À primeira vista, poderá parecer estranha uma analogia entre as palavras da famosa Mafaldinha (há cerca de
meio século) e as que traduzem a visão da AIDGLOBAL. Mas não… ambas coincidem na afirmação da célebre
personagem criada pelo cartunista Quino: “Educar é mais difícil do que ensinar. Para ensinar é, apenas, preciso
saber. Para educar é necessário saber ser.”
Os projetos desenvolvidos, ao longo de 17 anos, pela nossa Organização e/ou os que tem vindo a integrar, em
parcerias (inter)nacionais determinantes, têm tido como alvo a Educação, a Literacia e a Inclusão, fundamentos
“essenciais a uma Cidadania que se pretende global e promotora de um mundo mais justo, igualitário e
sustentável”, um mundo que se centre no saber ser, o que implica a interiorização de valores como a coerência,
a cooperação, a corresponsabilidade, a justiça social, a não discriminação, a igualdade, a participação, a
solidariedade, a retidão na maneira de agir, …
Tem-se visto, sobretudo ultimamente, como parte da humanidade tem vindo a desvalorizar estes princípios
universais, sobretudo por parte de países, felizmente poucos, que devido à ambição dos seus governantes se
envolvem em ações desumanas, bárbaras e impiedosas, com repercussões mundiais, como é o caso em que a
Rússia pretende usurpar territórios da Ucrânia, numa guerra que nos faz lembrar a época dos “cavaleiros” e
“homens de armas” dos séculos XIV e XV, atualmente equipados com as mais sofisticadas armas e não se
limitando aos combatentes militares, mas atingindo a população civil indefesa. Estas ações são demonstrativas
de uma atual carência educativa do saber ser e de grande incentivo ao saber.
Na Newsletter deste mês, pretendemos dar a conhecer projetos/ações (inter)nacionais que a AIDGLOBAL
desenvolve em cooperação com outras Organizações europeias, em prol de um mundo melhor, baseado nos
valores da Educação. Neste contexto, destacam-se o "Dialogar e Agir por + Igualdade na R.A.M.", o mais
recente projeto da Organização que pretende contribuir para o combate à Pobreza e à Violência Doméstica na
Região Autónoma da Madeira, o "(e)mission (im)possible", ao qual foi dada continuidade com a segunda
reunião de coordenação internacional, em Madrid, para estruturar o Massive Open Online Course (MOOC), o
"NEAR - NEwly ARrived in a common home" que promoveu a realização de duas Festas dedicadas à
Interculturalidade, o "Jovens na Política – Participar para a Cidadania Global, 2ª Edição", com o evento
“Escola de Política” que mobilizou jovens para pensarem e debaterem, em conjunto, as questões em torno dos
ODS e da Cidadania Global, o "PAB_LivingLab - Vive a Descarbonização no Parque Adão Barata", com a
inauguração do Parque Infantil, em Loures, e, no âmbito do "Educadores em Movimento - Uma Educação
Itinerante para a Primeira Infância", foram inauguradas as Escolinhas Comunitárias em Moçambique.
Para completar, convidamos-vos a seguir-nos nas nossas redes sociais (FB, IN e IG) e no nosso Website, onde
colocamos toda a informação relativa à AIDGLOBAL.
Gratidão por nos acompanharem e acreditarem na missão da AIDGLOBAL! Essencial para que continuemos a
investir numa Educação de Qualidade.

Susana Damasceno
Fundadora e Presidente da Direção da AIDGLOBAL

"Dialogar e Agir por + Igualdade na R.A.M."
Pobreza e violência doméstica são temas de novo projeto da AIDGLOBAL
O projeto “Dialogar e Agir por + Igualdade na R.A.M”, promovido pela AIDGLOBAL em parceria com a
Universidade da Madeira, foi um dos selecionados pelo Programa Cidadãos Ativ@s no concurso do
eixo “Fortalecer a cultura democrática e a consciência cívica”.

Saiba mais aqui ...

“(e)mission (im)possible”
Madrid foi palco de encontro para as Entidades parceiras do “(e)mission (im)possible”
A segunda reunião de arranque do projeto europeu "(e)mission (im)possible" foi realizada entre os dias
16 e 17 de maio, presencialmente em Madrid, na qual participaram os representantes das entidades
parceiras, e teve como objetivo o desenvolvimento da estrutura e identidade visual do Massive Open
Online Course (MOOC), um curso online certificado, disponível em 5 línguas: inglês, italiano,
português, espanhol e francês.

Saiba mais aqui...

“NEAR - NEwly ARrived in a common home"
Uma Viagem de aprendizagens pelo mundo
“Viagens pelos Trilhos da Cultura” foi o mote de duas tardes dedicadas à diversidade cultural, por
ocasião do Dia Mundial da Criança. Estas Festas Interculturais, promovidas pela AIDGLOBAL em
parceria com o Agrupamento de Escolas do Alto do Lumiar, tiveram lugar entre os dias 31 de maio e
01 de junho, e contaram com momentos de música, dança, canto, moda, entre outras manifestações
artísticas.

Saiba mais aqui...

"Jovens na Política - Participar para a Cidadania Global"
Escola de Política mobiliza cerca de 45 jovens em Lisboa
Entre os dias 20 e 21 de maio, decorreu a “Escola de Política para a Cidadania Global”, nas
instalações do Centro de Juventude de Lisboa do Instituto Português do Desporto e da Juventude, I.P.
(IPDJ, I.P.), cujo objetivo foi mobilizar a juventude para o ativismo, envolvendo-a e sensibilizando-a
para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e das metas de Cidadania
Global.

Saiba mais aqui ...

“PAB_LivingLab - Vive a Descarbonização no Parque Adão Barata”
Câmara Municipal de Loures inaugura Parque Infantil que se ilumina com o movimento
das crianças
A inauguração de zona recreativa muito especial para crianças, em Loures.
Na manhã do dia 29 de abril, a Câmara Municipal de Loures procedeu à abertura de um Parque
Infantil, no âmbito do “PAB_LivingLab - Vive a Descarbonização no Parque Adão Barata”, um projeto
financiado pelo Programa Ambiente dos EEA Grants, cujo objetivo é a adoção de estilos de vida
sustentáveis.

Saiba mais aqui ...

"Educadores em Movimento - Uma Educação Itinerante para a Primeira
Infância"
Escolinhas Comunitárias do Chibuto em destaque na RTP África
As Escolinhas Comunitárias inauguradas pela AIDGLOBAL, no âmbito do projeto “Educadores em
Movimento – Uma Educação Itinerante para a Primeira Infância”, são destacadas numa reportagem
realizada pela RTP África.

Saiba mais aqui ...
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