Na linha do pensamento do mundialmente famoso e respeitado psiquiatra, professor e escritor brasileiro
Augusto Curry, a AIDGLOBAL comunga dos seus ideais de que “Educar é acreditar na vida e ter esperança no
futuro” que traduzem, indiscutivelmente, a importância do papel da Educação na sociedade, o seu poder de
alterar e promover valores, atitudes e comportamentos, face aos desafios do quotidiano do século XXI.
Com um campo de atuação abrangentemente alargado, cujo público-alvo é constituído por diferentes atores, a
Educação é, pois, protagonista da missão da AIDGLOBAL que, ao longo dos 17 anos da sua existência, a tem
vindo a cimentar através das suas linhas de força: Agir, Incluir e Desenvolver através da Educação. A nossa
Organização tem procurado sensibilizar e capacitar para os Direitos Humanos, para a pobreza e exclusão
social, para a interculturalidade, para as migrações e para a emergência de um desenvolvimento sustentável
com enfoque na Educação para o Desenvolvimento e na Cidadania Global. Simultaneamente, tem dado
continuidade às ações em Moçambique de contribuir para a redução das desigualdades no acesso ao livro e
promoção da Educação de Infância, proporcionando oportunidades para que as comunidades educativas
nativas possam aceder a uma Educação de Qualidade.
Nesta edição da Newsletter, a AIDGLOBAL pretende pôr os seus militantes, simpatizantes ou meramente
leitores a par do seu trabalho atual e das boas práticas que tem vindo a desenvolver desde a sua fundação, em
prol de um mundo mais justo, igualitário e sustentável.
Neste contexto, evidencia-se o projeto mais atual da AIDGLOBAL implantado na Região Autónoma da Madeira,
mais especificamente no Porto Santo, que arrancou em setembro: a "Escola Comunitária para a
Empregabilidade e o Voluntariado”, envolvendo pessoas desempregadas e em situação de vulnerabilidade
social, através do desenvolvimento de competências sociais, pessoais e técnicas e preparando-as para o
mercado de trabalho.
É de destacar o atual projeto internacional "NEAR - NEwly ARrived in a common home" que dá a conhecer os
“Mapas Não Convencionais” de 4 cidades europeias: Milão, Perúgia, Nicósia e Lisboa. Concebidas com(o)
verdadeiras diretrizes visando o processo de integração de migrantes recém-chegadas/os, as cidades de
acolhimento proporcionam-lhes (in)formação em e sobre os lugares mais relevantes. Em território nacional, a
freguesia de Santa Clara é a feliz contemplada.
No âmbito do projeto “Jovens na Política - Participar para a Cidadania Global (2ª Edição)", quatro jovens
portugueses/as voluntárias/os e militantes de Juventudes Partidárias reuniram-se, na Escola Superior de
Negócios e Empreendedorismo do Chibuto, Polo Universitário Eduardo Mondlane, com estudantes
moçambicanas/os para, em conjunto, refletirem e partilharem as suas preocupações, em torno dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável.
O projeto “PAB_LivingLab” que, em Portugal, decorre, em Loures, sob o tema “Vive a Descarbonização no
Parque Adão Barata”, tem como objetivo reduzir a intensidade carbónica das atividades e serviços do Parque,
através da implementação de soluções tecnológicas inovadoras, envolvendo toda a comunidade local. Fez-se
representar na 11ª Conferência sobre Aerossóis, realizada em Atenas, pelo Instituto Superior Técnico (IST), em
nome das restantes Organizações parceiras do projeto.
Em Moçambique, a AIDGLOBAL pretende salientar o recém-realizado 2º Intercâmbio entre Educadoras em
Movimento das Escolinhas Comunitárias do distrito do Chibuto, província de Gaza, atividade integrada no
âmbito do seu projeto "Educadores em Movimento - Uma Educação Itinerante para a Primeira Infância".
Por continuarmos a acreditar que o caminho se faz pela Educação, gerando crescimento e desenvolvimento
social, contamos com o apoio de todos e de todas que nos acompanham ao longo de 17 anos desta jornada,
para que a nossa Organização continue a promover uma Educação de Qualidade!
Sigam-nos nas nossas redes sociais (FB, IN e IG) e o nosso Website, onde podem encontrar toda a informação
relativa à AIDGLOBAL.
Susana Damasceno
Fundadora e Presidente da Direção da AIDGLOBAL

"Escola Comunitária para a Empregabilidade e o Voluntariado”
AIDGLOBAL é uma das Entidades vencedoras do Programa VINCI para a Cidadania
No âmbito da 3ª Edição do Programa VINCI para a Cidadania, e sob o mote “O futuro de outros é o
nosso presente!”, o mais recente projeto da AIDGLOBAL – Escola Comunitária para a
Empregabilidade e o Voluntariado - foi contemplado com 18 000 Euros, entregues durante a
Cerimónia de atribuição de donativos às iniciativas vencedoras.

Saiba mais aqui ...

“NEAR - NEwly ARrived in a common home"
Disponíveis no Website do “NEAR” os Mapas para migrantes e cidadãs/os locais
implementados em Milão, Perugia, Lisboa e Nicósia
Estes mapas irão facilitar a orientação daqueles/as que acabam de chegar à cidade de acolhimento,
com o intuito de as/os fazer “sentir-se em casa”, e irão incentivar as/os habitantes da cidade a explorar
novas abordagens nos respetivos bairros.
A partir de agora, as/os titulares de proteção internacional, as/os requerentes de asilo, as/os menores
recém-chegadas/os e as suas famílias, bem como as/os estudantes universitários internacionais e
as/os refugiadas/os terão um novo instrumento de orientação para a sua cidade: os “Mapas Não
Convencionais” do “NEAR”.

Saiba mais aqui...

"Jovens na Política - Participar para a Cidadania Global (2ª Edição)"
Encontro reúne Jovens Lusófonos e Moçambicanos no Polo Universitário da
Universidade Eduardo Mondlane
No passado dia 05 de agosto foi promovido pela AIDGLOBAL, em parceria com a Universidade
Eduardo Mondlane, um Encontro que reuniu trinta estudantes moçambicanas/os da Escola Superior de
Negócios e Empreendedorismo do Chibuto e quatro jovens portuguesas/es voluntárias/os membros de
Juventudes Partidárias, para abordarem e refletirem sobre os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável e a Cidadania Global, com enfoque no ODS 5.

Saiba mais aqui...

“PAB_LivingLab ― Vive a Descarbonização no Parque Adão Barata”
“PAB_LIVING_LAB” presente na 11ª Conferência Internacional de Aerossóis
Atenas, cidade milenar e capital da Grécia, sede da famosa Acrópole, mescla de história e cultura dos
gregos antigos e modernos, foi palco da “11th International Aerosol Conference”, realizada entre os
dias 4 e 9 de setembro.
Este encontro contou com a presença de diferentes organizações, investigadoras/es e pessoas que
atuam na área dos Aerossóis. Em representação das organizações parceiras do projeto
“PAB_LivingLab”, Tiago Faria, do Instituto Superior Técnico (IST), participou como orador deste evento
sob o mote “Air Quality in urban parks – inform to prevent”.

Saiba mais aqui ...

"Educadores em Movimento - Uma Educação Itinerante para a Primeira
Infância"
Encontro assinala o 2º Intercâmbio entre Educadoras em Movimento das Escolinhas
Comunitárias do distrito do Chibuto, Moçambique
Realizada entre os dias 16, 17 e 18 de agosto, decorreu, no Telheiros do Bairro 25 de Junho U2, mais
uma iniciativa – promovida pela AIDGLOBAL, no âmbito do projeto “Educadores em Movimento – uma
Educação Itinerante para a Primeira Infância” —, que contou com a participação de 20 Educadoras em
Movimento das cinco Escolinhas Comunitárias. Partilhar experiências e preocupações no que diz
respeito ao desenvolvimento de atividades nas Escolinhas, construção de novos recursos tendo em
vista a exploração de competências a trabalhar junto das crianças, recorrendo ao uso destes materiais
pedagógicos e de outras atividades foram os objetivos deste Intercâmbio.

Saiba mais aqui ...
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