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IMVF lança spot de sensibilização no Dia Internacional da 

Erradicação da Pobreza 

 

A propósito do Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza e no 

âmbito do Projecto Coerência.pt, o Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF) 

lança o spot „Acontece‟. Um filme que pretende sensibilizar, os decisores 

políticos e sociedade civil, para a realização dos compromissos assumidos 

para a erradicação da pobreza mundial. 

O IMVF, Organização Não Governamental para o Desenvolvimento (ONGD), em 

parceria com a FullSix Portugal, lança hoje o spot „Acontece‟ que procura 

sensibilizar, os decisores políticos, técnicos ministeriais, ONGD e público em geral, 

para o cumprimento dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio. No dia em que 

se celebra o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, a ONGD transmite, 

através da Internet, o filme que conta com a realização de Rui Vieira, Director 

Criativo da Fullsix, e produção da Krypton. 

“São muitas as promessas feitas, que acabam por não ser cumpridas. 

Assim, através deste spot alertamos para o facto da falta de compromisso 

ter consequências na vida de outrem”, explica Paulo Freitas, Administrador do 

IMVF. “Este filme tem um registo muito emocional e, com base na história 

de uma menina que ficou esquecida à entrada da escola, pretende chamar 

a atenção para o papel de cada um na concretização dos compromissos 

assumidos”, acrescenta. 

Esta iniciativa surge em consonância com o projecto Coerência.pt, que tem como 

objectivo alertar para que as políticas europeias de luta contra a pobreza não sejam 

minadas pelos efeitos de outras políticas adoptadas pela União Europeia, propondo, 

assim, alternativas de acção, e contribui para a erradicação da pobreza através da 

promoção da Coerência das Políticas para o Desenvolvimento. Deste modo, o 



 
 
projecto promove a eficácia da Ajuda Pública ao Desenvolvimento para a 

prossecução dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio.  

 

Ontem, no Teatro Estúdio Mário Viegas, decorreu a antestreia do spot, seguido de 

um debate sobre os Desafios do Desenvolvimento que contou com a presença da 

deputada à Assembleia da República, Mónica Ferro e do eurodeputado, João 

Ferreira, a quem foi atribuído o prémio de “Embaixador do Desenvolvimento” pelo 

seu papel na promoção de políticas europeias mais justas e coerentes. Apesar das 

diferentes ideologias políticas, os dois deputados estiveram em sintonia no que 

concerne à importância da coerência das políticas para o desenvolvimento, e à 

premência de se zelar pela coerência das políticas de luta contra a pobreza 

empreendidas pela União Europeia e pelos Estados-Membros a favor das 

populações mais vulneráveis. 

 

Veja o vídeo aqui:  

 

http://www.youtube.com/user/institutovalleflor#p/a/f/0/WDUm0FGEiig  
  

Sobre o Instituto Marquês de Valle Flor: 

O Instituto Marquês de Valle-Flôr (IMVF) é uma Organização Não Governamental para o 
Desenvolvimento (ONGD) que tem por missão a promoção do desenvolvimento 
socioeconómico e cultural nos países de língua portuguesa. 

 
Com 60 anos de existência, o Instituto tem actualmente a seu cargo a gestão de cerca de 30 
Projectos, nas áreas de Cooperação para o Desenvolvimento, Educação para o 
Desenvolvimento, Cooperação Descentralizada e Ajuda Humanitária e de Emergência. 
 
Os projectos de Cooperação para o Desenvolvimento são desenvolvidos nos países de língua 
oficial portuguesa e visam contribuir para a erradicação da pobreza, procurando alcançar os 

Objectivos de Desenvolvimento do Milénio ao actuar nos sectores: Saúde, Educação, 
Actividades geradoras de rendimento, Desenvolvimento rural integrado, Segurança 
alimentar, Infra-estruturas, Ambiente, Reforço institucional, Capacitação, Direitos Humanos 
 
Os projectos de Educação para o Desenvolvimento (ED), realizados em Portugal e na Europa, 
assentam num processo educativo através do qual o IMVF pretende melhorar a percepção e 
consciência crítica sobre o mundo em que vivemos, sensibilizando a sociedade civil para as 

desigualdades locais e globais e desenvolvimento sustentável das populações. 
 
O IMVF é membro de várias redes que dão voz ao sector das ONG, quer através da 
celebração de protocolos de cooperação com diversos parceiros, nacionais quer 
internacionais, quer pela participação em espaços de debate e difusão de informação sobre 
questões relativas ao desenvolvimento, como a Plataforma Portuguesa das ONGD, o 

CONCORD, e o Oneworld. É ainda membro do Centro Português de Fundações e do European 
Foundation Centre. 
 
 

http://www.youtube.com/user/institutovalleflor#p/a/f/0/WDUm0FGEiig
http://imvf.searadev.com/gca/index.php?id=31
http://imvf.searadev.com/gca/index.php?id=31
http://imvf.searadev.com/gca/index.php?id=2
http://www.plataformaongd.pt/
http://www.concordeurope.org/
http://www.oneworld.net/
http://www.cpf.org.pt/
http://www.efc.be/
http://www.efc.be/
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