTÍCIAS

MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

8

EuroRegião Online, Human Resources Portugal Online, Executive
Digest Online, ITO - NET Things, Mensageiro de Bragança e Jornal
das Oficinas Online

Nº TOTAL DE PUBLICAÇÕES

Nº DE VISUALIZAÇÕES DE PÁGINAS ÚNICAS

1

N/A

TOTAL
REDES SOCIAIS DO PROJETO
Instagram
NEWSLETTER
Newsletter do “NEAR”
REDES SOCIAIS DA
AIDGLOBAL

Nº TOTAL DE PUBLICAÇÕES

Nº TOTAL DE GOSTOS

Nº TOTAL DE
SEGUIDORES

Nº TOTAL DE PAX
ALCANÇADAS

15

209

76

N/A

Nº TOTAL DE ENVIOS

Nº TOTAL DE PESSOAS ALCANÇADAS

1

6 716

Nº TOTAL DE PUBLICAÇÕES

Nº TOTAL DE GOSTOS

Nº TOTAL DE PAX ALCANÇADAS

Facebook

20

155

8 770

Instagram

11

43

N/A

Linkedin

14

61

2 884

TOTAL

45

259

11 654

WEBSITE DA AIDGLOBAL

Nº TOTAL DE PUBLICAÇÕES

Nº DE VISUALIZAÇÕES DE PÁGINAS ÚNICAS

Página do Projeto

1

584

Notícias do Projeto

6

172

TOTAL

7

756

Nº TOTAL DE ENVIOS

Nº TOTAL DE PESSOAS ALCANÇADAS

2

13 313

CRM DA AIDGLOBAL
NEWSLETTER
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“Beyond COVID-19: The new era of Teaching.
Digital learning for social inclusion”
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BEYOND COVID-19: THE NEW ERA OF TACHING. DIGITAL
LEARNING FOR SOCIAL INCLUSION

Localização: Portugal, Itália, Grécia e Roménia
Duração: de 1 de abril de 2021 a 31 de março de 2023 (24 meses)
Contexto: a revolução digital transformou e continua a transformar

as nossas vidas diárias e a forma como as pessoas interagem e se
organizam de modo a atingirem objetivos comuns. Isto é
particularmente verdade para as gerações mais jovens: a forma
como interagem, acedem à informação, comunicam entre si e
aprendem mudou tremendamente. No entanto, de acordo com um
estudo da OCDE, menos de 40% dos(as) professores(as) se sentem
preparados para usar as tecnologias digitais no processo de ensino,
com grandes diferenças entre os vários países da EU.
Objetivo Global: contribuir para inovar as práticas profissionais e
promover capacidades e conhecimentos junto de professores

Webinar Online “Educação Digital: parte de um caminho para a
Inclusão Social?”, promovido pela AIDGLOBAL. Data: 21.12.2021.
Foto: AIDGLOBAL

europeus, com vista a dar uma resposta adequada aos desafios do
futuro de uma sociedade digital.
Objetivos Específicos: melhorar as capacidades dos professores
na área das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) de
modo a orientar e ensinar os alunos a usar as ferramentas TIC de
forma criativa, responsável e cooperativa e proporcionar recursos e
ferramentas sobre as questões transversais da Agenda 2030

(Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), compreendendo as
implicações presentes e futuras desta Agenda no contexto da
pandemia COVID-19.
Atividades realizadas em 2021:
 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;
 Webinar “Educação Digital: parte de um caminho para a Inclusão
Social?”.
“Beyond COVID-19: The new era of teaching. Digital learning for
social inclusion” é um projeto europeu financiado pelo Erasmus +,
sendo promovido pela Oxfam Itália, em parceria com a AIDGLOBAL,
a Actionaid, a Agenda 21 e a Lama.
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BALANÇO DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PROJETO

No âmbito do projeto “Beyond COVID-19: The new era of teaching. No que concerne às Redes Sociais da AIDGLOBAL foram
Digital learning for social inclusion”, iniciado em abril de 2021, a sua realizadas 11 publicações, tendo sido alcançadas 4 211 pessoas e
comunicação foi promovida e divulgada pelos canais de contabilizados 70 “gostos”.
comunicação da AIDGLOBAL e dos Parceiros, tendo alcançado
resultados positivos, uma vez que permitiu apoiar os(as)professores
(as) e educadores(as) que trabalham no setor da educação formal,
a reforçar as suas competências e habilidades digitais no ensino. E,
apesar dos constrangimentos gerados pela COVID-19, este projeto
conseguiu cumprir com as atividades previstas para o corrente ano.

Em termos de comunicação o impacto do projeto foi medido através
das estatísticas 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, divulgado pela Newsletter
trimestral da Organização.
Em candidatura está prevista a realização de 24 notícias até ao

A página do projeto, publicada no Website da AIDGLOBAL,
alcançou 401 visualizações de páginas únicas, desde do início do
projeto. Nele foram publicadas 4 notícias que em conjunto totalizam
203 visualizações de páginas únicas, como se pode constatar na
tabela que se apresenta seguidamente.
Foi realizado 1 comunicado de imprensa, devidamente partilhado
pelos meios de comunicação social portugueses, contabilizando no
total 84 envios.
Importa, ainda, referir até ao momento foram enviadas 2
Newsletters, em massa, alcançando um universo de 12 782

pessoas, em 2021.

término do projeto, no entanto foram já publicadas no Website da
AIDGLOBAL 4 notícias em 2021, referentes ao arranque do
projeto, o lançamento do questionário para aferir as competências

digitais de professors(as) e educadores(as) porutgueses(as) e o
primeiro Webinar, realizado em formato Online, promovido pela
AIDGLOBAL, sobre “Educação Digital: parte de um caminho para a
Inclusão Social?”.
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SISTEMATIZAÇÃO DO IMPACTO DO PROJETO
Resultados alcançados durante o ano de 2021, através da divulgação do projeto pelos canais de comunicação da AIDGLOBAL.

RESULTADOS JÁ ALCANÇADOS
MEDIA

Nº TOTAL DE NOTÍCIAS

Notícias divulgadas na
Comunicação Social - PT

0

COMUNICADOS DE
IMPRENSA

Nº TOTAL DE ENVIOS

DESTINATÁRIOS

1

84

Media regionais e nacionais, entre os quais Rádio, Imprensa e
Televisão

REDES SOCIAIS DA
AIDGLOBAL

Nº TOTAL DE
PUBLICAÇÕES

Nº TOTAL DE
GOSTOS

Nº TOTAL DE PAX ALCANÇADAS

Facebook

6

55

3 648

Instagram

1

4

N/A

Linkedin

4

11

563

TOTAL

11

70

4 211

Nº TOTAL DE
PUBLICAÇÕES

Nº DE VISUALIZAÇÕES DE PÁGINAS ÚNICAS

Página do Projeto

1

401

Notícias do Projeto

4

203

TOTAL

5

604

Nº TOTAL DE ENVIOS

Nº TOTAL DE PESSOAS ALCANÇADAS

2

12 782

WEBSITE DA AIDGLOBAL

CRM DA AIDGLOBAL
NEWSLETTER
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CUSTO E PLANO DE FINANCIAMENTO GLOBAL DO PROJETO

O “Beyond COVID-19: The new era of Teaching. Digital learning for social inclusion” é financiado a 97% pelo Programa Erasmus + da
União Europeia. Os restantes 3% estão distribuídos pelos Parceiros — OXFAM Itália, promotora do projeto, Action Aid, Agenda 21 e Lama.
À AIDGLOBAL, enquanto parceira do projeto, cabe-lhe um cofinanciamento de 1 683,33 Euros assegurados por Fundos Próprios.
Apresenta-se o gráfico relativo ao plano de financiamento global do projeto.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS, 2021 | 40

AGRADECIMENTOS

Os nossos agradecimentos às seguintes entidades:

FINANCIADOR

PROMOTOR

PARCEIROS

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS, 2021 | 41

“PAB_LivingLab— Vive a descarbonização no Parque

Adão Barata!”

Imagem do Parque Adão Barata, espaço onde se realizam as atividades no âmbito do projeto “PAB_LiviongLab.
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PAB_LIVINGLAB — VIVE A DESCARBONIZAÇÃO NO PARQUE ADÃO BARATA
Localização: Parque Adão Barata (PAB), Loures
Duração: de 1 de maio de 2021 a 30 de abril de 2024 (36 meses)
Contexto: o projeto surge da necessidade de contribuir para a  Relativamente à Gestão da qualidade do Ar, realizaram-se dois
existência de territórios mais sustentáveis e resilientes às Alterações

Cafés Ciência sobre Qualidade do Ar, enquadrados na Noite

Climáticas. No Parque serão dinamizadas atividades que promovem

Europeia dos Investigadores, que envolveram cerca de 1000

a adoção de práticas sustentáveis. Será um local onde os seus

pessoas;

visitantes poderão experienciar, de forma interativa e dinâmica, o
laboratório de descarbonização, enquanto usufruem do espaço
verde.
Objetivo Global: o projeto tem como objetivo reduzir a intensidade
carbónica das atividades e serviços do Parque Adão Barata (PAB),
em Loures, através da implementação de soluções tecnológicas

 No eixo da Mobilidade foi adquirido e configurado em laboratório o
gateway que suportará a infraestrutura de comunicação dos

sensores;
 No que concerne à Energia, foi dado início ao estudo prévio da
solução fotovoltaica a instalar no PAB;

inovadoras. No Parque serão dinamizadas atividades que  Ao nível dos Edifícios, deu-se início ao desenvolvimento do

promovam a adoção de práticas sustentáveis que contribuam para a

modelo digital multidimensional;

preservação da biodiversidade e que aproximem a população da  Relativamente ao Living Lab, foi desenvolvido o Website oficial do
natureza.
PAB, através do qual são comunicadas as principais atividades;
Objetivos Específicos:
 reduzir a intensidade carbónica das atividades e dos serviços do
Parque Adão Barata através da implementação de soluções
tecnológicas inovadoras;
 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,  Ao nível do envolvimento dos diferentes públicos, foram
potenciando a sua rápida apropriação.
envolvidos os funcionários da Câmara Municipal de Loures e
outros stakeholders através da conceção e organização de um
Algumas das atividades realizadas em 2021:
 Encontro realizado no Parque Adão Barata, em Loures, por parte

workshop dedicado às Alterações Climáticas que contou com a
presença de 103 participantes.

das Entidades parceiras do “PAB_LivingLab” para planearem as
atividades previstas no contexto do projeto;
 A nível da Economia Circular e Ambiente, iniciaram atividades
relativas à eficiência hídrica do Parque, nomeadamente o
processo de concurso público da empreitada. Foi ainda elaborado
o Plano de Gestão Sustentável de Resíduos do PAB;

“PAB_LivingLab – Vive a descarbonização no Parque Adão
Barata” é um projeto financiado pelo Programa Ambiente dos EEA
Grants, tem como entidade promotora a AIDGLOBAL e como

parceiros a Câmara Municipal de Loures, o Instituto Superior
Técnico da

Universidade de Lisboa, a bim+, a dstsolar e

a Innovation Point.
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BALANÇO DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PROJETO
No que concerne à comunicação do “PAB_LivingLab – Vive a No que concerne às Redes Sociais da AIDGLOBAL foram já
descarbonização no Parque Adão Barata”, iniciado em maio de divulgadas 10 publicações, alcançando 3 917 pessoas e 70
2021, este foi promovido e divulgado pelos canais de comunicação “gostos”.
do projeto, da AIDGLOBAL e dos Parceiros, alcançando um retorno
positivo, relativo às atividades previstas, independentemente do

contexto padémico.

A página do projeto, publicada no Website da AIDGLOBAL,
alcançou 252 visualizações de páginas únicas, desde do início do

projeto. Nele foram publicadas 3 notícias que em conjunto totalizam

Em termos de comunicação o impacto do projeto foi medido através 131 visualizações de páginas únicas, como se pode constatar na
das métricas de acesso relativas ao número de publicações nas tabela que se apresenta seguidamente.
Redes Sociais do projeto, da AIDGLOBAL (FB e IN), de notícias
divulgadas no Website da Organização e foi, ainda, e divulgado
pela Newsletter trimestral da Organização.

Foi realizado 1 comunicado de imprensa, devidamente partilhado

pelos meios de comunicação social portugueses, num total 237
envios para os Media regionais e nacionais, resultando em 3

Em candidatura está prevista a realização de 16 notícias até ao notícias publicadas.
término do projeto, e foram já publicadas no Website da
AIDGLOBAL 3 notícias referentes ao arranque do projeto, à

Reunião de Coordenação e primeira Visita ao Parque Adão Barata,

Até ao momento foram já enviadas 2 Newsletters, em massa,
alcançando um universo de 12 782 pessoas, em 2021.

por parte das entidades parceiras e, não menos importante, o
Lançamento do Website oficial do projeto, no dia 15 de dezembro.
Na Rede Social do projeto — Facebook, estão previstas 24

publicações, e até ao momento foram já divulgadas e contabilizadas
23 publicações, que alcançaram 7 656 pessoas e que obtiveram
178 “gostos”.
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SISTEMATIZAÇÃO DO IMPACTO DO PROJETO
Resultados alcançados durante o ano de 2021, através da divulgação do projeto pelos canais de comunicação da AIDGLOBAL.

RESULTADOS JÁ ALCANÇADOS
MEDIA

Nº TOTAL DE NOTÍCIAS

MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

3

Horizonte FM 92.8; Magazine Imobiliário
Online e Diário do Minho

Notícias divulgadas na
Comunicação Social - PT
COMUNICADOS DE
IMPRENSA

Nº TOTAL DE ENVIOS

DESTINATÁRIOS

1

237

Media regionais e nacionais, nomeadamente Rádio, Imprensa e
Televisão

REDES SOCIAIS DO PROJETO

Nº TOTAL DE
PUBLICAÇÕES

Nº TOTAL DE
GOSTOS

Nº TOTAL DE PAX ALCANÇADAS

23

178

7 656

Nº TOTAL DE
PUBLICAÇÕES

Nº TOTAL DE
GOSTOS

Nº TOTAL DE PAX ALCANÇADAS

Facebook

6

54

1 815

LinkedIn

4

16

2 102

TOTAL

10

70

3 917

Facebook
REDES SOCIAIS DA
AIDGLOBAL

Nº TOTAL DE
PUBLICAÇÕES

Nº DE VISUALIZAÇÕES DE PÁGINAS ÚNICAS

Página do Projeto

1

252

Notícias do Projeto

3

131

TOTAL

4

383

Nº TOTAL DE ENVIOS

Nº TOTAL DE PESSOAS ALCANÇADAS

2

12 782

WEBSITE DA AIDGLOBAL

CRM DA AIDGLOBAL
NEWSLETTER
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PLANO DE FINANCIAMENTO GLOBAL DO PROJETO
O “PAB_LivingLab – Vive a descarbonização no Parque Adão Barata” é financiado 79% pelos EEA Grants. Os restantes 21% estão
distribuídos pelos Parceiros — Instituto Superior Técnico de Lisboa, DST Solar, Câmara Municipal de Loures, Innovation Point e Building

Information Modeling +. À AIDGLOBAL, enquanto promotora do projeto, cabe-lhe um confinanciamento de 24 346,74 Euros assegurados
por Fundos Próprios.
Apresenta-se o gráfico relativo ao plano de financiamento global do projeto.
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“ED-Comunicar – do Conhecimento à Mobilização”
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ED-COMUNICAR – DO CONHECIMENTO À MOBILIZAÇÃO
Localização: Portugal
Duração: de 1 de outubro de 2021 a 30 de setembro de 2023 (24
meses)
Contexto: o presente projeto resulta do esforço colaborativo de 8 Atividades realizadas em 2021:

Organizações Não Governamentais para o Desenvolvimento
(ONGD) do Grupo de Trabalho de Educação

para o

 Criação da página do projeto no Website da AIDGLOBAL;

Desenvolvimento e Cidadania Global (EDCG) da Plataforma  Reunião de planeamento e gestão do projeto com todos os
Portuguesa das ONGD que, ao longo dos anos, têm vindo a
parceiros;
trabalhar no campo da EDCG, nas suas mais variadas vertentes,
partilhando as suas experiências com o Grupo, criando sinergias e  Planeamento das primeiras atividades que decorrerão em 2022.
dinâmicas colaborativas que têm enriquecido o debate da EDCG em
Portugal. Com 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

“ED-Comunicar ― do Conhecimento à Mobilização” é cofinanciado
pelo Camões, I.P. e promovido pela ADRA Portugal em parceria
com a AIDGLOBAL, Associação Par – Respostas Sociais, a
Fundação Cidade de Lisboa, a Fundação Gonçalo da Silveira, o
Instituto Marquês de Valle-Flôr, a Mundo a Sorrir e a Rosto
Solidário.

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.
Objetivo Global: 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.
Objetivos Específicos: 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.
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BALANÇO DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PROJETO
O projeto “ED-Comunicar ― do Conhecimento à Mobilização”, Cidadania Global, um Plano de Ação que visa demonstrar a
iniciado em maio de 2021, foi promovido e divulgado pelos canais necessidade de se participar ativa e conscientemente numa
de comunicação do projeto, da AIDGLOBAL e dos Parceiros, comunidade glocal, agindo com base na cooperação e
alcançando um retorno positivo, relativo às atividades previstas, solidariedade, para superar os desafios atuais, com vista a uma
independentemente do contexto padémico.

sociedade democrática, participative e mais justa.

Em termos de comunicação o impacto do projeto foi medido através No que concerne à página do projeto, publicada no Website da
das métricas de acesso relativas ao número de publicações nas AIDGLOBAL, alcançou 34 visualizações de páginas únicas, desde
Redes Sociais do projeto, da AIDGLOBAL (FB e IN), de notícias do início do projeto. Nela foi publicada 1 notícia que contabilizou 24
divulgadas no Website da Organização e foi ainda promovido e visualizações de páginas únicas, como se pode constatar na tabela
divulgado pela Newsletter trimestral da Organização, durante o ano que se apresenta seguidamente.

de 2021.

Para finalizar, o projeto foi divulgado, pela sua primeira vez, na

Em candidatura está prevista a realização de 3 notícias e 6 artigos Newsletter da AIDGLOBAL, no último mês do ano, alcançando, em
de opinião até ao término do projeto, e foram já publicadas no massa, um universo de 6 577 pessoas, em 2021.
Website da AIDGLOBAL 1 notícia em 2021, referente ao arranque
do projeto, que promove a Educação para o Desenvolvimento e

SISTEMATIZAÇÃO DO IMPACTO DO PROJETO
Resultados alcançados durante o ano de 2021, através da divulgação do projeto pelos canais de comunicação da AIDGLOBAL.

RESULTADOS JÁ ALCANÇADOS
Nº TOTAL DE
PUBLICAÇÕES

Nº DE VISUALIZAÇÕES DE PÁGINAS ÚNICAS

Página do Projeto

1

34

Notícias do Projeto

1

24

TOTAL

2

58

Nº TOTAL DE ENVIOS

Nº TOTAL DE PESSOAS ALCANÇADAS

1

6 577

WEBSITE DA AIDGLOBAL

CRM DA AIDGLOBAL
NEWSLETTER
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PLANO DE FINANCIAMENTO GLOBAL DO PROJETO
O “ED-Comunicar ― do Conhecimento à Mobilização” é financiado 74% pelo Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, I.P. Os
restantes 26% estão distribuídos pelos Parceiros — ADRA Portugal, promotora do projeto, Associação Par – Respostas Sociais, Fundação
Cidade de Lisboa, Fundação Gonçalo da Silveira, Instituto Marquês de Valle-Flôr, Mundo a Sorrir e Rosto Solidário. À AIDGLOBAL,
enquanto parceira do projeto, cabe-lhe um confinanciamento de 500 Euros assegurados por Fundos Próprios.

Apresenta-se o gráfico que resume o plano de financiamento global do projeto.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS, 2021 | 51

AGRADECIMENTOS
Os nossos agradecimentos às seguintes entidades:

FINANCIADOR

PROMOTOR

PARCEIROS

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS, 2021 | 52

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS, 2021 | 53

MOVIMENTO Formiga Juju

Localização: Moçambique e Portugal
Duração: Em permanência desde 2012

Contexto: a Formiga Juju é um movimento cívico de promoção da Em 2020, a AIDGLOBAL apoiou mais um conto infantil — “A Formiga
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

Juju e o Rio dos Elefantes” — que nos conta uma história para amar.
Esta aventura tem por objetivo a sensibilização para a conservação e
preservação da natureza.

de Walter Zand e o design de Mia Temporário. Personagem principal Estava prevista e planeada a distribuição dos exemplares deste
de cinco contos infantis editados em livro, a Formiga Juju chegou novo conto infantil para 2021, junto das Escolas e Bibliotecas
vestida de capulana, trazendo os aromas do continente africano, para Municipais. Todavia, não foi possível realizar esta ação devido às
contribuir para uma melhor Cidadania Global!
Objetivo Global: o Movimento da Formiga Juju pretende alargar o

restrições decorrentes do contexto pandémico, pelo que transitaram
para o ano de 2022.

acesso ao livro a crianças com poucas possibilidades assim como Em Portugal, a AIDGLOBAL tem vindo a colaborar com este
promover a leitura e fomentar o processo criativo para que elas movimento para levar a mais crianças os valores da
possam criar as suas próprias histórias, valorizando os valores de Cidadania Global através da leitura dramatizada dos contos desta
solidariedade, diversidade, criatividade, união, inclusão, participação, formiga moçambicana, em escolas, bibliotecas municipais e livrariras
defesa do meio ambiente e a cidadania.

em Portugal.
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“Da Escola para o Mundo — Agir, Incluir, Transformar”

Trabalho realizado por: Ana Maria Henrique Matei da turma AV (Artes Visuais) do 12.º ano da
Escola B+S do Porto Santo. Data: 2021.
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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 de-  Metodologia da Filosofia para Crianças e Jovens presente nas
senvolvido pela AIDGLOBAL, em parceria com a Escola Básica e

Secundária Professor

Dr.

Francisco

Freitas

Branco,

Porto

Santo. Este Plano de Ação tem como destinatários principais alunos
do 3º Ciclo, no entanto, as atividades são estendidas a toda a

aulas de Cidadania e Desenvolvimento dos 9º A, B e D;
 Trabalho interdisciplinar ao nível da Educação para a Cidadania
junto das turmas do 9º ano;

escola e comunidade educativa e local. O projeto enquadra-se na  Construção da Horta e Quinta Pedagógicas e participação
voluntária de elementos da comunidade;
Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania.
Objetivo Global: contribuir para uma Educação de Qualidade, no

 Workshop de liderança juvenil junto do 9º C;

Porto Santo, garantindo a participação da comunidade escolar e  Fóruns de pais: “A saúde mental dos nossos filhos” e “Bullying: o
local na resolução conjunta de problemas locais e globais, refletindo
e mobilizando-se por um futuro mais justo e sustentável.

que fazer?”;

 Participação dos alunos do 9º ano no Concurso “Territórios da

Objetivos Específicos:

UNESCO e as Alterações Climáticas: Desafios e Soluções”, tendo

 promover competências de Cidadania nos estudantes do 3º Ciclo

a escola concorrido com 17 vídeos e 1 fotorreportagem;

do Porto Santo e refletir e agir em prol dos Direitos Humanos e do
Desenvolvimento Sustentável,

envolvendo

os atores

da

comunidade educativa e local do Porto Santo;
 promover uma estreita cooperação entre a Escola B+S Prof. Dr.

 Colocação da caixa de sugestões na escola;

 Assembleias Participativas de Alunos (Alunos do 9º e direção da
Escola);

Francisco de Freitas Branco, Porto Santo, e os atores da  Visita da Fundação Gonçalo da Silveira e da Universidade
comunidade educativa e local do Porto Santo, envolvendo-os em Católica do Porto: aplicação dos pós-testes de competências de

processos de Educação para a Cidadania.
Atividades realizadas em 2021 — ano letivo 2020/2021:

cidadania, focus group com os alunos e reuniões/visitas de
acompanhamento.

 Animação de recreios com a presença de professoresanimadores e o recurso a dinâmicas cooperativas;

Assembleia Participativa, Escola B+S Professor Dr. Francisco
Freitas Branco Francisco. 14.09.2021. Foto: AIDGLOBAL.

Animação de Recreios na Escola B+S Professor Dr. Francisco
Freitas Branco Francisco. 18.10.2021. Foto: AIDGLOBAL.
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DA ESCOLA PARA O MUNDO – AGIR, INCLUIR, TRANSFORMAR
Atividades realizadas em 2021 – ano letivo 2021/2022:

 1ª Edição da Escola de Outono sobre Associativismo Juvenil;

 Participação na I Semana do Mar, iniciativa no âmbito da
Escola Azul, com atividades participativas de Educação
Ambiental, em articulação com a disciplina de Geografia;

1ª Semana do Mar no Porto Santo.
Data: 08.06.2021. Foto: AIDGLOBAL.

 Escola de Verão “Jovens, Associativismo e Direitos
Humanos”;
 Aulas sobre desconstrução de preconceitos em relação aos
imigrantes e refugiados e de promoção da interculturalidade

1ª Edição da Escola de Outono Centro Comunitário do Porto
Santo. Data: 14.11.2021. Foto: AIDGLOBAL.

 Fórum de Pais "Associação de Pais - Participar na Vida
Escolar";

 Participação na reunião do Painel Consultivo do Projeto
“Educação para a Cidadania”.

(8º ano);
 Assembleias Participativas de alunos, nas quais os estudantes

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

fizeram propostas para o Orçamento Participativo da R.A.M. -

a Escola B+S do Porto Santo. Enquadra-se no projeto “Educação

Porto Santo;

para a Cidadania”, uma Iniciativa do Programa Cidadãos Ativ@s,

 Semana da Agricultura na Escola e recebimento do
Selo AgroEscola;
 Plantação de espécies autóctones na horta;

financiado pelo EEA Grants e gerido, em Portugal, pela Fundação
Calouste Gulbenkian, em consórcio com a Fundação Bissaya
Barreto. O projeto é implementado pela Fundação Gonçalo da
Silveira (FGS), em consórcio com o Centro de Investigação para o
Desenvolvimento Humano da Universidade Católica Portuguesa –
Centro Regional do Porto (CEDH-UCP).

1ª Edição da Escola de Outono Centro Comunitário do Porto
Santo. Data: 14.11.2021. Foto: AIDGLOBAL.
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DA ESCOLA PARA O MUNDO – AGIR, INCLUIR, TRANSFORMAR

2021 declarado o Ano Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil. Jovens da Escola B+S Professor Dr. Francisco
Freitas Branco no Porto Santo aprofundam os seus conhecimentos sobre o tema.
Data:07.06.2021. Foto: Laura Almeida.

Formação “Relações Interpessoais – Comunicar para a Cidadania”, dirigida ao Pessoal Não Docente da Escola
Básica e Secundária Professor Dr. Francisco Freitas Branco. 22.03 2021, no Porto Santo. Foto: AIDGLOBAL.
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BALANÇO DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO
DO PROJETO
Apesar do contexto pandémico e restrições impostas pelo Governo Em 2021, o projeto conseguiu alcançar 5 911 pessoas resultantes
português, as atividades alcançaram o objetivo desejado e de 31 publicações refletidas em 769 “gostos” e 630 visualizações.
enriqueceram, ainda mais, a comunicação do projeto.

Relativamente à página do projeto e às 14 notícias publicadas e

Neste documento são apresentadas as estatísticas relativas às divulgadas no Website da AIDGLOBAL, foram utilizadas métricas de

publicações difundidas pelos meios de comunicação aos quais o análise que, em conjunto, permitiram contabilizar o número total de
Plano de Ação “Da Escola para o Mundo - Agir, Incluir, Transformar” visualizações de páginas únicas, ou seja, 654 visualizações, como
foi promovido, nomeadamente pelo Facebook “Da Escola para o se pode verificar na Tabela apresentada já de seguida.
Mundo”, pelo Facebook da Escola B+S do Porto Santo, pelo
Website, Newsletter e Redes Sociais da AIDGLOBAL (FB, IG e

Youtube) e, por fim, pelos Media.
No que respeita à comunicação do projeto, estão previstas em
candidatura a realização de 12 notícias no Website da AIDGLOBAL.
No primeiro ano, 2019, foram realizadas e publicadas 3 notícias, no

segundo ano, 2020, foram realizadas 2 notícias, em 2021 foram
realizadas 14 notícias.

No que respeita à Newsletter trimestral da AIDGLOBAL, foi enviada
em massa, 1 Newsletter, alcançando um universo de 6 577 pessoas.
Foi realizado, ainda, 1 comunicado de imprensa enviado para os
meios de comunicação social da Região Autónoma da Madeira.
Focados mais num trabalho qualitativo que quantitativo, os Media
regionais, nomeadamente 3, publicaram 3 notícias para dar a

conhecer o projeto a um maior número de pessoas.

Não sendo possível contabilizar o alcance da página do Facebook
da Escola B+S do Porto Santo, as métricas utilizadas para medir o
seu impacto foram o número de publicações e de “gostos”
alcançados durante o ano de 2021, que superaram o número de
publicações da página de Facebook do plano de ação.
Em 2021 foram realizadas 41 publicações na página de Facebook
do Plano de Ação, alcançando 6 429 pessoas resultantes de 200
“gostos”.
A acrescentar a este positivo balanço, estão previstas em
candidatura 4 Newsletters, sendo que foram já realizadas e
promovidas pela Escola 2 Newsletters denominadas “Escola Mais”,

em 2020, como também foram divulgadas na página do projeto no
Website da AIDGLOBAL.
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SISTEMATIZAÇÃO DO IMPACTO DO PROJETO
Resultados alcançados durante o ano de 2021, através da divulgação do projeto, quer pelos canais de comunicação da “Escola para o
Mundo”, da Escola B+S do Porto Santo, da AIDGLOBAL, quer pelos meios de comunicação social.

RESULTADOS JÁ ALCANÇADOS
MEDIA

Nº TOTAL DE NOTÍCIAS

MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

3

Rádio Praia, DN Madeira e JMMadeira

Notícias divulgadas na
Comunicação Social
COMUNICADOS DE
IMPRENSA

Nº TOTAL DE ENVIOS

DESTINATÁRIOS

1

3

Media Regionais

REDES SOCIAIS DA ESCOLA
PARA O MUNDO

Nº TOTAL DE
PUBLICAÇÕES

Nº TOTAL DE
GOSTOS

Nº TOTAL DE PAX ALCANÇADAS

41

200

6 429

Nº TOTAL DE
PUBLICAÇÕES

Nº TOTAL DE
GOSTOS

Nº TOTAL DE
VISUALIZAÇÕES

Nº TOTAL DE PAX
ALCANÇADAS

Facebook

15

538

N/A

5 911

Instagram

12

213

N/A

N/A

Youtube

4

18

630

N/A

TOTAL

31

769

630

5 911

Facebook Escola para o
Mundo
REDES SOCIAIS DA
AIDGLOBAL

Nº TOTAL DE
PUBLICAÇÕES

Nº DE VISUALIZAÇÕES DE PÁGINAS ÚNICAS

Página do Projeto

1

283

Notícias do Projeto

14

371

TOTAL

15

654

Nº TOTAL DE ENVIOS

Nº TOTAL DE PESSOAS ALCANÇADAS

1

6 577

WEBSITE DA AIDGLOBAL

CRM DA AIDGLOBAL
Newsletter
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PLANO DE FINANCIAMENTO GLOBAL DO PROJETO
O “Da Escola para o Mundo — Agir, Incluir e Transformar” é totalmente financiado pelo projeto de “Educação para a Cidadania”, uma

iniciativa do Programa Cidadãos Ativ@s, financiado pelos EEA Grants e gerido, em Portugal, pela Fundação Calouste Gulbenkian, em
consórcio com a Fundação Bissaya Barreto. O projeto é implementado pela Fundação Gonçalo da Silveira (FGS), em consórcio com o
Centro de Investigação para o Desenvolvimento Humano da Universidade Católica Portuguesa – Centro Regional do Porto (CEDH-UCP).

Escola Secundária Professor Dr. Francisco Freitas Branco. Junho de 2021, Porto Santo. Foto: AIDGLOBAL.
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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 31 de maio de 2022
(18 meses)
Contexto: a ilha do Porto Santo 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.
Anualmente, 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.
Objetivo Global: estabelecer as bases para um memorando de
entendimento entre vários atores públicos e privados que permita
travar a fuga de plásticos para o oceano.
Objetivos Específicos: identificar o fluxo e a descarga de resíduos
plásticos e otimizar a sua gestão e reduzir radicalmente o volume

Selo de Certificação do projeto “Porto Santo Sem Lixo Marinho”,
Porto Santo. Data: 23.06.2021. Foto: AIDGLOBAL.

 Promoção de 19 campanhas de limpeza de lixo marinho, tendo

sido envolvidas cerca de 500 pessoas;
 Realização de reuniões e contactos com pescadores locais,
operadores turísticos e empresários que trabalham no litoral para
recolha e identificação de resíduos plásticos no mar e nas dunas;

de plásticos descartáveis, no Porto Santo, através de uma  Concretização de uma campanha de comunicação sobre o lixo
campanha de comunicação dirigida a todas as partes interessadas.

marinho que incluiu 11 ações de sensibilização.

Atividades realizadas em 2021:
 Publicação de estudo preliminar de avaliação do estado atual, de
caracterização de fontes, produção e composição de resíduos
plásticos e de identificação de locais com concentrações de lixo
marinho no Porto Santo;
 Elaboração de aplicação web para identificação dos locais críticos
de concentração de resíduos (hotspots) no Porto Santo;
 Realização de atividades preparatórias para instalação de
máquina de entrega voluntária de plástico que promove e
incentiva a reciclagem de plástico na ilha;
 Realização de um Seminário com a apresentação de

Campanha de limpeza do lixo marinho realizada pelas Escolas
Primárias e da Volunteer Escape Rooms. Data: 25.10.2021.
Foto: AIDGLOBAL

compromissos, por entidades públicas e privadas, em relação à

O projeto “Porto Santo Sem Lixo Marinho”, cofinanciado pelo

redução do lixo marinho;

Programa Ambiente dos EEA Grants Portugal, é promovido

 Atribuição do Selo “Porto Santo Sem Lixo Marinho” a 32

pela ANP|WWF Portugal, em parceria com a AIDGLOBAL, a ARM

entidades que assinaram cartas de compromisso de redução ou

– Águas e Resíduos da Madeira, S.A., o Município do Porto

eliminação dos plásticos descartáveis de uso único e de

Santo e a Agência Regional para o Desenvolvimento da

reciclagem;

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 publicações. Destas foram alcançadas 13 971 pessoas e 520
setembro de 2020, conseguiu obter os resultados esperados, e “gostos”.
apesar da pandemia 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.
Deu-se continuidade às Campanhas de Limpeza do Lixo Marinho
em 2021, no Porto Santo, mobilizando a comunidade e autoridades
locais para se envolverem, direta e indiretamente, nestas
iniciciativas que, uma vez mais, mereceram ser destacadas nos
meios de comunicação regional e ao nível nacional.
Em termos de comunicação do projeto apresentamos as estatísticas

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
(trimestral) da Organização, durante o ano de 2021.

A página do projeto, publicada no Website da AIDGLOBAL,
alcançou 71 visualizações de páginas únicas. Nela foram

publicadas 12 notícias que em conjunto totalizam 365 visualizações
de páginas únicas, como se pode constatar na tabela que se
apresenta seguidamente.
Importa, ainda, referir que foram enviadas, em massa, 2

Newsletters da AIDGLOBAL, alcançando um universo de 12 941
pessoas.
No que respeita aos Media, o projeto foi promovido junto da
comunicação social, através da realização de 3 comunicados de
imprensa que contabilizaram um total de 9 envios, quer para os
Media nacionais, quer regionais, que resultaram na publicação de
12 notícias sobre as atividades de Sensibilização para a Limpeza do
Lixo Marinho na Praia do Porto Santo, Concurso de Fotografia,
Vídeo e Pintura na Ilha Dourada e na Campanha de recolha de lixo

Em candidatura estão previstas serem realizadas 12 notícias. Em marinho, no âmbito da Semana do Dia da Terra, em sinergia com a
2020 foi publicada 1 notícia referente ao arranque do projeto, já em Fundação Oceano Azul, devidamente divulgadas por 9 meios de
2021 foram publicadas 11 notícias no Website da AIDGLOBAL, o comunicação social.
que significa que o objetivo foi alcançado.
No que concerne às Redes Sociais da AIDGLOBAL estão previstas
em candidatura 21 publicações, tendo sido já divulgadas 37

Campanha de limpeza de lixo marinho no Porto Santo realizada
com a colaboração da Organização francesa “Wings of the ocean”.
Data: 18.04.2021. Foto: AIDGLOBAL.

Entrega da câmara fotográfica a um dos premiados do Concurso
Amador de Fotografia, Vídeo e Pintura na Escola de Hotelaria do
Porto Santo. Data: 11.10.2021. Foto: AIDGLOBAL.
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SISTEMATIZAÇÃO DO IMPACTO DO PROJETO

Resultados alcançados durante o ano de 2021, através da divulgação do projeto pelos canais de comunicação da AIDGLOBAL.

RESULTADOS JÁ ALCANÇADOS
Media

Nº TOTAL DE NOTÍCIAS

MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

12

Rádio Observador; Jornal Digital a Ilha; Rádio Calheta;
Diário de Notíciais da Madeira; JM Madeira; Mood
Magazine Online; Wilder Online; Público e JM Online

COMUNICADOS DE
IMPRENSA

Nº TOTAL DE ENVIOS

DESTINATÁRIOS

3

9

Media nacionais e regionais, nomeadamente Rádio,
Imprensa e Televisão

REDES SOCIAIS DA
AIDGLOBAL

Nº TOTAL DE PUBLICAÇÕES

Nº TOTAL DE GOSTOS

Nº TOTAL DE PAX ALCANÇADAS

Facebook

21

335

13 077

Instagram

10

163

N/A

Linkedin

6

22

894

TOTAL

37

520

13 971

Notícias divulgadas na
Comunicação Social

WEBSITE DA AIDGLOBAL

Nº TOTAL DE PUBLICAÇÕES

Nº TOTAL DE VISUALIZAÇÕES DE PÁGINAS ÚNICAS

Página do Projeto

1

71

Notícias do Projeto

11

365

TOTAL

12

446

Nº TOTAL DE ENVIOS

Nº TOTAL DE PESSOAS ALCANÇADAS

2

12 941

CRM DA AIDGLOBAL
NEWSLETTER

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS, 2021 | 67

PLANO DE FINANCIAMENTO GLOBAL DO PROJETO
O “Porto Santo Sem Lixo Marinho” é financiado 90% pela EEA Grants. Os restantes 10% estão distribuídos pelos Parceiros — ANP/

WWF, promotora do projeto, ARDITI, Município do Porto Santo e ARM – Águas e Resíduos da Madeira, S.A. À AIDGLOBAL, enquanto
parceira do projeto, cabe-lhe um cofinanciamento de 4 956,00 Euros assegurados por Fundos Próprios.
Apresenta-se o gráfico que resume o plano de financiamento global do projeto.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS, 2021 | 68

AGRADECIMENTOS
Os nossos agradecimentos às seguintes entidades:

FINANCIADOR PRINCIPAL

OPERADOR DO PROGRAMA

PROMOTOR

PARCEIROS

APOIOS

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS, 2021 | 69

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS, 2021 | 70

“Walk the Global Walk: Mobilizar os jovens europeus em
torno dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”
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WALK THE GLOBAL WALK

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: em 2015 foram estabelecidos os novos Objetivos de  27 Atividades entre pares, de “jovem para jovem” e iniciativas de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) para a Agenda 2030. Até aos

sensibilização para os ODS na comunidade escolar e local;

dias de hoje ainda há muito por fazer, no que concerne à coerência
das políticas em torno do desenvolvimento sustentável. No âmbito
deste projeto considerou-se que a juventude é o motor da mudança
que se pretende alcançar através dos ODS. Por esta razão, os(as)
jovens são parte integrante para assegurar no futuro a Paz, o
respeito pelos Direitos Humanos, o acesso à Educação e à Saúde,
de forma a cumprir com a Agenda 2030 para o Desenvolvimento

Sustentável.
Objetivo Global: aumentar os espaços de promoção da cidadania
ativa por parte dos(as) jovens e o seu envolvimento em torno dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Aluna do Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde
exibe cartaz sobre ODS 16 produzido durante as atividades Peer to
Peer. Data: 02.08.2021. Foto: AIDGLOBAL.

Objetivos Específicos: criar um modelo replicável e inovador de
Educação para a Cidadania Global e fomentar atividades de  Quinzena dos ODS: 4 Atividades de Sensibilização Local
colaboração entre autoridades locais e organizações da sociedade desenvolvidas, a partir de 1 seminário realizado pelo
civil comprometidas com a promoção da Agenda ODS e, ainda, Agrupamento de Escolas de Póvoa de Santa Iria, por ocasião da
sensibilizar a sociedade para as questões da paz, dos direitos

IV Jornadas do Ambiente , 1 web conferência “Walk Talk with

humanos e da justiça social, entre outras.

Vicent Lyn”, e 3 campanhas de angariação de bens para apoiar

O projeto pretendeu dar resposta a quatro problemas que estão

instituições

inter-relacionados: a) baixo envolvimento efetivo das autoridades

participantes;

locais,

que

envolveu

aproximadamente

265

locais na promoção dos ODS; b) limitado envolvimento das

autoridades locais em parcerias com Organizações da Sociedade
Civil (OSC) e Universidades; c) pouca representação dos ODS nos
currículos escolares; d) baixa participação democrática juvenil que
limita o conceito de uma nova geração europeia de líderes ativos
(as) na promoção da cidadania global.
Atividades realizadas em 2021:
 34 cursos educacionais, envolvendo ao todo 34 turmas do 3º Ciclo
e Ensino Secundário do Concelho de Vila Franca de Xira;

Estudantes Do Agrupamento de Escolas do Forte da Casa nas
Atividades de Sensibilização Local. Data: 07.06.2021.
Foto: AIDGLOBAL
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WALK THE GLOBAL WALK
 4 Workshops de Liderança desenvolvidos em 10 escolas parceiras
do Município de Vila Franca de Xira. Estiveram presentes 70
jovens líderes ODS do ano 3 — alunos(as) eleitos(as) nas turmas
com as quais se trabalhou na fase anterior (In Class Activities) e,
também, os seus 15 professores(as).

Estes workshops

centraram-se no desenvolvimento do conceito de liderança e
promoveram a reflexão sobre as capacidades naturais de cada um
dos alunos e o potencial da juventude enquanto agente de
mudança das sociedades e do mundo;

Guia de Aprendizagem dos ODS (Ano 3) - ODS 16
(2020/2021). Foto: AIDGLOBAL.

 Realização da 3ª Caminhada Global ODS 16 – Paz Justiça e
Instituições Eficazes, ocorrida em formato online, através da
Estudantes e Professores(as) no Workshop de Liderança.
Data: 08 e 09.04.2021. Foto: AIDGLOBAL.

 Workshop de Planeamento da Ação contou com a participação de
69 jovens líderes, 20 professores(as) e 8 representantes
convidados(as) do Município;

Workshop de Planeamento da Ação. Data: 12.04.2021.
Foto: AIDGLOBAL.

 Tradução do Guia de Aprendizagem dos ODS (ODS 16) para a

plataforma Zoom e transmitido em direto pelo Youtube da

AIDGLOBAL. Esta iniciativa envolveu cerca de 195 pessoas, entre
176 alunos(as) e 26 professores(as) que caminharam virtualmente
em prol dos direitos humanos e do desenvolvimento sustentável. A
mensagem “Caminhamos para um mundo melhor” foi o slogan que
marcou a terceira e última edição do “Walk the Global Walk”;

3ª Caminhada Global ODS 16 - Paz, Justiça e Instituições
Eficazes. 02.06.2021. Foto: AIDGLOBAL.

língua portuguesa. Este guia que fornece aos(às) alunos(as) as
habilidades transversais a serem desenvolvidas para se tornarem
cidadãos(as) ativos(as). Este recurso é utilizado nas escolas, tanto
por professores(as) como por alunos(as);
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WALK THE GLOBAL WALK

 Participação de 4 estudantes de Portugal na Escola Internacional  Apresentação do projeto no Seminário “Dinâmicas Territoriais na
de Verão, que envolveu 45 estudantes de 11 países. Teve como

Educação”, no Painel “Vila Franca de Xira, Cidade Educadora: a

objetivo sensibilizar os alunos a fim de aumentar a

educação não formal na escola global”, promovido pela Câmara

consciencialização sobre questões de sustentabilidade, paz e

Municipal de Vila Franca de Xira.

justiça e envolvê-los em atividades junto às instituições locais;
 Participação no Encontro Intercultural online entre jovens de
Portugal, Moçambique, País de Gales e Lesoto, com o objetivo de
partilhar e conhecer diferentes culturas;

Susana Damasceno, Presidente da Direção da AIDGLOBAL, e David
Gil, Líder ODS, participam no Seminário “Dinâmicas Territoriais na
Educação”, em Vila Franca de Xira. Dat:a: 31.05.2021. Foto:

O projeto “Walk the Global Walk” foi financiado pela Comissão
Encontro Intercultural online, entre jovens de Portugal,
Moçambique, País de Gales e Lesoto.
Data: 28.05.2021. Foto: AIDGLOBAL.

Europeia e teve como cofinanciador o Camões – Instituto da
Cooperação e da Língua I.P.
Foi promovido pela Oxfam Itália e envolve 11 países e cerca de 20

 Escola Europeia de Inverno decorreu em formato virtual e contou

entidades parceiras: Portugal, Itália, França, Chipre, Reino Unido

com a participação de mais 20 jovens líderes de diferentes

(País de Gales e Escócia), Grécia, Croácia, Bulgária, Roménia,

escolas de toda a Europa para a criação de um Manifesto sobre a

Bósnia e Herzegovina e a Albânia. Em Portugal foi implementado

Crise Climática. O evento envolveu mais de 70 participantes,

pela AIDGLOBAL e pelo Município de Vila Franca de Xira.

incluindo representantes dos 11 países parceiros do projeto e,
ainda, com a participação de intervenientes externos.
 Dinamização

do

Website

português

do

projeto

(www.walktheglobalwalk.pt);
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Jovem Líder, David Gil, orador convidado a participar no Seminário “Dinâmicas Territoriais na Educação”, em Vila Franca de Xira.
Data: 31.05.2021. Foto: AIDGLOBAL

3ª Caminhada Global ODS 16 — Paz, Justiça e Instituições Eficazes. Data: 02.06.2021. Ilustração Gráfica: UpSideUp. Foto: AIDGLOBAL.
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BALANÇO DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO
DO PROJETO
A Comunicação foi, uma vez mais, imprescindível para a divulgação e as páginas do Facebook/Instagram do projeto foram os canais de
das atividades do projeto realizadas ao longo do ano de 2021, comunicação preferidos da comunidade escolar, e dos(as) jovens.
permitindo 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 visam a promoção da Educação para a Cidadania
Global, em prol Objetivos de Desenvolvimento Sustentável até 2030.
Independentemente

da

situação

pandémica,

resultante da

COVID-19, a AIDGLOBAL em parceria com a Câmara Municipal de
Vila Franca de Xira conseguiram consciencializar e sensibilizar mais
jovens para a importância de contribuir para o desenvolvimento
sustentável, promovendo novas ideias e a mudança de atitudes que
contribuissem para a transformação global sustentável.
A página portuguesa do Instagram do projeto foi uma ferramenta

fundamental na divulgação das atividades desenvolvidas pelos(as)
alunos(as) das 10 escolas afetas ao projeto. Destaca-se, ainda, o
Website do Walk português que foi crucial para apresentar os(as)
líderes ODS deste último ano, bem como dos anos anteriores. Estas
duas plataformas, permitiram motivar os(as) jovens a estarem
envolvidos(as) no projeto, uma vez que a maioria das atividades só

A divulgação do projeto foi promovida, nos Websites da
AIDGLOBAL, do WALK Internacional, do Walk português, nas Redes
Sociais do WALK e da AIDGLOBAL, nomeadamente nas páginas do

Facebook, Instagram, Linkedin e Youtube, na Newsletter trimestral
da AIDGLOBAL, para além dos Media.
Em relação à publicação de notícias, estavam previstas 4 notícias e
foram realizadas e publicadas 6 notícias no Website da AIDGLOBAL

e 3 no Website internacional em 2021, superando, uma vez mais, as
expectativas e alcançando o objetivo.
Nas Redes Sociais do WALK, internacionais (FB e IG) e nacional
(IG), alcançou-se 2 884 pessoas, o que representa a quantidade de
contas únicas que viram alguma publicação referente ao projeto.
Este número é o resultado de 41 publicações, que somam 1 065
“gostos”.
No que concerne às Redes Sociais da AIDGLOBAL foram
alcançadas 10 890 pessoas, resultantes de 23 publicações, 383
“gostos” e 813 visualizações.

foram possíveis de serem realizadas em formato digital. Atividades Em 2021, a página do projeto, publicada no Website da
essas que também foram partilhadas nesta rede social e no Website AIDGLOBAL, alcançou 370 visualizações de páginas únicas. Nele
do projeto.
Mesmo os constrangimentos existentes, a AIDGLOBAL conseguiu
manter o plano de comunicação em curso, e continuou a divulgar as
atividades, como é o caso da Caminhada Global ODS 16 — Paz,
Justiça e Instituições Eficazes e os Workshops de Liderança e
Planeamento da Ação, que foram novamente um sucesso.
Para a Caminhada Global ODS convidámos a atriz Joana Seixas e
o ator e humorista português, Pedro Luzindro, que voltou a

foram publicadas 6 notícias que, em conjunto, totalizam 158

visualizações de páginas 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 um universo de 22 215 pessoas.

No que respeita aos Media foi enviado 1 comunicado de imprensa,
relativo à Campanha de promoção da última e 3ª Caminha Global
ODS 16, que resultou em 6 notícias divulgadas por 6 meios de

dinamizar a nossa Caminhada virtual, para participarem no spot da comunicação social que muito contribuíram para dar a conhecer o
projeto a um maior número de pessoas.
campanha “Caminhamos para um Mundo Melhor” realizada no
âmbito da 3ª edição da Caminhada Global. Uma escolha acertada A promoção do projeto e respetivos resultados de comunicação
que fez jus a estas iniciativas e que motivou muitos(as) jovens a estão

refletidos

e

sistematizados

na

tabela

que

participar e juntos(as) caminharem para a construção de um mundo seguidamente apresentamos.
mais justo, igualitário e sustentável.

As principais atividades do projeto foram divulgadas tanto pelos
canais de comunicação da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira,
da AIDGLOBAL, como pelas escolas. Os Websites, a imprensa local
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SISTEMATIZAÇÃO DO IMPACTO DO PROJETO
Resultados alcançados durante o ano de 2021, 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

MEIOS DE COMUNICAÇÃO

8

Atlas da Saúde, Câmara Municipal de Vila
Franca de Xira, Mais Ribatejo, Portal da
Juventude da CMVFX e o Semanário O
Mirante.

Notícias divulgadas na
Comunicação Social - PT

COMUNICADOS DE
IMPRENSA

Nº TOTAL DE ENVIOS

DESTINATÁRIOS

1

+80

Media nacionais, entre os quais Rádio, Imprensa e Televisão

REDES SOCIAIS DO WALK
IN | PT

Nº TOTAL DE
PUBLICAÇÕES

Nº TOTAL DE
GOSTOS

Nº TOTAL DE PAX ALCANÇADAS

Facebook WALK IN

11

157

2 401

Instagram WALK IN

11

338

483

Instagram WALK_PT

19

570

N/A

TOTAL

41

1 065

2 884

Nº TOTAL DE
PUBLICAÇÕES

Nº TOTAL DE
GOSTOS

Nº TOTAL DE PAX
ALCANÇADAS

Nº TOTAL DE
VISUALIZAÇÕES

Facebook

14

319

8 153

N/A

Instagram

2

32

459

N/A

Linkedin

3

9

421

1

Youtube

4

23

1 857

811

TOTAL

23

383

10 890

812

REDES SOCIAIS DA
AIDGLOBAL

WEBSITE NEWS - WALK IN

Nº TOTAL DE
PUBLICAÇÕES

Notícias do Projeto

Nº DE VISUALIZAÇÕES DE PÁGINAS ÚNICAS
N/A

Nº TOTAL DE
PUBLICAÇÕES

Nº DE VISUALIZAÇÕES DE PÁGINAS ÚNICAS

Página do Projeto

1

370

Notícias do Projeto

6

158

TOTAL

7

528

Nº TOTAL DE ENVIOS

Nº TOTAL DE PESSOAS ALCANÇADAS

4

22 215

WEBSITE DA AIDGLOBAL

CRM DA AIDGLOBAL
NEWSLETTER
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FORMAÇÕES EXTERNAS, WORKSHOPS E OUTRAS PARTICIPAÇÕES
2021 foi novamente um ano atípico, porém, e apesar da situação pandémica que teima a persistir, não impossibilitou da AIDGLOBAL
continuar a apostar na capacitação profissional da sua equipa executiva em formações externas e internas, principalmente em formato

online, nas mais variadas áreas. Estas formações e outras participações contínuas revestem-se, por um lado, de uma importância
estratégica que garante o desenvolvimento das suas competências e potenciar habilidades, ajudar a corrigir fraquezas e a melhorar a
gestão do seu desempenho em contexto de trabalho, por outro lado, contribuem para o crescimento e sustentabilidade da AIDGLOBAL.
 SOFA - Sessão Online de Formação Ativa

 Workshop

“Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia:

“Blazing a trail: A code of good practice for development

Prioridades para a Juventude".

education”.

Data: 24 de fevereiro | Duração: 2 horas

Data: 13 de abril | Duração: 1 hora

Entidade Promotora: Agência Erasmus+ Juventude em Ação.

Entidade Promotoras: Bridge 47 and e a Irish Development

————————————————————————————

Education Association (Associação Irlandesa de Educação

 Sessão Informativa do Programa Sustentare

para o Desenvolvimento).

"Sustentare - Programa de Apoio à Sustentabilidade das

Associadas".
Data: 10 de março | Duração: 1 hora
Entidade Promotoras: Geofundos, Fundação Calouste
Gulbenkian e Plataforma Portuguesa das ONGD.

————————————————————————————

————————————————————————————
 Reunião de concertação - setor privado e transição
verde, justa e sustentável (Associadas)
Reunião realizada no âmbito do projeto “Por uma Europa
aberta, justa e sustentável no mundo" com vista à
preparação de um policy paper”.

 Fórum de Partilha e Intercâmbio

Data: 15 de abril | Duração: 2 horas

“CONCORD's Learning and Exchange Forum”.

Entidade Promotora: Plataforma Portuguesa das ONGD.

Data: 02 a 03 de março | Duração: 12 horas

————————————————————————————

Entidade Promotora: CONCORD Europe.

 Webinar

————————————————————————————

“XXVI ISMU Report on migrations 2020”.

 Webinar

Data: 22 de abril | Duração: 1 hora

“Cooperação para o Desenvolvimento: tendências e

Entidade Promotora: Fondazione ISMU - Iniziative e

perspetivas”

Studi sulla Multietnicità (Fundação ISMU - Iniciativas e Estudos

Data: 26 de março | Duração: 3 horas

sobre Multietnia).

Entidade Promotora: Plataforma Portuguesa das ONGD.

————————————————————————————

————————————————————————————
 SOFA - Sessão Online de Formação Ativa
“ODS - Um caminho de Ação".

Data: 31 de março | Duração: 2 horas
Entidade Promotora: Agência Erasmus+ Juventude em Ação.
————————————————————————————
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FORMAÇÕES EXTERNAS E OUTRAS PARTICIPAÇÕES (cont.)
 Webinar

"Seminário

 Sessão de Informação

Digital

–

Ensino

Escolar.

Erasmus+

2021|2027”.

"Programa de Acolhimento de Refugiados em Portugal”.
Datas: 11 de maio | Duração: 2 horas

Data: 22 de abril | Duração: 1 hora

Entidades Promotoras: Alto Comissariado para as Migrações

Entidade Promotora: Agência Nacional Erasmus+.

e EAPN - European Anti Poverty Network (Rede Europeia

—————————————————————————–—–—
 SOFA - Sessão Online de Formação Ativa
“Gestão de Voluntários".
Data: 28 de abril | Duração: 1 hora
Entidade Promotora: Agência Erasmus+ Juventude em Ação.
————————————————————————————
 Webinar
"ED Lideranças Políticas e Autárquicas?".
Datas: 28 de abril | Duração: 1 hora

Anti-Pobreza).
————————————————————————–———
 Cimeira do Futuro INOVE + - Agenda para a Inovação
das Políticas de Juventude 20/30 (formato presencial)
"Agenda Jovem para a Saúde e Bem-Estar”.
Datas: 14 de maio | Duração: 4 horas
Entidades Promotoras: Câmara Municipal de Santarém e

FNAJ - Federação Nacional das Associações Juvenis.
————————————————————————–———
 I Congresso Internacional África pela Infância

Entidade Promotora: FEC - Fundação Fé e Cooperação.

——————————————–-—————————————
 Webinar
"Geração de Leads (novos contactos) no canal Online”.

"A Capacitação das Educadoras em Movimento - um
veículo para a liderança de uma Educação Itinerante para
a

Primeira

Infância”.

Apresentação

realizada

pela

AIDGLOBAL e IPL - Instituto Politécnico de Leiria.

Datas: 28 de abril | Duração: 1 hora

Data: 27 de maio | Duração: 2 horas

Entidade Promotora: Raise N`GO.

Entidade Promotora: Observatório para o Futuro da

————————————————————————————
 Workshop
"EEA GRANTS: Workshop de Comunicação”.
Datas: 29 de abril | Duração: 2 horas e 30 minutos

Educação de Infância (OFEI) da Escola Superior de Educação
de Paula Frassinetti.

————————————————————————–———
 Conferência Internacional
"Education & Migrations 2021”, subordinado ao tema “O

Entidade Promotora: EEA GRANTS.

papel da educação nos fluxos migratórios e como fator de

————————————————————————–———

integração”

 Sessões de Dinamização Online

Datas: 28 de maio | Duração: 1 hora

"Triple Europe Game e Europe Quiz”.

Entidade Promotora: Centro de Estudos Interculturais.

Datas: 07 e 11 de maio | Duração: 3 horas

————————————————————————–———

Entidade Promotora: Rosto Solidário.
————————————————————————–———
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FORMAÇÕES EXTERNAS E OUTRAS PARTICIPAÇÕES (cont.)
 Conferência Internacional

 Seminário Cidadania Acontece!

"A Partnership of Equals: Africa-EU relations in an

Realizado no âmbito do projeto "Conectados pela

increasingly complex world”, no âmbito do projeto

#cidadania”.

Presidência.
Data: 28 de maio | Duração: 8 horas

Data: 21 de julho | Duração: 6 horas
Entidades Promotoras: Associação Mais Cidadania e

Entidade Promotora: Plataforma Portuguesa das ONGD.

Fundação Calouste Gulbenkian.

————————————————————————–———

————————————————————————–———-

 Webinar

 MOOC (Massive Open Online Course)

"CARE Cultural Action for Refugees in Europe”.

“Global Citizenship Education (GCE)”.

Data: 17 a 18 de junho | Duração: 2 horas

Data: 22 de julho a de agosto | Duração: 2 horas

Entidade Promotora: EUROCIVIS.

Entidades Promotoras: Bridge 47 and e a Irish Development

————————————————————————–———
 Atividades entre Pares (formato presencial - IPDJ)
Presidency Peer Learning Activity "A rights-based

Education Association (Associação Irlandesa de Educação
para o Desenvolvimento).
————————————————————————–———-

approach to youth policies".

 Formação para a utilização da Plataforma

Datas: 22 a 23 de junho | Duração: 2 horas

“Plataforma MyPolis”.

Entidades Promotoras: Comissão Europeia e IPDJ - Instituto

Data: 06 de agosto | Duração: 1 hora

Português do Desporto e da Juventude.
————————————————————————–———
 SOFA - Sessão Online de Formação Ativa
“Os Jovens e as Redes Sociais".
Data: 30 de junho | Duração: 2 horas
Entidade Promotora: Agência Erasmus+ Juventude em Ação.

Entidade Promotora: MyPolis.

————————————————————————–——— Sessão de Esclarecimento
“Concurso Cidadãos Ativ@s - EEA Grants”.

Data: 01 de setembro | Duração: 1 hora

————————————————————————–———

Entidade Promotora: Fundação Calouste Gulbenkian.

 Ciclo de Webinars - Desenvolvimento Global Agir ou

————————————————————————–———-

Reagir?
“As Políticas que precisamos”.
Data: 06 de julho | Duração: 2 horas
Entidades Promotoras: Fundação Evangelização e Culturas,

Instituto Marquês de Valle Flôr e CIDSE – Together for Global
Justice.

 Sessão de Informação sobre a Formação
“Como elaborar Candidaturas de Sucesso”.
Data: 02 de setembro | Duração: 1 hora
Entidade Promotora: Plataforma Portuguesa das ONGD.
————————————————————————–———-
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FORMAÇÕES EXTERNAS E OUTRAS PARTICIPAÇÕES (cont.)
 Evento (formato presencial)

 Webinar Online

“EUSOUDIGITAL – Programa de Capacitação Digital de

“Webinar Formativo sobre Relações EU-África ”.

Adultos”. Assinatura de Protocolos e Inauguração do 1º Centro EUSOUDIGITAL IPDJ.
Data: 08 de setembro | Duração: 2 horas

Entidade Promotora: IPDJ - Instituto Português do Desporto
e Juventude.
————————————————————————–———
 Ciclo de Webinars
“Preparação da Campanha de Natal”.

Realizado no âmbito do Projeto Presidência “Por uma Europa
aberta, justa e sustentável no mundo”.
Data: 12 de novembro | Duração: 3 horas
Entidade Promotora: Plataforma Portuguesa das ONGD.
————————————————————————–———
 Webinar Online - III Jornadas de Educação para o

Desenvolvimento
“A digitalização: olhares a partir da Educação para o

Data: 08, 15 e 29 de setembro | 6 de outubro

Desenvolvimento”.

Duração: 4 horas

Data: 20 de novembro | Duração: 3 horas

Entidade Promotora: RAISE N'GO.

Entidade Promotora: ENED -

————————————————————————–———
 Formação - Sustentare – Programa de Apoio à

Sustentabilidade das Associadas
“Como elaborar Candidaturas de Sucesso”.
Data: 20 e 21 de setembro | Duração: 8 horas

Entidade Promotora: Plataforma Portuguesa das ONGD.
————————————————————————–———
 Focus-Group

Estratégia Nacional de

Educação para o Desenvolvimento.
————————————————————————–———

 Formação - “A Educação Não Formal e a Educação para a
Cidadania Global”
“Primeira Escola Nacional de Educação Não Formal".
Data: 26, 27 e 28 de novembro | Duração: 20 horas
Entidade Promotora: CNJ - Conselho Nacional da Juventude.
————————————————————————————

“Projeto Politicamente Desperto”.
Data: 8 de novembro | Duração: 3 horas
Entidade Promotora: RAISE N'GO.
————————————————————————–———
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REPRESENTAÇÕES INSTITUCIONAIS
I CONGRESSO INTERNACIONAL ÁFRICA PELA INFÂNCIA

Localização: Online
Data: 27 de maio, 2021
Contexto: promovido pelo Observatório para o Futuro da
Educação de Infância (OFEI) da Escola Superior de Educação de

Paula Frassinetti, a AIDGLOBAL, marcou presença como oradora
no 1º Congresso Internacional África pela Infância, apresentando,
em conjunto com o Instituto Politécnico de Leiria, o tema “A
Capacitação das Educadoras em Movimento - um veículo para a
liderança de uma Educação Itinerante para a Primeira Infância”, no
âmbito do projeto Educadores em Movimento.
Através da exibição de um vídeo ilustrativo da resposta local,
dada no contexto do projeto, foram referidas algumas das
atividades realizadas no Chibuto, província de Gaza, quer

educacionais desenvolvidas com as crianças, quer na elaboração
de recursos pedagógicos a partir de materiais naturais locais e,
ainda, a capacitação de pessoas das comunidades, em
Desenvolvimento da Primeira Infância.

VISITA DE UMA COMITIVA DO INSTITUTO DA JUVENTUDE DA
GUINÉ-BISSAU

Localização: Centro de Juventude de Lisboa (CJL) do Instituto
Português da Juventude (IPDJ).
Data: entre 27 e 31 de agosto, 2021
Contexto: a visita surge enquadrada no âmbito da cooperação

com a Guiné-Bissau, e da cooperação multilateral/CPLP. O objetivo
do estreitamento de laços e da visita da comitiva ao IPDJ visou a
criação de um plano de atuação até e durante 2022, de acordo com
os interesses e disponibilidades de ambas as partes envolvidas.

No contexto da visita, a AIDGLOBAL, parceira do CJL do IPDJ,
teve a oportunidade de partilhar a sua missão e atividades que tem
em curso, relembrando que no passado, apoiou um orfanato na
Guiné-Bissau, equipando-o com colchões, panelas, loiças, entre
outros materiais. Foram, também, enviados livros para aquela que
terá sido a primeira Universidade particular a nascer em Bissau:
Colinas de Boé.
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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.

PRÉMIO FEMINA
Localização: Círculo Eça de Queiroz, em Lisboa.
Data: 23 de outubro, 2021
Contexto: O Prémio Femina foi criado em 2010 por João Micael,

fundador e Presidente da Matriz Portuguesa - MPADC - Associação
para o Desenvolvimento da Cultura e do Conhecimento, para
agraciar as Mulheres Portuguesas que se tenham distinguido com
mérito, profissional, cultural e humanitariamente em Portugal ou no
estrangeiro. Em 2017 o Estatuto de Interesse Cultural foi concedi-

do ao Prémio Femina pelo Ministério da Cultura.
No ano seguinte, foi criada a categoria Mulher do Mundo para
Mulheres de nacionalidades extra Portuguesa e extra Lusófonas,
pelo contributo, com o seu exemplo, em obras, conduta e estudo, a

todas as Mulheres do Mundo. E foi em 2018 que a Fundadora e
Presidente da Direção da AIDGLOBAL, Susana Damasceno, foi
agraciada com o Prémio Femina pelos Atos Humanitarismo, em
prol da dignidade e direitos do Ser Humano.
Em 2021, e em representação da AIDGLOBAL, volta a marcar
presença na Cerimónia de entrega do Prémio Femina 2021 Notáveis Mulheres. Maria da Graça Carvalho, Carla Matos, Fátima
Carneiro e Deana Barroqueiro foram as quatro mulheres
agraciadas no âmbito daquela que foi uma edição realizada no

contexto do 5º Centenário do Centenário do Nascimento da Infanta
D. Maria de Portugal (1521-1577).

Susana Damasceno, Fundadora e Presidente da AIDGLOBAL com
o escritor moçambicano Delmar Gonçalves, cofundador da
AIDGLOBAL. Fotografias de João de Sousa para Matriz
Portuguesa. Todos os direitos Reservados© .
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REPRESENTAÇÕES INSTITUCIONAIS (Cont.)
VISITA DE 25 REPRESENTANTES DE ORGANIZAÇÕES
JUVENIS DA FINLÂNDIA, A CONVITE DO IPDJ E CJL
Localização: IPDJ - Instituto Português do Desporto e da
Juventude.
Data: 06 a 12 de novembro, 2021

Contexto: o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ
I.P.) e o Centro de Juventude de Lisboa (CJL) acolheram
uma delegação da Finlândia de diferentes organizações de
juventude e técnicos de juventude do município de Helsínquia, com
o objetivo de dar a conhecer o trabalho que tem vindo a ser
realizado, em Portugal, em matérias de juventude e de políticas da
juventude.
A AIDGLOBAL esteve presente no dia 8 de novembro para
partilhar experiências e o trabalho que tem vindo a ser

desenvolvido ao longo dos últimos 16 anos, no âmbito da
Educação para o Desenvolvimento e Cidadania Global, em
Portugal, e, ainda, da Cooperação para o Desenvolvimento em
Moçambique.

A par da AIDGLOBAL estiveram presentes a DYPALL
Network (Developing Youth Participation at Local Level), a
Portuguese Youth Network for Equal Opportunities between
Women and Men (REDE), o Conselho Nacional de Juventude
(CNJ), a Federação Portuguesa de Juventude (FNAJ) e

a Associação Portuguesa de Profissionais de Juventude (APP
Juventude).
MOSTRA DE BOAS PRÁTICAS DE VOLUNTARIADO JOVEM
2021
Localização: IPDJ - Instituto Português do Desporto e da
Juventude.
Data: 26 de novembro, 2021

Contexto: a Direção Regional de Lisboa e Vale do Tejo do Instituto na presente iniciativa, juntamente com o Centro de Juventude de
Português do Desporto e Juventude, I.P., promoveu a “Mostra de Lisboa do IPDJ e a Câmara Municipal de Mafra para apreciação e
Boas Práticas de Voluntariado Jovem 2021”, a qual pretendeu seleção dos projetos/ações apresentados na “Mostra de Boas
valorizar e dar a conhecer os projetos/ações de voluntariado jovem Práticas Voluntariado Jovem” e apuramento do projeto que foi
que se destacaram nesta região, no âmbito do Programa Agora contemplado com o valor de 500 Euros. Deliberado e de forma

Nós - Longa Duração - Geração Z e do Programa de unânime, o projeto/ação com mais destaque coube à Associação
Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas. A AIDGLOBAL de Jovens Aventureiros - Projeto 2ª Vida a Custo Zero.
foi convidada a participar como elemento do Júri
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REPRESENTAÇÕES INSTITUCIONAIS (Cont.)
Seminário sobre Plano Municipal de Adaptação às Alterações

Climáticas para VFX
Localização: Fábrica das Palavras, em Vila Franca de Xira .
Data: 25 de novembro, 2021
Contexto: a AIDGLOBAL participou num Seminário, no âmbito do
qual foi lançado o Plano Municipal de Adaptação às Alterações
Climáticas para o Concelho de Vila Franca de Xira. A participação
da Organização surge no âmbito das atividades dinamizadas ao
abrigo do projeto “Walk the Global Walk”, através do qual se

procurou promover uma Educação para a Cidadania Global, em
torno dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS). Estas
atividades foram desenvolvidas junto dos(as) estudantes de
algumas das Escolas de Vila Franca de Xira e um dos temas em
destaque coincidiu com a Ação contra a Mudança Global do Clima.

MESA REDONDA - A EDUCAÇÃO NÃO FORMAL E A
EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA GLOBAL
Localização: IPDJ - Instituto Português do Desporto e da
Juventude.
Data: 26, 27 e 28 de novembro, 2021
Contexto: a AIDGLOBAL participou na 1ª Edição da Escola

A AIDGLOBAL participou, dando a conhecer o projeto “Jovens na

Nacional de Educação Não Formal promovida pelo Conselho

Política – Participar para a Cidadania Global”, que tem

Nacional da juventude (CNJ), com o apoio da Câmara Municipal de

o CNJ enquanto entidade parceira, entre muitos outros.

Ovar, e que teve lugar na Escola de Artes e Ofícios de Ovar.
Este foi um evento pioneiro, em Portugal, tendo surgido com o

propósito de criar um espaço destinado à educação e à
capacitação de jovens líderes, técnicos/as de juventude,
professores, organizações de juventude, entre outros. A iniciativa
foi marcada por um programa variado no qual constaram sessões
de capacitação, workshops temáticos e debates dedicadas à
reflexão e à discussão sobre as várias problemáticas que
circundam a Educação Não-Formal, sem esquecer a necessária
reflexão sobre as estratégias que devem ser criadas para educar e
formar novas gerações envolvendo-as ativamente nos mecanismos

de participação política.
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REPRESENTAÇÕES INSTITUCIONAIS (Cont.)
DIÁLOGOS PT-BR 10: SUSANA DAMASCENO, RODOLPHO

“DODÔ” MARTINS E A PEDAGOGIA DA COOPERAÇÃO
Localização: Online.
Data: 17 de dezembro, 2021
Contexto: Um diálogo entre Susana Damasceno e Rodolpho

“Dodô” Martins entrevistadas pelo editor Gabriel Ludovice,
discorrem sobre como preservar aquilo que é essencial ao ser
humano a partir da cooperação.
O livro "Pedagogia a Cooperação - por um mundo onde todas as

pessoas possam VenSer" foi publicado no Brasil em 2020 pela
Bambual Editora (@bambualeditora ) e o Projeto Cooperação.
Em 2021 o livro foi traduzido para Português de Portugal e
publicado

em

parceria

com

a

Bambual

Portugal

(@bambualportugal).

SESSÃO “COMUNICAR IMIGRAÇÃO: DESAFIOS E
ESTRATÉGIAS”
Localização: INE - Instituto Nacional de Estatística, Lisboa.

Data: 17 de dezembro, 2021
Contexto:

o

Observatório

das

Migrações

promoveu

a

Sessão “Comunicar Imigração: Desafios e Estratégias”, por ocasião
do Dia Internacional dos Migrantes. Esta sessão realizada em
formato hibrido integrou, para além do lançamento do Relatório
Indicadores de Integração de Imigrantes 2021, um painel sobre
estratégias de comunicar a imigração, com apresentação de
projetos no domínio do combate a mitos, rumores e estereótipos
acerca dos imigrantes. A AIDGLOBAL foi convidada a participar

como oradora para apresentar o projeto #NEAR - (Des)Construir o
lugar do Outro.
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COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
Moçambique é expressão do compromisso de longo prazo da em Moçambique, sobretudo, nas mulheres e meninas que vivem em
AIDGLOBAL na redução das desigualdades no país, sobretudo, na espaços rurais que estão frequentemente em desvantagem.
província de Gaza, onde a Organização desenvolve os seus Promover o direito à Educação e apoiar a realização da Educação
projetos e atividades de Cooperação para o Desenvolvimento.

para este grupo-alvo é, também, um dos seus maiores desafios.

A nível local, a sua estratégia integra-se no cumprimento da Entre os obstáculos no caminho das mulheres e meninas na
Agenda para o Desenvolvimento Sustentável de 2030. A capacidade de exercerem o seu direito de participação na

Cooperação para o Desenvolvimento é uma prioridade da sociedade e de beneficiar da Educação, estão a pobreza, o
AIDGLOBAL, onde pontuam os valores da solidariedade e do isolamento geográfico, a condição de minoria, deficiência, o
respeito pelos direitos humanos fundamentais.
A AIDGLOBAL tem vindo a apoiar Moçambique, onde, desde junho

de 2009, conta com uma delegação, no distrito do Chibuto, província
de Gaza. Em matéria de Cooperação, a AIDGLOBAL tem-se
concentrado, sobretudo, em promover uma Educação de Qualidade
(ODS 4) com enfoque no acesso ao livro, no incentivo à leitura para
que contribuam para a redução dos níveis de iliteracia existentes.
Até então, realizou projetos que envolvem atividades que
viabilizaram o equipamento de 3 bibliotecas municipais e 27
bibliotecas escolares e a entrega de mais de 50 mil livros, 129
computadores e 30 bicicletas doadas. No que concerne, às ações

de formação foram até então capacitados(as) 700 professors(as) e
técnicos(as) bibliotecários, 30 Educadores(as) Comunitários(as)
e Técnicos(as) Municipais impactados(as) e, ainda, efetuou
atividades de dinamização da leitura, junto de crianças e jovens, e,
ainda jovens mamãs, disponibilizando livros e produzindo recursos

pedagógicos, com o intuito de aumentar o gusto e o prazer da
leitura, reduzindo, assim, os níveis de ilitercaia existentes na região.

casamento precoce e a gravidez, violência de género e atitudes
tradicionais sobre o status e o papel das mulheres. E, é nesse
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.
À semelhança de 2020, a AIDGLOBAL não pôde continuar a

exercer as suas atividades, em 2021, no âmbito do seu maior e
mais

antigo

programa

de

intervenção

em

Moçambique,

nomeadamente o “Passaporte para a Leitura”, no qual se incluem as
“Animações da Leitura”, “Kula na Wu Djondza — Crescer a Ler” e as
monitorias da “Rede de Bibliotecas Escolares do Distrito do
Chibuto”, uma vez que devido ao contexto pandémico, gerado pela
COVID-19, e às restrições implementadas pelo Governo
moçambicano, fez com que a Organização voltasse a recorrer a
estratégias alternativas, sempre em parceria com as autoridades

locais (Serviços Distritais), para que os projetos não parassem por
completo, respeitando as normas de segurança estabelecidas, visto

que as atividades desenvolvidas em torno deste programa convidam
O impacto tem vindo a ser bastante positivo, refletindo-se nas 165 à concentração de pessoas no mesmo espaço.
sessões de Animação da Leitura realizadas em escolas, 90

sessões de Animação da Leitura dinamizadas no Hospital Rural
do Chibuto, 2 295 jovens mamãs e grávidas incentivadas para
adquirir hábitos de leitura e ler para os(as) seus(suas) filhos(as), 1
215 livros de iniciação à leitura entregues a jovens mamãs, 30
Mulheres de comunidades rurais empoderadas e, por fim, 9
profissionais

moçambicanos(as)

com vínculo laboral na

delegação da AIDGLOBAL.
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
de maior acesso ao conhecimento, a AIDGLOBAL tem vindo a

Educadoras em Movimento a treinar uma atividade para
realizarem com as crianças/distrito do Chibuto, província de Gaza.
Data: 2021.05.12. Foto: AIDGLOBAL

combater também a desiguldade de género que ainda se faz sentir
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COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO (Cont.)
Relativamente, ao projeto “Educadores em Movimento - Uma atividade em 2022 e realizou várias 13 Sessões de Educação
Educação Itinerante para a Primeira Infância” marcou presença no I Parental nas comunidades pertencentes ao distrito do Chibuto, que
Congresso Internacional África pela Infância. Por altura do Natal, a contaram com a participação de 265 pessoas.
nossa Delegação organizou um lanche com inúmeras surpresas, em
quatro Escolinhas Comunitárias do distrito do Chibuto, para o qual
pôde contar com o apoio financeiro da Association Femme d’

Europe. Organizou, ainda, a pré-abertura de cinco Escolinhas
Comunitárias em cada uma das cinco comunidades onde tem vindo
a intervir – Bairro 25 de Junho, Chaimite, Chiconelane, Maivene e
Malehice –, que constituem uma resposta necessária à educação
das crianças, entre os 3 e os 5 anos.

Diversas iniciativas da Organização visam o empoderamento de
grupos vulneráveis, como é o caso das mulheres e das meninas,
assegurando que estas tenham voz nos processos de tomada de

decisão e no acesso à educação, com vista ao exercício pleno de
cidadania e à inclusão de uma sociedade com práticas cada vez
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.

Ainda, no âmbito deste projeto, AIDGLOBAL capacitou 46 mulheres
em Educação de Infância que completará o seu último ano de

Sessão de Educação Parental no Bairo 25 de Junho, distrito do Chibuto, província de Gaza.
Data: 2021.09.14. Foto: AIDGLOBAL
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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 foram equipadas 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 Objetivos Específicos: criar e reforçar bibliotecas escolares;
baliza o trabalho que a AIDGLOBAL tem vindo a efetuar em capacitar professores e técnicos locais em Gestão de Bibliotecas e

Moçambique, a RBEDC tem por objetivo criar e reforçar bibliotecas em Dinâmicas de Promoção de Leitura e capacitar instituições e
escolares e municipais, capacitar técnicos e professores locais em organizações locais para a gestão e dinamização da rede de
Gestão de Bibliotecas e em Dinâmicas de Promoção da Leitura e, bibliotecas escolares.
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.

Em 2021, estava previsto dar continuidade ao trabalho de

monitorização das bibliotecas criadas e apoiadas pela Organização,
e, ainda, a inauguração de 3 novas bibliotecas escolares, mas
devido à situação pandémica, os estabelecimentos escolares e

Atualmente, e devido à pandemia gerada pela COVID-19, todo o municipais estiveram encerrados. Neste contexto, a AIDGLOBAL
material lúdico-pedagógico enviado em março de 2020, através de voltou a reestruturar todo o seu planeamento para o ano de 2022, na

um contentor que partiu de Portugal, encontra-se ainda armazenado esperança que o Governo moçambicano alivie as restrições e que o
numa escola do distrito do Chibuto a aguardar que estejam reunidas risco de contágio diminua para que seja possível retomar os
as condições de saúde pública para a sua distribuição, pela trabalhos no âmbito deste projeto.
comunidade da província de Gaza para que esta passe a ter maior
acesso ao livro e com um mais amplo número de títulos ao seu
dispor.
Objetivo Global: garantir um acompanhamento e monitorização das
bibliotecas, para assegurar e promover ambientes propícios à
leitura.

Encontro de Professores(as), distrito do Chibuto. Data: 06.03.2020. Foto: AIDGLOBAL.
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PLANO DE FINANCIAMENTO GLOBAL DO PROJETO

A “Rede de Bibliotecas Escolares do Distrito do Chibuto” é financiada 95% pela AIDGLOBAL, enquanto promotora do projeto. Os
restantes 5% são cofinanciados pelo parceiro — Serviço Distrital de Educação Juventude e Tecnologia (SDJET). À AIDGLOBAL cabe-lhe
um financiamento de 9 500 Euros assegurados por Fundos Próprios.

Apresenta-se o gráfico que resume o plano de financiamento global do projeto.

10 000,00 €
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KULA NA WU DJONZA – CRESCER A LER
Localização: Distrito do Chibuto, Moçambique

Duração: de janeiro a dezembro de 2021 (12 meses)
Contexto: “Kula Na Wu Djondza – Crescer a Ler” (5ª Edição) é um Objetivos Específicos: estimular nas futuras mamãs o gosto pela
projeto que pretende promover junto de grávidas adolescentes e de leitura, sensibilizá-las para a importância de estimular a leitura nos
mães recentes, entre os 16 e os 25 anos, a leitura através da seus filhos e facilitar o acesso ao livro e fomentar o gosto pela

narração da narração de contos, tanto em português como em leitura, desde a tenra idade.
língua changana, enquanto aguardam pelas consultas pré-natais, de
rotina ou de vacinação dos seus filhos no Hospital Rural do Chibuto.

À semelhança do ano 2020, 2021 foi também um ano atípico devido
à pandemia COVID-19. Por esta razão, as atividades prevista para a

No âmbito deste projeto, é oferecido um livro a cada mãe, aquando 5º Edição deste projeto não foram, uma vez mais, possíveis de sedo nascimento do seu filho e quando a criança cumpre 1 ano de rem desenvolvidas durante o ano de 2021. Espera-se retomar este
idade, para que ela lho possa ler e com ela explorar as imagens da projeto em 2022.
narrativa, incentivando-a, deste modo, à descoberta do objeto e à
promoção de competências linguísticas em português e changana,
línguas de escolarização.
Objetivo Global: 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.

Sessão 22 realizada na sala de espera do Gabinete do SAAJ,
no Hospital Rural do distrito do Chibuto.
Data: 2020.03.04. Foto: AIDGLOBAL.
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CUSTO E PLANO DE FINANCIAMENTO GLOBAL DO PROJETO

O “Kula Na Wu Djondza – Crescer a Ler” é financiado a 100% pela AIDGLOBAL, promotora do projeto, no montante de 2 500,00 Euros
assegurados por Fundos Próprios.
Apresenta-se o gráfico que resume o plano de financiamento global do projeto.
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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: de novembro de 2018 a outubro de 2021, estendido por
mais 13 meses até novembro 2022.
Contexto: em 2021, este projeto-piloto esteve exposto a mais um  Participação no I Congresso Internacional África pela Infância,

ano de situação pandémica, impossibilitando a realização de várias

promovido pelo Observatório para o Futuro da Educação de

atividades, nomeadamente as relacionadas com a Educação de

Infância (OFEI) da Escola Superior de Educação de Paula

Infância Itinerante (EII), uma vez que várias instituições escolares

Frassinetti.

(formais e informais) foram obrigadas a suspender, por tempo
indeterminado, as suas instalações.

Nesta iniciativa, a AIDGLOBAL, contando com a colaboração do

Instituto Politécnico de Leiria (IPL), apresentaram, em formato

Foi na reta final do ano de 2021, com o alívio das restrições

online, uma comunicação intitulada “A capacitação de Educadoras

impostas pelo Governo moçambicano, que foi possível testemunhar

em Movimento – um veículo para a liderança de uma Educação

a pré-abertura das Escolinhas Comunitárias do distrito do Chibuto,

Itinerante para a Primeira Infância”.

província de Gaza.
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
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

Participação da AIDGLOBAL no 1º Congresso Internacional
África pela Infância. Data: 202.06.16. Foto: AIDGLOBAL.

Comunidades do Chibuto, para além do trabalho, em parceria e em
rede.

 Promovidas

Oficinas

de

Educação

Parental,

em

cinco

Objetivo Global: contribuir para o desenvolvimento integral e

comunidades, localizadas no Distrito do Chibuto, em Moçambique,

harmonioso das crianças em idade pré-escolar, no Distrito do

onde foram capacitadas 25 educadoras e 8 membros do Conselho

Chibuto, Moçambique, melhorando o desenvolvimento cognitivo,

de Gestão Comunitária, para a importância do desenvolvimento

sócio emocional e motor, as condições de saúde e a inclusão,

integral das crianças na primeira infância, em áreas como a saúde

através da promoção da Educação de Infância Itinerante.

e a psicologia;

Objetivo Específico: 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.

Atividades realizadas em 2021:

 Balanço-conjunto do 2º ano da vigência do projeto e planeamento
do arranque das atividades das Escolinhas, em 2021;

Sessões de Educação Parental numa das Comunidades
pertencentes ao distrito do Chibuto. Data: 14.07.2021.
Foto: AIDGLOBAL.
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 Realizadas Ações de Sensibilização e Advocacia. Foram reunidas

em Educação de Infância. Um resultado de duas capacitações em

+ 30 pessoas, entre as quais líderes religiosos, chefes de bairro,

Educação de Infância (EI), que será completada, em 2022, no seu

chefes de postos administrativos, régulos e sobas, provenientes

último ano de atividade.

das cinco comunidades dedicada à consciencialização para a importância da promoção da Educação de Infância, em contexto
rural, através da criação de 5 Escolinhas Comunitárias, no Distrito
do Chibuto, Província de Gaza, Moçambique;

Capacitação de mulheres em Educação de Infância Itinerante
nas comunidades circundantes do distrito do Chibuto.
Data: 14.10.2021. Foto: AIDGLOBAL.

 Participação da AIDGLOBAL numa aula aberta realizada no
Ações de Sensibilização e Advocacia distrito do Chibuto.
Data: 14.10.2021. Foto: AIDGLOBAL.

 13 Sessões de Educação Parental realizadas, que resultaram na
participação de 265 participantes oriundos das cinco comunidades

âmbito da unidade curricular “Práticas Pedagógicas”, enquadrada

no Mestrado em Educação Pré-Escolar e no Mestrado em
Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º CEB, organizada pela
Escola Superior Educação e Ciências Sociais.

afetas ao projeto, mais especificamente do Bairro 25 de Junho, de

“A CRIANÇA AFRICANA: Percursos e Desafios na Promoção de

Chaimite, de Chiconelane, de Maivene e, por fim, de Malehice. As

uma Educação para a Primeira Infância em Contexto Rural” foi o

sessões, comprometidas em capacitar e empoderar pais e

mote da iniciativa e esta sessão contou com a presença de 50

cuidadores(as) de educação, procuraram consciencializar as

pessoas, entre educadores cooperantes, estudantes e docentes

famílias sobre temas relacionados com os cuidados parentais

pertencentes aos dois mestrados supramencionados.

capacitando-as e sensibilizando-as para a importância de uma

Educação de Infância de Qualidade.

Sessões de Educação Parental no distrito do Chibuto.
Data: 16.10.2021. Foto: AIDGLOBAL.

 Capacitadas, em 2021, mais 26 mulheres em Educação de
Infância Itinerante nas comunidades de Maivene, Chiconelane e
Chaimite. Entre 2019 e 2021, foram já capacitadas 46 mulheres
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 Organização da pré-abertura de cinco Escolinhas Comunitárias, O projeto tem como financiador principal a Fundação Calouste
onde a AIDGLOBAL tem vindo a intervir, nomeadamente no Bairro Gulbenkian e é cofinanciado pelo Camões ― Instituto da
25 de Junho, Chaimite, Chiconelane, Maivene e em Malehice, Cooperação e da Língua I.P., sendo implementado por um consórcio
distrito do Chibuto, província de Gaza, Moçambique. O constituído pela AIDGLOBAL, gestora do projeto, pelo Centro
encerramento deste período de preparação para abertura oficial Vocacional e Residencial do Chibuto (CVRC), parceiro na definição
das Escolinhas, teve o seu momento de celebração e contou com de estratégias sociais e educativas e no acolhimento das diversas
o apoio financeiro da Association Femmes d` Europe, que iniciativas, pelo Instituto Politécnico de Leiria (IPL), seu coordenador
proporcionou um lanche a cada uma das crianças das referidas científico-pedagógico, pelo Centro de Estudos Internacionais do

Escolinhas e, ainda, foi possível oferecer surpresas, por ocasião Instituto Universitário de Lisboa (CEI-IUL), coordenador da
da época natalícia.
Uma vez que não foi possível realizar todas as atividades previstas
com as crianças no ano letivo de 2021, o projeto foi extendido por
mais 13 meses, estandoprevista a sua conclusão para novembro de

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.

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.

Momento do lanche oferecido pela Association Femmes d`Europe, junto das crianças pertencentes às 5 comunidades do distrito do
Chibuto. Data: Dezembro de 2021. Foto: AIDGLOBAL.
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BALANÇO DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO
DO PROJETO

Em relação à comunicação, estava prevista a publicação de 5 A página do projeto, publicada no Website da AIDGLOBAL,
notícias por ano no website da AIGLOBAL. No primeiro ano foram alcançou 304 visualizações de páginas únicas. Nesta foram
realizadas e publicadas 6, superando as expectativas, e no segundo publicadas 11 notícias, que em conjunto alcançaram 298
ano, 2020, foram realizadas 5, alcançando o objetivo.
Relativamente à divulgação do projeto foram utilizados os seguintes

visualizações de páginas únicas, como se pode constatar na tabela

que se apresenta, seguidamente, neste relatório.

canais de comunicação para promover e divulgaçar as atividades do Importa, ainda, referir que foram enviadas, em massa, 4 Newsletters
projeto: o Website, Newsletter (trimestral) e Redes Sociais da da AIDGLOBAL alcançando 25 996 pessoas.
AIDGLOBAL, nomeadamente a página do Facebook, Instagram e

LinkedIn, para além dos Media em Moçambique e em Portugal.
Nas Redes Sociais foram alcançadas 9 519 pessoas, o que

 No que respeita aos Media, o projeto foi difundido pelos meios de
comunicação social de Portugal, que muito contribuiu para dar a
conhecer o projeto a um maior número de pessoas.

representa a quantidade de contas únicas que viram alguma
publicação referente ao projeto. Este número é o resultado de 30
publicações, que somam 323 “Gostos”.

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

Notícias divulgadas na
Comunicação Social - PT
REDES SOCIAIS DA
AIDGLOBAL

Nº TOTAL DE NOTÍCIAS

MEIOS DE COMUNICAÇÃO

2

RTP - Programa “Bom Dia Portugal”
Programa “Portugal em Direto”

Nº TOTAL DE PUBLICAÇÕES

Nº TOTAL DE GOSTOS

Nº TOTAL DE PAX ALCANÇADAS

Facebook

17

202

8 225

Instagram

3

90

N/A

LinkedIn

10

31

1 294

TOTAL

30

323

9 519

WEBSITE DA AIDGLOBAL

Nº TOTAL DE PUBLICAÇÕES

Nº DE VISUALIZAÇÕES DE PÁGINAS ÚNICAS

Página do Projeto

1

304

Notícias do Projeto

11

298

TOTAL

12

602

Nº TOTAL DE ENVIOS

Nº TOTAL DE PESSOAS ALCANÇADAS

4

25 996

CRM DA AIDGLOBAL
NEWSLETTER
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PLANO DE FINANCIAMENTO GLOBAL DO PROJETO
Os “Educadores em Movimento – Uma Educação Itinerante para a Primeira Infância” é financiado 88% pela entidade financiadora

principal, a Fundação Calouste Gulbenkian, e 10% advém do cofinanciamento do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, I.P. Os
restantes 2,3% estão distribuídos pelos Parceiros — Instituto Politécnico de Leiria, Serviço Distrital de Juventude, Educação e Tecnologia
e Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Acção Social de Moçambique e o Centro Vocacional e Residencial do Chibuto. A AIDGLOBAL não
contribui com Fundos Próprios para este projeto.

Apresenta-se o gráfico relativo ao plano de financiamento global do projeto.
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CAMPANHA DE CONSIGNAÇÃO DO IRS SOLIDÁRIO
Desde da sua fundação, a AIDGLOBAL tem vindo a realizar várias

João Nabais & Associados, Sociedade de Advogados RL, da Lisbon

campanhas com o objetivo de dar a conhecer os projetos e

Project e da Nova Expressão – Planeamento de Media e

iniciativas solidárias, que visam trabalhar para uma Educação de

Publicidade S.A., que divulgou a Campanha pelos vários meios de

Qualidade (ODS 4), com enfoque no âmbito da Educação para o

comunicação dos quais é parceira, destacando-se a APSmedia,

Desenvolvimento e Cidadania Global, para a inclusão de imigrantes

MOP, COFINA, Publitaxis, Lux, Jornal Económico e Público, quer

e refugiados(as), em Portugal, incluindo na Região Autónoma da

em formato digital, quer em formato “Outdoor”. A criação gráfica e

Madeira, e, ainda, no âmbito da Educação de Infância, combate à

ilustrativa do cartaz de divulgação foi da responsabilidade da

iliteracia e promoção da leitura, em Moçambique. Agir, Incluir e

Designer Gráfica, Maria Inês Pais. Contou-se, ainda, com o apoio da

Desenvolver através da Educação, promovendo uma Cidadania

PostalFree na divulgação da Campanha pelas suas Redes Sociais e

Global e a mudança por um mundo sustentável, tem sido o foco da

da plataforma Giving Tuesday, de modo alcançar um maior número

Missão da Organização, com vista a alcançar novos públicos e

de pessoas.

angariar fundos para a sua sustentabilidade.

Relativamente aos donativos resultantes da Consignação do IRS +

Uma das Campanhas mais relevantes é a da Consignação do IRS

IVA, recebido em 2021, mas relativo à coleta de 2019, foi de 10

Solidário, que ocorreu entre 1 de abril a 30 de junho, 2021, com

898,68€, tendo havido lugar a um acréscimo das receitas de

mote “A Educação não tem preço, o seu apoio não tem custos”.

1 516,49 €.

A Campanha do IRS Solidário, promovida digitalmente pela
AIDGLOBAL nos canais de comunicação, contou com o apoio da
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“MÃOS SOLIDÁRIAS”
O Projeto “Mãos Solidárias” consiste na produção de Produtos

Sendo a iniciativa mais antiga da Organização voltou a ser

Solidários variados, tendo como principais parceiros empresas e

promovida em 2021 com os seus produtos solidários via online,

instituições. Toda a sua produção, fabrico e manutenção é feita de

contanto com o habitual apoio da plataforma Compra Solidária

forma graciosa, assim como os materiais que os constituem e que

que tem vindo a ser imprescindível na divulgação de vários

são, não raras vezes, resultado de donativos feitos à AIDGLOBAL,

produtos da AIDGLOBAL, bem como do trabalho desenvolvido

por parte de diversas entidades, com o propósito último de

pela Organização, quer em Portugal, quer em Moçambique.

angariar fundos para os projetos de desenvolvimento em curso.
Quem adquirir os produtos solidários da AIDGLOBAL estará a
contribuir para a promoção da Cidadania Global em Portugal e
Moçambique, em prol de uma Educação de Qualidade.

 O contexto pandémico impossibilitou a AIDGLOBAL de se fazer
acompanhar dos seus produtos solidários nos habituais eventos
de angariação de fundos. No entanto, durante a época
natalícia, a AIDGLOBAL foi convidada a marcar presença em

Todos os Artigos Solidários da AIDGLOBAL foram criados por

mais uma edição do Mercado de Natal promovida pelo BNP

mãos solidárias, voluntárias e por entidades coletivas várias, no

Paribas, em formato online, tendo a oportunidade produtos

âmbito deste projeto, que tem vindo a contribuir para o

solidários da Organização.

crescimento da Organização ao longo dos últimos 16 anos.
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“MÃOS SOLIDÁRIAS”
O Grupo Galp, mais uma vez, adquiriu junto da AIDGLOBAL os

A AIDGLOBAL assinalou o 16º Aniversário da sua fundação, a 4

seus postais de natal personalizados, cuja ilustração foi realizada

de novembro de 2021. E, por ocasião desta iniciativa, que se

pelos(as) alunos(as) da Escola Profissional Gustave Eiffel — Pólo

enquadra no dia em que o Mundo se une no apoio às causas

do Entroncamento.

sociais, no âmbito do movimento solidário "Giving Tuesday", a
AIDGLOBAL lançou um vídeo que representa um resumo da sua
Missão, destacando alguns dos principais projetos desenvolvidos,
entre 2005 e 2021, no qual apela ao envolvimento da sociedade
portuguesa na promoção do direito à Educação.
Para visualizar o vídeo clicar aqui.
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AIDGLOBAL NOS MEDIA
Em 2021, foram registadas nos Media 57 notícias com referência à

O mesmo número de notícias nos Media, 8 referências, obtiveram

AIDGLOBAL. Menos 69 do que em 2020.

os seguintes projetos: “Walk the Global Walk” - com a 3º

Caminhada Global ODS 16; projeto “NEAR - NEwly ARived in a
common home” - com o Prémio ao Valor Social da Fundación
Cepsa.
No que toca ao projeto “Da Escola para o Mundo - Agir, Incluir e

Transformar”, este obteve 3 referências nos Media com os temas
sobre bulling, o impacto do isolamento nos jovens e a saúde
mental dos jovens no regresso à escola no Porto Santo. Igual
número de referências teve o projeto “PAB_LivingLab - Viva a
Descarbonização no Parque Adão Barata” com as notícias

Notícias diretas de caráter institucional ou relacionadas com

sobre o Parque Adão Barata, Loures, no qual se pretende intervir

projetos da AIDGLOBAL foram registadas 30 notícias nos Media em

para a redução da pegada carbónica e para a criação de um

2021. Estas representam a publicação de uma média de mais de

ambiente urbano mais sustentável.

duas notícias por mês.

A voz institucional, liderada pela Presidente da Direção, tem vindo

a ser fundamental para a visibilidade e reconhecimento da
AIDGLOBAL. Neste âmbito registam-se 7 referências nos Media.

Em 2021, o projeto “Jovens na Política - Participar para a
Cidadania Global (2ª Edição)” conseguiu, alcançar o maior
número de referências, junto dos Media, com o tema das
Campanhas de apelo ao voto jovem “Bora Lá, Sai do Sofá”,
Autárquicas e Presidenciais, que resultou na publicação de 12
notícias.
As campanhas realizadas sobre a fuga de plásticos para os
oceanos, no âmbito do projeto “Porto Santo Sem Lixo Marinho”,
registou também um número de referências junto dos Media,
totalizando o mesmo resultado que 12 notícias.
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AIDGLOBAL NOS MEDIA (Cont.)
Em 2021, a AIDGLOBAL regista 13 referências em Media de

oportunidade de partilhar a história da Organização, referindo

abrangência nacional e 12 referências nos Media Regionais,

sempre o trabalho e boas práticas desenvolvidas em Portugal e

assumindo estes uma importância significativa, pela divulgação

Moçambique, sem nunca esquecer de promover o Hino “Para quem

dos projetos junto de determinada comunidade. As referências em

depois vier”, numa conversa informal com impacto nas

Media regionais são sobretudo referentes aos projetos

comunidades.

desenvolvidos na Região Autónoma da Madeira.

Também contribuiu para este valor o apoio dado pela Rádio Nova

A AIDGLOBAL em 2021 registaram-se 26 referências em imprensa que foi responsável por criar o spot de divulgação relativo à
escrita, mais 6 notícias que em 2020.

Campanha “Bora Lá Sai, do Sofá”.

A projeção na Televisão e na Rádio foi considerada positiva e está Relativamente à TV, este suporte registou 45 minutos de antena,
relacionada com vários temas sobre a Educação e Cidadania que corresponde a 20% do tempo disponível, na qual se integram

Global que se refletem em todos os projetos da AIDGLOBAL.

as referências a tempo de entretenimento e de informação dos
canais televisivos da RTP e SIC.

Em 2021, a AIDGLOBAL registou 1 hora de presença na Rádio,
que corresponde a 80%.
Deste período de tempo fazem parte a Rádio Observador, onde
abordou temas sobre a Educação, Cidadania ativa, apelo ao voto
jovem, direitos humanos e apoio aos refugiados(as) e requerentes
de asilo, a AIDGLOBAL, foi, ainda, relembrada no podcast

“Maquiavel para Principiantes” de Rui Calafate no Jornal
Económico, que fez referência ao evento “Diálogos no Sofá” e à
Campanha “Bora Lá Sai do Sofá” e Rádio Clister Online, onde
Susana Damasceno, Presidente da Direção da AIDGLOBAL, teve a
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CLIPPING TOP 10
O balanço da presença da AIDGLOBAL nos Media é positivo pela abrangência nacional alcançada, reforçando o posicionamento da
Organização junto dos seus pares e posicionando-a, igualmente, junto da opinião pública.

 Rádio Clister Online: Emanuel Moura entrevista Susana Damasceno num “podcast de conversas informais sobre assuntos sérios com
pessoas que transformam as suas comunidades - “O ar é de todos – Susana Damasceno – AIDGLOBAL e a Educação para a
Cooperação”. Data: 2021.12.11.

 Executive Digest Online: 17ª edição dos Prémios ao Valor Social anuncia os “Cinco projetos de ação solidária implementados em
Portugal premiados pela Fundación Cepsa” . A AIDGLOBAL foi uma das Organizações distinguidas com o projeto europeu “NEAR –

NEwly ARrived in a common home”. Data: 2021.11.25

 Diário de Notícias: artigo de opinião de Susana Damasceno sobre a história da AIDGLOBAL e o trabalho em Moçambique,
subordinado ao tema ”Brunch com Susana Damasceno, a voluntária que leva livros aos órfãos moçambicanos e sonha ver
nascer um Nobel no Chibuto”. Data: 2021.10.30.

 Rádio Observador: Susana Damasceno, convidada de João Paulo Sacadura em podcast para abordar temas como a Educação,
cidadania ativa, apelo ao voto jovem direitos humanos e apoio aos refugiados(as) e requerentes de asilo - “Só com uma educação de
qualidade se chega à paz”. Data: 2021.09.23.

 Jornal Económico: AIDGLOBAL citado no podcast de Rui Calafate sobre o tema “Negacionistas ou lunáticos? Provavelmente os
dois.” Data: 2021.09.15.

 Público: Diana Soares Ramos entrevista a AIDGLOBAL, na pessoa de Susana Damasceno, sobre o evento “Diálogos no Sofá”,
desenvolvido no âmbito do projeto “Jovens na Política - Participar para a Cidadania Global (2ª Ed.)”, com o tema “Queres discutir
política? Sai do Sofá, há uma conversa de jovens para jovens”. Cidadania global e Política no público jovem forma as questões

abordadas. Data: 2021.09.14.

 Mais Ribatejo: 3ª Caminhada Global ODS16 divulgada no jornal digital Mais Ribatejo, subordinado ao tema “Vila Franca de Xira –
AIDGLOBAL desperta consciências com campanha de comunicação sobre a Paz, a Justiça e Instituições Eficazes”. Data:
2021.05.19.

 Liderança no Feminino: artigo de opinião de Susana Damasceno sobre “A educação como catalisador para a integração e o
desenvolvimento”. Data: 2021.04.30.

 Programa Etnias do canal de Televisão SIC: Liliana Campos entrevista a Susana Damasceno. Data: 2021.03.08.

 RTP 1: programa “Bom Dia Portugal Fim de Semana” - Comentários de Susana Damasceno e Francisca Santos sobre o “Novo Hino
da AIDGLOBAL”. Data: 2021.01.02.
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OUTROS AGRADECIMENTOS INSTITUCIONAIS
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, a quem a AIDGLOBAL muito agradece. Entre as quais, destacamos as seguintes:

APOIOS EM PORTUGAL

APOIOS EM MOÇAMBIQUE
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EXERCÍCIO 2021
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
PORTUGAL | MOÇAMBIQUE
BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
BALANÇO

2021

2020

Variação

ATIVO
Ativo não Corrente

Ativos Fixos Tangíveis
Investimentos financeiros

6 157,07 €

11 521,80 €

-5 364,73 €

127,71 €

0,00 €

127,71 €

1 060 405,27 €

319 578,96 €

740 826,31 €

996,30 €

98,27 €

898,03 €

Ativo Corrente
Créditos a Receber
Estado e Outros Entes Públicos
Diferimentos
Caixa e Depósitos Bancários

80 272,61 €

72 516,77 €

7 755,84 €

1 147 958,96 €

403 715,80 €

744 243,16 €

Reservas Legais

17 376,56 €

17 376,56 €

0,00 €

Resultados Transitados

-6 363,23 €

25 943,98 €

-32 307,21 €

Resultado Líquido do Período

-7 805,82 €

-32 546,30 €

24 740,48 €

3 207,51 €

10 774,24 €

-7 566,73 €

Total do ATIVO
FUNDOS PATRIMONIAIS

Total dos FUNDOS PATRIMONIAIS

PASSIVO
Passivo não Corrente
Passivo Corrente
Fornecedores

1 237,75 €

622,60 €

615,15 €

Estado e Outros Entes Públicos

4 902,23 €

2 639,74 €

2 262,49 €

22 576,47 €

22 576,47 €

0,00 €

1 116 024,09 €

367 091,98 €

748 932,11 €

10,91 €

10,77 €

0,14 €

Total do PASSIVO

1 144 751,45 €

392 941,56 €

751 809,89 €

Total do PASSIVO e dos FUNDOS PATRIMONIAIS

1 147 958,96 €

403 715,80 €

744 243,16 €

Financiamentos Obtidos

Diferimentos
Outros Passivos Correntes

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
Vendas e serviços prestados

2021

2020

Variação

0,00 €

2 273,00 €

-2 273,00 €

312 208,07 €

220 674,12 €

91 533,95 €

Fornecimentos e Serviços Externos

-159 737,84 €

-110 734,70 €

-49 003,14 €

Gastos com o Pessoal

-162 630,32 €

-128 074,05 €

-34 556,27 €

Outros Rendimentos

11 021,90 €

1 308,64 €

9 713,26 €

Outros Gastos

-3 303,52 €

-12 626,05 €

9 322,53 €

Subsídios, Doações e Legados à Exploração

-2 441,71 €

-27 179,04 €

24 737,33 €

Gastos de Depreciação e de Amortização

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (EBITDA)

-5 364,73 €

-5 364,72 €

-0,01 €

RESULTADOS
Operacional

-7 806,44 €

-32 543,76 €

24 737,32 €

Antes de Impostos

-7 805,82 €

-32 546,30 €

24 740,48 €

Líquido do Período

-7 805,82 €

-32 546,30 €

24 740,48 €
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DESPESAS TOTAIS
Gastos com o Pessoal
Fornecimentos e Serviços Externos
Outros Custos e Perdas
Total das Despesas

2021
162 630,32 €
159 737,84 €
3 303,53 €

2020
128 074,05 €
110 734,70 €
12 626,05 €

Variação
34 556,27 €
49 003,14 €
-9 322,52 €

325 671,69 €

251 434,80 €

74 236,89 €

30 136,08 €
116 142,10 €
1 452,00 €
2 914,48 €
107,39 €

30 469,41 €
73 095,35 €
1 488,31 €
4 071,72 €
463,14 €

-333,33 €
43 046,75 €
-36,31 €
-1 157,24 €
-355,75 €

11 763,77 €
114,50 €
0,00 €
0,00 €
162 630,32 €

17 606,26 €
879,86 €
0,00 €
0,00 €
128 074,05 €

-5 842,49 €
-765,36 €
0,00 €
0,00 €
34 556,27 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

29 858,63 €
59 195,23 €
13 581,00 €
7 101,70 €
109 736,56 €

18 983,63 €
27 328,55 €
11 047,79 €
0,00 €
57 359,97 €

10 875,00 €
31 866,68 €
2 533,21 €
7 101,70 €
52 376,59 €

4 668,82 €
0,00 €
6 835,99 €
0,00 €
11 504,81 €

148,57 €
990,00 €
10 966,59 €
322,94 €
12 428,10 €

4 520,25 €
-990,00 €
-4 130,60 €
-322,94 €
-923,29 €

0,00 €

261,72 €

-261,72 €

7 144,76 €

8 644,13 €

-1 499,37 €

3 500,80 €
5 363,02 €
237,00 €
305,00 €
0,00 €
33,43 €
585,82 €
10 025,07 €

3 420,48 €
3 891,74 €
80,45 €
833,42 €
0,00 €
11,35 €
707,72 €
8 945,16 €

80,32 €
1 471,28 €
156,55 €
-528,42 €
0,00 €
22,08 €
-121,90 €
1 079,91 €

138 411,20 €

87 639,08 €

50 772,12 €

Gastos com Pessoal
PORTUGAL
Remunerações e encargos - Órgãos Sociais
Remunerações e encargos com pessoal
Seguros de AcT e doenças profissionais
Outros Encargos com Pessoal
Medicina no Trabalho
MOÇAMBIQUE
Remunerações e encargos com pessoal
Seguros de AcT e doenças profissionais
Outros Encargos com Pessoal
Medicina no Trabalho
Total de Gastos com Pessoal

Fornecimentos e Serviços Externos
PORTUGAL
Subcontratos
Serviços Especializados
Trabalhos especializados
Publicidade e propaganda
Honorários
Conservação e reparação

Materiais
Ferramentas e Utensílios de Desgaste
Livros e documentação Técnica
Material de Escritório
Outros custos

Energia e outros Fluídos - Água, Eletricidade e Combustíveis
Deslocações, Estadas e Transportes
Serviços Diversos
Rendas e Alugueres
Comunicação
Seguros Diversos
Contencioso e Notoriado
Despesas de Representação
Limpeza, higiene e conforto
Outros serviços

Total PORTUGAL
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MOÇAMBIQUE

Subcontratos

0,00 €

443,16 €

-443,16 €

7 044,68 €
0,00 €
0,00 €
648,83 €
7 693,51 €

5 231,89 €
0,00 €
0,00 €
899,65 €
6 131,54 €

1 812,79 €
0,00 €
0,00 €
-250,82 €
1 561,97 €

3 070,15 €
5,09 €
1 101,84 €
0,00 €
4 177,08 €

662,45 €
48,04 €
1 348,10 €
777,56 €
2 836,15 €

2 407,70 €
-42,95 €
-246,26 €
-777,56 €
1 340,93 €

Energia e outros Flúidos - Água, Eletricidade e Combustíveis

1 175,17 €

1 277,92 €

-102,75 €

Deslocações, Estadas e Transportes

4 227,73 €

6 726,18 €

-2 498,45 €

Serviços Diversos
Rendas e Alugueres
Comunicação
Seguros Diversos
Contencioso e Notoriado
Despesas de representação
Limpeza, higiene e conforto
Outros serviços

2 762,40 €
782,48 €
264,05 €
63,44 €
0,00 €
99,67 €
81,11 €

2 800,39 €
765,19 €
704,50 €
0,00 €
0,00 €
332,14 €
1 078,45 €

-37,99 €
17,29 €
-440,45 €
63,44 €
0,00 €
-232,47 €
-997,34 €

4 053,15 €

5 680,67 €

-1 627,52 €

Total MOÇAMBIQUE

21 326,64 €

23 095,62 €

-1 768,98 €

Total de Fornecimentos e Serviços Externos

159 737,84 €

110 734,70 €

49 003,14 €

Serviços Especializados
Trabalhos especializados
Publicidade e propaganda
Honorários
Conservação e reparação

Materiais
Ferramentas e Utensílios de Desgaste
Livros e documentação Técnica
Material de Escritório
Outros custos
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Outros Custos e Perdas
PORTUGAL
Quotizações e Donativos
Outros Gastos e Perdas
MOÇAMBIQUE
Quotizações e Donativos
Outros Gastos e Perdas

325,00 €
0,01 €

325,00 €
7 720,84 €

0,00 €
-7 720,83 €

Total de Outros Custos e Perdas

56,45 €
2 922,07 €
3 303,53 €

56,76 €
4 523,45 €
12 626,05 €

-0,31 €
-1 601,38 €
-9 322,52 €

Total das Receitas

2021
85 070,04 €
16 767,08 €
212 470,95 €
8 922,53 €
323 230,60 €

2020
52 588,83 €
11 332,81 €
159 322,05 €
1 012,07 €
224 255,76 €

Variação
32 481,21 €
5 434,27 €
53 148,90 €
7 910,46 €
98 974,84 €

Total das Receitas Próprias

0,00 €
2 100,00 €
71 137,16 €
11 330,75 €
5 680,35 €
5 650,40 €
59 806,41 €
0,00 €
59 806,41 €
10 898,68 €
10 494,23 €
404,45 €
0,00 €
934,20 €
934,20 €
0,00 €
85 070,04 €

1 073,00 €
1 200,00 €
39 602,07 €
6 176,01 €
4 926,01 €
1 250,00 €
33 426,06 €
0,00 €
33 426,06 €
9 382,19 €
9 076,51 €
305,68 €
0,00 €
296,57 €
296,57 €
1 035,00 €
52 588,83 €

-1 073,00 €
900,00 €
31 535,09 €
5 154,74 €
754,34 €
4 400,40 €
26 380,35 €
0,00 €
26 380,35 €
1 516,49 €
1 417,72 €
98,77 €
0,00 €
637,63 €
637,63 €
-1 035,00 €
32 481,21 €

Total dos Apoios Financeiros

8 511,53 €
4 000,00 €
4 255,55 €
16 767,08 €

9 332,81 €
2 000,00 €
0,00 €
11 332,81 €

-821,28 €
2 000,00 €
4 255,55 €
5 434,27 €

RECEITAS TOTAIS
Receitas Próprias
Apoios Financeiros
Financiamento de Projetos
Outras Receitas

Receitas Próprias
Vendas e serviços prestados (Formação)
Quotas
Donativos
Donativos Financeiros
Particulares
Empresas e Outras Entidades
Donativos em Espécie
Particulares
Empresas
Consignação Fiscal
IRS
IVA
Campanhas
Atividades Próprias
Mãos Solidárias (Produtos Solidários)
Eventos

Apoios Financeiros
IEFP
IPDJ
IEM
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Financiamento de Projetos*
Comissão Europeia
Proj Walk The Global Walk (88,80%)*
Proj. Conectando Mundos 16ª Ed. (Concluído - 91,50%)*
Proj. Conectando Mundos 18ª Ed. (100%)*
Proj. NEAR (90%)*
Proj. BET! (96,35%)*
Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, I.P
Proj. Walk the Global Walk (11,20%)*
Proj. Educar para Cooperar - Porto Santo e Madeira (Concluído - 75%)*
Proj. Educadores em Movimento (10%)*
Proj. Jovens na Política 2ª Edição (75%)*
Proj. ED_Comunicar (89%)*
EEA Grants - Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu
Proj. Porto Santo Sem Lixo Marinho (90%)*
Proj. PAB LivingLab (79,23%)*
Fundações
Fundação Calouste Gulbenkian
Proj. Educadores em Movimento (90%)*
Proj. Educadores em Movimento - Apoio Extraordinário (Concluído - 100%)*
Proj. Animação da Leitura - 6ª edição (Concluído - 100%)*

10 431,98 €
0,00 €
1 991,25 €
24 213,49 €
6 939,06 €
43 575,78 €

31 199,59 €
15 103,79 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
46 303,38 €

-20 767,61 €
-15 103,79 €
1 991,25 €
24 213,49 €
6 939,06 €
-2 727,60 €

42 290,44 €
0,00 €
4 698,98 €
25 954,03 €
498,86 €
73 442,31 €

3 935,08 €
11 373,85 €
3 996,64 €
7 692,61 €
0,00 €
26 998,18 €

38 355,36 €
-11 373,85 €
702,34 €
18 261,42 €
498,86 €
46 444,13 €

30 621,20 €
16 040,82 €
46 662,02 €

6 552,79 €
0,00 €
6 552,79 €

24 068,41 €
16 040,82 €
40 109,23 €

42 290,84 €
0,00 €
0,00 €

35 969,75 €
23 510,00 €
4 497,98 €

6 321,09 €
-23 510,00 €
-4 497,98 €

6 500,00 €
48 790,84 €

15 489,97 €
79 467,70 €

-8 989,97 €
-30 676,86 €

0,00 €
212 470,95 €

0,00 €
159 322,05 €

0,00 €
53 148,90 €

8 922,53 €

1 012,07 €

7 910,46 €

Fundação Gonçalo da Silveira
Proj. da Escola para o Mundo - Agir, Incluir e Transformar (100%)*

Embaixadas e Cooperações em Moçambique
Total dos Financiamentos dos Projetos
*Percentagem de financiamento atribuída a cada projeto

Outras Receitas
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EXERCÍCIO 2021
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RELATÓRIO DE GESTÃO
A Direção e a Equipa Executiva da AIDGLOBAL reconhecem 2021

media, em regime pro bono, na ordem dos 50 895,07€. Este pro

como um ano de vários desafios, não só na implementação técnica

bono está devidamente espelhado nos donativos em espécie;

dos projetos, que são cada vez mais e mais complexos, como na
gestão e nos resultados financeiros do ano, que embora apresentem ainda um resultado negativo, é, no entanto, à luz do ano de
2020, um resultado positivo.

- Ao nível dos projetos, destaca-se a conclusão do projeto “Walk
the Global Walk” e o início de 4 novos projetos: “BET! Beyond
COVID 19 – New era of Teaching. Digital learning for social
inclusion”; “NEAR – Newly ARrived in a common home”;

Em 2021, deu-se continuidade à especialização do Plano de

“PAB_LivingLab – Vive a descarbonização no Parque Adão

Contas, procurando refletir com maior rigor a vida económica da

Barata”; e “ED_Comunicar. Para o ano de 2021, à semelhança do

AIDGLOBAL, quer da Sede quer das suas respetivas Delegações –

que foi feito em 2020 para os novos projetos, o reconhecimento de

Região Autónoma da Madeira e Moçambique -, e a aposta na

proveitos dos projetos foi feito também de acordo com a

angariação de projetos de maior qualidade, mas também um maior

percentagem de financiamento dos mesmos, de forma a diluir a

controlo sobre as Contas da Organização com a adoção e

percentagem de cofinanciamento nos anos de implementação

melhoramento de instrumentos que permitem obter informação

destes, muitos deles bianuais ou plurianuais, afastando-nos da

on-time e a tomada de medidas atempadas para o ano fiscal

opção tomada em 2019, quanto ao processo de reconhecimento de

seguinte, nomeadamente ao nível das despesas e da contratação

proveitos dos projetos a 100%.

de recursos humanos, melhorando a eficácia dos custos face às
receitas.

Ao nível das receitas, com a continuidade da crise pandémica, que
persistiu em lançar bastante incerteza no contexto económico

No que diz respeito aos projetos em curso, que se encontram por

nacional e internacional, a contribuição e o apoio dos(as)

executar, no montante de 396 901,93€, pelos quais a AIDGLOBAL

portugueses (as) a organizações com a natureza da AIDGLOBAL

ainda tem por receber 317 462,04€, montantes estes que serão

mantiveram-se limitados - 5 680,35€. O apoio empresarial a

distribuídos ao longo dos respetivos anos de implementação de

projetos da AIDGLOBAL, por sua vez, foi no valor de 5 650,40 €,

cada projeto, que resulta numa diferença negativa de 79 439,89€,

em que 3 650,40€ representam um apoio de cofinanciamento da

que representa o cofinanciamento com fundos próprios que a

Fundação CEPSA especificamente para o projeto “NEAR – Newly

AIDGLOBAL terá de angariar e garantir, distribuídos ao longo dos

ARrived in a common home”. Importa destacar o valor da receita ao

respetivos anos de implementação de cada projeto. Este valor está

abrigo da Consignação de 0,5% do IRS – 10 898,68€ – que este

garantido pelas Disponibilidades da AIDGLOBAL (em bancos e

ano se traduziu em 10 494,23€ de IRS e 404,45€ de IVA. É

Caixas) no valor de 80 272,61€, existindo um superavit financeiro

também de destacar o aumento em 1 516,49 € comparativamente

de 832,72€.

ao ano de 2020 em que recebemos o valor de 9 382,19 €.´

No entanto, do ponto de vista económico, o resultado líquido
negativo de 7 805,82€ corresponde a uma variação positiva de 24

Os donativos em espécie foram consideráveis, o que demostra que
a Organização tem vindo a aumentar a sua rede de parceiros e tem

740,48€ relativamente ao Exercício de 2020. Os Fundos

beneficiado cada vez mais de apoios significativos à sua estrutura

Patrimoniais ou Situação Líquida teve também uma evolução

em regime pro bono (59 806,41 €), das quais destacamos:

negativa de 7 805,82€, passando dos 10 634,51€ em 2020 para 3

207,51€ em 2021.

- a GlobalStep no apoio técnico às redes e equipamento informático
da AIDGLOBAL;

Numa análise mais detalhada das Demonstrações Financeiras do
ano, ao nível dos gastos, destacamos as seguintes situações que
importam esclarecer:

- a ARSDesign e Nova Expressão - Planeamento de Media e
Publicidade, Lda., duas empresas da área da Comunicação, das
quais beneficiámos dos seus serviços mais especificamente na

- Continuamos a ver um acréscimo significativo nos gastos com

realização da Campanha de IRS e na Campanha de apelo ao voto

publicidade e propaganda que se prende por uma aposta

“Bora Lá, Sai do Sofá”, realizada no âmbito do projeto “Jovens na

estratégica em ter publicidade em massa, em meio Outdoor e nos

Política – Participar para a Cidadania Global (2ª Ed.)”.
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O total angariado em termos de Receitas foi investido para financiar

Ainda no sentido de garantir a sustentabilidade da Organização, no

os vários projetos e atividades, bem como as despesas inerentes

final de 2021, foi criada uma estratégia de Fundraising cujo foco

ao funcionamento da AIDGLOBAL, criando melhores condições de

central incidiu sobre a criação de um conjunto de ações centradas

trabalho, sempre com o objetivo de garantir a sustentabilidade em

na salvaguarda da sustentabilidade da Organização. Para cumprir

tempos de adversidade e perspetivar novos projetos e atividades

esse objetivo, foi feito o mapeamento de um conjunto de entidades

que vão ao encontro das necessidades dos beneficiários com quem

a quem será solicitado um apoio à sustentabilidade da

trabalhamos, em Portugal e além-fronteiras.

AIDGLOBAL, designadamente no contexto da organização de

Sempre com a mesma atitude, investiu-se fortemente em encontrar
soluções que permitissem fazer face à necessidade permanente de
se garantir a sustentabilidade da Organização, reforçando e
desenvolvendo novas parcerias, nacionais e internacionais,
diversificando as linhas de financiamento a que se concorreu e
alargando a sua aposta em iniciativas de angariação de fundos.
Nesse sentido, ao longo de 2021 foram submetidas 7 candidaturas
a diferentes financiadores, nomeadamente ao Camões – Instituto

da Cooperação e da Língua, I.P., aos programas da Comissão
Europeia (Erasmus+ e FAMI), ao EEA Grants - Mecanismo
Financeiro do Espaço Económico Europeu e Fundação Calouste
Gulbenkian; à Fundação CEPSA e, no âmbito da responsabilidade
social empresarial, à Deloitte.
Das candidaturas efetuadas em 2021, bem como em 2020, fomos
notificados em 2021 da não aprovação de 3 candidaturas e da
aprovação de 4 candidaturas para novos projetos: i) projeto “BET!
Beyond COVID 19 - New era of Teaching. Digital learning for social

inclusion”, financiado pela Comissão Europeia, no âmbito do
Programa Erasmus+, e que teve o seu início em abril de 2021; ii)
projeto “PAB_LivingLab – Vive a descarbonização no Parque Adão
Barata”, financiado pelo EEA Grants - Mecanismo Financeiro do

eventos, e/ou através do cofinanciamento de projetos que a
Organização tem em curso. Alguns dos contactos já foram
encetados e resultaram num apoio (ex.: Fundação Cepsa, através
da submissão de uma candidatura aos Prémios ao Valor Social,

que resultou no cofinanciamento ao Projeto NEAR), estando em
avaliação outras possibilidades de apoio por parte de entidades
como o El Corte Inglês, a Fundação Manuel António da Mota e a
Fundação Altice Portugal.

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.
Em síntese, aliada à atitude persistente, no que concerne à
obtenção de novos fundos, que perdurou ao longo de 2021,
independentemente do contexto pandémico, para além da
submissão de várias candidaturas, considerámos o ano 2021 como
positivo, embora, porém, conscientes das diligências a tomar no ano

2022, um ano em que se continuará a investir na recuperação,
contando para tal com o esforço e empenho de uma equipa sempre
dedicada, que torna possível a realização eficaz de todas as
atividades e candidaturas a novos projetos.

Espaço Económico Europeu, e que teve o seu início em maio de
2021; iii) projeto “ED_Comunicar”, financiado pelo Camões –
Instituto da Cooperação e da Língua, I.P, e que teve o seu início em
Outubro de 2021; iv) e o projeto “(e)mission (im)possible”,
financiado pela Comissão Europeia, no âmbito do Programa

Erasmus+, a iniciar a implementação em 2022.

Elisabete Lourenço Alverca, Tesoureira da Direção
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