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Nota de abertura
O ano de 2015 foi marcado por desafios e oportunidades. Entre os desafios podemos citar
a crise humanitária dos refugiados, que acelerou o êxodo de milhares de pessoas rumo ao
continente europeu, e a resposta desconcertada e tardia do mundo. Esta situação colocou
à prova a mobilização de várias congéneres da sociedade civil e o valor da solidariedade
com outros povos em situação extrema; os ataques terroristas, que se impuseram como
uma nova realidade, ameaçando os nossos valores de liberdade e democracia levantam
questões profundas e exigem respostas urgentes e eficazes; a definição da nova agenda
do Desenvolvimento global até 2030 e a necessidade do seu cumprimento efetivo, deverá
ser uma parte da resposta à crise humanitária dos refugiados e aos ataques terroristas.
A primeira visita oficial ao nosso país do comissário europeu para a Cooperação Interna‑
cional e o Desenvolvimento, Neven Mimica, no âmbito do projeto Conferências de Lisboa,
do qual o IMVF faz parte, foi um marco para o debate sobre o novo paradigma e as novas
realidades e desafios neste âmbito.
Num ano em que todas as temáticas relacionadas com o Desenvolvimento estiveram em
destaque, em Portugal registou‑se um retrocesso no setor da cooperação. A aplicação da
lei‑quadro das fundações, sem critérios de distinção entre elas, veio fragilizar cada vez mais
o setor e teve o seu impacto negativo sobre as oportunidades e possibilidades do Instituto
em empreender vários dos seus ambicionados projetos para enfrentar os desafios do
Desenvolvimento nos países onde atua.
Continuamos a questionar‑nos sobre a razão pela qual o investimento na Cooperação é
visto como parte do problema, e não como parte da solução.
Os novos instrumentos disponíveis para implementar a agenda global do Desenvolvimento
representam uma oportunidade soberana que todos os atores devem abraçar rumo a um
mundo mais justo.
Apesar de todos os constrangimentos enfrentados, uma equipa coesa e dinâmica, na sede
e no terreno, que diariamente dedica o seu trabalho em prol de um mundo melhor, mostrou
que com empenho e determinação é possível ultrapassar obstáculos e cumprir os objetivos
e compromissos assumidos com as populações mais necessitadas, contando sempre com
o apoio e contributo dos nossos parceiros e financiadores nacionais e internacionais, para
os quais enviamos uma saudação de apreço muito especial.
Entre as várias distinções com as quais o IMVF foi galardoado ao longo do ano, gostaríamos
de destacar o Prémio do Cidadão Europeu, um reconhecimento que serve como incentivo
à prossecução da nossa missão e para alicerçar as nossas convicções.
Paulo Freitas
Presidente do Conselho de Administração
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1.0 O NOSSO ANO E O FUTURO
UM ANO EM PROL DO DESENVOLVIMENTO
A agenda do Desenvolvimento esteve em destaque em 2015. Foi o primeiro ano europeu
dedicado à política europeia do Desenvolvimento, aos seus beneficiários e resultados, o
que em muito contribuiu para tornar mais palpável um setor, por vezes, tão distante dos
cidadãos. Foi também o ano da adoção por parte das Nações Unidas da nova agenda
de ação até 2030, traduzida em 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), uma
agenda que uniu Governos e cidadãos em torno da sua definição e que se pretende que
seja verdadeiramente transformadora rumo a um mundo mais justo, inclusivo e sustentá‑
vel. Contudo, acontecimentos como a crise humanitária, relacionada com o fluxo de refu‑
giados na Europa, assumiu elevada supremacia no plano político, financeiro e operacional.
Por outro lado, o Exame Interpares à Cooperação Portuguesa pelo CAD‑OCDE 2015 veio
revelar várias necessidades a colmatar no setor. De destacar duas: uma profunda reflexão
sobre a diversificação do financiamento para a Cooperação, aliando instrumentos com‑
plementares, como o financiamento por parte do setor privado, a outras modalidades de
ajuda tradicionais, como os fundos europeus ou a Ajuda Pública ao Desenvolvimento (APD);
e um maior envolvimento das Organizações da Sociedade Civil e de outros atores na esfera
de participação e decisão dentro do setor.
O papel e os contributos de Portugal na arquitetura global do Desenvolvimento estiveram
em análise num estudo que permitiu repensar a Cooperação internacional, equacionar
sugestões estratégicas e operacionais à Cooperação portuguesa e reafirmar a ideia de
que o Desenvolvimento abandonou em definitivo o paradigma norte / sul e que se afirma,
cada vez mais, como uma responsabilidade partilhada, num cenário que se afigura multi‑
facetado e com multiatores. Este estudo foi produzido por uma equipa de investigação,
no âmbito do Acordo de Colaboração entre o Camões – Instituto da Cooperação e da
Língua I.P., o IMVF e o European Centre for Development Policy Management (ECDPM).
No âmbito da iniciativa Lusofonia Económica – cujo principal objetivo é potenciar o conceito
da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) como espaço económico distin‑
tivo – o IMVF foi convidado pelas empresas associadas do conselho geral da ELO – Asso‑
ciação Portuguesa para o Desenvolvimento Económico e a Cooperação, a integrar o grupo
de trabalho sobre o setor social e a partilhar o seu conhecimento e a sua experiência de
intervenção no setor da Cooperação para o Desenvolvimento, de forma a identificar as
principais limitações e constrangimentos ao investimento nas áreas sociais no espaço da
CPLP, bem como a apresentar medidas, recomendações e iniciativas que permitam ultra‑
passar essas limitações e constrangimentos, tendo em vista a colaboração entre empresas
e Organizações da Sociedade Civil nas áreas da Saúde, Educação e Segurança Alimentar.

REFORÇO DA ARQUITETURA TRADICIONAL E NOVAS APOSTAS
Em 2015 continuámos a envidar esforços para consolidar e expandir a nossa rede de
parceiros e financiadores, como a União Europeia, a Cooperação Portuguesa através do
Camões, I.P., a Fundação Calouste Gulbenkian e a Direção Geral de Saúde. Desta forma,
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conseguimos intervir de forma concertada, privilegiando a troca de experiências e a busca
por soluções inovadoras, em prol da boa execução da nossa ação.
Ao fortalecermos relações com os nossos parceiros firmamos compromissos e é neste
âmbito que destacamos, este ano, a assinatura de um memorando de intenções com o
Ministério da Saúde de Cabo Verde, com o objetivo de aprofundar a cooperação no domí‑
nio da Saúde no país, em particular no âmbito da Telemedicina; a assinatura de um acordo
de cooperação com a Organização dos Estados Ibero‑Americanos para a Educação, a
Ciência e a Cultura (OEI), com o intuito de promover o desenvolvimento de programas e
projetos de Cooperação, nomeadamente nas áreas da educação, ciência, cultura e desen‑
volvimento social nos países membros da Comunidade Ibero‑Americana; e, ainda, a assi‑
natura de um protoloco com o ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa, com vista ao
desenvolvimento de atividades de cooperação em vários domínios, aproximando, cada
vez mais, a academia e as Organizações da Sociedade Civil.
Na Saúde, em São Tomé e Príncipe, continuaram as atividades no âmbito do Saúde para
Todos. De destacar dois importantes momentos: a apresentação do livro “Saúde para
Todos: 25 anos ao serviço de São Tomé e Príncipe”, nas cidades de São Tomé e Lisboa,
um momento de consagração e homenagem a todos aqueles que apoiam este programa
e que dele são parte integrante; e a consolidação da integração da especialidade de oftal‑
mologia na plataforma de Telemedicina, que permitiu, ao longo do ano, a realização de
consultas entre Lisboa e São Tomé.
Na Guiné‑Bissau, no âmbito do Programa Integrado para a Redução da Mortalidade
Materna e Infantil (PIMI), destaque para a reabilitação e equipamento de várias unidades
de saúde em 4 regiões do país, para a realização de cursos de formação a nível dos cui‑
dados neonatais e obstétricos dirigidos aos profissionais de saúde e para a garantia de
assistência sanitária e aprovisionamento de medicamentos gratuitos para grávidas e crian‑
ças com menos de 5 anos.
2015 foi também um ano de início de novos projetos, nas áreas da Segurança Alimentar
e Desenvolvimento Rural, na Guiné‑Bissau, ambos com o intuito de contribuir para a sobe‑
rania alimentar do país. O projeto Nô Fia Na Crias, com o objetivo de diversificar e valori‑
zar a produção local, contribuindo para aumentar a disponibilidade no acesso a alimentos
proteicos; e o UE‑ACTIVA, com o propósito de promover a elaboração de planos de
desenvolvimento agrícola regionais e a participação da sociedade civil na formulação e
implementação de políticas públicas nas regiões de Bafatá, Tombali e Quinara.
Na área de Educação para a Cidadania Global, em Portugal, destacamos a continuação
do Museu Mundial, um projeto inovador que integra temáticas como igualdade de género,
educação, acesso à água ou comércio justo nas exposições permanentes de museus
europeus, e o projeto Desafiar a Crise, que, através da campanha “Muda a Economia,
Pensa Social!”, tem vindo a chamar a atenção dos decisores políticos para as temáticas
da Economia Social e da Economia Solidária, apelando a que 2018 seja considerado o
Ano Europeu para a Economia Social e Economia Solidária.
A preservação da cultura local e a promoção do turismo sustentável ficará espelhada em
dois projetos com início no próximo ano: na Guiné‑Bissau, o projeto Etikapun N’há – Urok,
que pretende estimular a relação entre a preservação da cultura e do ambiente e o desen‑
volvimento social e económico sustentável das ilhas Urok, no arquipélago dos Bijagós; e
em Cabo Verde, o projeto de Dinamização e Requalificação Turística da ilha do Maio, que
pretende desenvolver um produto turístico sustentável que dinamize a economia local,
valorize os traços culturais tradicionais e o meio ambiente.
Contudo, face às dinâmicas e mutações inerentes ao setor, alargaremos horizontes e avan‑
çaremos para novas apostas. Assim, um maior investimento na área da assistência técnica
e na procura de novas parcerias torna‑se imprescindível como resposta aos novos desafios
da arquitetura do setor e como forma de enfrentar as suas fragilidades. Na Guiné‑Bissau,
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o projeto UE‑PAANE – Programa de Apoio aos Atores Não Estatais terá a sua continuação
em 2016, mantendo os objetivos de contribuir para a consolidação da boa governação,
através do reforço da participação, concertação e capacidade de influência das Organiza‑
ções da Sociedade Civil e dos Órgãos de Comunicação Social do país. Já em Angola,
iniciaremos uma intervenção na área da Saúde, que se traduzirá em dois projetos de Apoio
à Gestão e Organização da Municipalização dos Serviços de Saúde, nas províncias de
Benguela e Bié, com o intuito de contribuir para melhorar as capacidades técnicas dos
responsáveis de saúde e prestar assistência técnica às equipas de gestão das Direções
Provinciais e Municipais de Saúde.

RECONHECIMENTO E NOTORIEDADE
O projeto Coerência das Políticas para o Desenvolvimento, em Cabo Verde foi este ano
considerado como boa prática na “2015 Better Policies for Development Report – OECD”
e no “OECD Development Co‑operation Peer Reviews”. Este projeto tem vindo a capaci‑
tar a sociedade civil cabo‑verdiana e os deputados nacionais para a monitorização de
incoerências a nível das políticas governamentais, em especial na área das pescas, agri‑
cultura e ambiente.
O trabalho desenvolvido pelo IMVF foi merecedor de reconhecimento pela Casa Interna‑
cional de São Tomé e Príncipe em Lisboa, o que muito nos honrou. Foi um ano em que o
nosso trabalho em prol do Desenvolvimento foi alvo de várias distinções, destacando‑se
o Prémio do Cidadão Europeu 2015, atribuído anualmente pelo Parlamento Europeu, que,
este ano, reconheceu o trabalho que o IMVF tem vindo a desenvolver nas áreas da Coo‑
peração e Educação para o Desenvolvimento.
Continuamos a encarar a Cooperação para o Desenvolvimento como um investimento e
como um processo contínuo, que deve ser concertado entre várias entidades. Embora
conscientes das imposições que se colocam ao setor em Portugal, defendemos uma
política de Estado e não apenas de Governos, uma visão estratégica de médio‑longo prazo
e uma programação com base no conhecimento e reconhecimento das forças, fraquezas,
capacidades e oportunidades.

RIGOR E EFICÁCIA
Continuámos, em 2015, a prosseguir a linha de orientação que vimos mantendo, benefi‑
ciando o rigor e a eficácia, o que temos conseguido com o esforço e a dedicação de toda
a equipa do IMVF.
De acordo com a generalidade dos analistas registou‑se um crescimento económico
moderado em 2015, em particular, devido ao facto de as políticas adotadas pelas maiores
economias mundiais não terem ainda restabelecido a confiança dos mercados, especial‑
mente na zona euro. A nível nacional, e conforme os dados do Instituto Nacional de Esta‑
tística (INE), projeta‑se também, em 2016, um crescimento bastante moderado (1.5%),
representando, no entanto, uma ligeira melhoria face a 2015 (1.4%).
Assim, e devido aos factos mencionados, os nossos parceiros e financiadores continuaram,
tal como no ano anterior, a prosseguir uma política de contensão na atribuição dos seus
contributos, a nível nacional e internacional, e que são absolutamente necessários para o
desenvolvimento da nossa atividade.
Apesar dos condicionalismos descritos, entendemos que o IMVF conseguiu um bom
desempenho ao longo do ano. Executou todos os projetos dentro dos prazos previstos e
nos valores contratualizados, mantendo uma saudável situação económico‑financeira, fruto
de uma política de grande rigor que esperamos manter em anos futuros.
Ahmed Zaky, Diretor de Projetos
Vítor Martins, Diretor Financeiro
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2.0 O IMVF
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timor-leste

MISSÃO E OBJETIVOS

O Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF) é uma Organização Não Governamental para o
Desenvolvimento (ONGD) que realiza ações de Ajuda Humanitária, de Cooperação e Edu‑
cação para o Desenvolvimento económico, cultural e social, realiza estudos e trabalhos
científicos nos vários domínios do conhecimento, bem como fomenta e divulga a cultura
dos países de expressão oficial portuguesa.
Acreditamos que a inovação nas áreas da Educação, Saúde e Segurança Alimentar são
fundamentais para promover a esperança num futuro melhor às populações com quem
trabalhamos.
Agimos como facilitadores na criação de redes de Cooperação Descentralizada com os
municípios do espaço da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), promo‑
vendo a troca de conhecimentos e experiências entre eles e assim melhorando a qualidade
de vida das suas populações, em respeito pela natureza.
Trabalhamos diariamente com diligência, rigor e ética para construirmos um futuro susten‑
tável mais justo e mais inclusivo para milhares de pessoas.
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FACTOS E NÚMEROS

SAÚDE

• 294.910

consultas de Medicina Geral e Familiar, Medicina Interna, Ginecologia
‑Obstetrícia, Pediatria, Cirurgia Geral, Psiquiatria, Estomatologia, Otorrino e Oftalmologia
realizadas • 356.010 consultas de Proteção Materno‑Infantil e Planeamento Familiar
realizadas • 244.245 vacinas administradas • 119.690 tratamentos de desparasitação
administrados a crianças • 11.165 consultas de especialidades conduzidas •
3.026 intervenções cirúrgicas realizadas • + de 50.000 exames e arquivos clínicos
integrados na plataforma de Telemedicina Mediagraf, entre março de 2013 e junho de
2015 • + de 5.000 é a média anual de teleconsultas realizadas em todas as
especialidades • 32% das mulheres em idade fértil em São Tomé e Príncipe foram alvo
de rastreio de HPV por biologia molecular e citologia • + de 350 sessões de formação
realizadas • 330 formações em intervenções de alto impacto (especificamente, cesarianas)
realizadas • 56 profissionais de saúde tiveram formação em Cuidados Obstétricos e
Neonatais de Urgência (CONU), 10 em Instalação de Ecógrafos e Cardiotocógrafos e
8 em Ecografia Obstétrica •

+ de 700 mil
beneficiários
da prestação
de cuidados
de saúde

EDUCAÇÃO

105 professores concluíram com sucesso as formações em Didática Geral e em Práticas
de Escrita • + de 90% dos professores formados avaliaram as formações como muito
ou extremamente importantes • 159 professores concluíram com sucesso formações de
carácter específico • cerca de 790 alunos da 10ª, 11ª e da 12ª classe frequentaram aulas
lecionadas por professores do projeto • 12 metodólogos são‑tomenses, 11 professores
cooperantes e 1 professor com contrato local concluíram com aproveitamento a formação
em Supervisão Pedagógica • 15 técnicos dos serviços centrais do Ministério da Educação,
Cultura e Ciência de São Tomé e Príncipe concluíram com sucesso a formação em
Estatísticas da Educação • 33 gestores escolares realizaram a formação em Estatísticas
da Educação •

cerca de
20 mil

beneficiários
dos programas
de educação
e formação

DESENVOLVIMENTO RURAL

2

fábricas de mandioca reabilitadas e 424 produtores apoiados • 4 polos de
abastecimentos construídos e operacionais • 2 unidades de transformação de polpas e
pescados reabilitadas e equipadas • 17 comunidades Quilombolas integradas na
Cooperquilombola com 89 sócios • 20 Quilombolas por comunidade beneficiários das
unidades produtivas • + de 1.000 agricultores Quilombolas capacitados em técnicas
de produção • 30 kits sanitários adquiridos e instalados e 35 adquiridos e em fase de
instalação • 14 ações de educação para a saúde realizadas em 11 comunidades •
1 centro de formação para paraveterinários, caprinicultores e avicultores, 1 parafarmácia
veterinária e 1 queijaria construída • 2 encontros com a comunidade sobre a criação
animal • 6 toneladas de milho encomendadas a produtores locais para alimentação
animal • 114 participantes nas 9 Oficinas de Diagnóstico realizadas nas 3 regiões •
4 planos técnicos de apoio ao funcionamento e à estratégia de comunicação da RESSAN
‑GB elaborados • 15 reuniões de advocacia e elaboração de políticas na área de
Segurança Alimentar e Nutricional com a participação da RESSAN‑GB realizadas •

14

cerca de
600 mil

beneficiários
de atividades de
desenvolvimento
rural

FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

373 participantes em 8 djumbais temáticos e 2 cine djumbais • 1 estudo “Os media na
Guiné‑Bissau” apresentado • 150 participantes nos módulos de formação avançada •
10 manuais de formação elaborados • 132 participantes nas formação e oficinas para
Órgãos de Comunicação Social (OCS) • 8 workshops dirigidos ao grupo de trabalho e
3 workshops dirigidos aos deputados realizados • 20 técnicos de ONG e 3 técnicos da
Plataforma das ONG de Cabo Verde formados • 12 encontros com os media cabo
‑verdianos e com a comunidade realizados • 2 estudos de caso sobre Pesca e
Agricultura publicados e 1 estudo de caso sobre Ambiente elaborado • 1 manual de
Coerência das Políticas para o Desenvolvimento – Cabo Verde publicado e disponível
online • 11 módulos do Plano de Formação Transversal realizados, com uma média de
25 participantes por módulo • 12 sedes de membros da HASATIL nos 12 distritos
nacionais e a sede da HASATIL, em Díli, reabilitadas e equipadas • 15 workshops
sobre o processo de descentralização conduzidos nos 13 distritos nacionais com
+ de 1.500 participantes • 7 intercâmbios nacionais e 2 intercâmbios internacionais
promovidos • 13 projetos implementados por 12 membros da HASATIL e pela própria
Rede •

+ de 400

Organizações da
Sociedade Civil
a beneficiar de
ações para o
fortalecimento
institucional

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

136

reuniões de coordenação entre associações, zeladores, administração comunal,
escolas e comunidade realizadas • 92 chafarizes reabilitados, pintados e protegidos •
8 Associações de Moradores para a Gestão de Chafarizes Comunitários (AMOGEC)
apoiadas, das quais 5 foram constituídas de raiz • 161 horas de formação em sala a
dirigentes de AMOGEC, zeladores e gestores de lojas • 4 lojas de AMOGEC criadas e em
funcionamento • 253 palestras e 54 sessões de teatro para informação e sensibilização
sobre saúde pessoal, pública e ambiental, abrangendo + 24.000 beneficiários
diretos • 130 contentores de lixo instalados em 24 locais públicos • 15 tanques cisterna
para abastecimento de água nas escolas construídos e em funcionamento, disponibilizando
201.000 litros de água às escolas •

+ de 1 milhão
beneficiários

nA ÁREA DE
SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL

IDENTIDADE CULTURAL

1 estudo sobre “O património arquitetónico do arquipélago dos Bijagós”, 1 estudo sobre
“O inventário sobre artesanato, dança e cantiga Bijagó nas 3 AMP da RBABB”, 1 estudo
com o título “Um olhar sobre os sítios sagrados no arquipélago dos Bijagós” e 1 estudo

sobre “Produtos locais das ilhas Urok, estudo de viabilidade comercial” elaborados •
1 unidade de processamento dos produtos – mel, flor de sal e malagueta – construída •
1 estudo de imagem para a marca “Urok, Produtos da Terra e do Mar” com a impressão
de rótulos para o mel, malagueta e flor de sal realizado • 14.ª Assembleia Geral anual da
AMPC realizada • 10.º Fórum Anual dos Jovens de Urok realizado • 2º Plano de Gestão
Urok finalizado e aprovado e atualização do regulamento interno da área protegida • 40
missões de fiscalização participativa da Área Marinha Protegida Comunitária (AMPC) e 1
missão conjunta com o Serviço de Fiscalização e Controlo das Atividades das Pescas da
Guiné‑Bissau (FISCAP) realizadas •

cerca de
34 mil

beneficiários
de atividades
de promoção da
identidade
cultural
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CIDADANIA GLOBAL

70 parceiros em 39 países • + de 40 iniciativas de Educação para a Cidadania Global
implementadas • 4 websites criados e dinamizados, com + de 21.000 visitas •
16 Jovens Embaixadores motivados e empenhados na promoção de maior justiça
social • 14 novos multiplicadores de Educação para a Cidadania Global formados •
100 horas de formação (presencial e online) • 10 instalações dedicadas aos Objetivos
de Desenvolvimento do Milénio (ODM) e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

• + de 24.500 folhetos impressos e distribuídos • 1 rede de
Interculturais criada • 1 guia sobre rotas migrantes interculturais

(ODS) implementadas
Rotas Urbanas

5 países através da distribuição de 10.000 exemplares
disseminadas com 65.352 assinaturas recolhidas •

produzido e disseminado em
produzidos

•2

petições

+ de 900 participantes em atividades de Cidadania Global •
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+ de 70
parceiros

em projetos
inovadores de
Cidadania Global

3.0 A NOSSA AÇÃO EM 2015
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SAÚDE

O IMVF está presente em São Tomé e Príncipe e na Guiné‑Bissau, desenvolvendo
várias parcerias com os dois Estados e com entidades nacionais e internacionais.
Em São Tomé e Príncipe destacamos o Projeto Saúde para Todos, que está em
curso há 28 anos, com uma abordagem programática e progressiva que abrange
todos os níveis da assistência sanitária no país; na Guiné‑Bissau é imperativo real‑
çar o Programa Integrado para a Redução da Mortalidade Materna e Infantil (PIMI),
em curso desde 2013.
Em São Tomé e Príncipe, o Saúde para Todos tem atingido resultados bastante
positivos, que são consequência do investimento no reforço do Serviço Nacional
de Saúde, permitindo que o país registe hoje indicadores de saúde superiores à
média dos países da África Subsaariana, particularmente no que toca à esperança
média de vida, que ronda os 70 anos. É de destacar a considerável redução da taxa
de mortalidade materna, de 410 casos em 2000 para 74 em 2015, por cada 100.000
nados‑vivos. Também a taxa de mortalidade em crianças com idade inferior a 5 anos
reduziu drasticamente de 110 em 1990 para 35 em 2015 (por cada 1.000 nados
‑vivos). Estes impactos são fruto de uma parceria estruturada entre os cuidados
preventivos, primários, especializados, incluindo a telemedicina, e o apoio aos pro‑
gramas nacionais de saúde. No âmbito das especialidades médicas é de salientar
as formações ministradas, em contexto de trabalho, no terreno e em Portugal, e os
cursos e seminários realizados em São Tomé, bem como a disponibilização dos
equipamentos e consumíveis necessários para a estruturação da assistência médica
especializada.
No que concerne ao PIMI, este tem como objetivo específico assegurar e manter
um melhor acesso a cuidados de saúde de qualidade a mulheres grávidas e puér‑
peras (até 45 dias após o parto) e crianças até aos 5 anos, nas regiões de interven‑
ção. Ao longo do ano de 2015, prosseguiu o programa de formação no âmbito das
Intervenções de Alto Impacto (IAI), e foram realizadas formações especializadas na
prática de cesariana, em ecografia obstétrica, transfusão sanguínea e biossegurança
e em montagem e manutenção de equipamentos médicos. Foram concluídas as
atividades de melhoria e equipamento de algumas estruturas sanitárias, bem como
de reabilitação e construção de infraestruturas para a prestação de serviços espe‑
cializados, nomeadamente cirurgias obstétricas.
Convictos de que a Saúde é um dos pilares fundamentais para o Desenvolvimento,
em 2016 será dada continuidade ao PIMI, e entra em execução o Projeto Saúde
para Todos – Programa de Transição, que irá abrir portas ao Programa Sustentável,
e prevemos que seja dado início ao programa de parceria com Cabo Verde, que
abrange as missões especializadas e a telemedicina.

Parceiros

Ministério da Saúde e
Assuntos Sociais de
São Tomé e Príncipe
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Ministério da Saúde
da Guiné-Bissau

SAÚDE PARA TODOS: PROGRAMA INTEGRADO
– PROJETO DE CUIDADOS PRIMÁRIOS: AUTONOMIA E EFICÁCIA
Atividades Globais

JAN 2012
2000 – DEZ 2015
2000
ODM
1

ODM
4

ODM
5

ODM
6

ODM
8

• Realização de consultas de Medicina Geral e

ERRADICAR A
POBREZA EXTREMA
E A FOME

REDUZIR A
MORTALIDADE
INFANTIL

MELHORAR A SAÚDE
MATERNA

COMBATER O HIV/
SIDA, A MALÁRIA E
OUTRAS DOENÇAS

DESENVOLVER UMA
PARCERIA GLOBAL PARA
O DESENVOLVIMENTO

Familiar, Medicina Interna, Ginecologia‑Obste
trícia, Pediatria, Cirurgia Geral, Psiquiatria e Esto‑
matologia;

São Tomé
e Príncipe

• Concretização de atos de enfermagem, análi‑
ses clínicas, exames de diagnóstico e assistência
medicamentosa;

Cabo Verde
– Ilhas de Santiago,
Fogo, Brava, Maio, São
Nicolau e Santo Antão

Beneficiários
Diretos: cerca de 769 profissionais e técnicos de saúde
são-tomenses
são-tomense,
são
‑tomenses e a totalidade da população são
‑tomense, cerca
de 187.500 habitantes, enquanto utilizadores do Serviço Nacional
de Saúde.

Objetivos
Objetivos
Geral: contribuir
contribuir para
para a
a consolidação
consolidação do
do Sistema
Sistema Nacio‑
Nacio‑
Geral:
nal
de Saúde
Saúde de
de São
São Tomé
Tomé ee Príncipe,
Príncipe reforçando
nal de
reforçando aa prestação
prestação de
de
cuidados
especializados
de saúde
e potenciando
o sistema
da
cuidados de
saúde e o efetivo
alcance
dos Objetivos
de Desen‑
telemedicinadocomo
instrumento
de apoio àcom
efetiva
melhoria dos
volvimento
Milénio
(ODM) relacionados
a saúde.
indicadores de saúde nacionais.
Específico: garantir a prestação de cuidados de saúde preven‑
tivos e primários nos 7 distritos de São Tomé e Príncipe, poten‑
Resultados Esperados
ciando uma eficiente gestão dos recursos financeiros, humanos
– Condições técnicas e materiais para a prestação de
e materiais.
cuidados de saúde especializados promovidas no país;
– Condições
técnicas Esperados
e materiais para a assistência e acompa‑
Resultados
nhamento de doentes à distância reforçadas;
– Condições técnicas e materiais para a prestação de
–cuidados
Eficiência
eficáciapreventivos
do processo
de evacuação
sanitária
dee saúde
e primários
a nível
distritalmelhor;
garan‑
– Quadros do Serviço Nacional de Saúde de São Tomé e Príncipe
tidas;
capacitados.
– Formação e capacitação de profissionais de saúde reforçada;

• Condução de ações de formação a médicos,
enfermeiros e técnicos são‑tomenses, nas unida‑
des de saúde descentralizadas, para a prestação
de cuidados de saúde preventivos e primários;
• Prosseguimento da vigilância epidemiológica
e apoio aos Programas Nacionais de Saúde
Reprodutiva e de Luta Contra o VIH/ SIDA e
Tuberculose, tendo sido disponibilizados testes
de diagnóstico e medicamentos;
• Aquisição e disponibilização de equipamen‑
tos, medicamentos, consumíveis, reagentes e
meios complementares de diagnóstico necessá‑
rios à prática clínica em centros e postos de
saúde a nível distrital;

• Realização de campanhas descentralizadas
de educação e sensibilização para a saúde diri‑
gidas à população são‑tomense em geral e às
mulheres em particular.

– Capacidade de gestão sanitária a nível nacional e distrital garan
Orçamento: € 6.866.268,81
tida;
Cofinanciamento:
Ministério
da Saúde
e Assuntos
– Alcance
dos ODM relacionados
com a saúde
promovido.
Sociais de São Tomé e Príncipe, Camões – Instituto da
Cooperação e da Língua, I.P., Fundação Calouste Gulbenkian e
€ 9.541.694,72
Direção Orçamento:
Geral da Saúde
Cofinanciamento: Ministério da Saúde e Assuntos
Sociais de São Tomé e Príncipe, Camões – Instituto da Coopera‑
ção e da Língua, I.P. e Fundação Calouste Gulbenkian

Factos e números

356.010 consultas de Proteção Materno‑Infantil
e Planeamento Familiar realizadas
(185.694 de Planeamento Familiar,
136.368 de Pré‑Natal e 33.948 de Pós‑Parto)

459.611 consultas de controlo da criança e
vigilância nutricional realizadas

119.690 tratamentos de desparasitação
administrados a crianças

244.245 vacinas administradas
294.910 consultas de Medicina Geral e Familiar,
Medicina Interna, Ginecologia‑Obstetrícia,
Pediatria, Cirurgia Geral, Psiquiatria,
Estomatologia, Otorrino e Oftalmologia realizadas

273.979 análises clínicas realizadas
330.502 atos de enfermagem realizados
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SAÚDE PARA TODOS: PROGRAMA INTEGRADO
– PROJETO DE CUIDADOS ESPECIALIZADOS E TELEMEDICINA
Atividades Globais

JAN 2012
2000 – DEZ 2015
2000
ODM
1

ODM
4

ODM
5

ODM
6

ODM
8

ERRADICAR A
POBREZA EXTREMA
E A FOME

REDUZIR A
MORTALIDADE
INFANTIL

MELHORAR A SAÚDE
MATERNA

COMBATER O HIV/
SIDA, A MALÁRIA E
OUTRAS DOENÇAS

DESENVOLVER UMA
PARCERIA GLOBAL PARA
O DESENVOLVIMENTO

São Tomé
e Príncipe
Cabo Verde
– Ilhas de Santiago,
Fogo, Brava, Maio, São
Nicolau e Santo Antão

Beneficiários
Diretos: cerca
a totalidade
de 769daprofissionais
população esão
técnicos
‑tomense,
de saúde
cerca
são-tomenses
de 187.500 habitantes,
e a totalidade
enquanto
da população
utilizadores são-tomense,
do Serviço Nacional
cerca
de 187.500
Saúde e habitantes,
cerca de 769
enquanto
profissionais
utilizadores
e técnicos
do Serviço
de saúde
Nacional
são
de
‑tomenses.
Saúde.

Objetivos
Geral: contribuir para a consolidação do Sistema Nacio‑
nal de Saúde de São
São Tomé
Tomé ee Príncipe,
Príncipe reforçando a prestação de
cuidados especializados de saúde e potenciando o sistema da
telemedicina como instrumento de apoio à efetiva melhoria dos
indicadores de saúde nacionais.
Específico: promover a melhoria e operacionalização da presta‑
Resultados
Esperados
ção de cuidados
especializados
de saúde em São Tomé e Príncipe
através de
uma
abordagem
pluridisciplinar
multissetorial.
– Condições técnicas e materiais epara
a prestação de
cuidados de saúde especializados promovidas no país;
Resultados
– Condições
técnicas Esperados
e materiais para a assistência e acompa‑
nhamento
doentes técnicas
à distância
reforçadas;
– de
Condições
e materiais
para a prestação de
cuidados
de
saúde
especializados
promovidas
país; melhor;
– Eficiência e eficácia do processo de evacuaçãono
sanitária
–– Quadros
Condições
técnicasNacional
e materiais
para ade
assistência
do Serviço
de Saúde
São Toméeeacompa‑
Príncipe
nhamento
de doentes à distância reforçadas;
capacitados.
– Eficiência e eficácia do processo de evacuação sanitária melho‑
radas; Orçamento: € 6.866.268,81
– PlanoCofinanciamento:
de desenvolvimento eMinistério
melhoria dos
serviços
da cuidados
Saúde e eAssuntos
do
Hospital
Ayres
de Menezes
(HAM)
promovido;
Sociais
de Dr.
São
Tomé
e Príncipe,
Camões
– Instituto da
–Cooperação
Quadros doeServiço
Nacional
de Saúde de
São Tomé
e Príncipe
da Língua,
I.P., Fundação
Calouste
Gulbenkian
e
capacitados.
Direção Geral da Saúde

Orçamento: € 6.866.268,81
Cofinanciamento: Ministério da Saúde e Assuntos
Sociais de São Tomé e Príncipe, Camões – Instituto da Coopera‑
ção e da Língua, I.P., Fundação Calouste Gulbenkian e Direção
Geral da Saúde
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• Realização de 284 homem‑missões de 23
especialidades médicas a São Tomé e Príncipe,
cobrindo as valências medicas de Anatomia
Patológica, Cirurgia Geral, Cirurgia Pediátrica,
Ginecologia, Obstetrícia, Oftalmologia, Otorrino‑
laringologia, Pediatria, Pneumologia, Urologia,
Cirurgia Plástica e Reconstrutiva, Ortopedia e
Traumatologia;

• Missões de Assistência Técnica: instalação de
equipamentos, formação de técnicos são‑tomen
s es para a sua utilização e manutenção, levanta‑
mento, identificação e reparação ou substituição
dos equipamentos de meios complementares de
diagnóstico;

• Reforço da prestação de cuidados de saúde
secundários e terciários no Hospital Central de
São Tomé e Príncipe – Hospital Dr. Ayres de
Menezes, e criação, estruturação e equipamento
de serviços anteriormente inexistentes. É já visí‑
vel a redução do número de doentes em estado
crítico avançado, bem como o acompanhamento
médico mais regular e eficaz das populações;
• Realização de comunicações para os Órgãos
de Comunicação Social no âmbito do projeto;
• Realização de ações de formação contínuas,
em serviço, durante as missões de especialida‑
des médicas e cursos em São Tomé e Príncipe;
• Realização de formações e seminários em
>
Portugal;

• Aquisição e disponibilização de medicamentos,
equipamentos, reagentes e materiais médico
‑cirúrgicos para a realização de diagnósticos, con‑
sultas e cirurgias nas diferentes especialidades
médicas e cirúrgicas;

• Manutenção do aconselhamento e orientação
técnica à distância via Telemedicina, por parte de
médicos especialistas portugueses, em várias espe‑
cialidades, tais como Imagiologia, Cardiologia,
Oftalmologia, Medicina Interna, Pediatria, Cirurgia
Pediátrica, Ortopedia, entre outras;
• Realização de consultas e exames via Telemedicina
e conservação em arquivo clínico de exames de
radiologia, ecografia, mamografia, ecografia mamária,
ecocardiografia, retinoscopia, keratometria, tonome‑
tria, refratometria, lâmpada de fenda, entre outros;
• Fortalecimento da colaboração com a rede de
médicos portugueses e instituições hospitalares por‑
tuguesas, públicas e privadas, nomeadamente para
a participação ativa de médicos, enfermeiros e técni‑
cos em missões de especialidades médicas;
• Realização de missões em 23 especialidades com
a colaboração de 27 hospitais e instituições de saúde
portuguesa para complementar o leque de cuidados
necessários com eficácia operacional e baixo custo.

Factos e Números

11.165 consultas de especialidades
conduzidas

3.026 intervenções cirúrgicas, das
especialidades médicas abrangidas,
realizadas
+ de 350 sessões de formação realizadas
+ de 50.000 exames e arquivos clínicos
integrados na plataforma de Telemedicina
Mediagraf, entre março de 2013 e junho
de 2015, dos quais 8.027 eram ecografias
(2012 a 2014) e 38.706 exames de
radiologia (2013 a 2014)

+ de 5.000 é a média anual de teleconsultas
realizadas em todas as especialidades.
Em Oftalmologia foram realizadas cerca de
30 ligações, e uma média de 70 consultas,
no 2º semestre de 2015
32% das mulheres em idade fértil em São
Tomé e Príncipe foram alvo de rastreio de HPV
por biologia molecular e citologia
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PROGRAMA INTEGRADO PARA A REDUÇÃO DA MORTALIDADE MATERNA
E INFANTIL (PIMI) – COMPONENTE DE REFORÇO DA DISPONIBILIDADE
E QUALIDADE DOS CUIDADOS DE SAÚDE MATERNO‑INFANTIS
NAS REGIÕES SANITÁRIAS DE CACHEU, BIOMBO, FARIM E OIO
Atividades em 2015

JUL 2013 – JUL 2016
ODM
4

ODM
5

ODM
6

REDUZIR A
MORTALIDADE
INFANTIL

MELHORAR A SAÚDE
MATERNA

COMBATER O HIV/
SIDA, A MALÁRIA E
OUTRAS DOENÇAS

Guiné
‑Bissau

Beneficiários
Diretos: 90.341 crianças até 5 anos de idade e 116.911
mulheres em idade fértil das regiões‑alvo; 255 profissionais de
saúde de 45 áreas sanitárias‑alvo (Centros de Saúde e Hospitais).
Indiretos: pelo menos 531.415 habitantes das 4 regiões sanitá‑
rias.

Objetivos
Geral: contribuir para a redução das mortalidades
materna, neonatal e infantojuvenil nas 4 regiões sanitárias e, em
particular, para o alcance de metas ajustadas dos Objetivos de
Desenvolvimento do Milénio (ODM); redução das taxas de mor‑
talidade materna e infantojuvenil para 108‰ e 777/100.000,
respetivamente.
Específico: assegurar e perenizar um melhor acesso a cuidados
de saúde de qualidade a mulheres grávidas e puérperas (até 45
dias após o parto) e crianças até aos 5 anos de idade nas 4
regiões‑alvo.

Resultados Esperados
– Medicamentos e consumíveis médicos essenciais dis‑
poníveis em permanência;
– Centros de Saúde e Hospitais Regionais asseguram cuidados
clínicos individuais de qualidade.

Orçamento: € 3.980.340,00
Financiamento: União Europeia
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• Reabilitação e equipamento de 45 unidades
de saúde, entre Centros de Saúde, Hospitais
Regionais e Hospitais de Referência. Foi ampliada
e remodelada a maternidade existente em
Cumura e Mansoa e foi criado e equipado um
bloco para cesarianas em Cumura;

• Disponibilização de água potável nos Hospi‑
tais Regionais de Mansoa e Canchungo e Cen‑
tros de Saúde Tipo A de Farim e Quinhamel;
• Aquisição e disponibilização de medicamen‑
tos e consumíveis médicos para a prestação do
Pacote Mínimo e do Pacote Complementar de
cuidados de saúde materno‑infantis em estraté‑
gia fixa em 45 Áreas Sanitárias e reforço da logís‑
tica da distribuição de medicamentos nas
>
unidades de saúde;

• Implementação dos Pacotes Mínimo e Comple‑
mentar em todas as estruturas sanitárias, redinami‑
zação dos serviços de transfusão sanguínea no
quadro dos Serviços de Obstetrícia e Neonatal de
Urgência Completos (SONUC), introdução da
autópsia‑verbal e desenvolvimento de um sistema
eficaz de referenciação e contra referenciação;
• Formação e fidelização de profissionais das unida‑
des de saúde – cuidados materno‑infantis – e foi
ainda assegurado um sistema de informação eficaz e
a atribuição de prémios de desempenho para os pro‑
fissionais de saúde;
• Criação de um instrumento de avaliação da quali‑
dade da prestação de cuidados de saúde a mulheres
grávidas e puérperas e a crianças até aos 5 anos;

• Disponibilização de energia elétrica através de
 ainéis solares nos hospitais e Centros de Saúde
p
Tipo A, onde foi disponibilizada água potável.

Factos e Números

10 profissionais de saúde
formados em Instalação de
Ecógrafos e Cardiotocógrafos
8 médicos beneficiaram da
formação em Ecografia
Obstétrica nas 4 regiões
abrangidas pelo projeto

378 evacuações realizadas no
2º trimestre de 2015

56 técnicos de saúde (médicos
e enfermeiros) tiveram
formação em Cuidados
Obstétricos e Neonatais de
Urgência (CONU) nas 4 regiões
abrangidas pelo projeto

94% dos recém‑nascidos
têm registos que incluem o
Índice de Apgar

81% das Áreas Sanitárias
alvo receberam o Pacote
Mínimo e 80% receberam
o Pacote Complementar
330 formações em
intervenções de alto impacto
(especificamente, cesarianas)
realizadas
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EDUCAÇÃO

A intervenção no setor da Educação reflete a nossa visão e o nosso compromisso
com um processo de Desenvolvimento que, assente na ação concertada com as
autoridades nacionais, promova as competências locais, tanto ao nível dos indiví‑
duos como das instituições.
O aumento dos níveis de escolaridade da população e da qualidade da educação
ministrada, nos seus diversos níveis, básico, secundário e superior, continuam a ser
consensualmente reconhecidos como elementos estruturantes da promoção do
bem‑estar das populações, do crescimento económico dos países e da promoção
da paz e coesão social.
Em São Tomé e Príncipe, os desafios ao nível do ensino secundário sintetizam‑se
em apenas alguns números. Em menos de dez anos, entre o ano letivo 2008/2009
e 2014/2015:
– o número de matriculados passou de 9.432 para 19.820, um aumento de 110%;
– o número de matriculados no 1º ciclo passou de 8.024 para 13.946, um aumento
de 74%;
– o número de matriculados no 2º ciclo passou de 1.408 para 5.874, um aumento
de 317%.
O crescimento da população escolar no ensino secundário, que decorrerá não só
dos progressos ao nível das taxas de conclusão do ensino básico, mas também do
investimento numa educação universal e gratuita, traz novos desafios ao sistema
de ensino. O reajustamento das infraestruturas existentes e a disponibilização de
recursos humanos adequados, nomeadamente em termos de corpo docente, são
áreas prioritárias de intervenção.
Neste contexto, o projeto Escola +, na sua 1ª fase, decorrida entre setembro de
2009 e agosto de 2013, contribuiu para o reforço do parque escolar, promoveu a
formação de agentes educativos e de gestores escolares e dinamizou a revisão
curricular do ensino secundário. Na 2ª fase, iniciada em setembro de 2013, procura
‑se promover as competências dos professores e reforçar a capacidade institucio‑
nal do Ministério da Educação e das escolas. Procuramos, desta forma, contribuir
para a melhoria da qualidade do ensino e para a robustez institucional.
No ano letivo 2014/2015, à semelhança do ano anterior, continuou a aposta na for‑
mação pedagógica e científica dos professores em serviço, através da oferta de
ações de formação contínua e do reforço da equipa de supervisão pedagógica do
Ministério da Educação. Além disso, investiu‑se também na formação em Estatística
de gestores escolares e de técnicos dos serviços centrais do Ministério da Educação.
Procurando sempre garantir a sustentabilidade futura de cada intervenção, todas as
ações de formação traduzem‑se ainda na produção de material pedagógico‑didático
disponibilizado ao Ministério da Educação e à Universidade de São Tomé e Príncipe.

Parceiros

Ministério da Educação,
Cultura e Ciência de
São Tomé e Príncipe
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ESCOLA + FASE II
Atividades no ano letivo 2014/2015

SET 2013 – AGO 2017
ODM
1

ODM
3

ODM
8

ERRADICAR A
POBREZA EXTREMA
E A FOME

PROMOVER A IGUALDADE
DO GÉNERO E CAPACITAR
AS MULHERES

DESENVOLVER UMA
PARCERIA GLOBAL PARA
O DESENVOLVIMENTO

São Tomé
e Príncipe

• Realização de 4 ações de formação contínua
em Didática Geral, com o objetivo de reforçar
competências pedagógicas dos professores são
‑tomenses. Cada ação de formação de 50 horas
decorreu ao longo de 17 sessões;
• Realização de 3 ações de formação contínua

Beneficiários
Diretos: 1.000 professores, 46 recursos humanos do
Ministério da Educação, Cultura e Ciência de São Tomé e Príncipe,
16 gestores escolares e 1.445 alunos do ensino secundário.
Indiretos: 18.000 alunos a frequentar o ensino secundário.

Objetivos
Geral: contribuir para o crescimento económico de São
Tomé e Príncipe, aumento da empregabilidade e do retorno pri‑
vado ao investimento na Educação, assim como para o aumento
generalizado das condições de vida da população.
Específico: promover a melhoria do ensino secundário em São
Tomé e Príncipe.

Resultados Esperados
– Competências dos professores melhoradas;
– Capacidade institucional do Ministério da Educação e das esco‑
las reforçada.

Orçamento: € 2.891.604,97
Financiamento: Camões – Instituto da Cooperação e
da Língua, I.P.

em Práticas de Escrita I dirigidas a professores
são‑tomenses, com o objetivo de promover o
domínio da língua portuguesa. Cada ação de for‑
mação de 25 horas decorreu ao longo de 8 ses‑
sões;

• Realização de 9 ações de formação contínua
de carácter específico, com o objetivo de promo‑
ver o conhecimento científico‑didático dos pro‑
gramas:
– Oficina de escrita criativa (8 sessões – 25
horas);
– Developing speaking & writing skills (8 ses‑
sões – 25 horas);
– História de África. A Expansão Árabe na
África (séc. VII a XII) (8 sessões – 25 horas);
– O Mundo é redondo? A importância dos
mapas e da localização dos lugares (9 sessões – 25 horas);
– Ensino experimental das ciências no 1º ciclo
do ensino secundário (9 sessões – 25 horas);
– Geometria I (8 sessões – 25 horas);
– Anatomia (8 sessões – 25 horas);
– Técnicas de Carpintaria (13 sessões – 50
horas);
– Técnicas de Desenho e Expressão Artística
(13 sessões – 50 horas).

• Lecionação de 20 turmas das 10ª, 11ª e 12ª
classes nas disciplinas de Língua Portuguesa,
Francês, Inglês, História, Geografia, Matemática,
Desenho Técnico e Geometria Descritiva, Técni‑
cas de Desenho, Medição e Orçamento, Oficina
>
de Artes, Biologia e Física;
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• Lecionação de 2 disciplinas – Álgebra Linear e Téc‑
nicas de Expressão Oral e Escrita da Língua Portu‑
guesa nos bacharelatos da Universidade de São
Tomé e Príncipe (USTP) na Região Autónoma do Prín‑
cipe;

• Realização de 1 ação de formação intitulada

• Apoio científico, pedagógico e contextualização

• Realização de 280 visitas de supervisão pedagó‑

legal aos professores das disciplinas de exame da 12ª
classe (Língua Portuguesa, Matemática e História);

• Realização de 1 ação de formação intitulada “O
ciclo de produção de Estatísticas da Educação”, em
que participaram técnicos da Direção‑Geral de Pla‑
neamento e Inovação Educativa, da Direção de
Ensino Secundário, da Direção de Ensino Básico, do
Programa Nacional de Alimentação e Saúde Escolar,
da Direção de Ensino Técnico Profissional e Educação
de Jovens e Adultos, da Direção‑Geral de Adminis‑
tração e Gestão Escolar, da Inspeção‑Geral de Edu‑
cação, da Direção de Ensino Superior e ainda da
Secretaria Regional dos Assuntos Sociais da Região
Autónoma do Príncipe. A formação de 24 horas
decorreu ao longo de 6 sessões;

“A relevância de recolha dos dados estatísticos nos
estabelecimentos de ensino” dirigida a gestores
escolares. A formação de 16 horas decorreu ao longo
de 4 sessões;
gica às escolas secundárias, integradas nas ativida‑
des do setor metodológico do Ministério da Educação,
Cultura e Ciências de São Tomé e Príncipe (MECC);

• Realização de 1 ação de formação em Supervisão
Pedagógica, certificada pelo Conselho Científico
‑Pedagógico da Formação Contínua, dirigida aos
professores cooperantes e a professores e metodó‑
logos são‑tomenses. A formação de 25 horas decor‑
reu ao longo de 7 sessões;

• Realização de 1 diagnóstico de necessidades for‑
mativas e materiais dos serviços centrais do MECC
(Direção‑Geral de Planeamento, Inovação Educativa
e Direção de Ensino Secundário, Direção de Ensino
Profissional e de Educação de Jovens e Adultos e
Direção‑Geral da Administração Escolar);

• Realização de 1 levantamento bibliográfico e legal
sobre modelos de profissionalização em serviço;
• Realização de 2 reuniões do Comité de Acompa‑
nhamento alargado do projeto, envolvendo o MECC,
a Embaixada de Portugal, e outros parceiros locais,
nomeadamente a USTP, o Instituto Universitário de
Contabilidade e Administração e a UNICEF;

• Realização de 1 sessão pública dirigida à comu‑
nidade escolar, aos parceiros de projeto, a doadores
e ao público em geral, para divulgar os resultados
alcançados no ano letivo e as propostas de ação
para o futuro.

Factos e Números

58 professores concluíram com sucesso a
Factos e Números
formação em Didática Geral
74
97%missões
dos professores avaliaram os conteúdos
da formação em Didática Geral como muito
ou extremamente importantes

47 professores concluíram com sucesso a

As visitas às escolas para supervisão
pedagógica resultaram em 578 interações
com professores (professor/visita)

formação em Práticas de Escrita

12 metodólogos são‑tomenses, 11 professores
cooperantes e 1 professor com contrato local

78% dos professores avaliaram os conteúdos

concluíram com aproveitamento a formação em
Supervisão Pedagógica

da formação em Práticas de Escrita como muito
ou extremamente importantes
Cerca de 790 alunos da 10ª, 11ª e da 12ª classe
frequentaram aulas lecionadas por professores
do projeto
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159 professores concluíram com sucesso
formações de carácter específico

15 técnicos dos serviços centrais do MECC
concluíram com sucesso a formação em
Estatísticas da Educação
33 gestores escolares realizaram a formação
em Estatísticas da Educação

Desenvolvimento Rural

Embora nas últimas décadas se tenham registado avanços consideráveis no com‑
bate aos elevados índices de pobreza e fome, em 2015, cerca de 795 milhões de
pessoas continuavam a sofrer de fome e cerca de 1.000 milhões de pessoas viviam
em extrema pobreza (FAO – Organização das Nações Unidas para Alimentação e
Agricultura, 2015). A maioria vive em zonas rurais e depende da agricultura para
assegurar a sua alimentação e obter a generalidade dos seus rendimentos. Assim,
apostar nos setores agrícola e pecuário revela‑se essencial para contrariar os índi‑
ces de pobreza e fome, sendo, muitas vezes, a forma mais efetiva para a melhoria
nutricional e para o alcance de oportunidades de geração de rendimento, especial‑
mente para as mulheres e para os mais jovens que vivem nas zonas rurais.
Nos últimos 20 anos, o IMVF tem vindo a consolidar a sua experiência nos setores
da Segurança Alimentar e do Desenvolvimento Rural, nos países onde atua no setor
agrícola e pecuário, trabalhando no reforço das associações de produtores e orga‑
nizações locais, no comércio de produtos agroalimentares e, de uma forma mais
abrangente, na criação de redes de Segurança Alimentar e, mais recentemente, no
planeamento agrícola regional.
Em 2015, começaram dois novos projetos na Guiné‑Bissau: o projeto UE‑ACTIVA
– Ações Coletivas e Territoriais Integradas para a Valorização da Agricultura, que
iniciou os trabalhos de diagnóstico agrícola das regiões de Bafatá, Quinara e Tom‑
bali e que será a base para a elaboração dos Planos de Desenvolvimento Agrícolas
Regionais; e o projeto Nô Fia Na Crias, na região de Cacheu, que visa desenvolver
um sistema cooperativo e comunitário de produção avícola, caprina e derivados
para aumentar a disponibilidade e o acesso a fontes proteicas e contribuir para a
melhoria das condições de vida dos criadores pecuários.
O Projeto Descentralizado de Segurança Alimentar – Fase II, em São Tomé e Prín‑
cipe, chegou ao seu fim, em 2015. Destacamos o trabalho desenvolvido no âmbito
da dinamização da fileira da mandioca e a valorização da produção nacional,
o aumento de produtos agrícolas transformados (mandioca, polpas e pescado), o
reforço de duas cooperativas (Nova Luz e Terreiro Velho), o trabalho de capacitação
agrícola junto dos horticultores e no âmbito do programa de alimentação escolar.
No Brasil, no âmbito do projeto Ká Amubá realçamos, em 2015, a criação da Coo‑
perquilombola, a 1ª cooperativa Quilombola, o registo e a inscrição nos programas
de fornecimento alimentar governamentais, a realização de formações diversas em
técnicas agrárias e agricultura biológica, cooperativismo e gestão eficiente das uni‑
dades produtivas nos Quilombos e a definição das regras a cumprir para utilização
do selo Quilombola.

Parceiros

Governo da
Guiné-Bissau
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PROJETO DESCENTRALIZADO DE SEGURANÇA ALIMENTAR – FASE II
Atividades Globais

MAR 2013 – AGO 2015
ODM
1

ODM
4

ODM
8

ERRADICAR A
POBREZA EXTREMA
E A FOME

REDUZIR A
MORTALIDADE
INFANTIL

DESENVOLVER UMA
PARCERIA GLOBAL PARA
O DESENVOLVIMENTO

São Tomé
e Príncipe

Beneficiários
Diretos: 600 produtores e transformadores e 20 organi‑
zações da Rede da Sociedade Civil de Segurança Alimentar de
São Tomé e Príncipe (RESCSAN).
Indiretos: cerca de 40.200 crianças que beneficiam do Programa
Nacional de Alimentação e Saúde Escolar (PNASE).

Objetivos
Geral: contribuir para a Segurança Alimentar e Nutricional
da população de São Tomé e Príncipe.
Específico: valorizar a produção nacional, criando mercados para
o seu escoamento.

Resultados Esperados
– Dinamização da fileira da mandioca enquanto veículo
de promoção da Segurança Alimentar;
– Reforço do fornecimento nacional de produtos ao PNASE;
– Dinamização de tecnologias inovadoras para a promoção da
Segurança Alimentar;
– Dinamização dos espaços de concertação política entre Estado
e sociedade civil no domínio da Segurança Alimentar.

Orçamento: € 799.493,10
Cofinanciamento: União Europeia e Camões – Instituto
da Cooperação e da Língua, I.P.

30

• Dinamização da fileira de mandioca;
• Seguimento das atividades técnicas e finan‑
ceiras da Cooperativa Nova Luz, na comunidade
de Margarida Manuel;
• Apoio à produção de derivados de mandioca:
farinha de mandioca, bolachas, filipotes e ble‑
guês;
• Seguimento das atividades técnicas e finan‑
ceiras da Cooperativa Terreiro Velho, na Região
Autónoma do Príncipe;
• Registo dos produtores de mandioca;
• Finalização da construção de 1 secador solar
para a secagem de manipueira, um derivado da
mandioca que pode ser utilizado no alimento de
>
animais e como fertilizante;

• Continuação das atividades para o reforço do for‑
necimento nacional de produtos ao PNASE;
• Seguimento das atividades junto dos horticultores
das comunidades de Saudade/ Quinta das Flores, Rio
Lima, Blublu, Amparo II, Mesquita, O quê maquina,
Água Casada e São Bernardo e do Príncipe;

• Fornecimento de inputs agrícolas aos produtores
apoiados pelo projeto;
• Realização do 1º Fórum Nacional sobre Comercia‑
lização e Cooperativismo, de 16 a 20 de março;
• Dinamização de tecnologias inovadoras para a pro‑
moção da Segurança Alimentar;
• Realização de obras de melhoria e equipamento
da Unidade de Polpas;
• Realização de obras e equipamento na Unidade de
Transformação e Comercialização de Pescado para
apoiar o aumento de transformação de pescado e o
seu fornecimento à alimentação escolar;

• Dinamização de espaços de concertação política
entre Estado e sociedade civil, no domínio da Segu‑
rança Alimentar;
• Realização de 2 encontros do Conselho Alargado
de Monitorização do Projeto;
• Realização de ações de advocacia junto do
Governo com outros parceiros da sociedade civil para
a implementação do programa de alimentação esco‑
lar, a partir de uma lógica de reforço do fornecimento
de alimentos locais.

Factos e Números

830.630 estacas de mandioca distribuídas
28.696 kg de farinha de mandioca
transformados
Factos
e Números

424
produtores de mandioca apoiados
74 missões
2 fábricas de mandioca reabilitadas
2 cooperativas de mandioca consolidadas
4 polos de abastecimentos construídos
e operacionais

2 unidades de transformação reabilitadas
e equipadas (polpas de frutas e pescado)

1 centro de recursos criado para a RESCSAN
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KÁ AMUBÁ – Promoção de Tecnologias de Economia
Solidária em áreas de Quilombos, no Maranhão
Atividades em 2015

ABR 2013 – SET 2016
ODM
1

ODM
3

ODM
4

ODM
5

ODM
7

ERRADICAR A
POBREZA EXTREMA
E A FOME

PROMOVER A IGUALDADE
DO GÉNERO E CAPACITAR
AS MULHERES

REDUZIR A
MORTALIDADE
INFANTIL

MELHORAR A SAÚDE
MATERNA

ASSEGURAR A
SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL

Brasil
Estado do Maranhão
(Maranhense dos
Cocais, Baixo Parnaíba,
Lençóis e Munin e Vale
do Itaperucu)

Beneficiários
Diretos: 300 Quilombolas (agricultores, criadores pecuá
rios e extrativistas) de 4 regiões do Estado do Maranhão e 20
Quilombolas beneficiários do eixo de capacitação de técnicos
agrários e sociais.
Indiretos: 1.500 famílias e respetivas comunidades, cerca de
5.390 pessoas.

Objetivos
Geral: contribuir para a redução da pobreza e promoção
do Desenvolvimento socioeconómico das comunidades Quilom‑
bolas do Estado do Maranhão, no sentido da prossecução das
metas estabelecidas pelos Objetivos de Desenvolvimento do
Milénio (ODM).
Específico: promover o aumento da geração de renda familiar e
a melhoria das condições de salubridade das comunidades rurais
Quilombolas do Maranhão, apostando no reforço das atividades
produtivas locais com base em princípios de economia solidária
e inclusão social.

Resultados Esperados
– Capacidade de produção, transformação e comerciali‑
zação de produtos locais reforçada;
– Capacidade de escoamento de produtos locais Quilombolas
aumentada;
– Sociedade civil local reforçada para a promoção de uma socie‑
dade mais inclusiva e igualitária;
– Condições de salubridade das comunidades Quilombolas
melhoradas.

Orçamento: € 971.842,00
Cofinanciamento: União Europeia, Camões – Instituto
da Cooperação e da Língua, I.P. e IMVF
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• Ajustamento das 17 unidades produtivas de
economia solidária: 5 hortas comunitárias con‑
cluídas e em produção com o sistema PAIS –
Produção Agroecológica Integrada Sustentável;
1 projeto agroecológico de produção de legu‑
mes, frutas e hortaliças instalado e em funciona‑
mento; 1 projeto agroecológico com 10 quintais
produtivos, integrando a criação de frangos, ins‑
talado e em funcionamento; 1 agroindústria de
farinha e tapioca concluída e em produção con‑
tínua; 2 pisciculturas terminadas e a produzir,
1 projeto de piscicultura e 6 unidades de agroin‑
dústria em fase de conclusão;

• Capacitação de técnicos agrários locais em
todas as comunidades, utilizando uma metodo‑
logia de formação on the job e teórica e apos‑
tando na formação de multiplicadores. As
atividades de capacitação focaram as estratégias
de produção aliadas ao mercado e à produção
sem uso de veneno, procurando alternativas sus‑
tentáveis para a produção de sementes e formas
solidárias de produção de adubo, prática cor‑
rente em todas as comunidades;
• Integração da Associação das Comunidades
Negras Rurais Quilombolas do Maranhão e da
Cooperativa Quilombola (ACONERUQ) e da Coo‑
perquilombola, a convite do Governo do Estado
do Maranhão, na equipa de execução do pro‑
grama “Maranhão Quilombolas” para propor
soluções de melhoria da produção e organização
>
social nos Quilombos;

• Capacitação de agricultores em técnicas de trans‑
formação, gestão e comercialização em todas as
comunidades, registo de 4 comunidades (Jacarei dos
Pretos, Oiteiro dos Nogueiras, Jenipapo e Santo
António dos Sardinhas) no PNAE – Programa Nacio‑
nal de Alimentação Escolar e formação dirigida a 12
Quilombolas multiplicadores das comunidades bene‑
ficiárias do projeto sobre técnicas de elaboração de
projetos – atualmente em fase de conclusão – para
serem submetidos ao PAA – Programa de Aquisição
de Alimentos e ao PNAE;

• Definição das regras a cumprir para utilização do
selo Quilombola (registo na SEPPIR – Secretaria de
Políticas de Promoção da Igualdade Racial) a colocar
nas embalagens dos produtos agrícolas transforma‑
dos e piscícolas, bem como nos materiais promocio‑
nais, apurando‑se a necessidade de utilização da
marca de vigilância sanitária para todos os produtos
e criação do selo da Cooperquilombola, que reforça
a identidade dos produtos das comunidades e da
cooperativa como meio de comercialização;

• Comercialização dos produtos das hortas comu‑
nitárias e das casas de farinha e tapioca em feiras
tradicionais nos municípios. A venda dos peixes é
realizada diretamente na comunidade;

• Realização de 1 intercâmbio à comunidade de
Itans, no município de Matinha, com o objetivo de
dar a conhecer novas práticas de piscicultura;

• Realização de formações em cooperativismo nas
diversas comunidades e de reuniões sobre a consti‑

tuição formal da Cooperativa Quilombola – Cooper‑
quilombola, que aconteceu em junho, em São Luís;

• Realização de 7 assembleias regionais da Cooper‑
quilombola que antecederam a sua formalização jurí‑
dica, com o objetivo de construir o estatuto social,
discutir critérios de participação e planear o seu fun‑
cionamento. Estas assembleias tiveram lugar nos
municípios de Codó, Caxias, Itapecuru‑Mirim, em
São Luís, São Bento, Pinheiro e Penalva e contaram
com a participação das comunidades abrangidas
pelo projeto e outras que passaram a fazer parte da
cooperativa, mesmo não integrando o projeto;

• Realização de 1 feira estadual da Cooperquilom‑
bola, com o apoio do Governo do Maranhão, que
decorreu em São Luís, e na qual foi lançado 1 livro
de receitas Quilombolas;

• Realização de formações sobre gestão eficiente
das unidades produtivas dos Quilombos em relação
aos recursos naturais existentes: água, insumos,
energia elétrica necessária para uso de máquinas e
equipamentos;

• Início dos procedimentos para a colocação de 35
kits nas 10 comunidades remanescentes, após a ins‑
talação, no 1º ano do projeto, de 30 kits em 7 comu‑
nidades;

• Início, em dezembro, de 1 parceria com a Univer‑
sidade Federal do Maranhão que permitiu a realiza‑
ção de formações sobre a melhoria das condições
de salubridade, levadas a cabo pelos alunos do curso
de enfermagem.

Factos e Números

1 encontro estadual e 2

12 formações em técnicas

encontros regionais realizados

de produção agroecológica
e de transformação
realizadas

7 assembleias regionais que
antecederam
a criação da
Factos
e Números
Cooperquilombola realizadas
74 missões
17 unidades de produção/
transformação criadas,
11 concluídas e 6 em fase de
conclusão

17 comunidades Quilombolas
integram a Cooperquilombola
com um total de 89 sócios
20 técnicos agrários locais
formados

20 Quilombolas por
comunidade beneficiários
das unidades produtivas

+ de 1.000 agricultores
Quilombolas capacitados
em técnicas de produção
1 selo incorporado nos
produtos Quilombolas e
1 selo da Cooperquilombola
criado

2 intercâmbios realizados
(1 de projetos agroecológicos
e 1 de piscicultura)
17 associações comunitárias
Quilombolas apoiadas na área
do associativismo

30 kits sanitários adquiridos
e instalados e 35 adquiridos
e em fase de instalação

14 ações de educação para
a saúde realizadas em
11 comunidades
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NÔ FIA NA CRIAS – SISTEMA INTEGRADO COOPERATIVO
E COMUNITÁRIO DE PRODUÇÃO AVÍCOLA, CAPRINA
E DERIVADOS PARA A REGIÃO DE CACHEU
Atividades em 2015

JAN
JUL 2015
2000 – JUN
DEZ 2018
2000
ODS
1

ODS
2

ODS
8

ODS
9

ERRADICAR
A POBREZA

ERRADICAR
A FOME

TRABALHO DIGNO
E CRESCIMENTO
ECONÓMICO

INDÚSTRIA,
INOVAÇÃO E
INFRAESTRUTURAS

Guiné
‑Bissau

• Reabilitação de 1 pavilhão (30m x 6m) e de
1 área de tratamentos (5m2), que implicou a reno‑
vação e pintura do telhado, chão, janelas e portas
e a instalação de 1 sistema de água para futura
colocação de bebedouros automáticos;
• Aquisição de 1 viatura 4x4 com caixa de frio
para transporte de carne e ovos, a qual está atu‑
almente em trânsito para a Guiné‑Bissau;

Beneficiários
Diretos: 150 mulheres criadoras de aves, 30 produtores
de ração, 12 mulheres pontos-focais para o comércio de frangos,
15 caprinocultores, 30 paraveterinários, 80 criadores/produtores
sócios da cooperativa e 10 funcionários afetos à produção e ao
processamento de aves, num total de 327 famílias, correspon‑
dentes a 2.289 pessoas.
Indiretos: 192.010 habitantes da região de Cacheu.

Objetivos
Geral: contribuir para a Segurança Alimentar e nutricional,
ao encontro da soberania alimentar na região de Cacheu, através
do estabelecimento da fileira de produção avícola e caprina sus‑
tentável.
Específico: desenvolver um sistema integrado cooperativo e
comunitário de produção avícola, caprina e derivados para
aumentar a disponibilidade e o acesso a fontes proteicas e con‑
tribuir para a melhoria das condições de vida dos criadores pecu‑
ários.

Resultados Esperados
– Sistema cooperativo e comunitário de produção de
pintos e frangos sustentável constituído;
– Sistema de processamento e comercialização de frangos ao
nível comunitário e regional operacionalizado;
– Iniciativa-piloto na produção caprina para exploração de produ‑
tos derivados desenvolvida;
– Programa de informação comunitária e formação/reciclagem
para criadores e paraveterinários implementado.

Orçamento: € 620.386,07
Cofinanciamento: União Europeia
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• Construção de 1 unidade em Ingoré para
apoio às formações em caprinicultura, avicultura
e paraveterinária, incluindo 1 parafarmácia vete‑
rinária e 1 queijaria. Neste momento, o espaço
físico está concluído, faltando equipar/mobilar e
>
operacionalizar;

• Participação numa feira agrícola, onde foi dada

O milho é uma das culturas que vai integrar a ração
animal, nomeadamente a dos frangos;

importância à criação animal, promovida pelos par‑
ceiros locais (COAJOQ e AD), e na qual decorreram
encontros com criadores para analisar os constran‑
gimentos e oportunidades na atividade;

• Publicação de cadernos‑brochura de apresenta‑

• Aquisição de 900 crias e de pintos de dia para cria
cooperativa;

• Aquisição e instalação de equipamentos informá‑

• Mobilização para a produção de 6 toneladas de
milho, sendo que destas, 1 tonelada já foi adquirida.

ção do projeto (disponíveis também em versão
online);
ticos e mobiliário de escritório, bem como de outros
materiais de comunicação e visibilidade (autocolan‑
tes, faixas, canetas, t‑shirts, bonés, entre outros).

Factos e Números

900 pintos de dia adquiridos para engorda
1 pavilhão de 30m x 6m reabilitado para
produção avícola

1 centro de formação para paraveterinários,
caprinicultores e avicultores, 1 parafarmácia
veterinária e 1 queijaria construída
2 encontros com a comunidade sobre a
criação animal

6 toneladas de milho encomendadas a
produtores locais para alimentação animal

1 viveiro de moringa e leucena introduzido
para testagem e vulgarização
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UE‑ACTIVA – AÇÕES COMUNITÁRIAS TERRITORIAIS INTEGRADAS
DE VALORIZAÇÃO AGRÍCOLA – EIXO 1: GOVERNAÇÃO TERRITORIAL
Atividades em 2015

JUL 2015 – JUN 2019
ODS
1

ODS
2

ODS
9

ERRADICAR
A POBREZA

ERRADICAR
A FOME

INDÚSTRIA,
INOVAÇÃO E
INFRAESTRUTURAS

Guiné
‑Bissau

• Participação da RESSAN‑GB em encontros de
advocacia e elaboração de políticas públicas,
nomeadamente no âmbito do CONSAN‑CPLP
– Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional
da Comunidade dos Países de Língua Portu‑
guesa, assim como encontros com entidades
estatais de Segurança Alimentar e Nutricional;

• Elaboração de planos técnicos de apoio ao
Beneficiários
Diretos: organizações de produtores e outros atores‑chave
das cadeias de valor e circuitos comerciais estratégicos dinamiza‑
dos; comunidades e/ou organizações de produtores beneficiárias
das infraestruturas reabilitadas e/ou construídas capacitadas para
a sua gestão sustentável; Organizações da Sociedade Civil (OSC)
das regiões‑alvo beneficiárias de tutoria para a formulação de pro‑
jetos; OSC beneficiárias de apoio técnico e financeiro à implemen‑
tação parcial dos Planos de Desenvolvimento Agrícola Regionais
(PDAR); OSC‑membro da RESSAN‑GB (Rede da Sociedade Civil
para a Soberania Alimentar e Nutricional na Guiné‑Bissau).
Indiretos: população das regiões‑alvo da ação (352.750 habitan‑
tes), em particular mulheres e jovens, atores‑chave do setor agrí‑
cola a nível regional envolvidos no processo de elaboração
participativa dos PDAR (públicos e privados).

Objetivos
Geral: contribuir para a melhoria das condições econó‑
micas e sociais da população da Guiné‑Bissau e, em particular,
das regiões de Cacheu, Bafatá, Gabu, Quinara e Tombali.
Específico: promover a melhoria da governação territorial nas
regiões de Bafatá, Quinara e Tombali.

Resultados Esperados
– Participação da sociedade civil na formulação, imple‑
mentação e monitoria de políticas públicas de Segurança Alimen‑
tar e Nutricional fortalecida;
– PDAR de qualidade e que permitam impulsionar a economia
local, elaborados de forma participativa e disseminados;
– PDAR parcialmente implementados através de projetos conce‑
bidos pelos Atores Não Estatais (ANE);
– Infraestruturas coletivas prioritárias reabilitadas ou construídas
no quadro da implementação dos PDAR;
– Organizações de agricultores de diferentes níveis melhor orga‑
nizadas e fortalecidas para oferecer serviços estratégicos.

Orçamento: € 4.444.444,45
Cofinanciamento: União Europeia e IMVF
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funcionamento e à estratégia de comunicação da
RESSAN‑GB: plano estratégico para o período
de 2016 a 2018; plano de comunicação para o
período de 2016 a 2018; plano de atividades e
formação para todo o projeto com respetivo
orçamento;

• Início dos trabalhos de diagnóstico sobre a
situação agrícola das regiões de Bafatá, Quinara
e Tombali, que será o suporte à elaboração dos
PDAR. Com o objetivo de recolher informação ao
nível de projetos agrícolas em curso e previstos,
dos atores intervenientes no setor e levanta‑
mento de infraestruturas, equipamentos e servi‑
ços agrícolas foram realizadas 10 oficinas nas 3
regiões dirigidas a OSC, ao setor privado e coo‑
perativas e aos Atores Estatais guineenses, que
contaram com a participação de 147 pessoas.
Foram também realizadas diversas visitas de
levantamento de informação no terreno;
• Elaboração de manuais de suporte ao diag‑
nóstico, nomeadamente do manual de diagnós‑
tico e do manual de apoio à elaboração das
oficinas de diagnóstico;
• Realização de diversas reuniões institucionais
com entidades governamentais e outros atores
do setor agrícola.
Factos e números

9 Oficinas de Diagnóstico
realizadas nas 3 regiões
4 planos técnicos de
apoio ao funcionamento
e à estratégia de
comunicação da
RESSAN‑GB elaborados

Participação da
RESSAN‑GB em 15
reuniões de advocacia e
elaboração de políticas
na área de Segurança
Alimentar e Nutricional

114 participantes nas
Oficinas de Diagnóstico

Fortalecimento Institucional

A Comissão Europeia reconhece que para alcançar um Desenvolvimento sustentá‑
vel e equitativo é necessário assegurar uma boa governação a nível local, que crie
as condições necessárias para implementar processos de Desenvolvimento inclu‑
sivos, reativos e eficazes (UE, 2013). Considera também que a participação das
Organizações da Sociedade Civil (OSC) nos processos políticos é fundamental para
elaborar políticas inclusivas e eficientes. Por conseguinte, as OSC contribuem para
a construção de Estados mais responsáveis e legítimos, conduzindo a uma coesão
social reforçada e a democracias mais fortes (UE, 2012). Por outro lado, também os
Órgãos de Comunicação Social (OCS) assumem um papel de parceiros na constru‑
ção do Estado de Direito e na sensibilização pela observância dos valores nacionais,
em prol da boa governação, dado o seu papel de pedagogia informativa pelo reforço
da democracia (UE‑PAANE, 2015).
Contribuir para uma intervenção e participação mais ativa e conscientizada da socie‑
dade civil, dos atores estatais e dos órgãos de comunicação social na definição e
implementação de políticas nacionais coerentes e eficazes, bem como para a boa
governação tem sido uma prioridade transversal da intervenção do IMVF, na Guiné
‑Bissau, em Cabo Verde e em Timor‑Leste.
Na Guiné‑Bissau, o Programa de Apoio aos Atores Não Estatais (UE‑PAANE) con‑
tinuou a apoiar a implementação de projetos de OSC guineenses, assim como a
apostar na promoção de debates e na realização de formações e oficinas dirigidas
às OSC e aos OCS, nas áreas de administração eleitoral, comunicação e visibilidade,
língua portuguesa, igualdade e equidade de género, boa governação interna, gestão
de recursos humanos, legislação laboral, entre outros.
O projeto Coerência das Políticas para o Desenvolvimento – O desafio para uma
cidadania ativa em Cabo Verde foi identificado como boa prática pelo Comité de
Ajuda ao Desenvolvimento da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Económico (CAD‑OCDE) no relatório de exame de avaliação à Cooperação Portu‑
guesa de 2015. 2015 foi o ano de término do projeto, tendo sido criadas as bases
para uma nova abordagem das problemáticas do Desenvolvimento, através da intro‑
dução da metodologia da Coerência das Políticas para o Desenvolvimento (CPD).
Em Timor‑Leste, o projeto de assistência técnica e reforço das competências da
Rede HASATIL e das OSC de Desenvolvimento rural também chegou ao fim em
2015. Destaca‑se o trabalho de capacitação organizacional e técnica das OSC e o
financiamento e apoio à implementação de treze projetos de Desenvolvimento local,
bem como o reforço da relação da Rede HASATIL com organismos estatais e, por
fim, a realização de intercâmbios nacionais e internacionais que reforçaram o tra‑
balho em rede e a partilha de experiências.

Parceiros
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ASSISTÊNCIA TÉCNICA À IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA
DE APOIO AOS ATORES NÃO ESTATAIS (PAANE) – “NÔ PINTCHA
PA DIZINVOLVIMENTU”
Atividades em 2015

MAI 2011 – MAI 2016
ODM
1

ODM
2

ODM
4

ODM
5

ODM
6

ERRADICAR A
POBREZA EXTREMA
E A FOME

ALCANÇAR A
EDUCAÇÃO PRIMÁRIA
UNIVERSAL

REDUZIR A
MORTALIDADE
INFANTIL

MELHORAR A SAÚDE
MATERNA

COMBATER O HIV/
SIDA, A MALÁRIA E
OUTRAS DOENÇAS

ODM
7

ODM
8

ASSEGURAR A
SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL

DESENVOLVER UMA
PARCERIA GLOBAL PARA
O DESENVOLVIMENTO

Guiné
‑Bissau

Beneficiários
Diretos: Organizações da Sociedade Civil (OSC) bissau
‑guineenses, Organizações Não Governamentais (ONG), Organi
zações Comunitárias de Base (OCB), associações dos direitos do
Homem, sindicatos, redes, plataformas e meios de comunicação
social.

Objetivos
Geral: contribuir para a consolidação da boa governação.
Específico: assegurar o reforço da participação, concertação e
compromisso dos Atores Não Estatais (ANE) face aos desafios
do Desenvolvimento.

Resultados Esperados
	– Os ANE melhoram a governação interna, assim como
a capacidade de conceber ações de Desenvolvimento e de dia
logar sobre as políticas de Desenvolvimento;
– As temáticas essenciais da atualidade socioeconómica e política
do país são difundidas pelos media e a qualidade de informação
cresce;
– As capacidades operacionais dos ANE são consolidadas para
a execução de micro projetos nos domínios socioeconómicos e
de informação.

Orçamento: € 1.128.435,00
Financiamento: União Europeia
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• Realização de 8 djumbais temáticos: “Boa
Governação interna das OSC”, “Guiné‑Bissau:
desafios de uma agenda de transformação estru‑
tural pós‑mesa‑redonda”, “Legislação laboral na
Guiné‑Bissau”, “O Direito à terra na Guiné
‑Bissau”, “Recursos naturais, proteção das flo‑
restas e dos rios” e “Liderança das mulheres”;

• Realização de 2 cine djumbais: “Igualdade e
equidade de género” e “Mutilação genital femi‑
nina – excisão”;
• Lançamento do estudo “Os media na Guiné
‑Bissau”;
• Dinamização do XIII encontro de rádios e tele‑
visões comunitárias;
• Implementação de 4 módulos do programa de
formação avançada: boa governação interna das
OSC; comunicação e visibilidade (formação em
sala, sessões de formação personalizadas e ses‑
são de troca de experiências em pequenos gru‑
pos); gestão de recursos humanos e legislação
laboral e igualdade e equidade de género;

• Produção de 4 manuais de formação para os
módulos de formação avançada;
• Implementação da Academia Ubuntu na Guiné
‑Bissau, no quadro do contrato de prestação de
serviços atribuído ao Instituto Padre António Vieira
e organização de 24 eventos no âmbito do reforço
das capacidades de liderança da juventude gui‑
neense, incluindo seminários e formações;
• Financiamento da iniciativa da Rede Paz e
Segurança das Mulheres no Espaço da CDEAO
(Comunidade Económica dos Estados da África
Ocidental) – REMPSECAO‑GB no quadro de
apoios a OSC e implementação da formação
Bridge (Building Resources in Democracy,
Governance and Elections) sobre “Introdução à
administração eleitoral, observação eleitoral e
>
sistemas eleitorais”;

• Realização de programas de formação para rádios
comunitárias; oficinas de língua portuguesa; oficinas
temáticas para jornalistas e formação pelo Centro
Protocolar de Formação Profissional para Jornalistas
em Portugal (CENJOR) de 6 módulos de formação na
área da televisão, rádio, imprensa escrita, design grá‑
fico e paginação, formação para chefias e editorias e
aperfeiçoamento de rádio, destinados a profissionais
da comunicação social da Guiné‑Bissau;

• Produção de 6 manuais de formação: guia de for‑
mação de oficinas de língua portuguesa; manual de

rádio, manual editorial de design, manual de imprensa
escrita, manual de TV e manual de chefias;

• Lançamento do 3º concurso regional (fase II) e
4º concurso – Boa Governação, para a apresentação
de propostas;

• Contratualização de 22 subvenções, incluindo: (i)
5 contratos no quadro do 4º convite do UE‑PAANE;
(ii) 15 contratos no quadro do 3º convite‑fase II; (iii)
financiamento à televisão comunitária “TV Klelé” para
a concretização de um projeto de reforço das 4 tele‑
visões comunitárias da Guiné‑Bissau e elaboração e
difusão de produtos informativos; e (iv) apoio finan‑
ceiro aos projetos de empreendedorismo social da 1ª
edição da Academia Ubuntu;
• Apoio à criação da Associação de Mulheres Pro‑
fissionais da Comunicação Social (AMCS);
• Realização de 48 missões de apoio na elaboração
de propostas aos concursos de financiamento; 101
reuniões de apoio e seguimento e 43 encontros de
apoio para a inscrição ou atualização do registo do
projeto no sistema PADOR (Potential Applicant Data
Online Registration) da União Europeia.

Factos e Números

58 OSC inscritas na bolsa
de formação avançada para
as OSC

373 participantes em
8 djumbais temáticos e
2 cine djumbais
1 estudo “Os media
na Guiné‑Bissau”
apresentado

150 participantes nos módulos
de formação avançada
10 manuais de formação
elaborados

22 projetos de financiamento
com OSC e OCS
contratualizados
48 missões de apoio na
elaboração de propostas,

132 participantes nas formação 101 reuniões de apoio e

e oficinas para OCS

2 fases de concursos de
financiamento lançadas

seguimento realizadas e
43 encontros de apoio para a
inscrição/atualização do registo
no sistema PADOR da UE
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COERÊNCIA DAS POLÍTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO
– O DESAFIO PARA UMA CIDADANIA ATIVA EM CABO VERDE
Atividades Globais

JAN 2012 – JUN 2015

• 1º ano: seleção e formação do grupo‑alvo do

ODM
8

DESENVOLVER UMA
PARCERIA GLOBAL PARA
O DESENVOLVIMENTO

cabo
verde

Cabo Verde
– Ilhas de Santiago,
Fogo, Brava, Maio, São
Nicolau e Santo Antão

Beneficiários
Diretos: sociedade civil cabo‑verdiana, cidadãos nacio
nais (principalmente das ilhas de Santiago, Fogo, Brava, Maio,
São Nicolau e Santo Antão), deputados da Assembleia Nacional
e das Assembleias Municipais e comunicação social.
Indiretos: população em geral.

Objetivos
Geral: promover a Coerência das Políticas para o Desen
volvimento (CPD) a nível local para a promoção de uma sociedade
inclusiva e capacitada.
Específico: capacitação e mobilização da sociedade civil cabo
‑verdiana para uma maior monitorização da Ajuda Pública ao
Desenvolvimento (APD) e do seu impacto no Desenvolvimento
local, através da CPD.

Resultados Esperados
– Associações da sociedade civil sensibilizadas e capa
citadas para apoiar, observar e reportar a CPD aplicadas no ter
reno;
– Núcleo de trabalho (watchdog) criado;
– Opinião pública – cidadãos cabo‑verdianos – com consciência
crítica em relação à problemática da CPD;
– Assembleia Nacional e Assembleias Municipais sensibilizadas
para a importância da CPD para a eficácia da APD.

Orçamento: € 250.110,00
	Cofinanciamento: União Europeia e Camões – Instituto
da Cooperação e da Língua, I.P.
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projeto – sociedade civil cabo‑verdiana – e esta‑
belecimento de parcerias locais. Foram definidos
os critérios essenciais a serem correspondidos
pelos técnicos das associações que participaram
nas formações e que, posteriormente, se torna‑
ram os membros e dinamizadores dos grupos de
trabalho de análise da Coerência das Políticas a
nível nacional;

• Elaboração do programa de formação com
base nas necessidades identificadas e nos resul‑
tados a atingir: (i) reforço das competências dos
técnicos enquanto futuros dinamizadores e mul‑
tiplicadores da Coerência das Politicas para o
Desenvolvimento, visto ser um tema inovador e
ainda sem bases de trabalho em Cabo Verde; (ii)
enquadramento da cooperação internacional de
forma geral e específica de Cabo Verde, Eficácia
da Ajuda e do Desenvolvimento; e (iii) como tra‑
balhar a CPD de forma prática e simulação de
análise de estudos de caso;

• Definição dos 3 temas a desenvolver no
âmbito dos estudos de caso (pescas, agricultura
e ambiente) pelo grupo de trabalho e criação dos
esboços para a newsletter a editar após o 1º
ano, assim como os menus do website do pro‑
jeto (www.coerenciacv.org);

• 2º ano: aprofundamento dos conhecimentos
do grupo de trabalho sobre CPD e das parcerias
com outros atores da sociedade civil, os municí‑
pios e a Assembleia Nacional. No final do ano
realizou‑se o 1º workshop com os deputados; >

Factos e Números globais

8 workshops dirigidos ao grupo de trabalho
e 3 workshops dirigidos aos deputados
realizados
20 técnicos de ONG e 3 técnicos da
Plataforma das ONG de Cabo Verde
formados

12 encontros com os media cabo‑verdianos
e com a comunidade realizados

1 website criado e atualizado com materiais
informativos e formativos

24 newsletters divulgadas e publicadas
2 estudos de caso sobre Pesca e Agricultura
publicados e 1 estudo de caso sobre
Ambiente elaborado

• Realização de 2 encontros de formação/coorde‑
nação do grupo de trabalho de forma a melhor per‑
cecionar as necessidades e os obstáculos ao
trabalho a desenvolver e pensar nas ferramentas
necessárias para melhor abordarem as suas comu‑
nidades. Foram criados grupos de trabalho para os
3 temas específicos a desenvolver: pescas, agricul‑
tura e ambiente. Iniciaram‑se os encontros locais de
sensibilização, tendo os jornalistas sido o primeiro
grupo‑alvo;

1 manual de Coerência das Políticas para
o Desenvolvimento – Cabo Verde publicado
e disponível online

12 artigos de opinião publicados em jornais
nacionais e internacionais

2 eventos públicos dirigidos aos deputados
municipais e nacionais realizados

• 3º e 4ª ano: dinamização do grupo de trabalho,
reforço das atividades junto dos deputados munici‑
pais e nacionais, assim como das atividades junto da
sociedade civil em geral;

• Produção de conteúdos informativos e formativos,
tais
comoe 24
newsletters, 3 estudos de caso e 1
Factos
Números
Manual de Coerência de Políticas para o Desenvol‑
vimento
– Cabo Verde, entre outros, que se encon‑
74 missões
tram disponíveis no website do projeto;
• Reestruturação do website do projeto, que se
encontra em permanente atualização, estando pre‑
visto que se torne num futuro Observatório da CPD;

• Ao longo dos 42 meses de implementação do pro‑
jeto foram criadas as bases para uma nova aborda‑
gem das problemáticas do Desenvolvimento, através
da introdução da metodologia da CPD. Tal implica a
dinamização dos diversos atores do Desenvolvi‑
mento e uma análise e trabalho conjunto na redução
das incoerências e na promoção de um Desenvolvi‑
mento mais sustentável e equitativo.
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ASSISTÊNCIA TÉCNICA E REFORÇO DAS COMPETÊNCIAS
DA HASATIL E DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL
DE DESENVOLVIMENTO RURAL EM TIMOR‑LESTE
Atividades Globais

MAR
JAN 2000
2012 –– DEZ
MAR2000
2015
ODM
1

ODM
8

ERRADICAR A
POBREZA EXTREMA
E A FOME

DESENVOLVER UMA
PARCERIA GLOBAL PARA
O DESENVOLVIMENTO

timor-leste

Beneficiários
Diretos: HASATIL – Rede de Agricultura Sustentável; 12
Organizações da Sociedade Civil de Desenvolvimento Rural
(cobertura nacional); Ministério da Agricultura e Pescas; Direção
Nacional de Desenvolvimento Rural, administrações distritais e
FONGTIL – Fórum ONG Timor‑Leste.
Indiretos: comunidades rurais dos 13 distritos, aproximadamente
77% da população.

Objetivos
Geral: contribuir para a redução da pobreza e construção
da paz nas áreas rurais em Timor‑Leste.
Específico: reforçar as relações de colaboração entre Atores Não
Estatais e Estatais nas áreas de Desenvolvimento Rural em Timor
‑Leste.

Resultados Esperados
– Visão estratégica, gestão técnica e financeira, capaci
dade de representação, monitorização, avaliação, governação
interna e accountability, assim como outras funções e capacida
des institucionais da HASATIL e das suas Organizações da Socie
dade Civil (OSC) membros reforçadas;
– Discussão inclusiva, formulação de políticas, enquadramento
legal e iniciativas de advocacy entre os membros da HASATIL e
as autoridades centrais/locais promovidas;
– Atividades descentralizadas das OSC nas áreas da educação
cívica, emprego, geração de rendimento e serviços comunitários
implementadas.

Orçamento: € 1.565.187,00
	Cofinanciamento: União Europeia e Camões – Instituto
da Cooperação e da Língua, I.P.
Entidade Associada: Ministério da Agricultura e Pescas
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• Elaboração de 1 estudo de diagnóstico na fase
inicial do projeto sobre a Rede HASATIL: muitos
dos seus membros estavam inativos ou desapa‑
receram e concentravam‑se sobretudo em Díli.
Com o projeto, a HASATIL ganhou uma dimensão
nacional e em cada distrito foi selecionada e
beneficiada uma organização membro que assu‑
miu o papel de ponto‑focal (antena) da Rede;
• Implementação de 1 Programa de Capacita‑
ção Comum e Individual, tendo sido realizados
11 módulos de formação em sala e garantido o
apoio individualizado a cada antena da Rede. O
referido eixo de formação permitiu consolidar
conhecimentos e métodos de trabalho;
• Capacitação organizacional e técnica de 15
organizações da sociedade civil rurais, que têm
agora um plano estratégico estruturado, um
plano de ação claro e importantes ferramentas
de comunicação, que poderão apoiá‑las no esta‑
belecimento de novas parcerias;

• Reforço institucional da Rede com (i) o apoio
à realização de Assembleias Gerais de Membros;
(ii) a capacitação em movimento associativo e
representação institucional, aproximando os
membros da Rede ao seu secretariado, em Díli e
(iii) a produção de documentos técnicos de refe‑
rência e a auscultação alargada de membros,
potenciando o posicionamento da HASATIL face
a temas de interesse nacional, como a revisão da
Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutri‑
cional; o funcionamento do Conselho Nacional
Interministerial de Segurança Alimentar e o Pro‑
>
grama Fome Zero;

• Melhoria das relações de colaboração entre a
HASATIL e os organismos estatais e nãoestatais
através do aumento dos canais de comunicação e
partilha de informação entre a HASATIL e diversos
intervenientes nacionais e internacionais, destacando
‑se o convite endereçado à HASATIL para ter assento
permanente no secretariado da KONSANTIL (Conse‑
lho de Segurança Alimentar de Timor-Leste);
• Promoção de momentos de debate e concertação
entre a sociedade civil e o Governo timorense com
enfoque na promoção da Segurança e Soberania Ali‑
mentar e Nutricional, destacando‑se (i) a realização
de 1 Seminário Internacional, aquando da Cimeira da
CPLP, em Díli; (ii) a exposição do trabalho dos mem‑
bros da HASATIL, em Díli, trazendo à capital novos
produtos e experiências de trabalho e (iii) o apoio
transversal a uma maior articulação entre os membros
da HASATIL nos distritos e as Direções Distritais do
Ministério da Agricultura e Pescas;
Factos e Números globais

11 módulos do Plano de Formação
Transversal realizados, com uma média de
25 participantes por módulo

12 ONG a beneficiar do Programa de
Acompanhamento Individual (formação em
elaboração de planos estratégicos, análise
SWOT interna e apoio à revisão ou elaboração
de planos estratégicos)
12 sedes de membros da HASATIL nos
12 distritos nacionais e a sede da HASATIL,
em Díli, reabilitadas e equipadas

15 workshops sobre o processo de
descentralização conduzidos nos 13 distritos
Factos
e Números
nacionais
com mais de 1.500 participantes
missões nacionais e 2 intercâmbios
774intercâmbios
internacionais promovidos

13 projetos implementados por 12 membros
da HASATIL e pela própria Rede
11 fichas temáticas, 4 pacotes de informação
e 5 filmes temáticos produzidos como
ferramentas de advocacia, posicionamento
institucional e de disseminação de informação
junto dos membros da Rede e das
comunidades com as quais trabalha

• Realização de 2 intercâmbios internacionais que
encorajaram a assinatura de novos acordos e com‑
promissos com organizações congéneres da Indoné‑
sia e da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
(CPLP);

• Realização de 7 intercâmbios nacionais que refor‑
çaram o trabalho em rede e a partilha de experiências
entre o secretariado, o comité de gestão e os mem‑
bros da Rede HASATIL;

• Apoio à conceção de suportes de informação e
comunicação temáticos, que já promoveram e que se
espera que continuem a promover momentos de par‑
tilha e sensibilização junto de um público mais alar‑
gado;

• Melhoria significativa das condições de trabalho da
HASATIL e das suas antenas: reabilitação e equipa‑
mento de sedes, melhores recursos operacionais e
materiais e aumento e melhoria da capacidade de
resposta às necessidades e expetativas das comuni‑
dades rurais;

• Financiamento e apoio à implementação de 13
projetos de desenvolvimento local, a nível nacional.
Este apoio permitiu às organizações beneficiárias pôr
em prática as técnicas e conhecimentos adquiridos e
consolidados ao longo do programa de formação do
projeto e potenciar a criação de novas atividades
geradoras de rendimento que representam importan‑
tes medidas de sustentabilidade financeira e técnica
para estas organizações.
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Sustentabilidade Ambiental

Wangari Maathai1 disse “daqui a algumas décadas, a relação entre o meio ambiente,
os recursos e os conflitos será tão óbvia como a ligação que vemos atualmente
entre os direitos humanos, a democracia e a paz”. Atuar ao nível da sustentabilidade
ambiental é garantir, a médio e longo prazo, um planeta com condições para man‑
ter a vida em todas as suas formas, inclusive a humana, assegurando água potável
para todos, biodiversidade e felicidade para as próximas gerações. O ano de 2015
foi um marco assinalável devido à definição dos 17 Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS). A nova agenda de ação até 2030 visa, em síntese, acabar com
a pobreza, promover o bem‑estar de todos e proteger o ambiente enquanto combate
as alterações climáticas.
Se nos Objetivos do Milénio (ODM), o Objetivo número 7 integrava a sustentabilidade
ambiental através de quatro metas (duas relacionadas com os recursos ambientais
e a biodiversidade e duas relacionadas com a água e o saneamento básico e a
melhoria das condições de vida das populações urbanas em assentamentos pre‑
cários), nos ODS, a sustentabilidade ambiental está plasmada em vários objetivos.
O Objetivo 6, por exemplo, tem como meta alcançar o acesso universal e equitativo
a água potável, prevendo, até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene
adequados e equitativos para todos, melhorar a qualidade da água, aumentar a
reciclagem/reutilização e fortalecer a participação das comunidades locais para
melhorar a gestão da água, entre outros. Com efeito, 650 milhões de pessoas enfren‑
tam desafios diários para aceder a água potável. Para garantir o seu acesso é
necessário dispor de um sistema de abastecimento de águas, rede de distribuição
e mecanismos de gestão para esta prestação de serviços.
Em 2015, concluímos o projeto Gestão Comunitária de Chafarizes em Angola, que
apoiou a mobilização da comunidade local, organizada através de oito associações
de moradores, para a gestão de 92 chafarizes, em parceria com a Administração
Municipal e as respetivas comunas. Destacamos, assim, as reuniões de coordena‑
ção entre todos os atores envolvidos: administração local, fornecedor de água e
consumidores; as ações de formação para a consolidação do modelo; as quatro
lojas comunitárias para apoio à sustentabilidade das associações de moradores; as
palestras e as sessões de teatro sobre saúde, higiene e ambiente, com 24 mil bene‑
ficiários diretos; os mais de uma dezena de tanques cisterna instalados nas escolas;
os mais de 100 contentores de lixo e um plano de recolha operacionalizado entre
as escolas e o município, que permitiu melhorar a higiene destes espaços; e as
ações de sensibilização junto de escolas e centros de saúde, na comunidade, sobre
reciclagem, gestão de resíduos, higiene e ambiente, visando promover uma atitude
cívica ambientalmente sustentável.

1 Wangari Maathai, Prémio Nobel da Paz, 2004.

Parceiros
Governo Provincial de
Luanda, Administração
Municipal do Cazenga
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Gestão Comunitária de Chafarizes na Comuna
do Cazenga e consolidação na Comuna do Tala‑Hady
– Município do Cazenga, Luanda
Atividades Globais

JAN
FEV 2013
2000 – JUL
DEZ 2015
2000

• Apoio à reconstituição de 5 AMOGEC:
construção de sedes, apoio com materiais
para o seu funcionamento e legalização;

ODM
7

ASSEGURAR A
SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL

angola
Angola – Província de
Luanda – Município do
Cazenga – Comunas de
Tala-Hady e Cazenga
Popular

Beneficiários
Diretos: 5 Associações de Moradores para a Gestão de
Chafarizes Comunitários (AMOGEC) no Cazenga Popular, num
total de 5 dirigentes e 62 zeladores; 3 AMOGEC em Tala Hady,
num total de 3 dirigentes e 30 zeladores; elementos responsáveis
pelo abastecimento de água na Comuna do Cazenga Popular e
em Tala‑Hady (mulheres e jovens), correspondendo a aproxima
damente 180.000 pessoas; 16 escolas em Tala‑Hady e no
Cazenga (mais de 24.000 pessoas).
Indiretos: 1.349.000 habitantes de Hoji Ya Henda (3ª comuna do
município do Cazenga) e a Empresa Pública de Águas de Luanda,
EPAL.

Objetivos
Geral: melhorar a sustentabilidade ambiental contribuindo
para a melhoria do abastecimento de água potável em bairros
periurbanos da cidade de Luanda.
Específico: garantir a implementação do Novo Modelo de Ges
tão Comunitária de Chafarizes (NMGCC) na Comuna do Cazenga
Popular, melhorando a eficiência e eficácia da prestação de ser
viços por parte das AMOGEC.

Resultados Esperados
– Diagnóstico à situação das AMOGEC e acesso a pon
tos de água no Cazenga Popular e em Tala‑Hady realizado;

• Operacionalização de 62 chafarizes nas 5
AMOGEC da Comuna do Cazenga Popular apoia‑
das;

• Operacionalização de 30 chafarizes nas 8
AMOGEC da Comuna de Tala‑Hady apoiadas;

• Promoção de 136 reuniões de coordenação
entre a administração local (comunal e munici‑
pal), o fornecedor de água (EPAL Luanda, E.P.) e
a comunidade (moradores e consumidores de
água) e outros atores;

• Constituição de 5 AMOGEC no Cazenga
Popular e nomeação do presidente, dos zelado‑
res e elaboração do diagnóstico a todos os cha‑
farizes existentes: foram identificados os 30
melhores chafarizes na comuna de Tala‑Hady e
selecionadas 3 AMOGEC;

• Assistência técnica às 8 AMOGEC, respon‑
dendo à administração comunal respetiva, e con‑
ceção de um plano de formação para os
dirigentes das AMOGEC e zeladores. Com este
plano de formação pretendeu‑se que os dirigen‑
tes das AMOGEC sejam formadores de zeladores
para a sustentação do modelo;
• Realização de formações em sala destinadas
aos dirigentes das AMOGEC: 28 dias, 83 horas
de formação e uma média de 7 participantes; >

– Programa de apoio à constituição e assistência técnica de
AMOGEC definido e operacionalizado;
– 12 a 14 AMOGEC apoiadas e consolidadas no Cazenga Popu
lar e em Tala‑Hady;
– População mais informada em matéria de higiene pública e
sensibilizada para o NMGCC;
– Recolha de lixo e acesso a água nas escolas e chafarizes em
Tala‑Hady melhorada.

Orçamento: € 975.560,99
	Cofinanciamento: União Europeia e Camões – Instituto
da Cooperação e da Língua, I.P.
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• Realização de 16 ações de formação em sala diri‑
gidas aos zeladores dos chafarizes: 32 horas de for‑
mação e uma média de 23 participantes por ação;
• Desenvolvimento de ferramentas para a gestão de
chafarizes para as AMOGEC e para os zeladores, tais
como sistemas de registos dos consumos de água e
respetivas receitas e disponibilização de 2 manuais
de formação;
• Assistência técnica diária junto dos chafarizes,
complementada com ações de sensibilização junto
da comunidade, nomeadamente dos consumidores.
A par dos pontos de água, as escolas e os centros
de saúde beneficiaram de um programa de sensibili‑
zação e informação sobre saúde pessoal, pública e
ambiental. No total, realizaram‑se 253 palestras e 54
sessões de teatro abrangendo diretamente mais de
24.000 pessoas;

• Apoio à reabilitação e melhoria de 92 chafarizes
(incluindo gradeamento para proteção);

• Apoio ao lançamento de 4 lojas AMOGEC que
comercializam produtos relacionados com o forneci‑
mento de água, higiene e saneamento e promoção
de 21 ações de formação sobre gestão de lojas, num
total de 46 horas;

• Elaboração de diversos instrumentos de comuni‑
cação: programas de rádio, cartazes, canetas, mochi‑
las, réguas, etc., com mensagens sobre saúde
pública (dengue, malária, diarreia), ambiental (deitar o
lixo no lixo, reciclagem, saneamento, limpeza dos
chafarizes) e gestão de conflitos (organização e reco‑
lha de água nos chafarizes);
• Promoção de uma ação concertada com as esco‑
las e a administração local de instalação de depósitos
de lixo para reduzir o despejo a céu aberto como prá‑
tica nociva para a saúde humana e do meio ambiente,
com a instalação de 130 unidades de lixo (contento‑
res de 240 litros e de 1.100 litros, respetivamente);
• Introdução de tanques cisterna em 15 escolas do
município e apoio ao fornecimento direto com mais
de 201.000 litros de água.

Factos e Números globais

136 reuniões de coordenação

161 horas de formação em sala 5 programas de rádio

entre associações, zeladores,
administração comunal, escolas
e comunidade realizadas

a dirigentes de AMOGEC,
zeladores e gestores de lojas

1 diagnóstico inicial de
chafarizes (atualizado
regularmente) realizado

distribuídos

1 estudo final de avaliação

em funcionamento

de impactos realizado

253 palestras e 54 sessões de

92 chafarizes reabilitados,

teatro para informação e
sensibilização sobre saúde
pessoal, pública e ambiental,
abrangendo + 24.000
beneficiários diretos

pintados e protegidos

8 AMOGEC apoiadas, das quais
5 foram constituídas de raiz
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2 manuais de formação
publicados e 300 exemplares
4 lojas de AMOGEC criadas e

produzidos e disponibilizados

130 contentores de lixo
instalados em
24 locais públicos
15 tanques cisterna para
abastecimento de água nas
escolas construídos e em
funcionamento

201.000 litros de água
disponibilizados às escolas

Identidade Cultural

A preservação da identidade cultural norteia a intervenção do IMVF em todos os
países e áreas em que atua. Com efeito, concebemos o Desenvolvimento como um
processo cujo sucesso e sustentabilidade depende do reconhecimento e da valo‑
rização das identidades culturais, fazendo destas simultaneamente espaço de diá‑
logo, de transformação e de inovação.
Mais do que simplesmente algo a preservar, a cultura é um importante recurso a
mobilizar para qualquer ação de Desenvolvimento, local ou nacional. Por este
motivo, privilegiamos processos de Desenvolvimento participativos. Consideramos
que o envolvimento de atores locais promove a apropriação das ações pelas popu‑
lações e contribui para a sustentabilidade dos resultados alcançados.
Na Guiné‑Bissau, desde 2009, em parceria com ONG Tiniguena, temos vindo a
implementar um modelo de ação em que o Desenvolvimento económico assenta
na preservação do património cultural e dos recursos naturais. Numa das zonas
centrais da Reserva da Biosfera do Arquipélago de Bolama-Bijagós, a Área Marinha
Protegida Comunitária das ilhas Urok, a governação participativa tem permitido a
implementação de modelos de gestão e de fiscalização dos recursos que procuram
assegurar a viabilidade económica das produções locais e a manutenção de práti‑
cas culturais, como as que se consubstanciam nas cerimónias matrimoniais ou de
Carnaval.
Esperamos que o projeto Bemba di Vida! Acão Cívica para o Resgate e Valorização
de um Património da Humanidade, promovendo a preservação e sustentabilidade
dos recursos materiais e imateriais, contribua para o reconhecimento do Arquipélago
de Bolama‑Bijagós como Património Natural da Humanidade pela UNESCO.
Nos próximos anos continuaremos a nossa intervenção nas ilhas Urok e confiamos
que o modelo de gestão aqui implementado pode servir de inspiração para outros
contextos e para novos projetos.

Parceiros
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BIJAGÓS, BEMBA DI VIDA! AÇÃO CÍVICA PARA O RESGATE
E VALORIZAÇÃO DE UM PATRIMÓNIO DA HUMANIDADE
Atividades em 2015

JAN 2000
2013 –- MAI
DEZ 2016
2000
ODM
1

ODM
7

ERRADICAR A
POBREZA EXTREMA
E A FOME

ASSEGURAR A
SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL

• A valorização da cultura e do património bijagó

Guiné
‑Bissau

Beneficiários
Diretos: 200 produtores envolvidos nas unidades de
produção da marca “Produtos da Terra e do Mar”; 200 produto
res envolvidos nas atividades de apoio à economia local; 8 orga
nizações que integram o grupo de trabalho sobre valorização de
produtos da terra; estruturas de governação da Área Marinha
Protegida Comunitária (AMPC), abrangendo 100 pessoas; 300
jovens envolvidos nas atividades culturais e de produção de
conhecimento; e 200 alunos das escolas das AMPC.
Indiretos: 34.000 habitantes da Reserva da Biosfera do Arqui
pélago de Bolama‑Bijagós (RBABB).

Objetivos
Geral: contribuir para a maior apropriação pelas comu
nidades locais do processo de conservação e Desenvolvimento
durável da RBABB e atrair investimentos sustentáveis para o
arquipélago.
Específico: valorização do património da RBABB como forma
de promover o Desenvolvimento integrado e durável da região e
do país.

Resultados Esperados
– Património histórico, cultural e tradicional resgatado e
promovido;
– Produtos da biodiversidade valorizados;
– Processos de governação participativa de recursos e espaços
naturais reforçados.

Orçamento: € 858.240,15
Financiamento: União Europeia e Camões – Instituto
da Cooperação e da Língua, I.P.

48

é transversal a todas as atividades. Em 2015, o
projeto promoveu a sistematização do conheci‑
mento através de 3 estudos na área cultural e
patrimonial e de 1 estudo na área económica;

• Preparação da edição de 1 estudo sobre o
património arquitetónico do arquipélago dos Bija‑
gós, o qual será brevemente publicado. Os mais
recentes estudos de investigação nesta temática
incidem sobre aspetos antropológicos e sociais
do arquipélago, detendo pouca informação sobre
as questões arquitetónicas e urbanísticas. O
arquipélago dos Bijagós é um objeto de estudo
com potencial de conhecimento e descoberta,
revelando concomitantemente a vulnerabilidade
do seu património material. Este estudo visa a
salvaguarda do património material e imaterial da
RBAAB e apoia a definição de políticas e estra‑
tégias de desenvolvimento regional, políticas
de qualificação e reabilitação do património,
indicando medidas de gestão e salvaguarda.
Pretende‑se que o estudo seja o dossiê de can‑
didatura do arquipélago dos Bijagós ao Sítio do
Património Natural e Cultural Mundial da UNESCO
e que, simultaneamente, oriente o Governo regio‑
nal na procura de financiamentos internacionais
para uma intervenção na recuperação de alguns
>
edifícios basilares no património local;

• Produção e em fase de edição final do estudo “Um
olhar sobre os sítios sagrados no arquipélago dos
Bijagós”, que incide sobre os espaços cruciais à vida
social e reflete sobre a sobrevivência da própria cul‑
tura, recursos e ecossistemas. Este estudo propõe (i)
uma análise sobre o universo e as práticas sociocul‑
turais dos Bijagós na perspetiva dos impactos no
desenvolvimento social e económico do arquipélago
e das ilhas; (ii) reforçar o capital de conhecimento
acerca dos processos que se afiguram importantes
para a compreensão das interações múltiplas entre
os aspetos espirituais conexos e as dimensões social,
cultural, ambiental e económica da sociedade Bijagó;
e (iii) contribuir com propostas de medidas de preser‑
vação e proteção dos sítios e do sagrado, inscritas
num enquadramento social e jurídico apropriado;

• Valorização da produção local promovida através
de 3 momentos distintos: (i) 1 missão de estudo das
potencialidades dos produtos locais, com enfoque no
mel, flor de sal e malagueta, da qual resultou 1 estudo
económico para a valorização destes produtos; (ii)
reforço da capacidade de processamento de produ‑
tos através da definição e aquisição de equipamentos
de transformação e comercialização de produtos
locais. Refeita a imagética e adquiridas embalagens
para o escoamento dos produtos; construção de 1
unidade de processamento para valorização e comér‑
cio dos produtos; e (iii) promoção da marca “Urok,
Produtos da Terra e do Mar”, como selo identitário
dos produtos Bijagós, e iniciado um caminho para a
certificação de origem de produtos locais, com uma
marca única.

• Em fase de finalização da edição do “Inventário
sobre Artesanato, Dança e Cantiga Bijagó nas 3 AMP
da RBABB”. Como se diz na Guiné, os Bijagós (junta‑
mente com os Nalus) são os melhores criadores de
artesanato do país. O artesanato Bijagó tem profunda
dimensão artístico‑cultural e caraterísticas peculiares
no domínio sociorreligioso. Este trabalho procurou (i)
resgatar o registo de experiência da memória artesa‑
nal Bijagó e (ii) dar a conhecer um conjunto de saberes
e valores associados que explicam a relação multidi‑
mensional que a sociedade procura estabelecer con‑
sigo, com o ambiente e com o outro (“ôxibago”);
• Visita do atual Embaixador da Delegação da União
Europeia na Guiné‑Bissau, em maio, ao projeto, uma
oportunidade única para demonstrar o trabalho que
tem vindo a ser realizado nesta região;
Factos e Números

1 estudo sobre “O património
arquitetónico do arquipélago
dos Bijagós” elaborado e em
fase de publicação
1 estudo sobre “O inventário
sobre artesanato, dança e
cantiga Bijagó nas 3 AMP da
RBABB” elaborado e a aguardar
publicação em formato digital

1 estudo com o título “Um olhar
sobre os sítios sagrados no
arquipélago dos Bijagós”
elaborado e em fase de
publicação

1 unidade de processamento
dos produtos – mel, flor de sal
e malagueta – construída

1 estudo sobre “Produtos
locais das ilhas Urok, estudo
de viabilidade comercial”
elaborado e a aguardar
publicação em formato digital

10.º Fórum Anual dos Jovens

1 estudo de imagem para a

2º Plano de Gestão Urok

marca “Urok, Produtos da
Terra e do Mar” com a
impressão de rótulos para o
mel, malagueta e flor de sal
realizado

finalizado e aprovado e
atualização do regulamento
interno da área protegida, com
a inclusão da gestão
dos recursos da parte terrestre

14.ª Assembleia Geral anual

40 missões de fiscalização

da AMPC realizada, momento
máximo de expressão da
funcionalidade da gestão
e governação partilhada dos
recursos de Urok

participativa da AMPC e
1 missão conjunta com o
Serviço de Fiscalização e
Controlo das Atividades das
Pescas da Guiné‑Bissau
(FISCAP) realizadas

de Urok realizado, o mais
importante momento de
reflexão juvenil,
na área protegida de Urok
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Cidadania Global

2015 foi um marco na Agenda Internacional de Desenvolvimento. As palavras con‑
tidas na nova Agenda do Desenvolvimento são o reflexo de alguns dos valores
promovidos pela Educação para a Cidadania Global, nomeadamente Justiça, Par‑
ticipação Democrática, Questionamento, Diversidade, Empatia e Solidariedade.
Conscientes de que os projetos promovidos na área da Educação para a Cidada‑
nia Global assumem especial importância para a compreensão, análise e tomada
de decisão sobre as principais temáticas do Desenvolvimento, os projetos promo‑
vidos pelo IMVF, em estreita colaboração com parceiros nacionais e europeus,
assentaram nos quatro eixos do Desenvolvimento sustentável: social, ambiental,
económico e cultural.
Desenvolvendo estratégias transversais capazes de dar respostas eficazes, criativas
e orientadoras para a adoção de um estilo de vida mais justo e inclusivo, fomos
capazes de procurar consensos, renovar parcerias, aprender, melhorar, refletir e
inovar.
Consolidámos projetos e abraçamos outros, conscientes de que trabalhar numa
rede alargada de mais de 70 parceiros exigiria dar uma resposta coerente, alinhada
com os valores que acreditamos e defendemos e, simultaneamente, dar resposta
aos beneficiários dos projetos que connosco caminham para um mundo mais justo,
digno, inclusivo e sustentável.
A Educação para a Cidadania Global é um processo, e é neste processo que nos
situamos. Um processo de pessoas para pessoas e com as pessoas. Os projetos
apresentados nas próximas páginas são o reflexo de um trabalho de equipa entre
implementadores, financiadores e beneficiários. Só assim consideramos ser possí‑
vel trabalhar de forma eficaz para aquela que é a nossa prioridade: a justiça social.

Parceiros

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ – NGO
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DESAFIAR A CRISE – PROMOVER A JUSTIÇA GLOBAL
E O ENVOLVIMENTO DOS CIDADÃOS EM TEMPOS DE INCERTEZA
ABR 2013 – MAR 2016
ODM
8

Portugal

DESENVOLVER UMA
PARCERIA GLOBAL PARA
O DESENVOLVIMENTO

Atividades em 2015

• Desenvolvimento e implementação, em con‑
junto com os Jovens Embaixadores da Justiça
Social Global dos 6 países, de 1 campanha de
sensibilização e advocacy com o mote: “Muda a
Economia: Pensa Social!”;

• Participação e apresentação da campanha
Parceria Europeia:
Eslovénia, Espanha,
Grécia, Irlanda e Itália

Beneficiários
Diretos: 3.600 jovens adultos cidadãos da União Euro
peia; 20 técnicos das Organizações Não Governamentais para o
Desenvolvimento (ONGD); 15 jornalistas e 270 decisores políticos.

Objetivos
Geral: contribuir para um mundo mais justo e sustentável
através da sensibilização e do empoderamento dos cidadãos
europeus como defensores do Desenvolvimento global.
Específico: envolver os cidadãos dos países altamente endivi
dados na compreensão da interdependência dos assuntos de
justiça social nacionais e internacionais e no apoio ao fortaleci
mento das políticas de Desenvolvimento, apesar das medidas de
austeridade aplicadas a nível nacional.

Resultados Esperados:
– Pelo menos 1.200 jovens adultos, envolvidos em assun
tos de justiça local, recebem mais informação e apoiam a dimen
são global e europeia dos assuntos de justiça domésticos, e são
criados espaços para o debate crítico nas ligações globais‑locais;
– Pelo menos 60 atores das Organizações da Sociedade Civil
(OSC) nos países parceiros da União Europeia são capacitados
para serem capazes de realçar as interdependências entre assun
tos de justiça locais e globais;
– 330 pessoas responsáveis pela cobertura mediática dos temas
de justiça doméstica e crises da dívida têm uma perspetiva mais
global dos temas;

“Muda a Economia: Pensa Social!” em diversos
eventos de Economia Social e de Economia Soli‑
dária a nível nacional e internacional, nomeada‑
mente:
– I Fórum de Finanças Éticas e Solidárias,
Porto, 16 e 17 de janeiro;
– Evento sobre Economia Social e Solidária,
organizado pelo grupo GUE/NL no Parlamento
Europeu, Bruxelas, 26 de fevereiro;
– Fórum de Economia Social e Empreendedo‑
rismo, Lisboa, 5 de junho;
– Encontro com a Embaixadora do Ano Euro‑
peu do Desenvolvimento, Cláudia Semedo,
“Crescimento Sustentável, Empresas e Em
prego Digno”, Lisboa, 1 de junho;
– I Encontro Nacional Cooperativo “Ritmos de
Mudança”, Abrantes, 3 a 5 de julho;
– Conferência Internacional do Centre Interna‑
tional de Recherches et d’Information sur
l’Economie Publique, Sociale et Coopérative
(CIRIEC), Lisboa, 15 a 18 de julho (2 Bolsas
Caixa de Crédito Agrícola);
– Colóquio “Economia Social: a riqueza da
diversidade. Conceitos e Práticas”, Porto, 10
>
e 11 de setembro.

– Os decisores políticos a nível europeu são influenciados através
da rede “Jovens Europeus para a Mudança” e a Iniciativa de
Cidadania Europeia é apresentada à Comissão Europeia;
– Um sistema eficiente de gestão, acompanhamento, avaliação e
controlo financeiro do projeto é implementado.

Orçamento: € 170.370,00
	Cofinanciamento: União Europeia, Camões – Instituto
da Cooperação e da Língua, I.P e Action 2015.
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(www.challengingthecrisis.com/pt), disponível em 6
línguas, e que, desde agosto de 2015, contou com
mais de 7.000 visitas;

forma online que permite a criação de redes sociais
personalizadas – e de um grupo de facebook, no qual
os jovens participantes dos diversos países debatem
vários tópicos relacionados com os projetos;

• Produção de 4 newsletters informativas sobre a

• Participação na “DEAR Cluster Meeting”, organi‑

campanha e o projeto;

zada pela “DEAR Support Team” da Comissão Euro‑
peia, que reuniu projetos de Educação para a
Cidadania Global financiados pela Comissão sobre
economia e finanças éticas e em que o projeto foi
considerado como inovador (Dublin, 9 e 10 de
dezembro);

• Construção e atualização do website do projeto

• Dinamização de uma petição que pretende colocar
a Economia Social e a Economia Solidária no centro
da agenda política e económica da União Europeia
e estados‑membros e designar 2018 como Ano Euro‑
peu da Economia Social e da Economia Solidária. A
petição recolheu, em 2015, 3.487 assinaturas nos 6
países onde o projeto é implementado;

• Produção de vários materiais informativos sobre
Economia Social e Economia Solidária e da anima‑
ção “Uma história sobre Economia Social e Econo‑
mia Solidária”, disponível no canal de youtube do
IMVF e que, em 2015, contou com 380 visualizações;

• Envolvimento de 4 eurodeputados (Carlos Coelho
– Aliança Portugal; João Ferreira – CDU; Liliana
Rodrigues – PS; Marisa Matias – BE) no projeto, atra‑
vés de reuniões e de troca de e‑mails com os Jovens
Embaixadores da Justiça Social Global;

• Reunião com representante do Centro Norte‑Sul
do Conselho da Europa para apresentar o projeto;

• Apresentação do sistema de monitorização e ava‑
liação do projeto nas IV Jornadas de Educação para
o Desenvolvimento (Lisboa, 29 de abril);

• Apresentação do projeto como prática de Educa‑
ção para a Cidadania Global em vários eventos inter‑
nacionais:
– Conferência Anual da One World Network (Eine
Welt Net), Munster, Alemanha, 13 e 14 de março;
– DEAR Fair, organizada pela Comissão Europeia,
Bruxelas, Bélgica, 22 e 23 de outubro;
– Congresso de Educação Global do Centro
Norte‑Sul do Conselho da Europa, Zagreb, Croá‑
cia, 28 e 29 de novembro.

• Organização do evento “Light the Way – Portugal”,
no âmbito da coligação internacional Action 2015. O
evento contou com a participação de mais de 240
pessoas que deixaram o seu desejo para o mundo
em 2030 no mural criado para o efeito. O evento con‑
tou com o apoio em Portugal da Câmara Municipal
de Lisboa, do UNRIC – Centro Regional de Informa‑
ção das Nações Unidas, do Centro de Informação
Europeia Jacques Delors (CIEJD) e da Plataforma
Portuguesa das ONGD;

• Dinamização de 3 reuniões presenciais com os 16
Jovens Embaixadores da Justiça Social Global;

• Dinamização da plataforma NING – uma plata‑

• Participação de 1 dos Jovens Embaixadores da
Justiça Social Global na formação “Acima da Média”,
organizada pela Associação PAR e pelo CIDAC, Lou‑
rinhã, 15 a 18 de outubro;
• Participação em 2 reuniões de parceiros (Lisboa,
junho; Dublin, dezembro);

• Realização de 13 reuniões via webex de monitori‑
zação e planeamento das atividades previstas no
projeto.

Factos e Números

7 parceiros envolvidos em
6 países

3.487 assinaturas recolhidas
para a petição

4 newsletters informativas

2 reuniões de parceiros

750 postais informativos sobre
Economia Social e Economia
Social distribuídos

4 eurodeputados informados
sobre o projeto

realizadas

16 Jovens Embaixadores
envolvidos na implementação
de todas as atividades
Participação em 12 eventos
para apresentação do projeto
e da campanha
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380 visualizações da
animação “Uma história sobre
Economia Social e Economia
Solidária”

+ de 7.000 visitas ao
website do projeto

disseminadas

+ de 240 desejos para o
mundo em 2030 escritos no
mural do evento “Light the Way
– Portugal”
13 reuniões via webex
realizadas com a duração de
+ de 2.300 minutos

DESPERTAR PARA A EDUCAÇÃO GLOBAL – REFORÇAR
AS COMPETÊNCIAS DOS MEMBROS DAS ORGANIZAÇÕES
DA SOCIEDADE CIVIL EUROPEIAS
ABR 2013 – MAR 2016
ODM
8

Portugal

DESENVOLVER UMA
PARCERIA GLOBAL PARA
O DESENVOLVIMENTO

Parceria Europeia:
Alemanha e Roménia

Beneficiários
Diretos: 50 membros das Organizações da Sociedade
Civil (OSC) e 400 OSC.

Objetivos
Geral: contribuir para uma melhoria na qualidade da
Educação Global na Educação Não Formal através do reforço de
competências, conhecimentos e da compreensão da teoria e
prática da Educação Global; contribuir para um aumento do
número de multiplicadores da Educação Global na Europa; con
tribuir para o envolvimento ativo dos cidadãos europeus
como advocates por uma sociedade global mais justa e susten
tável.

Atividades em 2015

• Realização da formação de formadores “Glo‑
bal What? – Formação em Educação para a
Cidadania Global”, com a duração de 100 horas
no total (presencial e online), e que contou com
14 participantes de diferentes OSC;
• Publicação da versão portuguesa do estudo
“Global What?” sobre factos e necessidades de
Educação para a Cidadania Global em Portugal,
Alemanha e Roménia;
• Organização de 2 reuniões de peritos em Edu‑
cação para a Cidadania Global e Educação Não
Formal para preparar e avaliar a formação em
Educação para a Cidadania Global na Educação
>
Não Formal;

Específico: desenvolver, testar e disseminar na Europa um curso
de formação inovador sobre abordagens e ações de Educação
Global que desafiem a dimensão social da globalização destinado
a representantes da sociedade civil na Alemanha, Roménia e
Portugal.

Resultados Esperados
– O curso de formação e respetivo material de apoio são
desenvolvidos, implementados, avaliados e melhorados conjun
tamente;
– A Educação Global e o conceito do curso são divulgados nos
países parceiros e em toda a Europa;
– O enquadramento político em prol da Educação Global é melho
rado nos países participantes;
– Um sistema eficiente e funcional de relações públicas, adminis
tração, acompanhamento, avaliação e controlo financeiro do
projeto é implementado.

Orçamento: € 101.418,99
	Cofinanciamento: União Europeia e Camões – Instituto
da Cooperação e da Língua, I.P.

53

RELATÓRIO anual 2015

• Dinamização de 1 mesa‑redonda sobre metodolo‑
gias e práticas de Educação para a Cidadania Global,
com 31 participantes de 15 municípios portugueses;

• Realização de 5 reuniões de planeamento do pro‑
jeto em Portugal com a AIDGLOBAL – Acção e Inte‑
gração para o Desenvolvimento Global, parceiro
português do projeto;
• Participação em 2 reuniões de parceiros (Buca‑
reste, Roménia; Estugarda, Alemanha);

• Realização de 3 reuniões via skype de preparação
das atividades previstas no projeto.

Factos e Números

14 participantes na formação “Global
What? – Formação em Educação para
a Cidadania Global”
100 horas de formação (presencial
e online)

5 reuniões de planeamento do projeto
em Portugal realizadas

2 reuniões de peritos realizadas
3 reuniões via skype de preparação das
atividades previstas no projeto realizadas
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MUSEU MUNDIAL
JAN 2000
ABR
2013 – DEZ
MAR2000
2016
ODM
8

Portugal

DESENVOLVER UMA
PARCERIA GLOBAL PARA
O DESENVOLVIMENTO

Parceria Europeia:
Alemanha, Hungria
e República Checa

Beneficiários
Diretos: técnicos das Organizações Não Governamentais
para o Desenvolvimento (ONGD), técnicos dos museus, visitantes
dos museus, população da África Subsaariana e de outros países
em desenvolvimento.

Objetivos
Geral: contribuir para a disseminação e implementação
dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM).
Específico: uma abordagem inovadora de incorporação da Edu
cação Global nos museus europeus motiva 90.000 visitantes dos
museus da Alemanha, Hungria, República Checa e Portugal para
apoiarem os ODM.

Resultados Esperados
– Um conceito de Educação Global inovador para ser
incorporado nos museus é desenvolvido como um modelo a ser
seguido por museus e ONGD interessadas em implementar os
temas de Desenvolvimento e os ODM nas exposições;
– 90.000 visitantes de museus na Alemanha, Hungria, República
Checa e Portugal aumentam o seu conhecimento sobre os ODM
e estão motivados para contribuir para a sua concretização;
– Uma base de dados de multiplicadores de ferramentas inova
doras de Educação Global para os ODM em museus é estabele
cida e divulgada em 5 línguas;
– Mais de 180 membros dos departamentos educativos dos
museus europeus e das ONGD são capazes de promover os ODM
junto dos visitantes dos museus, através da Educação Global;

Atividades em 2015

• Desenvolvimento de 4 instalações interativas,
criativas e inovadoras sobre os ODM e os Obje‑
tivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS) no
Museu Municipal de Loures / Quinta do Conven‑
tinho, incluídas na exposição permanente deste
museu, permitindo aos visitantes obter mais
informação sobre os ODM e ODS:
– “Por cada Mulher, Por tod@s Nós” – instala‑
ção lúdico‑pedagógica que procura sensibili‑
zar para o ODM 3 – Promover a Igualdade de
Género e Capacitar as Mulheres – e para a
necessidade de se exigir o pleno respeito
pelos direitos das mulheres e pelos princípios
da igualdade de género. É uma questão de
justiça, é uma questão de direitos, é uma
questão social e económica;
– “Planeta Verde, Futuro Sustentável” – num
primeiro momento, esta instalação colocada
no jardim do museu foi transferida para o pátio
das alfaias agrícolas, onde os visitantes
podem, de forma imediata, reconhecer o
aumento do consumo de plástico desde os
anos 50 e perceber os efeitos que esse con‑
sumo tem provocado a nível ambiental e tam‑
bém social;
– “Água é Vida” – o xilofone produzido com
garrafas de vidro permite aos visitantes apro‑
fundar o seu conhecimento sobre as questões
do acesso à água e qualidade da água, refle‑
tindo sobre o impacto deste elemento na edu‑
cação, saúde e habitação. Uma instalação
criativa lúdico‑pedagógica e familiar que mar‑
cou a transição, no projeto, para a análise dos
>
ODS;

– Um sistema eficiente e funcional de coordenação, administra
ção, acompanhamento, avaliação e controlo financeiro do projeto
é implementado.

Orçamento: € 185.465,00
	Cofinanciamento: União Europeia e Camões – Instituto
da Cooperação e da Língua, I.P.
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– “O nosso Planeta Alimentar” – com esta instala‑
ção procurámos sensibilizar para a questão da
erradicação da fome (ODS 2), da redução das
desigualdades (ODS 10) e do consumo responsá‑
vel (ODS 12). Através de um conjunto de fotogra‑
fias e de um mapa foi possível construir uma
mensagem visual sobre as questões da alimenta‑
ção em todo o mundo.

• Dinamização de um guia de atividades pedagógi‑
cas, que se revelou um instrumento fundamental para
todos aqueles que querem dinamizar atividades edu‑
cativas sobre as temáticas da Educação para a Cida‑
dania Glocal (ECG) junto de cada uma das instalações;
• Semana de inauguração oficial das instalações,
que decorreu entre 24 e 30 de maio: 9 atividades cria‑
tivas, pedagógicas e formativas sobre ECG dirigidas
a técnicos municipais, visitantes do museu, decisores
políticos, professores, estudantes, técnicos de ONGD
e mediadores culturais;

• Conceção de uma base de dados/website (www.
museomundial.org/pt), onde é possível aprofundar o
conhecimento sobre as principais atividades do pro‑
jeto e compreender, passo a passo, o processo de
implementação e promoção das 40 instalações
“ODM/ODS”;
• Realização de uma reunião de multiplicadores: os
10 parceiros envolvidos na promoção da cidadania

global nos museus, na República Checa, Hungria,
Alemanha e Portugal apresentaram e analisaram os
processos de aprendizagem e as metodologias
desenvolvidas na criação de 20 instalações dedica‑
das aos ODM em alguns dos principais museus euro‑
peus;

• Realização de 2 mesas redondas: a 1ª dedicada ao
tema “Partilha de Boas-Práticas entre Serviços Edu‑
cativos” permitiu assegurar momentos de aprendiza‑
gem mútuos e trocas de boas‑práticas e experiências
conjuntas. A 2ª sobre “Novos Públicos, Novas Parce‑
rias” procurou incentivar a reflexão sobre a necessi‑
dade de desenvolvimento de novas parcerias, de
forma a conquistar novos públicos para as questões
da ECG, e assegurar que mais agentes de transfor‑
mação social estejam empenhados em garantir um
mundo mais justo e sustentável.

Factos e Números

1 conceito de Educação Global inovador

5 formações em 5 museus realizadas

delineado e estruturado pelos parceiros

implementadas

1 semana de atividades, 2 workshops,
4 mesas-redondas, 1 prova de degustação e
+ de 118 participantes

10 folhetos desenvolvidos e disseminados

1 website implementado, atualizado e

10 instalações dedicadas aos ODM e ODS

2.000 exemplares impressos de cada folheto
2.000 guias pedagógicos produzidos
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disseminado

1 página de facebook dinamizada com mais
+ de 900 publicações anuais

ROTAS URBANAS INTERCULTURAIS
JAN
DEZ 2000
2013 –– DEZ
JUL 2000
2015
ODM
8

Portugal

DESENVOLVER UMA
PARCERIA GLOBAL PARA
O DESENVOLVIMENTO

Parceria Europeia:
Espanha, França e Itália

Beneficiários
Diretos: migrantes de países terceiros, cidadãos das
cidades envolvidas, cidadãos europeus, estudantes do ensino
primário e secundário, autoridades locais e Organizações da
Sociedade Civil (OSC) relacionadas com a migração.

Objetivos
Geral: promoção de ações locais visando potenciar a
participação económica, social, cultural e política dos cidadãos
migrantes (países terceiros à União Europeia).
Específico: fortalecer a interação e promover o envolvimento das
comunidades de acolhimento com os cidadãos migrantes, com
base no respeito mútuo, direitos, obrigações e diferenças cultu
rais.

Resultados Esperados
– Pesquisa participativa em Rotas Interculturais Urbanas,
que permita compreender o contributo da migração para a socie
dade de acolhimento em Florença, Génova, Lisboa, Marselha,
Milão, Paris, Roma, Turim e Valência, disseminada a nível europeu;
– Rotas Interculturais Urbanas realizadas de acordo com os cri
térios éticos e de qualidade comuns impulsionadas pelos migran
tes e disponibilizadas para as escolas primárias e secundárias e
público em geral em Florença, Génova, Lisboa, Marselha, Milão,
Paris, Roma, Turim e Valência;

Atividades Globais

• Participação na reunião de coordenação do
projeto, que decorreu em Milão, de 28 a 30 de
janeiro, com a presença de representantes de
diversas cidades europeias (Lisboa, Turim,
Génova, Milão, Florença, Roma, Paris, Marselha
e Valência) que participam no projeto;
• Finalização e apresentação da pesquisa parti‑
cipativa em Rotas Interculturais Urbanas, que
permitiu compreender a contribuição da migra‑
ção para a sociedade de acolhimento e o valor
da diversidade cultural;
• Realização do 2º módulo de formação para
guias locais com formandos de várias nacionali‑
dades, contando com a participação ativa dos
formandos do 1º módulo e alargando a partici‑
pação para os bairros dos Anjos e Arroios. O
curso teve a duração de 42 horas, tendo decor‑
rido entre janeiro e fevereiro;

• Estabelecimento de 2 rotas: “Há Mundos na
Mouraria” e “Da Mouraria para o Mundo”, ao
longo das quais os visitantes têm oportunidade
de conhecer locais de culto, lojas, restaurantes,
ingredientes, usos e costumes, estórias e tantas
outras coisas dos quatro cantos do mundo;
• Dinamização e divulgação das Rotas Intercul‑
>
turais Urbanas em Lisboa;

– Uma rede europeia (MygranTour) dedicada à promoção e divul
gação das Rotas Interculturais Urbanas, como um meio de reforço
do diálogo intercultural criada.

Orçamento: € 28.470,00
Financiamento: União Europeia
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• Implementação de 1 campanha de comunicação
para divulgação das rotas e da mais‑valia da intercul‑
turalidade nas sociedades europeias;
• Definição dos módulos pedagógicos e didáticos
associados à formação complementar dos guias
locais, orientados especificamente para a dinamiza‑
ção das rotas pensadas para as escolas;

• Implementação do módulo pedagógico e didático,
que decorreu na sede da Associação Renovar a Mou‑
raria, em março, subordinado ao tema “Migrantour:
descobrir caminhos... da Mouraria para a escola, da
escola para a Mouraria”;
• Realização de visitas pedagógicas (versão teste),
em maio, com a presença de diversas turmas da
escola da Voz do Operário da Graça, em Lisboa;

• Criação de 3 percursos didáticos adaptados a dife‑
rentes faixas etárias dos alunos;

• Realização de 5 visitas orientadas para escolas,
que decorreram de maio a junho, envolvendo 100
estudantes (76 de escolas básicas e 24 de escolas
secundárias);

• Dinamização de cerca de 15 visitas guiadas (gra‑
tuitas), entre novembro de 2014 e junho de 2015,
contando com 314 participantes;
• Realização de 3 visitas (não gratuitas), em junho e
julho, contando com 71 participantes;
• Participação na conferência final do projeto, que
decorreu no dia 7 de julho, em Bruxelas, com a apre‑
sentação pública do vídeo final, contendo vários tes‑
temunhos dos guias locais das várias cidades
participantes. A conferência potenciou também o
debate sobre a importância das rotas urbanas como
conhecimento e integração intercultural;
• Apresentação da publicação “Migrantour, o Mundo
na Cidade”;

• Atualização e dinamização do website do projeto
em português (www.mygrantour.org/pt‑pt).

Factos e Números globais

1 reunião de parceiros realizada
1 conferência internacional realizada, com
133 participantes
2 módulos de formação implementados
8 visitas promovidas, com 385 participantes
5 visitas para escolas promovidas,
com 100 estudantes
10.000 exemplares produzidos de
1 publicação “Migrantour, o Mundo na Cidade”,
disponível em 5 línguas
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ECONOMIA SOcial E SOLIDÁRIA
FEV 2015 – JAN 2018
ODS
1

ODS
8

ERRADICAR
A POBREZA

TRABALHO DIGNO
E CRESCIMENTO
ECONÓMICO

Portugal

ODS
12

PRODUÇÃO
E CONSUMO
SUSTENTÁVEIS

Atividades em 2015

• Realização de 1 reunião de início do projeto:
16 horas de debate, reflexão e aprofundamento
das atividades a implementar no âmbito do pro‑
jeto;
• Criação da identidade gráfica do projeto;

Parceria europeia: Alemanha, Áustria, Bélgica,
Bulgária, Chipre, Croácia, Espanha, Estónia,
Eslováquia, Eslovénia, Finlândia, França, Grécia,
Hungria, Irlanda, Itália, Malta, Letónia, Polónia,
Reino Unido, República Checa e Roménia

• Lançamento internacional do projeto na Expo
Milão, em Itália;
• Lançamento do estudo sobre boas‑práticas de

Beneficiários

ESS na Região da Grande Lisboa e no Alentejo;

Diretos: Organizações Não Governamentais para o
Desenvolvimento (ONGD) que trabalham em Educação para o
Desenvolvimento (ED) e Cooperação Internacional (CI), Comités
de Economia Social e Solidária e Autoridades Locais com ativi
dades de ED e CI.

Objetivos

• Condução de 12 entrevistas para identifica‑
ção de boas‑práticas nacionais de ESS;
• Início do mapeamento nacional de boas‑prá
ticas em ESS;
• Promoção de atividades de comunicação

Geral: contribuir para uma resposta coerente e abran
gente aos desafios universais da erradicação da pobreza e do
Desenvolvimento sustentável, garantindo uma vida digna para
todos até 2030.

sobre a ESS: legendagem do vídeo promocional
do projeto, produção de 1 folheto, de 1 flyer infor‑
mativo e de 1 mascote;

Específico: aumentar as competências das Redes de Desenvol
vimento de Economia Social e Solidária (ESS) em 46 territórios/
regiões, através do papel que a ESS pode desempenhar na luta
global contra a pobreza e na promoção de um modo de vida
sustentável.

• Criação do website do projeto, com uma sub‑
seção em português (pt.solidarityeconomy.eu),
estando disponível em mais 22 línguas.

Resultados Esperados
– Boas-práticas entre redes de Desenvolvimento e redes
de ESS são disseminadas e partilhadas;
– As competências das ONGD europeias e instituições públicas
sobre a ligação entre a ESS e a luta contra a pobreza são refor
çadas;
– A consciência pública dos cidadãos europeus sobre a ligação
entre a ESS e a luta contra a pobreza será reforçada e aumentada
a partir de 2015, Ano Europeu para o Desenvolvimento.

Orçamento: € 123.141,38 (Orçamento Global: € 4.454.981)
Financiamento: União Europeia

Factos e números

26 parceiros em
23 países
1 website criado em
23 línguas
+ de 25 estudos de
boas‑práticas elaborados

1.000 folhetos e
500 flyers, em
português, produzidos

+ de 25 vídeos sobre
as boas‑práticas
produzidos e
disseminados

1 vídeo promocional
disponível em
português

12 entrevistas
realizadas em Portugal
59

RELATÓRIO anual 2015

FRUTA TROPICAL JUSTA – PROMOVER AS FRUTAS TROPICIAS
JUSTAS NO ANO EUROPEU PARA O DESENVOLVMENTO E PÓS‑2015
FEV 2015 – JAN 2018
ODS
1

ODS
8

ERRADICAR
A POBREZA

TRABALHO DIGNO
E CRESCIMENTO
ECONÓMICO

Portugal

Parceria europeia: Alemanha, Áustria, Bélgica,
Camarões, Colômbia, Equador, França, Hungria,
Itália, Letónia, Malta, Polónia, Reino Unido, República
Checa, Roménia, São Vicente e Granadinas

Beneficiários
23 milhões de cidadãos e consumidores europeus (em
particular, jovens e mulheres com filhos); 150 ativistas e técnicos
de Organizações da Sociedade Civil (OSC) nos estados‑membros
da União Europeia; 200 diretores de empresas (membros e sócios
de cadeias de supermercados e companhias produtoras de fruta);
1.300 decisores políticos da União Europeia e dos estados
‑membros; e 5.000 jornalistas.

Objetivos
Geral: contribuir para políticas europeias de Desenvolvi
mento mais coerentes e sustentáveis, incluindo as políticas dos
estados‑membros e do setor privado, integrando nas suas práticas
os direitos humanos, o trabalho digno e o comércio justo, garan
tindo, assim, melhores condições de vida e de trabalho para os
pequenos agricultores e trabalhadores do setor da fruta tropical.
Específico: sensibilizar, até 2018, 23 milhões de consumidores
e cidadãos em, pelo menos, 20 estados‑membros sobre as inter
dependências entre a União Europeia e os países em desenvol
vimento que exportam frutas tropicais e mobilizar 200 mil cidadãos
para agir e exigir aos decisores políticos e corporativos que asse
gurem condições de trabalho justas para o setor da fruta tropical.

Resultados Esperados
– 150 multiplicadores de, pelo menos, 20 estados
‑membros formados pela campanha “Fruta Tropical Justa”;
– Uma forte campanha de comunicação sensibilizou 20 milhões
de consumidores e cidadãos europeus sobre os temas abordados
pela campanha “Fruta Tropical Justa”;
– Uma campanha pan‑europeia de sensibilização melhorou a
compreensão crítica de 3 milhões de consumidores e cidadãos
de, pelo menos, 20 estados‑membros sobre temas chave do
Desenvolvimento nas cadeias de fornecimento de fruta justa e
mobilizou 200.000 a agir em prol de condições mais justas no
setor da fruta tropical;
– 200 líderes empresariais e 1.300 decisores políticos nos
estados‑membros e a nível europeu são envolvidos na ação e
chamados a agir para assegurar condições justas no setor da
fruta tropical;
– Uma estrutura sustentável de uma rede pan‑europeia de OCS,
que cobre, pelo menos, 20 estados‑membros para fazer lobby e
campanhas em prol de uma cadeia de fornecimento de fruta tro
pical mais justa é desenvolvida;
– Um sistema para uma eficaz e eficiente implementação, comu
nicação, visibilidade, monitorização e avaliação do projeto é esta
belecido.

Orçamento: € 252.967,75 (Orçamento Global: € 5.882.353)
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• Realização de 1 reunião inicial do projeto:
apresentação detalhada das organizações par‑
ceiras e descrição dos princípios, valores, regras
de gestão e atividades subjacentes à promoção
da campanha Fruta Tropical Justa / Make Fruit
Fair;

ODS
12

PRODUÇÃO
E CONSUMO
SUSTENTÁVEIS

Atividades em 2015

Financiamento: União Europeia

• Lançamento da identidade gráfica do projeto
em mais de 14 línguas;
• Lançamento da petição “Fim às Práticas
Comerciais Injustas. Queremos Fruta Justa!”, que
recolheu 61.352 assinaturas;

• Promoção do clip “Alguém Paga Sempre o
Preço”, disponível no canal de youtube do IMVF;

• Promoção e disseminação de 2 apelos urgen‑
tes à ação sobre violação dos direitos laborais;
• Criação do website da campanha Fruta Tropi‑
>
cal Justa / Make Fruit Fair;

• Produção, disseminação e apresentação pública
no Parlamento Europeu, em Bruxelas, de um relatório
intitulado “As cadeias de abastecimento da banana
na Europa e as consequências das Práticas Comer‑
ciais Injustas”;

• Realização de uma formação sobre práticas
comerciais injustas e legislação europeia e de uma
mesa‑redonda internacional;
• Presença em diversos fóruns, conferências,
workshops e espaços culturais para a divulgação da
campanha Fruta Tropical Justa / Make Fruit Fair;
• Participação no programa informativo “Minuto
Verde” da RTP;

• Divulgação da campanha nos media nacionais e
europeus, bem como no website e na página de face‑
book do Ano Europeu para o Desenvolvimento.

Factos e Números

19 parceiros em 17 países
1 petição disseminada com 61.352
assinaturas recolhidas

1 website criado em 12 línguas
2 apelos à ação urgentes promovidos
1 relatório internacional produzido
6 ações de divulgação da campanha em
Portugal realizadas
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IMVF Municípios

Os municípios são interlocutores privilegiados junto das suas comunidades, contri‑
buindo para o desenvolvimento de iniciativas de Educação para a Cidadania Global.
Oferecem ainda mais‑valias complementares para a maximização dos processos
de Desenvolvimento, já que também detêm competências especializadas em seto‑
res propícios à criação de condições e serviços básicos junto dos seus pares em
países parceiros. Neste sentido, é de suma importância que os municípios sejam
reconhecidos como atores do Desenvolvimento pelos seus munícipes e pelo res‑
petivo executivo, para que seja possível planear e implementar ações em prol do
Desenvolvimento sustentável. As ações com os municípios que o IMVF desenvolve
assentam num espírito de parceria e complementaridade, assumindo um eixo estru‑
tural da nossa atividade.
A nova agenda do Desenvolvimento vem reafirmar o papel dos Governos locais
como atores no Desenvolvimento, desafiando os municípios a construir uma nova
agenda urbana internacional, que corresponda às verdadeiras necessidades das
cidades; a criar uma sinergia entre as agendas de Desenvolvimento urbano interna‑
cionais, nacionais e locais, de atores públicos, privados e associativos.
Em 2015 demos continuidade à 2ª fase do projeto Redes para o Desenvolvimento,
que prevê um trabalho de fortalecimento e assessoria técnica à Rede Intermunicipal
de Cooperação para o Desenvolvimento (RICD)1. Este projeto pretende continuar o
trabalho de consolidação da RICD, envolvendo, para isso, mais municípios portu‑
gueses e alargando a área de atuação dos mesmos ao nível da Cooperação para o
Desenvolvimento e da Educação para a Cidadania Global. Os principais destinatá‑
rios são os cidadãos dos vários municípios. As atividades do projeto concorrem em
simultâneo para o fortalecimento da RICD, já que esta rede e os seus membros
aderiram formalmente a este projeto.
Pretendemos, assim, continuar a explorar oportunidades para aprofundar sinergias
com os municípios portugueses e internacionais, através da existência de um canal
de diálogo e da coordenação contínua entre estes e outros atores do Desenvolvi‑
mento (sobretudo junto de outras redes europeias de municípios), apostando no
reforço das competências dos técnicos municipais nesta área.

1 O IMVF integra o secretariado técnico da RICD, criada em 2013, no âmbito do projeto “Redes para o Desenvolvi‑
mento: da geminação a uma cooperação mais eficiente”, implementado pelo Instituto.

Parceiros
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REDES PARA O DESENVOLVIMENTO: EDUCAÇÃO GLOBAL
PARA UMA COOPERAÇÃO MAIS EFICIENTE
MAR 2014 – MAR 2017
ODM
8

Portugal

DESENVOLVER UMA
PARCERIA GLOBAL PARA
O DESENVOLVIMENTO

Parceria Europeia:
Alemanha, Espanha
e Holanda

Beneficiários
Diretos: em Portugal: 30 municípios e respetivos eleitos
e técnicos; na Alemanha: 15 municípios e respetivos técnicos; em
Espanha: 1 associação de municípios com 95 municípios asso
ciados; na Holanda: 1 associação de municípios com 13 municí
pios associados e respetivos técnicos; munícipes (com destaque
para a comunidade escolar) dos municípios envolvidos, Organi
zações da Sociedade Civil (OSC) e entidades do setor privado,
em todos os países.

Objetivos
Geral: encorajar ações de Educação para o Desenvolvi
mento de municípios e de associações de municípios para apoiar
processos de diálogo construtivos e ativos nas suas comunidades
e promover o cumprimento de compromissos de Desenvolvimento
internacional.
Específico: promover as capacidades dos municípios como
atores efetivos de Educação e Cooperação para o Desenvolvi
mento; criar oportunidades para as comunidades e os cidadãos
se envolverem em ações promovidas a nível local, através do
acesso mais amplo a informação sobre assuntos globais de
Desenvolvimento; e promover uma cooperação estreita e sinergias
entre os municípios e Atores Não Estatais (ANE) de Portugal,
Alemanha, Espanha e Holanda.

Resultados Esperados
– Trabalho em rede entre municípios/ANE europeus e
outros atores globais na área do Desenvolvimento fortalecido;
– Abordagens inovadoras em educação global, por parte de
municípios, melhoradas e promovidas;
– Capacidade dos municípios em serem reconhecidos enquanto
atores de Desenvolvimento melhorada.

Atividades em 2015

• Fortalecimento do trabalho em rede entre os
municípios envolvidos no projeto através da
realização, em janeiro, da 2ª formação para a
elaboração do Plano Estratégico da Rede Inter‑
municipal de Cooperação para o Desenvolvi‑
mento (RICD) – Plano Estratégico concluído e
aprovado em março;

• Realização, em novembro, da formação em
“Cooperação para o Desenvolvimento e Cidada‑
nia Global: acesso a financiamentos, elaboração
de projetos e troca de experiências”;
• Promoção do estreitamento de relações e
sinergias entre municípios através de reuniões de
coordenação, com frequência semestral (maio,
setembro e novembro), entre técnicos municipais
designados como pontos‑focais para integração
e seguimento das atividades do projeto;

• Continuação dos 2 grupos de trabalho, cons‑
tituídos por municípios envolvidos no projeto: (i)
grupo de trabalho dedicado ao aprofundamento
do Plano Estratégico da RICD – grupo vigente até
à conclusão e aprovação do Plano – e (ii) grupo
de trabalho responsável pela realização do
mapeamento de materiais e metodologias de
Educação para a Cidadania Global existentes,
levantamento de necessidades e definição de
novas ferramentas para os diversos grupos‑alvo
e beneficiários do projeto. Este 2º grupo conti
nuará a sua atividade, transformando‑se no
grupo de trabalho do Fórum dos Técnicos da
RICD. Foram também criados mais 2 grupos de
trabalho geográficos: Cabo Verde e São Tomé e
Príncipe;
• Realização das Jornadas do Sul “Iniciativas
Locais de Democracia Participativa”, com a par‑
ticipação da Câmara Municipal do Maio – Cabo
>
Verde, no dia 12 de fevereiro, em Palmela;

Orçamento: € 897.442,00
	Cofinanciamento: União Europeia e Camões – Instituto
da Cooperação e da Língua, I.P.
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• Realização de um Seminário Internacional, no dia
2 de junho, no âmbito da atividade das Jornadas do
Sul, subordinado ao tema “A Descentralização no
Espaço da CPLP e o impacto no Desenvolvimento
Local”, com a participação de câmaras parceiras de
Cabo Verde e São Tomé e Príncipe e de 3 associações
de municípios para a cooperação de Espanha e Itália;
• Organização de workshops por parte das câmaras
municipais do Seixal (4 de fevereiro – Colóquio sobre
Associativismo e Desenvolvimento), Odivelas (6 de
março – Mesa‑redonda sobre a Importância da Res‑
ponsabilidade Social na Internacionalização das
Empresas), Marinha Grande (31 de março – Con
ferência sobre Oportunidades de Negócio em
Moçambique em Contexto de Cooperação para o
Desenvolvimento), Faro (21 de abril – Mesa‑redonda

sobre Internacionalização: Responsabilidade Social e
Negócio), Alfandega da Fé (25 de junho – Seminário
sobre Imigração no Interior – Diversidade, Cidadania,
Integração) e Maia (12 de dezembro – Conferências
sobre Novas Ameaças à Segurança na Europa –
Estado Islâmico, Terrorismo e Xenofobia);

• Lançamento e atribuição do Prémio Redes para o
Desenvolvimento a 2 OSC com o objetivo de promo‑
ver uma cooperação estreita e sinergias entre muni‑
cípios e OSC de Portugal;
• Apresentação do projeto e da RICD em eventos
nacionais e internacionais, com o objetivo de discutir
a cooperação descentralizada e intermunicipal, com
países parceiros, a nível nacional e europeu – Con‑
gresso da Associação Nacional de Municípios Por
tugueses (ANMP), Câmara Municipal de Ourém,
Câmara Municipal de Estarreja, RETECO – Itália,
“Cluster meetings for EC supported DEAR Projects”
e “DEAR Fair”, organizados pela União Europeia, em
Bruxelas;
• Manutenção do website www.redesparaode
senvolvimento.org com publicação frequente de
eventos dos projetos e dos municípios envolvidos.
A plataforma encontra‑se atualmente em processo
de reestruturação interna e gráfica, tendo em vista a
simplificação da sua manutenção e utilização;

• Realização de uma reunião de parceiros nos dias
28 e 29 de maio, em Berlim, na Alemanha.
Factos e Números

17 municípios portugueses – 15 dos quais
membros da RICD – formalmente e
ativamente envolvidos no projeto

30 técnicos municipais alvo de formação em
Planeamento Estratégico para a elaboração
do Plano Estratégico da RICD

4 grupos de trabalho criados: grupo dedicado
ao Planeamento Estratégico da RICD,
constituído por 4 municípios, grupo dedicado
ao mapeamento/levantamento de
necessidades de materiais e metodologias
de Educação para a Cidadania Global a nível
nacional, igualmente constituído por
4 municípios e 2 grupos geográficos
constituídos por 6 municípios

26 municípios e 16 ANE registados no
website www.redesparaodesenvolvimento.org
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estudos estratégicos
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A área de Estudos Estratégicos, criada no final de
2012, tem vindo a reforçar no IMVF uma dimensão
think tank, de produção de conhecimento e de análise
política sobre questões relevantes para a compreen‑
são e para o debate sobre o Desenvolvimento e a
Cooperação Internacional. No ano de 2015, a maioria
das atividades foi desenvolvida em parceria ou em
projeto partilhado com outras entidades, de modo a
reforçar o seu impacto, visibilidade e viabilidade.
As atividades e outputs desta área em 2015 incluíram
(i) a realização de debates, seminários e conferências;
(ii) a elaboração de estudos e papers; (iii) a participa‑
ção em atividades de consultoria e de formação; e (iv)
a produção de conteúdos para os suportes de comu‑
nicação e divulgação. A estas atividades acresce a
intervenção em vários órgãos de comunicação sobre
vários temas relacionados com a Cooperação, o
Desenvolvimento e as relações com África, contri‑
buindo para a afirmação da atividade de think tank do
IMVF.

ESTUDOS E PROJETOS

África, incluindo académicos, estudantes, Organiza‑
ções Não Governamentais para o Desenvolvimento
(ONGD), instituições da administração local e parla‑
mentares; e o público em geral, em Portugal, na
Europa e nos países lusófonos, alvo das atividades de
informação e divulgação.
Além das atividades gerais de colaboração e de apoio
ao Camões, I.P., incluindo o envio de publicações, o
envio regular de informação sobre atividades, o con‑
vite a representantes para a participação em eventos
das instituições e a produção regular de conteúdos
para websites e redes sociais, o projeto teve os
seguintes outputs em 2015:

• Elaboração e divulgação de 3 policy papers:
– “Uma nova lente sobre o Desenvolvimento: A Coe‑
rência das Políticas”, Patrícia Magalhães Ferreira,
IMVF Policy Paper 3/2015 – junho 2015. Análise a
algumas das questões inerentes à relevância de
uma maior coerência das políticas, apresentando
também alguns exemplos dos impactos de várias
políticas setoriais da União Europeia nos Países em
Desenvolvimento;

ACORDO DE COOPERAÇÃO CAMÕES,
I.P – ECDPM – IMVF
JUL 2013 – DEZ 2015

Assinado em 2013, o Acordo de Cooperação entre o
Camões, I.P, o ECDPM e o IMVF é implementado em
Portugal, Bélgica, Holanda e nos Países Africanos de
Língua Oficial Portuguesa (PALOP) e, de um modo
geral, pretende contribuir para o reforço da investiga‑
ção, do debate e do interesse pelos temas da Coo‑
peração para o Desenvolvimento, com particular
realce para Portugal e para o relacionamento com
África. Especificamente, pretendeu‑se (i) consolidar
uma parceria entre as 3 instituições, que permita criar
sinergias e reforçar as capacidades portuguesas na
área da Cooperação para o Desenvolvimento; (ii) pro‑
mover o conhecimento, a investigação e o debate
acerca de temas de particular interesse para Portugal,
no âmbito das dinâmicas internacionais da Coopera‑
ção e do Desenvolvimento; e (iii) reforçar as relações
com parceiros em Portugal, na Europa e nos países
africanos lusófonos.
Os grupos‑alvo das atividades são: o grupo restrito
dos decisores políticos e técnicos que trabalham dire‑
tamente no âmbito da Cooperação para o Desenvol‑
vimento (Ministérios dos Negócios Estrangeiros/
Camões, I.P. e ministérios setoriais); o grupo mais
alargado de interessados nas temáticas da Coopera‑
ção para o Desenvolvimento e do relacionamento com
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– “ The role of Europe in the implementation of the Glo‑
bal Development Agenda post‑2015”. ECDPM,
Background note da Conferência “O Desenvolvi‑
mento Global é Realizável?”. Análise da nova agenda
de Desenvolvimento Global 2030 na perspetiva dos
desafios que a Europa enfrenta para a sua imple
mentação, com enfoque na aplicação da agenda no
plano interno, dado o seu carácter universal;
– “Use of PCD indicators by a selection of EU Member States”. (Discussion Paper 171). Maastricht:
ECDPM. Análise dos progressos efetuados ao nível
do sistema organizacional de promoção da CPD e
da definição e utilização de indicadores por vários
parceiros europeus;

• Elaboração do estudo “O Papel de Portugal na

• Realização de formação/seminário sobre a Coerên‑

Arquitetura Global do Desenvolvimento: Opções
para o Futuro da Cooperação Portuguesa”, que
envolveu uma equipa de 3 investigadores, num tra‑
balho que incluiu a realização de 30 entrevistas e o
tratamento dos dados de 70 inquéritos online;

cia das Políticas para o Desenvolvimento (CPD), no
dia 18 de junho, com 34 participantes, tendo como
objetivos específicos: (i) divulgar e debater o con‑
ceito e a implementação da CPD com atores rele‑
vantes no contexto nacional (ministérios e sociedade
civil); (ii) debater o plano de trabalho de Portugal
sobre CPD: temas prioritários, calendarização, indi‑
cadores; (iii) definir os representantes ministeriais
no grupo de pontos focais; e (iv) apresentar o rela‑
tório nacional sobre CPD;

• Produção e divulgação nos websites e plataformas
das 3 instituições de um guia multimédia em por‑
tuguês, concebido como uma apresentação dinâ‑
mica sobre os principais enquadramentos,
procedimentos de tomada de decisão e programa‑
ção da cooperação UE‑África. É composto por 5
vídeos, com o objetivo de informar quem necessita,
ou quer perceber melhor as dinâmicas nas relações
UE‑África, em particular a forma como são toma‑
das as decisões no seio da União Europeia que
afetam o continente africano;

• R
 ealização da conferência “O Desenvolvimento
Global é Realizável?, em parceria com o Ano Euro‑
peu para o Desenvolvimento, que reuniu no Museu
do Oriente mais de 320 participantes e 25 orado‑
res, a 13 de outubro. A conferência partiu da
pergunta‑base: “O Desenvolvimento Global é Rea‑
lizável?”, num contexto em que esta deixou de ser
apenas uma questão direcionada dos mais ricos
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para os mais pobres, para se tornar numa preocu‑
pação comum e global. As intervenções da confe‑
rência foram transcritas, editadas e organizadas
numa publicação online;

• T radução da publicação do ECDPM para língua
portuguesa, enviada em formato papel ou eletrónico
a mais de 500 contactos: Mackie, J., Williams, R.
2015. “Desafios das Relações África‑UE em 2015:
O início da era pós‑ODM?” (Políticas e gestão em
análise n.º 6). Maastricht: ECDPM.

Factos e números

3 policy papers produzidos e publicados
1 estudo sobre “O Papel de Portugal na
Arquitetura Global do Desenvolvimento:
Opções para o Futuro da Cooperação
Portuguesa” produzido e publicado
1 conferência do Ano Europeu do
Desenvolvimento “O Desenvolvimento Global
é Realizável?” realizada
1 formação/seminário sobre Coerência das
Políticas de Desenvolvimento dirigida a
funcionários governamentais realizada

1 guia multimédia sobre a cooperação Europa
– África produzido e disponível online
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CONFERÊNCIAS DE LISBOA
O projeto das Conferências de Lis‑
boa tem por atividade principal um
encontro internacional de periodici‑
dade bienal e visa debater, numa
abordagem prospetiva, o Desenvol‑
vimento nas suas diversas dimen‑
sões económicas, políticas, sociais
e concetuais, incluindo as dinâmi‑
cas globais que o informam e influenciam. As Confe‑
rências de Lisboa visam influenciar agendas políticas e
têm por público‑alvo decisores políticos e empresariais,
gestores, académicos, jornalistas e ativistas da socie‑
dade civil. O IMVF coordena a Comissão Executiva do
projeto e gere os suportes de comunicação (facebook
e website www.conferenciasdelisboa.com).
A 1ª edição das Conferências de Lisboa realizou‑se nos
dias 3 e 4 de dezembro de 2014, na Fundação
Calouste Gulbenkian, e contou com a participação de
33 personalidades e especialistas provenientes de 11
países. A audiência registada foi de cerca de 450 par‑
ticipantes. A 2ª edição das Conferências de Lisboa
realiza‑se a 5 e 6 de maio de 2016, na Fundação
Calouste Gulbenkian, em Lisboa.
As Conferências de Lisboa são o resultado da colabo‑
ração das seguintes instituições: Instituto Marquês de
Valle Flôr (IMVF), Câmara de Comércio e Indústria Por‑
tuguesa (CCIP), Câmara Municipal de Lisboa (CML),
Fundação Calouste Gulbenkian (FCG), Fundação
Portugal‑África (FPA), ISCTE‑Instituto Universitário de
Lisboa, Sociedade Financeira de Desenvolvimento
(SOFID) e União das Cidades Capitais de Língua Por‑
tuguesa (UCCLA). O patrono das conferências e Pre‑
sidente da Comissão Organizadora é Luís Amado,
antigo Ministro dos Negócios Estrangeiros. Cofinancia‑
mento: Camões, I.P., Representação da Comissão
Europeia em Portugal, Fundação EDP, Fundação Mil‑
lenniumbcp, Banco BIC e Fundo Investimoz.
O foco da discussão nas dinâmicas globais que influen‑
ciam os modelos e políticas de Desenvolvimento, o
financiamento, o investimento e a Cooperação visa
afirmar as Conferências como um evento internacional
de referência. No entanto, o projeto não se esgota na
sua realização, mas antes incorpora um trabalho siste‑
mático e contínuo que alimenta a produção de conhe‑
cimento, através de outros debates, publicações e
eventos. Assim, em 2015, as atividades incluíram:

Colóquio “O Financiamento do Desenvolvimento no âmbito
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”
2 JUL 2015 | CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA PORTUGUESA

O objetivo deste colóquio foi debater as oportunida‑
des e os desafios do financiamento do Desenvolvi‑
mento, num contexto em que estava em definição
uma agenda global para o Desenvolvimento pós
‑2015. A sessão, realizada na Câmara de Comércio
e Indústria Portuguesa, em Lisboa, no dia 2 de junho,
contou com as intervenções do Presidente da Comis‑
são Organizadora das Conferências de Lisboa, Luís
Amado, do Secretário de Estado dos Negócios
Estrangeiros e da Cooperação, Luís Campos Ferreira,
do Comissário Europeu para o Desenvolvimento e
Cooperação Internacional, Neven Mimica, e com os
comentários do coordenador da comissão executiva
das Conferências de Lisboa, Fernando Jorge Car‑
doso. Seguiu‑se um debate que potenciou uma dis‑
cussão mais alargada sobre o tema em análise.

Lançamento do livro da 1ª Conferência
de Lisboa sobre Desenvolvimento
2 JUL 2015 | CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA PORTUGUESA

O livro, disponível em papel e online, apresenta os
trabalhos da 1ª Conferência, a partir dos textos e
apresentações feitas pelos oradores convidados e
dos debates realizados nos vários painéis. Os organi‑
zadores optaram por apresentar a globalidade das
comunicações e discussões realizadas no decorrer da
Conferência, juntando intervenções protocolares e
opinativas com comunicações assentes em investiga‑
ção, algumas das quais sob a forma de papers. Esta
diversidade é representativa da natureza dos traba‑
lhos da conferência, que juntou académicos, políticos,
gestores e ativistas sociais na discussão dos temas
ligados ao Desenvolvimento.

Curso de Verão: Os Desafios Globais
14‑16 SET 2015 | ISCTE‑IUL

Realizado em parceria com o ISCTE‑Instituto Univer‑
sitário de Lisboa, para análise e debate das oportuni‑
dades e ameaças à globalização, às políticas públicas
e ao Desenvolvimento, com a duração de 20 horas e
a participação de 23 alunos e 10 conferencistas
nacionais e internacionais. O Curso de Verão foi igual‑
mente oferecido pelo ISCTE‑IUL como unidade curri‑
cular opcional do Mestrado em Estudos Internacionais.
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PUBLICAÇÕES
As intervenções na 1ª edição das Conferências de Lis‑
boa foram compiladas e adaptadas em 2015 para a
publicação de IMVF Briefs e IMVF Policy Papers:

IMVF Brief 2/2015 – Da Insustentável Leveza do
Desenvolvimento, Fernando Jorge Cardoso

IMVF Brief 5/2015 – Financiamento do Desenvolvi‑
mento: Principais Problemas e Desafios, Lopo do Nas‑
cimento

IMVF Policy Paper 2/2015 – Global Power Shifts and
Challenges for the Global Order, Robert Kappel

IMVF Brief 4/2015 – O Ocaso do “Desenvolvimento”,
Alfredo Valladão

IMVF Brief 3/2015 – Two Different Modes of Develo‑
pment with Different Sustainability, Katsumi Hirano

Factos e números

8 instituições parceiras
130 participantes no colóquio
23 alunos do Curso de Verão
1.000 livros distribuídos
5 IMVF policy papers disponíveis no website
do IMVF
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angola
Angola é classificado como País de Desenvolvimento
Humano Baixo e como um Estado frágil de rendimento
médio pela Organização para a Cooperação e Desen‑
volvimento Económico (OCDE), situando‑se na 149ª
posição num conjunto de 188 países no Índice de
Desenvolvimento Humano das Nações Unidas (valor
IDH de 0,532 e coeficiente de Gini de 36,6). O país tem
uma população estimada em mais de 24,2 milhões de
pessoas1, com uma esperança média de vida de 55,63
anos, sendo o 2º pior país do mundo na tabela de
mortalidade infantil (crianças menores de 5 anos):
164/1.000 (mortes por nascimentos). As principais
causas de mortalidade entre as crianças antes dos 5
anos são a pneumonia, partos prematuros, asfixia
durante o parto, diarreia e malária. Segundo a Organi‑
zação Mundial de Saúde, 45% das crianças (menores
de 5 anos) em Angola estão subnutridas. Perante este
cenário, são ainda muitos os desafios que Angola
enfrenta quanto ao seu Desenvolvimento.
A capital Luanda é cada vez mais urbanizada, o que
contrasta com os níveis globais do país. É a depen‑
dência do petróleo que está na origem da atual crise
financeira (contribui com 50% do PIB, 70% do finan‑
ciamento do Estado e 90% das exportações). O cami‑
nho para o crescimento da economia angolana passa,
assim, necessariamente pelo combate à desertificação
nas zonas rurais (44% da população angolana vive em
áreas urbanas) e pela promoção do enorme potencial
agrícola do país. A agricultura de subsistência asse‑
gura o modo de vida da maioria da população, mas
50% da alimentação é importada.
Atuamos no terreno desde 1997 e temos vindo a
adaptar a nossa ação às necessidades mais urgentes
do país, tendo sempre presente o objetivo que nos
move, o Desenvolvimento sustentável, centrando a
nossa intervenção nas seguintes áreas: Segurança
Alimentar e Desenvolvimento Rural, Sustentabilidade
Ambiental e Saúde. É, justamente, na área da Saúde
que, em março de 2016, iniciaremos, em parceria com
a AEDES – L’Agence Européene pour le Développe‑
ment et la Santé, dois projetos de Apoio à Gestão e
Organização da Municipalização dos Serviços de
Saúde, nas províncias de Benguela e Bié. A ação visa
contribuir para melhorar as capacidades técnicas dos
responsáveis de saúde nas duas províncias referidas
e consiste na assistência técnica às equipas de gestão
das Direções Provinciais e Municipais de Saúde, atra‑
vés da prestação de serviços de peritos com experi‑
ência em saúde pública e cuidados primários.
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Valor dos projetos em curso

€ 975.560,99

Sustentabilidade Ambiental 100%

1 População estimada em julho de 2015.

brasil
O Brasil enfrenta hoje clivagens sociais notórias, agra‑
vadas por um crescente descontentamento, pese
embora a sua categorização como país de Desenvol‑
vimento Humano Alto (75ª posição IDH, PNUD 2015).
É necessária a redução das atuais desigualdades
sociais e o combate às crescentes bolsas de pobreza.
A Constituição Federal de 1988 (Constituição Cidadã)
define as políticas públicas como direito de todos os
cidadãos brasileiros e estabelece estratégias legais de
participação dos cidadãos na formulação e controlo
social das políticas públicas, passando este a ser um
direito constitucional e não uma opção política de qual‑
quer Governo. Não obstante, a sua aplicação não tem
sido efetiva, com prejuízos graves para as populações
mais vulneráveis. O analfabetismo, o fraco acesso a
informação e a ineficácia dos sistemas de monitoriza‑
ção perpetuam situações de desigualdade que urge
contrariar.
O empoderamento de comunidades vulneráveis é um
dos principais objetivos da intervenção do IMVF no
Brasil, procurando contribuir para uma sociedade mais
equitativa, através de uma maior democratização no
acesso a serviços sociais. Para atingir tais propósitos,
trabalhamos, lado a lado, com parceiros locais nas
áreas do Desenvolvimento Rural, da Assistência Téc‑
nica e do Fortalecimento Institucional.
A nossa intervenção no país, desde 2001, centra‑se
na promoção dos Direitos Humanos nas comunidades
marginalizadas no Brasil, promovendo a valorização
da sua cultura e a inserção no mercado brasileiro.
Entre essas comunidades existem os Quilombolas,
populações descendentes dos antigos escravos afri‑
canos que levaram consigo para o Brasil traços de
uma identidade própria. O projeto Ká Amubá (“cons‑
truir oportunidades”) – Promoção de Tecnologias de
Economia Solidária em Áreas de Quilombos, procura,
justamente, ir ao encontro das necessidades especí‑
ficas destas comunidades, no Estado do Maranhão,
considerado um dos mais pobres do Brasil.
O não reconhecimento da propriedade das terras con‑
tinua a ser um problema no território, contribuindo para
os fatores determinantes da pobreza. A Associação das
Comunidades Negras Rurais Quilombolas do Maranhão
(ACONERUQ) tem como objetivo cimeiro a articulação
e o fortalecimento das comunidades Quilombolas.
Associamo‑nos a este projeto, incentivando a promoção
do aumento dos rendimentos das comunidades rurais
e o reforço das atividades produtivas sustentáveis.

Valor dos projetos em curso

€ 971.842,00

Desenvolvimento Rural 100%
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cabo verde
Cabo Verde ocupa a 122ª posição no Índice de Desen‑
volvimento Humano (IDH) das Nações Unidas (PNUD
2015), encontrando‑se no grupo dos países de Desen‑
volvimento Médio, tendo subido uma posição compa‑
rativamente a 2014. Embora o país continue a registar
progressos a vários níveis, continua economicamente
vulnerável, por ser um Pequeno Estado Insular em
Desenvolvimento exposto a choques externos. Os
principais aspetos da sua vulnerabilidade são o elevado
grau de dependência da Ajuda Pública ao Desenvolvi‑
mento (APD) e das remessas dos emigrantes; a vulne‑
rabilidade do meio ambiente, com chuvas irregulares e
limitadas, conducentes a um alto défice alimentar
estrutural; e a dependência das importações, aliada à
falta de recursos naturais, que dificultam o crescimento
e a fragmentação territorial.
Cabo Verde cumpre os critérios relacionados com
direitos laborais e humanos para o acesso comercial
preferencial ao mercado da União Europeia no âmbito
do Sistema de Preferências Generalizadas Mais –
Regime Especial de Incentivo ao Desenvolvimento
Sustentável e à Boa Governação (SPG+), facilitando
de forma muito vantajosa o seu acesso preferencial
ao mercado único europeu.
Apesar das melhorias verificadas ao longo dos últimos
anos, Cabo Verde ainda apresenta algumas lacunas
relativamente ao apoio institucional e à capacitação de
entidades estatais e não estatais. Neste sentido, as
principais áreas de intervenção do IMVF no país, no
qual atuamos desde 2001, passam pela Cooperação
Descentralizada e pela Coerência das Políticas para o
Desenvolvimento. Face às necessidades do arquipé‑
lago foi dada prioridade à intervenção em proximidade
com Autoridades Locais e Organizações da Sociedade
Civil, com presença direta na ilha de Santiago.
Destacamos, em 2015, a continuação do debate entre
a sociedade civil, cidadãos, classe política nacional e
comunicação social ao redor da Coerência das Políti‑
cas para o Desenvolvimento, um projeto que tem vindo
a impulsionar o debate sobre políticas públicas locais
e os resultados alcançados pelos doadores em territó‑
rio cabo‑verdiano.

74

Valor dos projetos em curso

€ 250.110,00

Fortalecimento institucional 100%

guiné-Bissau
A Guiné‑Bissau ocupa a 178ª posição no Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) entre 186 países,
situando‑se também na 17ª posição na lista de Estados
frágeis da revista Foreign Policy, o que o coloca como
um dos países mais pobres e vulneráveis do mundo.
O país alcançou a independência em 1974, tendo pas‑
sado, desde então, por frequentes crises políticas e
vários choques socioeconómicos, que provocaram
uma situação recorrente de pobreza e fragilidade, difi‑
cultando a que se alcance e sustente resultados favo‑
ráveis em matéria de Desenvolvimento.
Depois das eleições gerais em 2014 – tidas como
exemplo de transparência a nível internacional –
instalou‑se, em agosto de 2015, uma nova crise política
entre os órgãos de Governo, que veio novamente colo‑
car o país numa situação de instabilidade política. Num
contexto de fragilidade, a sociedade civil assume‑se
como um pilar fundamental do processo de Desenvol‑
vimento.
A trabalhar no país há 17 anos, não obstante a nossa
colaboração com os Atores Estatais, vimos, assim,
privilegiando parcerias com Organizações da Socie‑
dade Civil guineenses, que têm na Guiné‑Bissau um
longo historial de intervenção, apostando no seu forta‑
lecimento.
Em termos temáticos, em 2015, consolidámos a nossa
ação na Guiné‑Bissau nas áreas da Saúde, Desenvol‑
vimento Rural, Segurança Alimentar, Fortalecimento
Institucional, Ambiente e Identidade Cultural, num leque
diversificado de intervenções, que permite, assim, uma
abordagem integrada e transversal no âmbito da apro‑
ximação às novas metas estabelecidas nos Objetivos
de Desenvolvimento do Sustentável.
Destaca‑se, em 2015, a aprovação de dois novos pro‑
jetos nas áreas do Desenvolvimento Rural: o projeto
UE‑ACTIVA, que promove cadeias de valor e circuitos
comerciais estratégicos e presta apoio técnico à imple‑
mentação parcial dos Planos de Desenvolvimento
Agrícola Regionais; e o projeto Nô Fia Na Crias, que
visa trabalhar a fileira da produção avícola e caprina,
quer de modo comunitário, quer ao nível cooperativo,
com vista a melhorar o acesso sustentável a fontes
proteicas locais.

Valor dos projetos em curso

€ 11.031.845,67

Desenvolvimenro rural 46%
Saúde 36%
Fortalecimento institucional 10%
Identidade cultural 8%
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SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
São Tomé e Príncipe ocupa a 143ª posição do Índice de
Desenvolvimento Humano num total de 188 países. País
de desenvolvimento humano médio, quando compa‑
rado com o conjunto de países da África Subsaariana,
encontra‑se acima da média, apresentando melhores
resultados ao nível dos indicadores de Saúde e de Edu‑
cação [PNUD 2015]1.
A intervenção do Instituto no país continua a merecer a
confiança e o apoio da Cooperação Portuguesa, assu‑
mindo a execução de dois Projetos Bandeira do Pro‑
grama Indicativo de Cooperação 2012/2015: o Saúde
para Todos e o Escola +.
Em 2015, o Instituto prosseguiu com as atividades pla‑
neadas no âmbito do Saúde para Todos. Desde o início
do projeto que procuramos dar resposta às necessida‑
des assistenciais da população e às exigências do per‑
fil epidemiológico nacional, assegurando a prestação de
cuidados de saúde preventivos, primários e especializa‑
dos e disponibilizando serviços de Telemedicina. Tendo
em vista a sustentabilidade da ação, promovemos a
capacitação de quadros nacionais através de formação
em São Tomé e Príncipe, em Portugal e via Telemedicina.
No quadro do Escola +, iniciado em 2009 e agora numa
2ª fase, procuramos promover a qualidade do ensino
secundário e reforçar a capacidade institucional do
Ministério da Educação. Com efeito, num país em que
a população neste nível de ensino mais do que duplicou
entre os anos letivos 2008/2009 e 2014/2015 e onde a
taxa bruta de escolarização é de 80%2, apresenta desa‑
fios que importa enfrentar de modo célere, eficiente e
sustentável.
2015 foi ainda marcado pela conclusão da 2ª fase do
Projeto Descentralizado de Segurança Alimentar.
Procurou‑se a melhoria da produção agrícola e de pro‑
dutos transformados, a dinamização do seu escoa‑
mento e garantir alimentação adequada nas creches e
escolas primárias. O projeto destacou‑se pelo trabalho
participativo com a sociedade civil e com produtores e
transformadores locais, apoiando a execução de políti‑
cas públicas para o aumento da disponibilidade de ali‑
mentos e dos rendimentos dos pequenos produtores
familiares.
Sendo os progressos nas várias áreas notáveis, o país
apresenta ainda grandes potencialidades de melhoria.
O IMVF continuará empenhado em contribuir para a
consolidação e sustentabilidade do processo de Desen‑
volvimento em curso.
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Valor dos projetos em curso

€ 20.099.061,60

Saúde 82%
Educacão 14%
Desenvolvimenro rural 4%

1 PNUD 2015, Human Development Report 2015.
2 Escola +, 2º Relatório Intercalar, 2015.

TIMOR-LESTE
O ano de 2015 ficou marcado pela declaração de uma
Nova Agenda para o Desenvolvimento, em que Timor
‑Leste se comprometeu, juntamente com 192 estados
‑membros da Organização das Nações Unidas (ONU),
a garantir a erradicação da pobreza e a promover um
Desenvolvimento sustentável em todas as suas dimen‑
sões, até 2030. Timor‑Leste intensificou a mobilização
para a implementação da Agenda 2030 de Desenvol‑
vimento sustentável, assinando, juntamente com nove
outras nações, “Um Apelo à Ação”, tendo sido o único
país asiático no grupo, do qual também faz parte outro
membro da Comunidade de Países de Língua Portu‑
guesa (CPLP), o Brasil.
Ao longo de todo o ano, Díli foi palco de vários encon‑
tros ao mais alto nível da CPLP. As atenções do mundo
lusófono continuarão atentas a Timor‑Leste até 2016,
que marca o final do biénio da Presidência da CPLP.
Neste sentido, Timor‑Leste procura reforçar a sua afir‑
mação nesta estrutura política regional.
De 24 a 26 de novembro de 2015 teve lugar em Díli o
seminário internacional “Desafios Globais, Respostas
Regionais e Nacionais à Insegurança Alimentar e Nutri‑
cional”, um evento que coincidiu com a I Reunião
Extraordinária do Conselho de Segurança Alimentar e
Nutricional da Comunidade dos Países de Língua Por‑
tuguesa (CONSAN‑CPLP). O encontro marca um pro‑
cesso que começou em 2009, aquando da definição
de estratégia de Segurança Alimentar da CPLP, que
viria a ser implementada em 2011. Neste âmbito, a
estratégia da CPLP assenta em três eixos: o acesso a
alimentos e promoção dos grupos mais vulneráveis; o
aumento da disponibilidade de alimentos na CPLP; e
o fortalecimento da governação nestes temas.
A Rede de ONG de Agricultura Sustentável – HASATIL
reúne Organizações da Sociedade Civil de Desenvolvi‑
mento Rural de Timor‑Leste e trabalha ativamente para
que estes objetivos traçados pela CPLP sejam cumpri‑
dos. Entre 2012 e 2015, o IMVF trabalhou ativamente
com esta Rede, reforçando‑a a nível institucional e
capacitando os seus membros, de forma a que pudes‑
sem ter uma participação cada vez maior e mais eficaz
na definição de políticas públicas para a promoção de
uma efetiva soberania alimentar e para o cumprimento
universal do Direito Humano à Alimentação Adequada
no país.

Valor dos projetos em curso

€ 1.565.187,00

Fortalecimento institucional 100%
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PORTUGAL
Em 2015 continuámos a desenvolver em Portugal um
conjunto de projetos e iniciativas para promover a jus‑
tiça social global. Trabalhando em diversas frentes e
com diversos atores, em que destacamos os municí‑
pios, procurámos incentivar o debate e a reflexão sobre
as questões do Desenvolvimento, junto das instituições
políticas, empresariais e da sociedade civil e dos cida‑
dãos em geral.
Em concreto, tivemos em curso diversos projetos
desenvolvidos em Portugal, no âmbito da Cidadania
Global, a que se juntaram dois novos projetos: Econo‑
mia Social e Solidária e Fruta Tropical Justa. No âmbito
do nosso trabalho em parceria com os municípios,
manteve‑se o projeto Redes para o Desenvolvimento.
No domínio dos Estudos Estratégicos e do Desenvol‑
vimento foram igualmente mantidos dois projetos já
iniciados anteriormente, nomeadamente o das Confe‑
rências de Lisboa, em parceria com sete entidades
públicas e privadas e o Portuguese Partnership Agre‑
ement, no qual somos parceiros do European Centre
for Development Policy Management (ECDP).
Aliámos a nossa experiência às iniciativas promovidas
no âmbito do Ano Europeu para o Desenvolvimento,
que se comemorou em 2015, a nível nacional e inter‑
nacional e cuja agenda foi coordenada em Portugal
pelo Camões, I.P. O IMVF teve uma ação de divulgação
e debate orientados para os novos Objetivos de Desen‑
volvimento Sustentável (ODS), que decorrem da
Agenda 2030, aprovada pela Assembleia Geral das
Nações Unidas. Em particular, o IMVF coorganizou a
conferência “O Desenvolvimento Global é Realizável?”,
e promoveu ações de formação, eventos públicos e
exposições e divulgou publicações junto de técnicos
municipais e estudantes do ensino secundário.
Mantivemos como prioridade a promoção de parcerias
e redes inovadoras, eficientes e dinâmicas, capazes de
dar resposta às principais questões que se levantam
no debate e reflexão de um mundo mais justo, digno
e sustentável e procurámos diversificar as nossas
ações e iniciativas para chegar junto de novos públicos
e dar voz àqueles que são o motor do Desenvolvi‑
mento: os cidadãos.
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Valor dos projetos em curso

€ 1.868.844,00

IMVF municípios 49%
Cidadania global 47%
Estudos estratégicos 4%

EVENTOS E PARTICIPAÇÕES
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RECONHECIMENTOS,
PRÉMIOS E DISTINÇÕES

EVENTOS E CONFERÊNCIAS
• L ançamento

da Telemedicina Oftalmológica,
Teleye© (Lisboa e São Tomé e Príncipe, 4 de feve‑
reiro)

• Apresentação do livro “Saúde para Todos: 25 anos
ao Serviço de São Tomé e Príncipe” no Centro Cul‑
tural Português e na Fundação Calouste Gul‑
benkian (São Tomé, 5 de fevereiro e Lisboa, 15 de
abril)


• Cerimónia de reconhecimento do trabalho do IMVF

pela Casa Internacional de São Tomé e Príncipe em
Lisboa (Lisboa, 14 de março)

• Atribuição da Medalha Municipal de Mérito ao IMVF

âmbito dos Objetivos dos Desenvolvimento Susten‑
tável” na Câmara de Comércio e Indústria Portu‑
guesa (Lisboa, 2 de junho)

em reconhecimento do contributo na área da Coo‑
peração pela Câmara Municipal de Palmela, no
Cine Teatro São João (Palmela, 1 de junho)

• Apresentação da 1ª edição do livro das Conferên‑

• Cerimónia de entrega do Prémio do Cidadão Euro‑

• Conferência Internacional “O Desenvolvimento Glo‑

peu no Gabinete de Informação do Parlamento
Europeu em Portugal (Lisboa, 4 de setembro)

• Cerimónia de entrega do Prémio do Cidadão Euro‑
peu no Gabinete de Informação do Parlamento
Europeu na Bélgica (Bruxelas, 14 de outubro)

• Cerimónia de entrega do Prémio “Investigação para

o Desenvolvimento” na Câmara Municipal de Lis‑
boa (Lisboa, 15 de dezembro)

80

• Colóquio “O Financiamento do Desenvolvimento no

cias de Lisboa na Câmara do Comércio e Indústria
Portuguesa (Lisboa, 2 de junho)
bal é Realizável?” no Museu do Oriente (Lisboa, 13
de outubro)

PARCERIAS
ASSINATURA DE MEMORANDO DE
INTENÇÕES ENTRE O IMVF E O MINISTÉRIO
DA SAÚDE DE CABO VERDE
CIDADE DA PRAIA, 24 DE MARÇO

local, de forma a reduzir as evacuações sanitárias. O
protocolo foi assinado pelo Presidente do Conselho de
Administração do IMVF, Paulo Freitas, e pela Ministra
‑Adjunta da Saúde de Cabo Verde, Maria Cristina Fon‑
tes Lima. O documento enquadra‑se no protocolo de
colaboração técnica celebrado entre os Ministérios da
Saúde de Portugal e de Cabo Verde, em dezembro de
2014, na sequência da III Cimeira Luso‑Cabo‑Verdiana,
que reconhece a importância de aprofundar a coope‑
ração no domínio da Saúde.

ASSINATURA DE PROTOCOLO DE
COOPERAÇÃO ENTRE O IMVF E O ISCTE‑IUL
LISBOA, 22 DE MAIO

O IMVF e o Ministério da Saúde de Cabo Verde assi‑
naram um memorando de intenções com o objetivo de
promover a consolidação do Serviço Nacional de
Saúde de Cabo Verde, aperfeiçoando o sistema de
Telemedicina já existente, reforçando a cobertura das
especialidades médicas e a formação do corpo clínico

O IMVF e o ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa
assinaram um protoloco que visa o desenvolvimento
de atividades de cooperação em vários domínios entre
as duas instituições. Este protocolo prevê a definição
e concretização de propostas de candidaturas em
domínios de interesse comum, conjuntas ou em par‑
ceria com outras entidades, a realização de cursos,
ações de formação e estágios, bem como a organiza‑
ção conjunta de congressos, colóquios, seminários ou
outros eventos, estabelecendo‑se, assim, uma impor‑
tante ponte entre a universidade, a indústria e as insti‑
tuições da sociedade civil, uma das prioridades do
novo quadro europeu e do Horizonte 2020.

81

RELATÓRIO anual 2015

ASSINATURA DE PROTOCOLO DE
COOPERAÇÃO ENTRE O IMVF E A OEI
MADRID, 19 DE OUTUBRO

organizado pelo Espaço Público Europeu com o
apoio do Centro de Informação Europeia Jacques
Delors, na sede do jornal Diário de Notícias (Lisboa,
3 de junho)

• Audição Pública “Guiné‑Bissau: Biodiversidade,

Desenvolvimento e Cooperação” na Assembleia da
República (Lisboa, 26 de junho)

• Palestra “A Agenda Pós‑2015: Desafios para a

Cooperação em Saúde” no Instituto Nacional de
Saúde Dr. Ricardo Jorge (Lisboa, 30 de junho)

• Reunião de trabalho com o Secretário‑Geral da
Organização dos Estados Ibero‑Americanos, Paulo
Speller, na sede do IMVF (Lisboa, 3 de julho)

O IMVF e a Organização dos Estados Ibero‑Americanos
para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) assinaram
um acordo de cooperação que tem como objetivo
promover o desenvolvimento de programas e projetos
de cooperação considerados de interesse mútuo pelas
duas instituições, nomeadamente nas áreas da educa‑
ção, ciência, cultura e desenvolvimento social nos
países membros da Comunidade Ibero‑Americana. Na
assinatura deste protocolo estiveram presentes o pre‑
sidente do conselho de administração do IMVF, Paulo
Freitas, o diretor de projetos do IMVF, Ahmed Zaky, e
o Secretário‑Geral da OEI, Paulo Speller.

PALESTRAS
E INTERVENÇÕES
•

Comemoração do Dia Internacional da Mulher 2015
sobre “Empoderamento de Mulheres e Raparigas
pela Educação” no Centro de Conferências das
Agências Europeias (Lisboa, 6 de março)

• Sessão da União Europeia sobre o Acordo de Coto‑
nou (Paris, França, 13 de março)

• Workshop “Um outro mundo será mesmo possível?
O papel das OSC”, na Semana do Desenvolvi‑
mento, no Fórum Lisboa (Lisboa, 13 de maio)

• Apresentação na Reunião da Primavera 2015 da
•

Social (IES) para discussão de oportunidades de
cooperação entre instituições (Cascais, 8 de julho)

• Palestra “Saúde Materno e Infantil nos PALOP: São
Tomé e Príncipe e Guiné‑Bissau” na Direção Geral
da Saúde (Lisboa, 21 de setembro)

• Debate sobre os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) e a nova agenda para o Desen‑
volvimento 2030 na RDP África (Lisboa, 29 de
setembro)

• Palestra “A Experiência Internacional do IMVF em

Telemedicina” no I Encontro de Telemedicina do
Serviço Regional de Saúde no Centro Cultural e de
Congressos de Angra do Heroísmo (Terceira, Aço‑
res, 22 de outubro)

• Conferência

Internacional “África, caminhos do
futuro”, organizada pela Fundação Portugal‑África
(Porto, 20 de novembro)

• Apresentação do projeto “Bemba di Vida” na mesa

‑redonda “Science, Development and Participa‑
tion”, na Conferência Internacional “Reinforcing
Local Participation for a Democratic Europe” (Loulé,
27 de novembro)

• Experiências e resultados da missão realizada em

2015 a São Tomé e Príncipe pela ONG Coopera‑
ción Bierzo Sur (Ponferrada, Espanha, 28 de
novembro)

Sociedade Portuguesa de Dermatologia e Venero‑
logia (Lisboa, 23 de maio)

• Reunião da Associação de Ensino Superior em

Palestra “Respostas em contexto de crise: a inova‑
ção e a criatividade ao serviço do Desenvolvimento”
no Congresso Nacional de Medicina Interna (Vila‑
moura, 30 de maio)

• Conferência “As Novas Ameaças à Segurança da

• Apresentação “A importância do voluntariado no
contexto do Ano Europeu para o Desenvolvimento”,
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• Reunião com o Instituto de Empreendedorismo

Ciências Agrárias dos Países de Língua Portuguesa
na Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico
de Bragança (Bragança, 30 de novembro)
Europa: Estado islâmico, terrorismo e xenofobia”,
no Salão Nobre dos Paços do Conselho (Maia, 12
de dezembro)

REPRESENTAÇÕES
E PARTICIPAÇÕES

• Seminário sobre o Fundo Europeu de Desenvolvi‑

• Reunião de preparação do Ano Europeu para o

• III

Desenvolvimento (Lisboa, 19 de janeiro)

• Encontro com o Presidente da Assembleia Nacional

de São Tomé e Príncipe (São Tomé, 6 de fevereiro)

• Lançamento oficial do Ano Europeu para o Desen‑

volvimento 2015 na Câmara Municipal do Porto
(Porto, 14 de fevereiro)

mento – 11º FED no Auditório Camões, I.P. (Lisboa,
24 de novembro)

Global Education Congress organizado pelo
Centro Norte‑Sul do Conselho da Europa (Zagreb,
Croácia, 26 de novembro)

• Sessão de Encerramento do Ano Europeu para o

Desenvolvimento na Câmara Municipal de Lisboa
(Lisboa, 15 de dezembro)

• Conferência “As ONG, Mobilizadoras da Sociedade

DINAMIZAÇÃO DE SESSÕES
EM ESCOLAS E UNIVERSIDADES

• Conferência

P&D Factor “Pessoas, Direitos e
Desenvolvimento“ no Auditório Camões I.P. (Lisboa,
26 de março)

• Sessão de formação em Educação para a Cidada‑

• Inauguração da exposição sobre o Ano Europeu

• Dinamização do Peddy Paper sobre Objetivos de

Civil e Promotoras de Inovação Social” na Funda‑
ção Calouste Gulbenkian (Lisboa, 25 de fevereiro)

para o Desenvolvimento no Martim Moniz (Lisboa,
9 de maio)

• Seminário “30 anos de Desenvolvimento: Passado,
Presente e Futuro” na Semana do Desenvolvi‑
mento, no Fórum Lisboa (Lisboa, 15 maio)

nia Global na Escola Secundária e 3º Ciclo do
Entroncamento (Santarém, 22 de abril)

Desenvolvimento do Milénio (ODM) e ODS na
Escola Secundária de Francisco Rodrigues Lobo
(Leiria, 4 de maio)

• XIV Encontro Nacional de Fundações no Centro

COLABORAÇÃO EM PROJETOS
DE OUTRAS ORGANIZAÇÕES

• Fórum

• Participação no projeto “Sinergias ED” promovido

Cultural de Belém (Lisboa, 3 de junho)

“Economia Social – Um Olhar sobre o
Empreendedorismo Social” na Fundação Cidade
de Lisboa (Lisboa, 5 de junho)

• Cerimónia

de entrega do prémio Norte‑Sul na
Assembleia da República (Lisboa, 1 de julho)

pela Fundação Gonçalo da Silveira e pelo Centro
de Estudos Africanos da Universidade do Porto (ao
longo do ano)

• Colaboração com o projeto Supply Chainge da
Quercus (ao longo do ano)

• Colaboração

na iniciativa World Best News no
âmbito do Ano Europeu para o Desenvolvimento
no Camões – Instituto da Cooperação e da Língua,
I.P (Lisboa, 8 e 11 de setembro)

• Reunião de apresentação do relatório da avaliação

realizada ao Mecanismo de Apoio à Elaboração de
Projetos de Cooperação para o Desenvolvimento
na Fundação Calouste Gulbenkian (Lisboa, 21 de
setembro)

• Encontro com a Embaixadora do Ano Europeu para
o Desenvolvimento, Cláudia Semedo, sobre Segu‑
rança Alimentar na sede da Plataforma Portuguesa
das ONGD (Lisboa, 5 de outubro)

ESTÁGIOS
• Presença na defesa de tese do estagiário do IMVF

da licenciatura de Estudos Africanos na Faculdade
de Letras da Universidade de Lisboa (Lisboa, 13
de julho)

• Almoço de trabalho sobre a licenciatura de Estudos

Africanos na Faculdade de Letras da Universidade
de Lisboa (Lisboa, 23 de outubro)

• I Assembleia Geral da Plataforma de Apoio aos
Refugiados – PAR na Reitoria da Universidade de
Lisboa (Lisboa, 14 de outubro)
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ATIVIDADES NO ÂMBITO DA
REDE RSO‑PT – REDE NACIONAL
DE RESPONSABILIDADE SOCIAL
DAS ORGANIZAÇÕES
• Participação na Convenção Anual da Rede RSO‑PT
(Oliveira de Azeméis, 16 de abril)

– Seminário “Ética no Desenvolvimento” na Semana
do Desenvolvimento (Lisboa, 14 de maio)
– II Oficina de Conhecimento “Código de Conduta
– Processos e Metodologias” na Fundação
Calouste Gulbenkian (Lisboa, 24 de setembro)
– III Oficina de Conhecimento “Código de Conduta
– Práticas de Boa Governança” na Fundação
Calouste Gulbenkian (Lisboa, 11 de dezembro)

• Dinamização e participação nas reuniões do Grupo

• Participação no Grupo de Trabalho de Educação

de Trabalho sobre Compras Públicas Socialmente
Responsáveis da Rede RSO‑PT (ao longo do ano)

para o Desenvolvimento da Plataforma Portuguesa
das ONGD (Lisboa, reuniões mensais)

• Participação no Steering Comittee da Rede RSO

– Tertúlia “A Justiça Social precisa de Cidadãos e
de Cidadãs” no Graal (20 de fevereiro, Lisboa)
– Tertúlia “A influência dos valores no exercício da
Cidadania Global ativa” na Semana do Desenvol‑
vimento, no Fórum Lisboa (Lisboa, 14 de maio)

‑PT (ao longo do ano)

ATIVIDADES NO ÂMBITO
DA PLATAFORMA PORTUGUESA
DAS ONGD
• Participação nas Assembleias Gerais da Plataforma
Portuguesa das ONGD (Lisboa, 7 de abril e 16 de
dezembro)

• Participação no Grupo de Trabalho de Ética da
Plataforma Portuguesa das ONGD (Lisboa, reuni‑
ões mensais)

– I Oficina de Conhecimento “As ONGD ‘à transpa‑
rência’ – Princípios e Boas-Práticas” na Fundação
Calouste Gulbenkian (Lisboa, 31 de março)

• Participação no Grupo de Trabalho AidWatch da
Plataforma Portuguesa das ONGD (Lisboa, ao
longo do ano)

– Workshop “O futuro do Financiamento para o
Desenvolvimento e a Coerência das Políticas de
Desenvolvimento” na Assembleia da República,
integrado na Semana do Desenvolvimento (Lis‑
boa, 14 de maio)

• Participação na reunião do Grupo de Trabalho Fun‑
ding for Development and Relief (FDR) do CON‑
CORD (Bruxelas, 23 de setembro)

• Representação

da Plataforma Portuguesa das
ONGD no DARE Forum do CONCORD (Bruxelas,
14 e 15 de abril e 26 e 27 de outubro)
– Participação no Advocacy Group do DARE Forum
do CONCORD (ao longo do ano)
– Participação no Steering Group do DARE Forum
do CONCORD (ao longo do ano)
– Apresentação da Estratégia 2016‑2022 da CON‑
CORD na sede do Graal (Lisboa, 2 de junho)
– DEAR Stakeholders Conference (Bruxelas, 5 e 6
de outubro)
– DEEEP Grand Finale event: “The best of global
learning” (Bruxelas, 28 e 29 de outubro)
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Em 2015, a comunicação continuou a ser uma aposta
sólida por parte do Instituto Marquês de Valle Flôr
como forma de dar a conhecer a sua atividade, quer
a nível institucional, quer no âmbito dos projetos que
implementa. A comunicação é, assim, encarada como
um veículo imprescindível à divulgação de informação
interna e externa e como fonte de conhecimento e
reconhecimento da organização.
A comunicação do IMVF assume várias facetas: a
comunicação interna, como instrumento de partilha de
informação entre todos os elementos da organização,
algo que tem sido sempre regular, e que se pretende
que seja cada vez mais eficaz, através da divulgação
da agenda mensal entre todos os órgãos sociais e
colaboradores do IMVF; e a comunicação externa, a
face mais visível do trabalho que levamos a cabo, que
transcende portas e que dá a conhecer ao público em
geral a nossa atuação.
O Gabinete de Comunicação e Imagem do IMVF, em
2015, manteve uma intervenção consistente e conti‑
nuou a apoiar a produção e a revisão de conteúdos
e a preparação de materiais gráficos e audiovisuais;
acompanhou a preparação, desde o design até à
impressão, de todos os suportes associados a cada
um dos projetos, desde flyers, folhetos, brochuras,
manuais técnicos até t‑shirts, bonés, lápis, canetas,
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blocos, etc., elementos que são parte integrante da
identidade dos projetos, assegurando, assim, a coe‑
rência ao nível da mensagem de texto e imagem. Por
fim, organizou diversas iniciativas e eventos no
âmbito institucional e no quadro dos vários projetos
em curso.
Apresentação do livro “Saúde para Todos: 25
anos ao serviço de São Tomé e Príncipe” | 15 de
abril, no Auditório 2 da Fundação Calouste de Gul‑
benkian, em Lisboa. O evento contou com as inter‑
venções da Administradora Executiva da Fundação
Calouste Gulbenkian, Isabel Mota, da Presidente do
Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P.,
Ana Paula Laborinho, do Presidente do Conselho de
Administração do IMVF, Paulo Freitas, e do Secretário
de Estado Adjunto da Saúde, Fernando Leal da Costa,
contando também com as intervenções de Luís
Amado, antigo Ministro dos Negócios Estrangeiros de
Portugal, sobre “Cooperação em Saúde como Motor
de Desenvolvimento”, de João Paço, diretor clínico do
Hospital CUF Infante Santo e chefe da missão da
especialidade de Otorrinolaringologia em São Tomé e
Príncipe, sobre “Ser Missionário”, e de Luís Campos,
Diretor do Serviço de Medicina IV do Centro Hospita‑
lar de Lisboa Ocidental e Presidente do Conselho
Nacional para a Qualidade em Saúde, sobre “Um olhar
sobre os 25 anos do Saúde para Todos”.

3.950 GOSTOS
360 PUBLICAÇÕES
No que diz respeito ao youtube, o canal do IMVF tem
atualmente disponível 124 vídeos, que tiveram, em
2015, perto de 67.000 visualizações, tendo‑se
registado um acréscimo de cerca de 13.000 visualiza‑
ções em comparação com 2014. No total, desde o
final de 2008 – ano da criação do canal de youtube
do IMVF – o mesmo soma 251 subscritores e 185.706
visualizações.
Nº	
  de	
  visualizações/ano	
  
66	
  575	
  

PRESENÇA ONLINE
IMVF.ORG | Em 2015 continuou a fazer parte do tra‑
balho diário da comunicação o acompanhamento e a
atualização do website institucional, assegurando a
tradução dos conteúdos publicados para a versão
inglesa, tendo sempre presente a necessidade de
abranger todos e cada um dos nossos interlocutores.
Ao longo do ano, foram publicadas 54 notícias no
website do IMVF, dando destaque a todos os eventos
organizados e coorganizados pelo IMVF, aos reconhe‑
cimentos, prémios e distinções de que foi alvo. Foram
também publicadas entrevistas a colaboradores no
terreno, dossiês temáticos dedicados à Agenda Glo‑
bal de Desenvolvimento Pós‑2015, disponibilizando
vários recursos sobre este tema, e conteúdos atuali‑
zados sobre todos os projetos em curso, clipping,
comunicados de imprensa e destaques a publica‑
ções, fotografias e vídeos.
A área do website dedicada aos Estudos Estratégicos
continuou, em 2015, a ser uma fonte de informação
e análise sobre as questões relacionadas com o
Desenvolvimento e a Cooperação Internacional,
dando‑se visibilidade a eventos como mesas
‑redondas, debates, seminários e conferências, e a
publicações e relatórios internacionais sobre estas
temáticas.
REDES SOCIAIS | A gestão de redes sociais conti‑
nuou a fazer parte das funções diárias do Gabinete
de Comunicação e Imagem. Entre elas, o facebook
tem‑se revelado a rede social com uma atividade mais
regular. A página do IMVF nesta rede soma 3.950
seguidores, tendo obtido um aumento de 550 segui‑
dores desde 2014, com uma média de 2 publicações
diárias sobre a atividade e os projetos do IMVF e sobre
temas relacionados com as áreas de intervenção do
Instituto.

53	
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44	
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8	
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8	
  800	
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Fonte:
Youtube Analytics
Fonte:	
  Youtube	
  AnalyCcs	
  	
  

A plataforma de partilha de publicações ISSUU revela
‑se, uma vez mais, importante na divulgação do traba‑
lho desenvolvido no âmbito dos projetos do IMVF,
contando com 214 publicações disponíveis para
consulta e download.
Ao longo do ano, as publicações tiveram cerca de
30.000 visualizações, mais 10.000 em comparação
com o ano anterior. A conta do IMVF é acompanhada
por 103 seguidores, tendo sido efetuadas 205 partilhas
das publicações.

Twitter | Conscientes da necessidade de adaptação
a novas ferramentas de comunicação, em particular
no domínio das redes sociais, a comunicação, em
2015, deu especial atenção ao twitter, disponibili‑
zando e partilhando informação de forma imediata e
sucinta, algo que se tem revelado extremamente útil
no acompanhamento de eventos em que o IMVF está
presente e participa.
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PRESENÇA NOS MEIOS
DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Em parceria com a JLM&A – João Líbano e Monteiro,
a comunicação do IMVF com os média tem‑se reve‑
lado de grande importância ao tornar visível e notória
a atividade do IMVF, de forma a chegar a um público
cada vez mais alargado.
Em 2015, foram publicadas 224 notícias em diferentes
meios de comunicação social nacionais e internacio‑
nais sobre a atividade do Instituto Marquês de Valle
Flôr: 170 no online, 24 na imprensa escrita, 7 na rádio
e 23 na televisão.
Reportagens, entrevistas, artigos de opinião e comen‑
tários acerca da atualidade nacional e internacional em
órgãos de comunicação social como Lusa, RTP, TVI,
SIC, Público, Expresso, Diário de Notícias, Observador,
Jornal I, Antena 1, RDP África, TSF.
Em termos mediáticos, importa destacar a apresenta‑
ção oficial do Teleye©, a telemedicina oftalmologia, que
se traduziu na realização de uma consulta de oftalmo‑
logia em direto entre a sede do IMVF, em Lisboa, e o
Hospital Dr. Ayres de Menezes, em São Tomé, no dia 4
de fevereiro; e o lançamento do livro “Saúde para Todos:
25 anos ao serviço de São Tomé e Príncipe”, no dia 15
de abril, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.
No final de 2015, o IMVF
tornou‑se membro da Pla‑
taforma de Apoio aos Refu‑
giados (PAR), juntando‑se a outras 247 instituições
portuguesas que aderiam a esta Plataforma. Sob o
mote “Vemos, ouvimos e lemos. Não podemos ignorar”
(Sophia de Mello Breyner Andresen), as Organizações
da Sociedade Civil portuguesas que integram esta
Plataforma “assumem como sua missão promover
uma cultura de acolhimento de apoio aos refugiados,
quer na sociedade portuguesa, quer nos países de
origem e de trânsito” (PAR).

De forma a melhorar a co
municação digital interna e
externa do IMVF, o sistema
operativo foi atualizado para o Windows 10, sendo que
atualmente é utilizado o Office 365, uma doação da
Microsoft a quem prestamos o nosso agradecimento.

Televisão
Rádio
Imprensa
Escrita
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Online

CERCA DE 130 MINUTOS
EM TELEVISÃO
APROXIMADAMENTE
80 MINUTOS EM RÁDIO
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Baratas com chocolate,
25/05/2015 – Público –
futuro
os provar os snacks do
larvas crocantes? Fom

05/06/2015 – Notícias
ao Minuto – IMVF
distinguido com o
Prémio do Cidadão
Europeu

16/04/2015 – Visão – Mais
perto, mais saudáveis. Maior
projeto de cooperação em
saúde celebra 25 anos, com
bons resultados

23/04/2015 – RTP Áfri
ca –
Saúde para Todos e Esc
ola +
em destaque no progra
ma
Bem‑Vindos

ista Live
Jul./Ago./Set. 2015 – Rev
em São Tomé e Príncipe

08/07/2015 – RTP Áfri
ca – Saúde Materno‑Infa
ntil. Médicos
e enfermeiros de Biomb
o, Cacheu, Farim e Oio
recebem
formação específica

s de voluntariado
Medicina Interna – 25 ano

Out. 15 – Effect –
When grocery
shopping is a ma
tter of equality
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Accountability
DURANTE O ANO DE 2015 FORAM REALIZADAS AUDITORIAS
AOS SEGUINTES PROJETOS:
• Saúde para Todos: Programa Integrado – Projeto de Cuidados Primários: Autonomia e
Eficácia – São Tomé e Príncipe

• Projeto Descentralizado de Segurança Alimentar – Fase II – São Tomé e Príncipe
• Bijagós, Bemba di Vida! Ação Cívica para o Resgate e Valorização de um Património
da Humanidade – Guiné‑Bissau

• Despertar para a Educação Global – Reforçar as Competências dos Membros das
Organizações da Sociedade Civil Europeias – Portugal

• Museu Mundial – Portugal
• Desafiar a Crise – Promover a Justiça Global e o Envolvimento dos Cidadãos em
Tempos de Incerteza – Portugal

• Redes para o Desenvolvimento: Educação Global para uma Cooperação mais Eficiente
– Portugal

• Assistência Técnica e Reforço das Competências da HASATIL e das Organizações da
Sociedade Civil de Desenvolvimento Rural em Timor‑Leste

• Ká‑Amubá – Promoção de Tecnologias de Economia Solidária em áreas de Quilombos,
no Maranhão – Brasil

• Coerência das Políticas para o Desenvolvimento – O Desafio para uma Cidadania Ativa
em Cabo Verde

• Saúde para Todos: Programa Integrado – Projeto de Cuidados Especializados e
Telemedicina

• Programa Integrado para a Redução da Mortalidade Materna e Infantil (PIMI) –
Componente de Reforço da Disponibilidade e Qualidade dos Cuidados de Saúde
Materno‑Infantis nas Regiões Sanitárias de Cacheu, Biombo, Farim e Oio – Guiné‑Bissau
• Escola + – São Tomé e Príncipe
• Gestão Comunitária de Chafarizes na Comuna do Cazenga e Consolidação na Comuna
do Tala‑Hady – Angola

91

RELATÓRIO anual 2015

92

4.0 o nosso plano para 2016

93

RELATÓRIO anual 2015

NOVOS PROJETOS OU ATIVIDADES A TER INÍCIO
COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
SAÚDE PARA TODOS: PROGRAMA SUSTENTÁVEL
JAN 2016 – DEZ 2019

DURAÇÃO: 1ª fase: fase de transição que terá a duração de 6 meses (de 1 de janeiro de
2016 a 30 de junho de 2016). 2ª fase: projeto Saúde para Todos: Programa Sustentável
com a duração de 42 meses (de 1 de julho de 2016 a 31 de dezembro de 2019).
PAÍS: São Tomé e Príncipe
TEMÁTICA (S): Saúde
RESUMO: Numa 1ª fase será realizada uma etapa de transição para o projeto Saúde para
Todos: Programa Sustentável. Este programa compreende a etapa de conclusão do pro‑
cesso de desenvolvimento, dotando o Sistema Nacional de Saúde são‑tomense com os
alicerces, áreas de intervenção e mecanismos para uma ação eficaz com fortes raízes que
garantam a sua autonomia e sustentabilidade. Esta ação tem com objetivo contribuir para
o acesso universal da população de São Tomé e Príncipe a cuidados de saúde de melhor
qualidade. Na fase de transição, urge salvaguardar a manutenção dos apoios à prestação
de cuidados preventivos, primários e especializados. No âmbito da prestação dos cuida‑
dos especializados, as missões médicas e a Telemedicina contribuirão também para a
avaliação da fase anterior e para estabelecer uma parceria com as autoridades locais,
tendo como propósito a definição de metas, parâmetros e modalidades de intervenção
para uma nova fase.
PÚBLICO‑ALVO: A totalidade da população são‑tomense, cerca de 187.356 habitantes,
enquanto utilizadores do Serviço Nacional de Saúde; cerca de 590 profissionais do Serviço
Nacional de Saúde (entre eles 60 médicos, 348 enfermeiros, 50 técnicos de laboratório,
53 técnicos de farmácia, 42 microscopistas, 11 técnicos de estatística, 6 técnicos de
nutrição e 23 outros técnicos de saúde) a beneficiar das ações de formação no país e em
Portugal (11 profissionais), bem como das restantes atividades de reforço das unidades
de saúde; quadros do Ministério da Saúde responsáveis diretos pela regulamentação e
gestão do setor a beneficiar da discussão e criação de mecanismos de sustentabilidade
técnica e financeira do Serviço Nacional de Saúde são‑tomense.
PARCEIROS: Ministério da Saúde e dos Assuntos Sociais de São Tomé e Príncipe
FINANCIAMENTO: Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P.

APOIO À GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA MUNICIPALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
NA REPÚBLICA DE ANGOLA, Lote 1, BENGUELA
MAR 2016 – MAR 2018

DURAÇÃO: 24 meses
PAÍS: Angola
TEMÁTICA (S): Saúde
RESUMO: A ação visa contribuir para melhorar as capacidades técnicas dos responsáveis
de saúde na província de Benguela, em 3 municípios: Benguela, Lobito e Ganda. A inter‑
venção consiste em prestar assistência técnica às equipas de gestão das direções pro‑
vinciais de saúde de Benguela e das direções municipais de saúde nos 3 municípios
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selecionados, através da prestação de serviços de peritos com experiência em saúde
pública e cuidados primários.
PÚBLICO‑ALVO: Ministério da Saúde de Angola, Direção Provincial de Saúde de Ben‑
guela e Direções Municipais de Saúde de Benguela, Lobito e Ganda.
PARCEIROS: AEDES – l’Agence Européenne pour le Développement et la Santé
FINANCIAMENTO: União Europeia

APOIO À GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA MUNICIPALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
NA REPÚBLICA DE ANGOLA, Lote 2, Bié
MAR 2016 – MAR 2018

DURAÇÃO: 24 meses
PAÍS: Angola
TEMÁTICA (S): Saúde
RESUMO: A ação visa contribuir para melhorar as capacidades técnicas dos responsáveis
de saúde na província do Bié, em 3 municípios: Kuito, Andulo e Camacupa. A intervenção
consiste em prestar assistência técnica às equipas de gestão das direções provinciais de
saúde de Benguela e às equipas de gestão das direções municipais de saúde nos 3 muni‑
cípios selecionados, através da prestação de serviços de peritos com experiência em
saúde pública e cuidados primários.
PÚBLICO‑ALVO: Ministério da Saúde de Angola, Direção Provincial de Saúde do Bié e
Direções Municipais de Saúde de Kuito, Andulo e Camacupa.
PARCEIROS: AEDES – l’Agence Européenne pour le Développement et la Santé
FINANCIAMENTO: União Europeia

PROJETO DE DINAMIZAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO TURÍSTICA DA ILHA DO MAIO
MAR 2016 – FEV 2019

DURAÇÃO: 36 meses
PAÍS: Cabo Verde
TEMÁTICA (S): Desenvolvimento Integrado
RESUMO: A ação pretende desenvolver um produto turístico sustentável que dinamize a
economia local, valorize os traços culturais tradicionais e o meio ambiente. A promoção de
um ambiente turístico sustentável de qualidade – com consequências diretas na melhoria
da qualidade de vida das populações da ilha – basear‑se‑á no apoio direto a atividades de
empreendedorismo locais e, simultaneamente, numa intervenção consciente e cuidada de
valorização e requalificação urbana. A reconversão das salinas do Porto Inglês assentará
na criação de uma salina intensiva com tanques para banhos terapêuticos de sal e de um
centro de interpretação. Está prevista a melhoria das instalações da Cooperativa de Sal,
formação em salicultura, delimitação e sinalização da área protegida e criação de trilhos.
Prevê‑se ainda o apoio à requalificação urbana através do reforço do gabinete técnico da
Câmara Municipal do Maio e da aposta em cursos de formação profissional e o apoio às
comunidades locais para práticas de turismo solidário e preservação ambiental.
PÚBLICO‑ALVO: 20 mulheres membros da Cooperativa de Sal, 10 artesãos e pequenos
produtores locais, 6 técnicos municipais, 20 jovens formandos e 13 associações comunitárias.
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PARCEIROS: Câmara Municipal de Loures (Portugal), Câmara Municipal do Maio (Cabo
Verde) e Sociedade de Desenvolvimento Turístico das Ilhas de Boavista e Maio
FINANCIAMENTO: União Europeia

ETIKAPUN N’HA – UROK, LABORATÓRIO DE RESILIÊNCIA DA CULTURA BIJAGÓ
JUN 2016 – MAI 2020

DURAÇÃO: 48 meses
PAÍS: Guiné‑Bissau
TEMÁTICA (S): Cultura e património local Bijagó
RESUMO: Este projeto pretende contribuir para consolidar as ilhas Urok, nomeadamente
a Área Marinha Protegida Comunitária (AMPC), como espaço de preservação da cultura
bijagó, considerada recurso fundamental para o desenvolvimento socioeconómico e para
a ligação das comunidades ao meio natural. Pretende‑se, de modo geral, contribuir para
a salvaguarda do património cultural, material e imaterial, do arquipélago dos Bijagós e
para a construção de modelos de Desenvolvimento sustentável assentes na participação
comunitária e na valorização da cultura e dos recursos naturais. Sem descurar o importante
trabalho que, ao longo dos últimos anos, tem sido feito ao nível da gestão e preservação
dos recursos marinhos, procura‑se agora um maior enfoque ao nível da gestão sustentá‑
vel e preservação dos recursos e ecossistemas terrestres e ainda a definição de uma
proposta estratégica para um turismo responsável, de baixo impacto ambiental e social,
que traga vantagens económicas às comunidades e à AMPC das ilhas Urok.
PÚBLICO‑ALVO: 100 mulheres e 150 jovens implicados nas atividades culturais, 350 alu‑
nos e 15 professores das escolas comunitárias, 100 produtores locais e 134 membros da
estrutura de gestão da AMPC Urok. Enquanto beneficiários finais, autoridades administra‑
tivas locais e da região de Bolama‑Bijagós, comunidades da AMPC de Urok, com cerca
de 3.080 habitantes e cerca de 34.000 habitantes do arquipélago, em particular os jovens.
PARCEIROS: Tiniguena – Esta Terra é Nossa!
FINANCIAMENTO: União Europeia

UE‑PAANE – PROGRAMA DE APOIO AOS ATORES NÃO ESTATAIS “NÔ PINTCHA PA
DIZINVOLVIMENTU” – FASE DI KAMBANSA
JUL 2016 – JUN 2018

DURAÇÃO: 24 meses
PAÍS: Guiné‑Bissau
TEMÁTICA (S): Fortalecimento da Sociedade Civil
RESUMO: Esta ação visa dar continuidade ao UE‑PAANE – Programa de Apoio aos Ato‑
res Não Estatais “Nô Pintcha pa Dizinvolvimentu”, que se encontra a decorrer desde maio
de 2011 e finalizará em julho de 2016. Assim, irá manter como objetivos contribuir para a
consolidação da boa governação, através do reforço da participação, concertação e capa‑
cidade de influência das Organizações da Sociedade Civil (OSC) e Órgãos de Comunica‑
ção Social (OCS) da Guiné‑Bissau. A ação irá centrar‑se ao nível do apoio institucional e
visa, por um lado, que as OSC melhorem as suas capacidades de incidência política e
implementação das suas iniciativas e, por outro lado, que os OCS melhorem as suas
capacidades para realizar uma atividade jornalística de qualidade.
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PÚBLICO‑ALVO: OSC bissau‑guineenses em todas as suas manifestações; OCS bissau
‑guineenses (públicos, privados, comunitários e locais); Direções Gerais/Secretarias dos
Ministérios envolvidos no setor da Sociedade Civil e Comunicação Social.
PARCEIROS: N/A
COFINANCIAMENTO: União Europeia e IMVF

ACORDO DE COLABORAÇÃO CAMÕES I.P. – ECDPM – IMVF
MAR 2016 – MAR 2018

DURAÇÃO: 24 meses
PAÍS: Portugal, Bélgica e Holanda
TEMÁTICA (S): Estudos Estratégicos, Desenvolvimento Global e Política de Desenvolvi‑
mento da União Europeia
RESUMO: O objetivo central desta colaboração é contribuir para o reforço da investigação,
do debate e da visibilidade das questões do Desenvolvimento Global e da Cooperação
para o Desenvolvimento, através de instituições que possam desenvolver um trabalho
independente de reflexão, que desempenhem o papel de promotores e facilitadores de
debates, que divulguem as temáticas da Cooperação para o Desenvolvimento e que con‑
tribuam para a formação sobre estas matérias. A componente de investigação ocupa
grande parte do Acordo, propondo‑se o IMVF e o ECDPM a elaborar fichas temáticas,
papers, notas específicas e estudos sobre temas de especial relevância para o Camões,
I.P. O Acordo inclui também atividades gerais de interação entre as 3 instituições e de
apoio ao Camões, I.P, organização de debates (conferências) e in‑house seminars/briefings,
tradução e disseminação de publicações.
PÚBLICO‑ALVO: Decisores políticos e técnicos que trabalham diretamente no âmbito da
Cooperação para o Desenvolvimento; o grupo mais alargado de interessados nas temá‑
ticas da Cooperação para o Desenvolvimento, incluindo académicos, estudantes, Orga‑
nizações Não Governamentais para o Desenvolvimento (ONGD), instituições da
administração local e parlamentares; público em geral, em Portugal, na Europa e nos
países lusófonos, alvo das atividades de informação e divulgação.
PARCEIROS: ECDPM – European Centre for Development Policy Management e Camões
– Instituto da Cooperação e da Língua, I.P.
FINANCIAMENTO: Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P.
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NOVAS CANDIDATURAS APRESENTADAS
E/OU PREVISTAS
COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL E VIH/SIDA
Duração: 8 meses
PAÍS: Cabo Verde
TEMÁTICA (S): Saúde
RESUMO: Este projeto de sensibilização das populações locais para a minimização dos
riscos de cariz ambiental e de saúde pública pretende alcançar 2 grandes objetivos: pre‑
venção da transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, boas‑práticas de saúde
pública para prevenção de pandemias, como o tifo ou a cólera; e a preservação do
ambiente, com especial enfoque nas áreas ribeirinhas. Será implementado através da
análise das diretrizes governamentais em matérias de preservação do ambiente e de saúde
pública; definição da estratégia de desenvolvimento das campanhas de comunicação e
sensibilização; formação de animadores sociais e ambientais; preparação dos conteúdos
e materiais de suporte à realização das campanhas e da realização de campanhas de
comunicação e sensibilização direcionadas para as comunidades ribeirinhas.
PÚBLICO‑ALVO: Comunidades ribeirinhas da Cidade da Praia.
PARCEIROS: ECOVISÃO
COFINANCIAMENTO: Governo de Cabo Verde e Banco Mundial

QUILOMBOLAS, AGENTES POPULARES DE DIREITO: PROJETO DE MONITORIZAÇÃO
E EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EM ÁREAS DE QUILOMBOS
DURAÇÃO: 36 meses
PAÍS: Brasil
TEMÁTICA (S): Direitos Sociais e Humanos
RESUMO: O projeto visa a concretização e melhoria do acesso às políticas públicas de
Desenvolvimento através da qualificação técnica e social dos Quilombolas e dos gestores
públicos. A ação propõe reforçar as competências dos Quilombolas e da ACONERUQ –
Associação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas do Maranhão para melhor
articulação com outros movimentos sociais e organizações públicas e privadas a vários
níveis: local, territorial, nacional e internacional; para parcerias na realização de projetos,
capacitações, assessorias e pesquisa. O projeto deverá dotar de conhecimentos e orien‑
tar Quilombolas, agentes e gestores públicos e privados para proporem melhorias e moni‑
torarem a execução das políticas públicas e promoverem a garantia de direitos humanos,
incluindo a geração de renda e a valorização e socialização de saberes tradicionais.
PÚBLICO‑ALVO: 2.670 Quilombolas e suas famílias, das 103 comunidades, em 35 muni‑
cípios, nas 7 regiões (Vale do Itapecuru, Cocais e Mearim, Baixo Parnaíba, Baixada Oci‑
dental e Baixada Oriental), totalizando 13.350 Quilombolas no Maranhão, que receberão,
de forma direta, todas as ações propostas. Além dos Quilombolas, o outro grupo‑alvo
direto são os gestores públicos municipais que lidam com as questões quilombolas (2 por
município=70). O resultado das ações propostas estender‑se‑á a quase 25.000 famílias
Quilombolas.
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PARCEIROS: ACONERUQ
FINANCIAMENTO: União Europeia

PROJETO DE REFORÇO DA AÇÃO QUILOMBOLA NA EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS
PÚBLICAS E COOPERATIVISMO
DURAÇÃO: 48 meses
PAÍS: Brasil
TEMÁTICA (S): Reforço Social Civil e Trabalho em Rede
RESUMO: A ação tem como objetivos melhorar as condições de vida da população Qui‑
lombola e reforçar a ação Quilombola na efetivação das políticas públicas e do coopera‑
tivismo através do trabalho em rede. Como o modelo de intervenção desenvolvido nos
últimos 17 anos no Maranhão, junto da ACONERUQ e das comunidades associadas deu
provas de ser adequado à realidade Quilombola, propomos a intervenção direta em 6
Estados brasileiros, utilizando a mesma metodologia. Serão promovidas diversas ações
de capacitação e de análise aprofundada da aplicação e melhoria do acesso às políticas
públicas nesses territórios, em especial relacionadas com o acesso à terra, infraestruturas
sociais básicas, geração de renda e valorização do produto Quilombola, com o apoio da
Cooperquilombola. Através do trabalho em rede e do aumento da capacidade de inter‑
venção associativa, o movimento Quilombola será mais representativo e terá mais legiti‑
midade para articular junto do Governo Federal a produção e aplicação de políticas
públicas mais justas e efetivas.
PÚBLICO‑ALVO: 15.132 Quilombolas, mulheres, crianças, jovens e homens que vivem
e moram em comunidades rurais e as respetivas coordenações, associações e comissões
Quilombolas que fazem parte da Coordenação Nacional das Comunidades Quilombola
(CONAQ); ACONERUQ: 582 comunidades certificadas; Comissão Estadual de Comuni‑
dades Quilombolas Rurais do Ceará: 46 comunidades certificadas; Coordenação das
Associações das Comunidades Remanescentes de Quilombos do Pará: 233 comunidades
certificadas; Comissão Estadual de Articulação das Comunidades Quilombolas de Per‑
nambuco: 137 comunidades certificadas; Coordenação Estadual das Comunidades Qui‑
lombolas do Piauí: 82 comunidades certificadas; e Conselho Estadual de Comunidades
Quilombolas da Bahia: 633 comunidades certificadas.
PARCEIROS: ACONERUQ
FINANCIAMENTO: União Europeia

TELEMEDICINA – PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO E MELHORIA DO SISTEMA
DE TELEMEDICINA, CONSULTAS E DE ESPECIALIDADE DE FORMAÇÃO
DURAÇÃO: 48 meses
TEMÁTICA (S): Saúde
RESUMO: A ação pretende otimizar o serviço de telemedicina e aumentar a oferta de
serviços de especialidades médicas.
PÚBLICO‑ALVO: População cabo‑verdiana.
PARCEIROS: Ministério da Saúde de Cabo Verde e Direção Geral da Saúde de Portugal
FINANCIAMENTO: União Europeia e Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P.
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UE SAÚDE
DURAÇÃO: 20 meses
PAÍS: Guiné‑Bissau
TEMÁTICA (S): Saúde
RESUMO: No quadro do POPEN, 2 iniciativas complementares foram implementadas: o
UE PIMI (Programa Integrado de Saúde Materno‑Infantil) e a Iniciativa H4+, tendo como
objetivo comum a redução da mortalidade materna, neonatal e infantil numa repartição
geográfica que possa evitar as sobreposições de atividades. O UE Saúde vem contribuir
para melhorar a qualidade dos cuidados de saúde para mulheres grávidas e crianças
menores de 5 anos, nas 6 regiões da Guiné‑Bissau: Bafatá, Bijagós, Bolama, Quinara,
Setor Autónomo de Bissau e Tombali. As suas atividades assentam em formar e capacitar
os profissionais dos centros de saúde públicos para que adquiram os conhecimentos e
práticas fundamentais para a implementação dos cuidados em saúde materno‑infantil
estandardizados a nível nacional, na Estratégia Fixa, nas regiões de Bafatá, Bijagós,
Bolama, Quinara, Setor Autónomo de Bissau e Tombali.
PÚBLICO‑ALVO: Profissionais da saúde do Serviço Nacional de Saúde: 501 pessoas
(dados estimados em julho de 2015), profissionais afetos às 76 áreas sanitárias (2 hospitais
regionais); 164.139 crianças até aos 5 anos de idade; e 207.317 mulheres em idade fértil.
PARCEIROS: Ministério da Saúde Pública da Guiné‑Bissau
FINANCIAMENTO: FNUAP – Fundo das Nações Unidas para a População

CIDADANIA GLOBAL
FROM X TO Y: LESSONS BETWEEN GENERATIONS
DURAÇÃO: 18 meses
PAÍS: Bulgária, Itália, Portugal e Roménia
TEMÁTICA (S): Educação global, jovens e cidadania ativa
RESUMO: Sensibilizar a geração “milénio” sobre os regimes totalitários do séc. XX através
da educação não formal.
PÚBLICO‑ALVO: Jovens.
PARCEIROS: Open Education Centre Foundation (Bulgária), GVC – Civil Volunteer Group
(Itália), AIDGLOBAL – Acção e Integração para o Desenvolvimento Global (Portugal) e APSD
– Agenda 21 (Roménia)
FINANCIAMENTO: União Europeia

“I COMMIT” TRAINING COURSE ON HUMAN RIGHTS EDUCATION
DURAÇÃO: 18 meses
PAÍS: Áustria, Chipre, Eslováquia, Espanha, Estónia, Itália, Lituânia, Malta, Portugal, Repú‑
blica Checa e Roménia
TEMÁTICA (S): Direitos Humanos
RESUMO: Encontro de jovens dos países parceiros para promoção dos direitos humanos.
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PÚBLICO‑ALVO: Jovens.
PARCEIROS: Südwind (Áustria), NGO Support Centre (Chipre), Pontis Foundation (Eslo‑
váquia), People in Need (República Checa), Fundació Catalunya Voluntària (Espanha),
International Youth Association EstYES (Estónia), HRYO Human Rights Youth Organization
(Itália), Global Citizens Academy (Lituânia), Kopin (Malta), Humanitas – Federação Portu‑
guesa P/ A Deficiência Mental (Portugal), Peace Action, Training and Research Institute of
Romania – PATRIR (Roménia)
FINANCIAMENTO: União Europeia

CIVIL RIGHTS THROUGH INTERCULTURAL DIALOGUES
DURAÇÃO: 14 meses
PAÍS: Dinamarca, Itália, Portugal e Reino Unido
TEMÁTICA (S): Direitos sociais e inclusão social
RESUMO: Implementação de práticas interculturais através de diálogo intercultural.
PÚBLICO‑ALVO: Jovens.
PARCEIROS: DCAI – Danish Centre for Arts & Interculture (Dinamarca), ECCOM ‑ Idee
per la Cultura (Itália) e NAACP – National Association for the Advancemente of Colored
People (Reino Unido)
FINANCIAMENTO: União Europeia
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COERENCIA.PT: O EIXO DO DESENVOLVIMENTO MAIS JUSTO, MAIS DIGNO,
MAIS SUSTENTÁVEL
DURAÇÃO: 24 meses
PAÍS: Portugal e Espanha
TEMÁTICA (S): Coerência das Políticas para o Desenvolvimento
RESUMO: Consciencializar e desenvolver o entendimento crítico das interdependências
glocais e reforçar o valor da Coerência das Políticas de Desenvolvimento como eixo cen‑
tral das políticas de Desenvolvimento.
PÚBLICO‑ALVO: Decisores políticos nacionais e europeus, técnicos de Administração
Pública, Organizações Não Governamentais para o Desenvolvimento (ONGD), redes de
Agentes Locais e público em geral.
PARCEIROS: FEC – Fundação Fé e Cooperação (Portugal) e CIDSE – International Coo‑
peration for Development and Solidarity (Espanha)
FINANCIAMENTO: Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P.

COORDENADAS PARA A CIDADANIA GLOBAL – VER, AGIR E TRANSFORMAR!
DURAÇÃO: 24 meses
PAÍS: Portugal
TEMÁTICA (S): Cidadania Ativa
RESUMO: Contribuir para o envolvimento ativo dos cidadãos nacionais como cocriadores
de uma sociedade mais justa, digna e sustentável através da dinamização de novos canais
de comunicação para a Educação para a Cidadania Global.
PÚBLICO‑ALVO: Jovens adultos das Organizações da Sociedade Civil (OSC) em Portugal.
PARCEIROS: Associação PAR – Respostas Sociais e Associação Renovar a Mouraria
FINANCIAMENTO: Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P.

OUT OF THE BOX – NOVAS ABORDAGENS PARA NOVOS DESAFIOS
DURAÇÃO: 24 meses
PAÍS: Portugal
TEMÁTICA (S): Jovens enquanto “agentes de transformação” em prol da luta contra a
pobreza e do Desenvolvimento sustentável glocal.
RESUMO: Sensibilizar e mobilizar a comunidade educativa para a ação rumo um Desen‑
volvimento mais justo, digno e sustentável.
PÚBLICO‑ALVO: Jovens.
PARCEIROS: Rosto Solidário
FINANCIAMENTO: Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P.
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Fundos recebidos

despesas

Por origem

Por tipo de projeto

União Europeia 58%

Saúde 47%

Estado Português 40%

Educação 12%

Outras Entidades 2%

Desenvolvimento rural 10%
Identidade cultural 9%
Fortalecimento Institucional 8%
Cidadania Global 6%
Sustentabilidade ambiental 5%
IMVF municípios 3%
Estudos Estratégico 1%

Meios Humanos alocados por país
Origem	Nº
Angola

0

Brasil	5
Cabo Verde
Guiné-Bissau

76

Portugal/Sede

20

São Tomé e Príncipe
Timor-Leste
TOTAL

104

2

176
0
279

BALANÇO SIMPLIFICADO*	RESULTADOS*
ATIVOS	
Ativos fixos
Contas a receber
Estados e outros entes públicos
Caixa e Depósitos Bancários
Acréscimos
TOTAL ATIVOS

€ 	GASTOS	
1.058.360

Fornecimentos e Serviços Externos

0	Gastos com Pessoal	
25.073	Depreciações e Amortizações
9.016.979	Encerramento Projetos e Outros
14.452	Impostos
10.114.863

Financeiros

€
165.123
873.647
111.364
5.537.112
15.491
1.063

		
TOTAL GASTOS
6.703.800

FUNDOS PATRIMONIAIS	

€

receitas

€
0

Fundos

5.268.553

Prestações de Serviços

Resultados

1.089.170

Subsídios à exploração (Fundos)

TOTAL Fundos

6.357.723	Encerramento Projetos e Outros

		Financeiros

5.431.535
1.236.150
70.756

		
TOTAL RECEITAS
6.738.441

PASSIVO	€
Projetos em curso
Contas a pagar

3.109.058		
186.544		

Estados e outros entes públicos

71.435

Provisões para riscos e encargos

271.472

Diferimentos

118.631		

TOTAL Passivo

3.757.140

RESULTADO LÍQUIDO

34.640

* Demonstrações reestruturadas face ao modelo contabilístico, de modo a permitir uma leitura mais simples por não financeiros

Consulte o nosso Relatório de Gestão e Contas 2015 completo em www.imvf.org
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