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NOTA DE ABERTURA
O ano de 2017 caracterizou-se como um ano de retoma económica ao nível nacional e internacional.
No entanto, no quadrante operacional, registou-se um agravamento da instabilidade geopolítica ao nível mundial,
cenário que nos obriga a uma estratégia prudente no que respeita aos países alvo de intervenção por parte da
nossa Instituição.
Neste quadro internacional de incertezas, o Instituto Marquês de Valle Flôr procurou consolidar e expandir a sua
intervenção com base na sua elevada experiência. Neste sentido, investiu-se na prospeção de novas oportunidades,
sobretudo em novos países, destacando-se a Colômbia, Gâmbia e Guiné-Conacri.
Em conformidade, mantivemo-nos prudentes na gestão dos projetos em curso, assim como na assunção
de novos compromissos, colocando permanentemente a tónica na sustentabilidade das ações empreendidas,
sem nunca desvirtuar os nossos valores e objetivos, assegurando um equilíbrio dos resultados financeiros.
Acresce referir que a aproximação aos cidadãos, através da promoção e difusão de informação referente
a temáticas-chave da Cooperação Internacional para o Desenvolvimento e da Educação para a Cidadania Global,
manteve-se como prioridade do IMVF.
A nova imagem do IMVF e a reestruturação da política de comunicação feita após uma reflexão interna foi também,
sem dúvida, um passo importante na consolidação da nossa imagem a nível nacional e internacional.
Analisando o presente relatório, não posso deixar de manifestar um imenso orgulho pela coerência e solidez do
trabalho desenvolvido e uma enorme confiança numa equipa dinâmica e empenhada que, quer em Portugal,
quer no terreno, tem vindo a concretizar iniciativas alinhadas com aquelas que são as principais prioridades de
Desenvolvimento Global. Urge, ainda, deixar um agradecimento aos financiadores e parceiros, por reconhecerem
as competências da nossa equipa e por possibilitarem a concretização do nosso trabalho.
Em suma, ao longo de mais um ano de intervenção, o IMVF reforçou a sua atividade rumo a um progressivo
reconhecimento como instituição de referência a nível nacional e internacional, prosseguindo uma aposta na
melhoria contínua na gestão de recursos e meios, na valorização de parcerias sólidas com os beneficiários dos
projetos, organizações nacionais e congéneres internacionais, em prol de um desenvolvimento justo, sustentável
e inclusivo.

Paulo Freitas
Presidente do Conselho de Administração
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O NOSSO ANO
E O FUTURO

O NOSSO ANO E O FUTURO
Assistimos atualmente a uma reconfiguração das prioridades de financiamento para o desenvolvimento, quer
geográficas quer setoriais. O ano de 2017 ficou marcado pela consolidação de novas fontes e modalidades de
financiamento de programas de desenvolvimento, transformando significativamente a atuação das principais
agências europeias de cooperação e organizações da sociedade civil.
Os mais recentes dados estatísticos e estudos do setor dão conta de um acréscimo substancial dos montantes
financeiros alocados a programas desenvolvidos no âmbito da Política Europeia de Vizinhança assim como
a programas que visem combater as causas e amenizar os efeitos da prolongada crise dos refugiados. Esta
conjuntura internacional – e os seus efeitos ao nível da distribuição dos fluxos de financiamento – tem contribuído para uma diminuição dos montantes alocados para o desenvolvimento de programas nos países ACP
(África, Caraíbas e Pacífico).
Ao nível temático, verifica-se um enfoque crescente em linhas de financiamento relacionadas com as áreas
dos direitos humanos, paz, estabilidade e capacitação institucional em detrimento de áreas tradicionais como
a segurança alimentar, a saúde ou a educação. De igual modo, a cooperação delegada, os fundos fiduciários
e o blending têm vindo a ocupar um lugar cada vez mais proeminente ao nível do financiamento e da implementação de projetos de cooperação para o desenvolvimento. Por sua vez, os fundos alocados às agências
das Nações Unidas continuam a crescer a um ritmo acelerado, enquanto as linhas financeiras e os concursos
tradicionalmente acessíveis para as Organizações Não Governamentais para o Desenvolvimento (ONGD) são
menos frequentes e com volumes financeiros menos significativos.
Esta realidade acarreta um conjunto alargado de desafios para as ONGD que, num contexto de rápida mudança,
se têm de reinventar. Mesmo perante as limitações estruturais da Cooperação Portuguesa, foi esta postura
proativa que foi adotada pelo IMVF. No que concerne aos fundos fiduciários europeus, foi estabelecida uma
parceria estratégica com o Camões, I.P., que culminou na aprovação de um projeto na Colômbia – o primeiro
da Cooperação Portuguesa neste âmbito – com um orçamento total no valor de 3.9 milhões de euros. Este
projeto será implementado num contexto de pós-conflito na região de Caquetá e prevê um conjunto de parcerias inéditas entre municípios colombianos, organizações da sociedade civil, instituições militares e entidades
privadas portuguesas.
O IMVF apresentou, ainda, duas candidaturas ao Fundo Fiduciário de Emergência da União Europeia para
África na área das Migrações, com especial enfoque na região da Guiné-Conacri, Guiné-Bissau e Gâmbia.
De igual modo estão a ser acompanhados de perto os desenvolvimentos ao nível das oportunidades de
Cooperação Delegada, em diversas geografias do espaço lusófono.
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Confirmando os resultados encorajadores alcançados pelos projetos implementados pelo IMVF e o seu crescente reconhecimento como entidade de referência nos domínios da cooperação e educação para o desenvolvimento, no ano de 2017 foram renovados projetos nas diversas geografias onde atuamos.
Atendendo às principais dificuldades do sistema sanitário na Guiné-Bissau ao nível dos cuidados materno-infantis, a União Europeia decidiu financiar uma nova fase do Programa Integrado para a Redução da Mortalidade Materna e Infantil. Inicialmente implementado nas regiões sanitárias de Cacheu, Biombo, Oio e Farim
(julho de 2013 a novembro de 2016), tendo em conta os resultados encorajadores alcançados nestas 4 regiões,
o programa foi alargado em 2017 à totalidade das regiões sanitárias da Guiné-Bissau (PIMI II). Neste contexto,
o IMVF é agora responsável por cobrir as necessidades formativas em várias valências assistenciais e assegurar
a disponibilização e distribuição de medicamentos essenciais, equipamentos e consumíveis médicos, num
universo nacional de 135 estruturas de saúde.
Já em São Tomé e Príncipe e com base nos resultados e recomendações da avaliação externa realizada
em 2016, teve início em janeiro de 2017 o Saúde para Todos - Rumo à Sustentabilidade. Esta nova fase
do Programa Saúde para Todos surge como uma tentativa de compromisso entre as preocupações de sustentabilidade e crescente autonomização da prestação de cuidados de saúde no país e a necessidade de consolidação dos avanços alcançados, através de uma intervenção direcionada para eixos de intervenção prioritários:
o apoio clínico via telemedicina, a realização de missões de especialistas portugueses ao país, a formação de
quadros da saúde locais e a disponibilização de medicamentos essenciais.
No seguimento da intervenção de longa data do IMVF no setor da Educação neste arquipélago teve início,
em dezembro, o projeto de Apoio à Consolidação do Ensino Secundário em São Tomé e Príncipe (ACES-STP),
que visa contribuir para a melhoria da qualidade do ensino secundário através da prestação de apoio ao Ministério da Educação, Cultura, Ciência e Comunicação (MECCC), na área da administração escolar e na definição
de estrutura de formação contínua e em exercício.
Em Cabo Verde teve início em dezembro o projeto de Turismo Solidário e Comunitário na ilha do Maio.
A ação assenta no reforço de iniciativas económicas sustentáveis de apoio ao setor do turismo de base local.
Através do desenvolvimento de um produto turístico solidário e sustentável, implementado e gerido localmente, pretende-se dinamizar a economia local e valorizar os traços culturais tradicionais e ambientais. Este
projeto surge associado ao trabalho desenvolvido pelo IMVF nos últimos anos nesta ilha cabo-verdiana e neste
setor de intervenção específico, nomeadamente o projeto de Dinamização e Requalificação Turística na Ilha do
Maio, em curso até fevereiro de 2019.
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Na área da Cidadania Global, o IMVF prosseguiu a sua ação orientada pelos valores da dignidade, liberdade,
democracia, igualdade, equidade e no respeito pelos direitos humanos, sociais e económicos. No ano de
2017, tiveram início 3 novos projetos: Dicionário do Desenvolvimento – Tod@s contam para a Cidadania Global,
CivAct – Cidadania Europeia e Interculturalidade e Mais e Melhor Voluntariado na UE, projeto que visa reforçar
a capacidade técnica das organizações europeias e melhorar as oportunidades de participação dos cidadãos
da UE nas ações de ajuda humanitária.
No que concerne à área da Cooperação Intermunicipal, o IMVF renovou os esforços para alargar e estreitar
as relações com as autarquias locais no âmbito do projeto Redes para o Desenvolvimento: Educação Global
para uma Cooperação mais Eficiente. De salientar que estas relações e as decorrentes iniciativas de Educação
e Cooperação Intermunicipal para o Desenvolvimento se têm mantido para além da conclusão do projeto, que
ocorreu em março de 2017, procurando traduzir as sucessivas agendas internacionais do desenvolvimento em
realidades práticas no terreno.
No domínio dos Estudos Estratégicos e do Desenvolvimento, o IMVF reforçou a sua atividade de parcerias
com outras entidades, com destaque ao Clube de Lisboa, do qual é igualmente membro fundador. A linha de
ação nesta área foi a de reforço da intervenção e visibilidade como instituição também presente nos debates
e reflexões sobre o desenvolvimento e a cooperação, com particular destaque a Portugal e à Europa. Em 2017
continuou igualmente a publicação de policy papers e de briefs no website.
Em suma, o IMVF prosseguiu a sua intervenção privilegiando uma visão holística dos desafios e condicionantes
do desenvolvimento, adotando uma abordagem programática assente na valorização de parcerias sólidas
e procurando ultrapassar uma intervenção meramente assistencial em prol de uma capacitação sólida das
populações que perdure para além do período de implementação dos projetos.

ADMINISTRAÇÃO EXECUTIVA GERAL
No que concerne à administração executiva geral do IMVF, o Conselho Executivo, no seu segundo ano de
mandato, deu seguimento ao processo já iniciado em 2016, de reorganização interna da Instituição, visando
a adaptação da sua estrutura orgânica e dos seus procedimentos internos a um modelo otimizado de funcionamento, adaptado às suas características, atividades e missão, bem como ao estabelecimento de um quadro
normativo interno consentâneo com uma Fundação com as características, responsabilidades e prestígio do
IMVF.
Com efeito, no ano de 2017, são de destacar, de forma não exaustiva, o desenvolvimento das seguintes peças
ou iniciativas/ações estruturantes:
• Definição e implementação de um quadro normativo interno, através de Regulamento, designadamente,
um “Sistema de Avaliação de Desempenho/Resultados do IMVF”, bem como, a definição de uma “Estrutura
e Plano de Carreiras do IMVF”.
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• A constituição da sociedade “Valle Flôr Consulting” (VFC) e a promoção da constituição enquanto membro
fundador da associação sem fins lucrativos “Associação Marquês de Valle Flôr” (AMVF), após uma aturada
análise de contexto, tempestivamente apresentada e ratificada pelo Conselho de Administração, com
o escopo de conferir maior flexibilidade estratégica, capacidade de adaptação/ liberdade de ação, sobretudo
no respeitante à captação de receitas, fortalecendo assim, a longo prazo, a sustentabilidade e perenidade de
um “Universo Valle Flôr”.
• Adicionalmente, o IMVF decidiu associar-se, enquanto entidade fundadora, à constituição da “ACL – Clube

de Lisboa, Associação para a Promoção de Conferências, Debates e Estudos” (ACL), atendendo, designadamente, aos fins da mesma, coincidentes ou complementares com os do IMVF, à relevância, ao prestígio
e ao peso institucional das outras entidades fundadoras, a saber: Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa
(CCIP), Câmara Municipal de Lisboa (CML), Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, Instituto
Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL), Fundação Portugal-África (FPA) e União das Cidades Capitais de Língua
Portuguesa (UCCLA) e finalmente, pelo facto do IMVF ser um dos organizadores das “Conferências de Lisboa”
(as quais passam a ser organizadas através da ACL).
• Plano e Estratégia de Comunicação do IMVF. Nesta matéria são de destacar as seguintes concretizações:
i) Plano de Comunicação do IMVF; ii) Novo “logotipo” IMVF, o qual, partindo do anterior, evoluiu para uma estética mais atualizada e apelativa; iii) Reformulação do website do IMVF; iv) Diferentes monofolhas a inserir em
portfolios e a usar em função de objetivos/destinatários diferenciados; v) Brochura institucional.
• No âmbito do propósito plasmado no Plano Estratégico do IMVF: “Rentabilização do Património Próprio

do IMVF” foi desenvolvido um Relatório de Avaliação concernente à rentabilização imobiliária das frações
mobilizáveis do edifício sede do IMVF. O mencionado Relatório foi apresentado ao Conselho de Administração,
merecendo inequívoca aprovação. Quanto à concretização do objetivo em apreço, tal encontra-se em pleno
desenvolvimento.
Adicionalmente, no âmbito do Plano de Atividades para 2017, aprovado em outubro 2016, foi delineada
a implementação de um conjunto de atividades e iniciativas em vários domínios, com base nas propostas
apresentadas pelas próprias unidades orgânicas e que, pelas suas características mais facilmente mensuráveis,
foram objeto de acompanhamento e controlo específico ao longo do ano, no âmbito do “Sistema de Controlo
de Objetivos e Resultados do IMVF”.
Uma vez concluído o ano de 2017, foram apurados quais os resultados obtidos globalmente por toda a equipa
do IMVF sede, bem como pelas várias unidades orgânicas que compõem a estrutura do Instituto.
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Em síntese, os resultados agregados obtidos, em 31.12.2017, podem ser analisados da seguinte forma:
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Em suma, finda a análise dos resultados agregados em causa, cabe sublinhar que foram concretizados, superados ou até mesmo amplamente superados 95% dos objetivos que a equipa se propôs atingir. Com efeito,
dos 40 objetivos operacionais considerados, tão somente dois ainda se encontravam em curso.
Por fim, é com manifesta satisfação que este Conselho Executivo salienta que 37,5% dos objetivos propostos
foram superados ou até mesmo amplamente superados.

SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA, UM IRRENUNCIÁVEL OBJETIVO ESTRATÉGICO
A PRESERVAR
No que respeita à análise financeira referente ao ano de 2017, esta é marcada pelo início de um projeto importante na área da saúde: PIMI II - Programa Integrado para a Redução da Mortalidade Materna e Infantil, na
Guiné-Bissau, no valor global de 8.000 m€.
De igual modo, terminou ainda um projeto marcante na área da educação, o programa Escola+, em São Tomé
e Príncipe, no valor global de cerca de 2.800 m€. No entanto, iniciou-se um novo projeto nesta mesma área
de intervenção, de nome ACES-STP, no valor de 450 m€.
É ainda de realçar a passagem do projeto mais emblemático do IMVF, Saúde para Todos, em São Tomé
e Príncipe, para a AMVF, da qual o IMVF é associado, tal como referido no Relatório de Gestão do ano anterior.
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De um ponto de vista macro, apresenta-se um crescimento de 12% no valor dos projetos em carteira:
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Neste contexto, o montante total executado em 2017 foi de 6.475 m€, cerca de 4% acima do valor registado
em 2016:
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15

Relativamente ao financiamento dos projetos executados pelo IMVF, esta foi a evolução por tipo de financiador:
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Regista-se um significativo aumento por parte da União Europeia em cerca de 60%, sobretudo como resultado
do início do projeto PIMI II e uma forte redução do Estado português, nomeadamente pelo Camões, I.P. ,
em cerca de 60%, como consequência da transferência do projeto Saúde para Todos para a AMVF.
No ano de 2017, a Cooperação Portuguesa retomou alguma agilidade na aprovação de cofinanciamentos
a projetos promovidos pela União Europeia, bem como na adjudicação de projetos totalmente financiados pelo
Camões, I.P.
No referente a novos projetos é de assinalar que foi assinado, no final do ano, o protocolo relativo ao projeto
Territórios Sustentáveis para a Paz em Caquetá, na Colômbia, no valor de 3.900 m€, a iniciar-se em 2018,
o qual marca uma nova área geográfica de intervenção do IMVF.
Como consideração final, o Conselho Executivo permite-se afirmar que, em 2017, a equipa do IMVF alcançou
globalmente um importante e assinalável desempenho.
Com efeito, mais uma vez executou todos os projetos nos prazos previstos, cumprindo os montantes orçamentados, consequência de uma política de elevado rigor de gestão, assim preservando uma saudável situação
económico-financeira, elemento fundamental para a sustentabilidade financeira do Instituto, um irrenunciável
objetivo estratégico permanente a salvaguardar.

16

No respeitante à administração de recursos humanos, foram dados passos estruturais e significativos
na promoção de um quadro de melhoria da eficiência, da produtividade e da otimização dos processos de
coordenação interna, em prol do cumprimento da nobre missão do IMVF.
O Conselho Executivo não quer deixar passar a ocasião sem agradecer e realçar o elevado nível de competência, dedicação e espírito de missão de todos os colaboradores desta Instituição, sem o qual não teria sido
possível atingir as metas já alcançadas e, principalmente, mediante o qual, muitas mais serão no futuro granjeadas.
Contamos com TODOS para a construção de um ainda melhor Instituto Marquês de Valle Flôr.
O Conselho Executivo:

Luís Marques Bento
Ahmed Zaky
Administrador Executivo
Administrador Executivo
e Direção Geral
e Direção de Projetos
			

Jorge Morais
Administrador Executivo
e Direção de Finanças
e Planeamento
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O IMVF

QUEM SOMOS
Criado em 1951 como instituição privada de utilidade pública, o IMVF é uma Fundação para o desenvolvimento e a cooperação, tendo iniciado atividade como ONGD em 1988 em São Tomé e Príncipe.
A partir dos anos 90 expandimos a nossa ação a outros países, com predominância aos de língua
oficial portuguesa e alargámos as áreas de atividade. Já em 2017 voltámos a alargar a nossa ação a
novas geografias em África e na América Latina. Os resultados alcançados tornaram o IMVF numa
entidade de referência nos domínios da cooperação e do desenvolvimento.

RAZÃO DE SER
Promover a dignidade humana, que passa pela igualdade de direitos e oportunidades e por uma
justiça para todos, agir para melhorar as condições de vida das populações mais vulneráveis, que
obriga à luta contra a exclusão e contribuir para tornar o nosso planeta mais sustentável, garantindo
as condições de vida das gerações presentes e futuras. Estas são as linhas condutoras que expressam a nossa razão de ser.

COMO TRABALHAMOS
Temos como preocupação prosseguir boas práticas e fortalecer institucional e individualmente as
comunidades e entidades públicas e da sociedade civil onde operamos, no respeito pelos valores
da solidariedade, da igualdade de género, da sustentabilidade, do rigor e da transparência. A estreita colaboração com os nossos parceiros do desenvolvimento e o empenho e motivação de uma
rede de cerca de 250 colaboradores, mais de 90% a trabalhar no terreno, têm garantido a qualidade e a relevância da nossa ação.
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O QUE FAZEMOS
Contribuímos ativamente para o desenvolvimento sustentável e para a dignidade humana através da
elaboração, concretização e colaboração em projetos e atividades em diversas áreas.
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ONDE ESTAMOS
PORTUGAL
33%
1450 m€
63%

4%

CABO VERDE
50%
1600 m€
50%

BRASIL

970 m€

SÃO TOMÉ
E PRÍNCIPE

100%
46%
1450 m€

54%*

Valor dos projetos em curso
m€ (milhares de euros)
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SAÚDE

EDUCAÇÃO

DESENVOLVIMENTO RURAL
E SEGURANÇA ALIMENTAR

GUINÉ-BISSAU
AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
5%
41%

SOCIEDADE CIVIL
14750 m€
54%

AUTARQUIAS E PODER LOCAL

CULTURA E PATRIMÓNIO

ANGOLA
CIDADANIA GLOBAL

1750 m€

MIGRAÇÕES, PÓS-CONFLITO
E AÇÃO HUMANITÁRIA

100%
ESTUDOS ESTRATÉGICOS
E DO DESENVOLVIMENTO

* O IMVF é parceiro do projeto “Saúde para Todos - Rumo à Sustentabilidade” - representado na área
da Saúde em São Tomé e Príncipe - implementado pela AMVF - Associação Marquês de Valle Flôr.
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A NOSSA AÇÃO
EM 2017

FACTOS E NÚMEROS

3.384 consultas

87 unidades de saúde
mapeadas no Bié, Angola

de especialidades no âmbito
das missões médicas
a São Tomé e Príncipe

SAÚDE
Cerca de

4 milhões
de beneficiários

15 encontros municipais

Esta é uma área de intervenção prioritária do IMVF, dada a centralidade da

e provinciais para atualização
dos mapas sanitários
em Benguela, Angola

135 estruturas sanitárias
abrangidas nas 11 regiões

sanitárias da Guiné-Bissau

potenciais

saúde no desenvolvimento e na qualidade de vida das populações. A nossa
ação é feita em sintonia com entidades públicas, em ações estruturadas e
sustentáveis, com realce à saúde ma-

103 missões de curta duração de
8 especialidades médicas

3 missões de voluntariado
nas áreas da Pediatria,
Gineco-Obstetrícia e Saúde
Pública à Guiné-Bissau

a São Tomé e Príncipe

terno e infantil e com apoio de meios
inovadores da telemedicina. Os beneficiários diretos e indiretos dos nossos
projetos ultrapassaram já os quatro
milhões de pessoas em diversos países, com realce a São Tomé e Príncipe,
Guiné-Bissau e Angola.
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ESFORÇO FINANCEIRO POR PAÍS (EM PERCENTAGEM)

13%

28%

59%

Angola

São Tomé
e Príncipe

Guiné-Bissau

APOIO À GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA MUNICIPALIZAÇÃO
DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NA REPÚBLICA DE ANGOLA, BIÉ*
MAI 2016 – MAI 2018
ANGOLA
PROVÍNCIA DO BIÉ:
Municípios de Kuito, Andulo e Camacupa

BENEFICIÁRIOS
Diretos: a rede sanitária do Bié - constituída
por 6 centros de saúde, 3 centros materno-infantis, 10 hospitais municipais, 3 hospitais
provinciais e 80 postos de saúde - num total
de 102 infraestruturas sanitárias.
Indiretos: a população residente no Bié (cerca
de 1.500.000 habitantes)1.

OBJETIVOS
Geral: apoiar o processo de municipalização dos
serviços de saúde, concretamente, a sua organização e gestão e apoiar de forma continua e presencial as atividades de planificação, execução,
monitoria, supervisão, garantia de informação,
e outras relacionadas.
Específico: apoiar a organização e gestão do
processo de municipalização em 3 municípios
da província do Bié, nomeadamente Andulo,
Camacupa e Kuito.

ATIVIDADES EM 2017
• Participação nos encontros promovidos pelo Programa de Apoio ao Setor de Saúde
em Luanda e no Huambo;
• Continuação do apoio à elaboração dos planos provinciais para extensão da implementação da Ferramenta de Planificação e Orçamentação nos Municípios (FPOM)
aos restantes 6 municípios da província do Bié;
• Recolha de dados conducentes ao processo de georreferenciação para elaboração
dos mapas sanitários com inclusão de todas as unidades sanitárias;
• Elaboração e submissão da proposta de formação dos responsáveis de estatística
das unidades de saúde;
• Continuação da assistência técnica e apoio à elaboração dos relatórios mensais,
trimestrais, semestrais e anuais da Direção Municipal de Saúde (DMS) e da Direção
Provincial de Saúde (DPS);
• Promoção de encontros para análise dos relatórios antes da sua disseminação;
• Continuação do apoio à DMS e à DPS nas suas tarefas de coordenação com e entre
parceiros;
• Assistência técnica à DMS e à DPS para o desenvolvimento da supervisão integrada nas unidades de saúde, à qual foram afetos, pelo menos, 20 dias de apoio;
• Apoio à elaboração do plano de supervisão integrada, através da realização de 13
encontros de capacitação dos técnicos responsáveis;
• Apoio à instalação ou revitalização e funcionamento dos comités de auditoria e
prevenção de mortes maternas, neonatais e infantis ao nível municipal, tendo sido
promovidos 2 encontros de advocacia social com os líderes, incluindo os administradores municipais.

ORÇAMENTO 875.000 €
COFINANCIAMENTO
União Europeia e Ordenador Nacional do
FED para Angola

PARCEIRO
AEDES – Agence Européenne pour le
Développement et la Santé
Número baseado no recenseamento geral da população e da habitação de Angola 2014 (CENSO 2014), de março de 2016, INE – Instituto
Nacional de Estatística / Governo de Angola

1

*Projeto de Consultoria
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FACTOS
E NÚMEROS
66% dos técnicos das DMS/DPS
capacitados para realizar planos orçamentais
anuais e mensais com a FPOM

75% municípios (de 30% das áreas
abrangidas) com Comités de Auditorias
e Prevenção de Mortes Maternas, Neonatais
e Infantis (CMMNI) instalados em
estabelecimentos com salas de parto

85% de mortes maternas
30% das áreas abrangidas)

(de

investigadas nos CMMNI

87 unidades de saúde mapeadas
e 45 unidades de saúde visitadas
para monitoria e supervisão
do preenchimento dos dados de rotina
29 encontros municipais
e provinciais realizados para atualização
dos mapas sanitários 10 técnicos
das DMS capacitados e envolvidos
na atualização dos mapas sanitários,
com 63 relatórios mensais
de rotina recolhidos e enviados

3 formações de técnicos de estatística
(1 por município) e 9 técnicos
das DMS envolvidos na
organização territorial sanitária
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APOIO À GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA MUNICIPALIZAÇÃO DOS
SERVIÇOS DE SAÚDE NA REPÚBLICA DE ANGOLA, BENGUELA*
JUL 2016 – JUL 2018
ANGOLA
PROVÍNCIA DO BENGUELA:
Municípios de Benguela, Lobito e Ganda

BENEFICIÁRIOS
Diretos: a rede sanitária de Benguela constituída por 26 centros de saúde, 1 centro materno-infantil, 10 hospitais municipais, 3 hospitais provinciais, 140 postos de saúde e 7 unidades de
saúde não tipificáveis, num total de 187 infraestruturas sanitárias.
Indiretos: a população residente em Benguela
(cerca de 2.300.000 habitantes)1

OBJETIVOS
Geral: apoiar o processo de municipalização dos
serviços de saúde, concretamente, a sua organização e gestão e apoiar de forma continua e presencial as atividades de planificação, execução,
monitoria, supervisão, garantia de informação,
e outras relacionadas.
Específico: apoiar a organização e gestão do
processo de municipalização em 3 municípios
da província de Benguela, nomeadamente Benguela, Lobito e Ganda.

ORÇAMENTO 875.000 €

ATIVIDADES EM 2017
• Apoio à Direção Municipal de Saúde (DMS) para a elaboração dos orçamentos para uma boa
utilização da FPOM;
• Apoio ao aperfeiçoamento da proposta de expansão de algumas intervenções do Projeto de Apoio
ao Setor da Saúde II (PASS II), financiado pela União Europeia, a 7 novos municípios no âmbito da
atualização dos mapas sanitários;
• Realização de ações de formação on the job dirigidas aos técnicos da DMS sobre a recolha de
dados e preenchimento da ficha final;
• Realização de ações de formação dirigidas aos técnicos de estatística sobre os princípios básicos
aplicados ao novo modelo de recolha de dados do sistema de informação de rotina do Ministério da
Saúde de Angola com 40 participantes;
• Execução das recomendações referentes à harmonização de indicadores e criação do relatório
standard da DMS. Na província de Benguela decorreram 4 reuniões deste grupo de trabalho (e
subgrupos), bem como nos restantes municípios;
• Participação dos peritos em reuniões para análise dos dados das atividades das DMS e unidades
de saúde;
• Realização de uma visita a Catanda, Kaluia e Babaera, no município da Ganda, para promoção das
atividades de georreferenciação e discussão das limitações do acesso administrativo;
• Promoção de um encontro na cidade de Benguela sobre os processos de coordenação com outros
parceiros da sociedade civil;
• Manutenção do regular acompanhamento do processo de supervisão através de formulários adequados aos diferentes programas;
• Apoio às DMS nos processos de instalação e funcionamento dos comités de morte materna,
neonatal e infantil, através da realização de reuniões de sensibilização dos diferentes atores para a
importância do regular funcionamento destes comités, bem como de ações de formação sobre o
uso das fichas clínicas e do partograma e uma ação de sensibilização sobre os riscos do parto tipo
cavalinha, uma prática seguida pelas parteiras locais que põe em risco as mães;
• Definição e entrega dos modelos de registo/relatório às DMS e chefias das unidades de saúde em
articulação com o comité institucional;
• Realização de uma avaliação ROM, nos dias 10 e 11 de agosto, para validação dos progressos do
projeto, incluindo entrevistas aos diretores da DMS e DPS de Benguela.

COFINANCIAMENTO
União Europeia e Ordenador Nacional do
FED para Angola

PARCEIRO
AEDES – Agence Européenne pour le
Développement et la Santé
Número baseado no recenseamento geral da população e da habitação de Angola 2014 (CENSO 2014), de março de 2016, INE – Instituto
Nacional de Estatística / Governo de Angola

1

*Projeto de Consultoria
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FACTOS
E NÚMEROS
1 Plano Orçamental Anual
implementado com a FPOM
pela DPS com

4 técnicos

capacitados por município
e 89 unidades
de saúde registadas

15 encontros municipais
e provinciais para atualização
dos mapas sanitários

3 municípios
com pelo menos

1 formação em
estatística realizada
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SAÚDE PARA TODOS - RUMO À SUSTENTABILIDADE*

JAN 2017 – DEZ 2020
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

ATIVIDADES EM 2017
• Alargamento e consolidação do apoio clínico regular à distância, através da realização de consultas e exames, via Telemedicina entre Portugal e São Tomé e Príncipe;
• Continuação da realização de missões de curta duração de médicos especialistas
portugueses a São Tomé e Príncipe;

BENEFICIÁRIOS
A totalidade da população são-tomense,
cerca de 187.356 habitantes, enquanto
utilizadores do Serviço Nacional de Saúde; profissionais do Serviço Nacional de
Saúde (60 médicos e 348 enfermeiros), a
beneficiar das ações de formação no país,
no decorrer das missões de especialidade
e de Telemedicina; e 4 médicos, 2 técnicos
de gestão e administração hospitalar e 2
técnicos de projeção sanitária e manutenção de equipamentos, a beneficiar de formação de longo curso em Portugal.

• Realização de ações de formação teóricas e em serviço dirigidas aos profissionais
de saúde são-tomenses no âmbito das missões de especialidades médicas de curta
duração;
• Início da formação médica e cirúrgica de longa duração (3 anos) em Portugal de
4 quadros são-tomenses nas especialidades de Oftalmologia, Gastroenterologia,
Imagiologia e Ginecologia e Obstetrícia;
• Início da formação de curta duração (6 meses) em Portugal de 4 profissionais
são-tomenses em técnicas de gestão e administração hospitalar, projeção sanitária
e manutenção de equipamentos;
• Aquisição e disponibilização de medicamentos, equipamentos, materiais
médico-cirúrgicos e consumíveis médicos;
• Apoio aos Programas Nacionais de Luta contra as Grandes Endemias (Malária,
VIH-SIDA e Tuberculose), através da disponibilização de medicamentos, equipamentos e meios complementares de diagnóstico.

OBJETIVOS
Geral: contribuir para o acesso universal da
população de São Tomé e Príncipe a cuidados de saúde de qualidade.
Específico: promover a melhoria, a autonomização e a progressiva sustentabilidade da prestação de cuidados de saúde
preventivos, primários e especializados.

ORÇAMENTO 3.880.000 €
COFINANCIAMENTO
Camões, I.P. e Direção Geral de Saúde de Portugal (DGS)

PARCEIROS
Ministério da Saúde de São Tomé e
Príncipe e Associação Marquês de
Valle Flôr (AMVF)

* O IMVF é parceiro do projeto “Saúde para Todos - Rumo à Sustentabilidade” implementado pela AMVF
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FACTOS
E NÚMEROS
103 missões de curta duração
de 8 especialidades médicas
3.384 consultas de especialidades
no âmbito das missões de curta duração

638 intervenções cirúrgicas
no âmbito das missões
de curta duração

+ de 23.000
exames de diagnóstico

683 sessões clínicas
de 11 especialidades médicas
via Telemedicina

+ de 17.000 exames
e arquivos clínicos introduzidos
na plataforma de Telemedicina

+ de 100 rastreios
de patologia ortopédica em crianças

+ de 140 rastreios
da escoliose em crianças
em idade pré-escolar e escolar

5ª edição das Jornadas Luso
São-Tomenses de Otorrinolaringologia
32

PIMI II - PROGRAMA INTEGRADO PARA A REDUÇÃO DA MORTALIDADE MATERNA E INFANTIL: COMPONENTE DE REFORÇO
DA DISPONIBILIDADE E QUALIDADE DOS CUIDADOS DE SAÚDE
MATERNO-INFANTIS
JUN 2017 – MAI 2021
GUINÉ-BISSAU

BENEFICIÁRIOS
Diretos: 266.189 crianças até 5 anos de
idade, 344.479 mulheres em idade fértil e
950 profissionais de saúde das 117 áreas
sanitárias do país.
Indiretos: a totalidade da população da
Guiné-Bissau (1.565.815 habitantes).

OBJETIVOS
Geral: contribuir para a redução das mortalidades materna, neonatal e infantojuvenil na Guiné-Bissau e, em particular, para o
alcance das metas traçadas nos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS).
Específico: assegurar 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 na
Guiné-Bissau.

ORÇAMENTO 8.000.000 €
COFINANCIAMENTO
União Europeia e Camões, I.P

ATIVIDADES EM 2017
• Elaboração do Instrumento de Quantificação das Necessidades de Medicamentos
e Consumíveis Médicos, abrangido pela grelha da gratuitidade do projeto, a partir da
casuística prevista na população alvo por faixa etária;
• Estabelecimento de um stock base para a distribuição de medicamentos e consumíveis médicos para cada uma das 135 estruturas sanitárias das 117 áreas sanitárias
da Guiné-Bissau;
• Aquisição, operacionalização da cadeia logística e programação das distribuições
de medicamentos e outros consumíveis médicos nas 135 estruturas sanitárias das
117 áreas sanitárias do país;
• Definição dos critérios de base à atribuição de incentivos, tendo em conta o desempenho de mais de 900 profissionais de saúde afetos às diversas unidades de
saúde do país;
• Recolha de informação sobre as condições das infraestruturas sanitárias ao nível
da iluminação das instalações, abastecimento de água e funcionamento dos blocos
cirúrgicos e de outros serviços médicos nas estruturas de saúde das diversas regiões
do país;
• Diagnóstico das necessidades mais prementes ao nível de equipamentos clínicos e
materiais médico-cirúrgicos essenciais para o correto funcionamento das estruturas
sanitárias e para a prestação de cuidados materno-infantis de qualidade;
• Desenho e programação do Plano Global de Formações de Especialidade, a partir do diagnóstico inicial de competências dos profissionais de saúde guineenses
para a implementação dos Pacotes Mínimo (PM) e Complementar (PC) de cuidados
materno-infantis;
• Preparação de uma compilação de Normas de Orientação Terapêutica na área da
saúde materna e infantil;
• Participação nas reuniões entre os parceiros de implementação do projeto, em
concertação com as Direções Regionais de Saúde, de forma a assegurar a estreita
articulação da intervenção do IMVF com as estratégias setoriais e regionais e com as
restantes intervenções do programa.

PARCEIROS
Ministério da Saúde Pública da Guiné-Bissau, Fundo das Nações Unidas
para a Infância (UNICEF) e Entraide
Médicale Internationale (EMI)
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FACTOS
E NÚMEROS
135 estruturas sanitárias
abrangidas nas 11 regiões
sanitárias da Guiné-Bissau

7 profissionais médicos cubanos
da área da Saúde Materna e Infantil
integram a equipa clínica ao abrigo
de um protocolo com os Serviços
Médicos da República de Cuba

3 missões de voluntariado
em regime de comissão
de serviço nas áreas da Pediatria,
Gineco-Obstetrícia e Saúde Pública
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TESTEMUNHOS
Desde 2011 que a minha participação nas missões humanitárias de Otorrinolaringologia a São Tomé e Príncipe
se tornou uma rotina. A dúvida em relação àquilo que iríamos encontrar, tornou, desde o início, este projeto desafiante e enriquecedor, sendo hoje um orgulho para todos aqueles que nele participam. Cada missão é diferente, traz
algo de novo, e contribui para o nosso crescimento. Desde a consulta de otorrinolaringologia à consulta de audiologia, todas as atividades desenvolvidas em cada missão são prestigiantes. A possibilidade de poder contribuir para
a formação dos profissionais de saúde são-tomenses, ajudando-os a desenvolver as suas capacidades e conhecimentos é um dos pontos essenciais destas missões. As missões não terminam quando regressamos a Portugal,
mantém-se todas as semanas, através da ligação por telemedicina, em que a 4600km se avalia, discute e decide
casos clínicos, contribuindo igualmente para a capacitação dos profissionais são-tomenses.
Cristina Caroça, médica que integra as missões de ORL no âmbito do Saúde para Todos
Vivi muitos anos em Portugal, onde me formei, e em 2015 resolvi vir para São Tomé e Príncipe ajudar o meu
país, tendo em conta que há necessidade de técnicos e de forma a continuar a exercer na minha área. Trabalho
na valência de Raio-X, mamografia, apoio as consultas de telemedicina, e também apoio a equipa da missão de
imagiologia, trabalhando diretamente com a Dr.ª Celeste Alves, e a equipa da missão de ortopedia ao nível do bloco
operatório. Tem sido um trabalho bonito, gosto daquilo que faço, foi para isso que me formei, e tenho vontade de
ajudar o próximo, tenho visto situações em que os doentes têm pouca assistência, e tento fazer o meu melhor no
sentido de minimizar a dor e o sofrimento de muitos pacientes.
Ana Maria Barros, técnica radiologista no Hospital Dr. Ayres de Menezes
Fazer parte de um projeto com as características do PIMI implica uma resistência física e psicológica, que muitos
pensávamos não ter, mas que surge no momento de tomar decisões, sem grandes recursos técnicos ou tecnológicos
e com todo o peso da responsabilidade de estar nas nossas mãos o bem maior e primeiro: o direito à vida. Capacitar
os técnicos de saúde é a palavra chave para diminuir a mortalidade materno-infantil na Guiné-Bissau, mas esta capacitação tem de abranger a sociedade civil e outras estruturas, nomeadamente nas áreas da educação, do ambiente,
do direito, da política, etc. O IMVF dá o seu contributo com muito trabalho, dedicação e empenho em todo o país para
ajudar a inverter a mortalidade materno-infantil. Fico grata por poder fazer parte deste processo.
Iolanda Duarte, coordenadora clínica do PIMI
O PIMI é um projeto ambicioso e um grande desafio para a Guiné-Bissau, tendo em conta a alta taxa de mortalidade materna e infantil, relacionada com múltiplos fatores, em particular culturais ligados à maternidade, que
é urgente mudar. Com a intervenção do projeto é notável a mudança de comportamento das populações, pela
positiva, na adesão das mulheres grávidas ao centro de saúde para as consultas de vigilância materna, e também para
o seguimento pós-parto, bem como da criança, não só em situação de doença, mas também para vacinação e controlo
do crescimento, que antes era pouco frequente, sobretudo nas zonas rurais. A capacitação dos técnicos de saúde,
promovida pelos formadores do PIMI/IMVF, em todas as unidades de saúde, no que diz respeito à qualidade de atendimento e prestação dos serviços às mulheres e crianças, a par da gratuitidade dos cuidados e medicamentos, irá
refletir-se na diminuição da mortalidade materna e infantil. É com orgulho que integro a equipa do PIMI II/IMVF, que
com grande esforço e apesar das dificuldades, contribui para ser possível pôr em marcha este grande programa de
apoio ao desenvolvimento na Guiné Bissau – a redução da mortalidade materna e infantil.
Noelli Furtado Fernandes, chefe dos serviços administrativos do PIMI
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FACTOS E NÚMEROS

25 professores
portugueses/agentes
de cooperação integraram
a equipa do Escola + Fase II

EDUCAÇÃO
A nossa intervenção reflete o compromisso com um processo de desenvolvimento que respeita a concertação
com as autoridades nacionais e que
promove competências locais, pessoais e das instituições. A ação de

1.075 professores santomenses
concluíram com aproveitamento
formações de carácter
multidisciplinar e específico

Cerca de

463 diretores centrais do
Ministério da Educação, Cultura,
Ciência e Comunicação (MECCC),
delegados distritais, inspetores,
supervisores pedagógicos, outros
técnicos dos serviços centrais,
gestores escolares, orientadores
pedagógicos e delegados de
disciplina concluíram com
aproveitamento ações de
capacitação e reforço
institucional

1500
professores
e funcionários
capacitados

7.221 alunos da 9ª

e da 12ª classes participaram
na Avaliação Aferida
de Larga Escala do Ensino
Secundário (AALES)

30 planos de formação
elaborados e disponibilizados
ao MECCC, à Universidade
de São Tomé e Príncipe (USTP)
e ao Centro Politécnico de
Formação Profissional (CPFP)

maior relevo nesta área tem decorrido em São Tomé e Príncipe, onde as
ações se concentram no apoio às entidades públicas que tutelam a educação e abrangem, nos últimos anos,
cerca de quatro centenas de professores e outros profissionais da educação e, indiretamente, perto de 20 mil

ESFORÇO FINANCEIRO POR PAÍS (EM PERCENTAGEM)

alunos.

100%

São Tomé
e Príncipe

ESCOLA + FASE II

SET 2013 – DEZ 2017
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

BENEFICIÁRIOS
Diretos: professores, gestores escolares,
técnicos do Ministério da Educação, Cultura, Ciência e Comunicação (MECCC) de
São Tomé e Príncipe.
Indiretos: alunos a frequentar o ensino
secundário em São Tomé e no Príncipe e
alunos dos bacharelatos na Região Autónoma do Príncipe.

OBJETIVOS
Geral: contribuir para o crescimento económico de São Tomé e Príncipe, aumento
da empregabilidade e do retorno privado
do 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.

ORÇAMENTO 2.891.605 €
FINANCIAMENTO

ATIVIDADES GLOBAIS
• Lecionação de 6 disciplinas - Técnicas de Expressão Oral e Escrita da Língua Portuguesa I e
II, História da Língua Portuguesa, Probabilidades e Estatística I e II, Álgebra Linear II - nos bacharelatos da Universidade de São Tomé e Príncipe (USTP) na Região Autónoma do Príncipe;
• Lecionação das disciplinas de Biologia; Desenho, Medições e Orçamentos (CSPQ); Francês;
Física; Geografia; Geometria Descritiva; História; Inglês; Integração Social; Língua Portuguesa;
Matemática e Oficina de Artes a 95 turmas da 10ª, 11ª e 12ª classes;
• Conceção de 30 planos de formação contínua de professores, com o objetivo de promover o
conhecimento científico-didático dos programas e de melhorar a prática pedagógica docente;
• Dinamização de 69 ações de formação contínua para professores;
• Realização de 15 ações de capacitação para dirigentes e técnicos do MECCC;
• Realização de 1.311 missões conjuntas (MECCC e Escola +) de supervisão pedagógica às
escolas secundárias (925 encontros de supervisão e 386 observações de aulas);
• Realização de 5 reuniões do Comité Técnico de Acompanhamento Permanente (CTAP) e de
5 reuniões do Comité de Acompanhamento Alargado (CAA), órgãos de carácter consultivo e
que asseguraram a monitorização regular do projeto, envolvendo o MECCC, a Embaixada de
Portugal e outros parceiros locais, nomeadamente a USTP;
• Entrega de equipamento informático e de material pedagógico aos serviços centrais do
MECCC e às escolas, com vista ao reforço da capacidade institucional e melhoria da prática
pedagógica;
• Elaboração do programa curricular para a disciplina de Francês (do 2º ciclo do ensino básico
ao 2º ciclo do ensino secundário);
• Colaboração em atividades no âmbito do Programa Acelerar o Desempenho Educativo 20152018 (PADE), promovido pelo MECCC:
- Avaliação Aferida de Larga Escala do Ensino Secundário (AALES) – Língua Portuguesa e
Matemática, 9ª e 12ª classes;
- Revisão e produção documental;
- Financiamento da Avaliação da Reforma do Ensino Secundário.

Camões, I.P.

PARCEIROS
Ministério da Educação, Cultura,
Ciência e Comunicação de São Tomé
e Príncipe (MECCC)
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FACTOS
E NÚMEROS
4 anos de projeto
(de 2013/2014 a 2016/2017)

25 professores portugueses/agentes
de cooperação integraram
a equipa do projeto

1.075 professores são-tomenses
concluíram com aproveitamento
formações de carácter
multidisciplinar e específico

463 diretores centrais do MECCC,
delegados distritais, inspetores,
supervisores pedagógicos, outros técnicos
dos serviços centrais, gestores escolares,
orientadores pedagógicos e delegados
de disciplina concluíram com
aproveitamento ações de capacitação
e reforço institucional

7.221 alunos da 9ª e da 12ª classes
participaram na AALES

30 planos de formação elaborados
e disponibilizados ao MECCC, USTP
e Centro Politécnico de Formação
Profissional (CPFP)
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APOIO À CONSOLIDAÇÃO DO ENSINO SECUNDÁRIO EM
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE (ACES-STP)
DEZ 2017 – NOV 2018
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

ATIVIDADES EM 2017
• Preparação de plano de trabalho detalhado por atividade;
• Recrutamento de equipa docente, constituída por 4 professoras cooperantes de
Língua Portuguesa e de Matemática, para lecionar na Região Autónoma do Príncipe;
• Criação da identidade gráfica do projeto.

BENEFICIÁRIOS
Dirigentes e técnicos dos serviços centrais
e distritais do Ministério da Educação, Cultura, Ciência e Comunicação (MECCC),
gestores escolares, professores e alunos
do ensino secundário.

OBJETIVOS
Geral: contribuir para a melhoria da qualidade do ensino secundário em São Tomé
e Príncipe.
Específico: apoiar o MECCC na área da
administração escolar e na definição de
estrutura de formação contínua e em exercício.

ORÇAMENTO 453.475 €
FINANCIAMENTO
Camões, I.P.

PARCEIROS
Ministério da Educação, Cultura,
Ciência e Comunicação de São Tomé
e Príncipe (MECCC)
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TESTEMUNHOS
A questão da falta de materiais nas escolas é mais notória quando nos focamos nas disciplinas científicas. Foi nesse sentido que, ao dar formação específica de Química, surgiu a necessidade
de auxiliar os professores na adaptação a essa realidade, confrontando-os com a possibilidade de
realizarem atividades práticas nas salas de aula usando materiais alternativos àqueles que encontrariam num laboratório. Assim, ao longo desta formação, os professores criaram o seu próprio kit
de material alternativo, recorrendo à reciclagem de outros. O refletirem sobre outras formas de
ensinar, com o pouco que têm à sua volta, permitiu aos professores de São Tomé compreender
que são capazes de fazer mais sem necessitarem de muitos meios.
Isabel Fraga, professora formadora cooperante de Química
A formação contribuiu imenso para melhorar o meu desempenho enquanto professora de
Língua Portuguesa, porque coloquei em prática o que aprendi nas minhas aulas e está a surtir
efeitos positivos no desenvolvimento da escrita dos meus alunos.
Professora formanda de Língua Portuguesa
Enquanto professor, esperei muito para poder reforçar os meus conhecimentos, mas, infelizmente, não tinha meios para o fazer. Por isso, não esqueço o momento em que tive conhecimento desta iniciativa, pois eu e outros professores de francês pedíamos muitas vezes iniciativas
como esta.
Professor formando de Francês
Com esta formação aprendi vários passos para a resolução de um problema, melhorei
muito a estratégia de levar informação aos alunos, diferenciar um exercício de um problema.
Participar nesta formação é o mesmo que ganhar um presente muito valioso. Confesso que as
minhas aulas melhoraram muito com esta formação. Percebi mudanças nos alunos ao nível do
raciocínio e da participação.
Professor formando de Matemática
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FACTOS E NÚMEROS
71 técnicos agrários
Quilombolas formados

DESENVOLVIMENTO RURAL
E SEGURANÇA ALIMENTAR

A agricultura e a pecuária são vitais
para o desenvolvimento dos países
onde atuamos e para a melhoria do

22 unidades produtivas em

funcionamento e a comercializar
diretamente e através
da Cooperquilombola

6.950 frangos criados,
dos quais 5.319 foram para
venda e 1.360 para apoio à
criação avícola comunitária

3 formações dirigidas
à RESSAN-GB com
142 participantes

195 avicultores
camponeses apoiados

Cerca de

550 mil
beneficiários
potenciais

5 bolanhas reabilitadas
num total de

2.479 hectares

nível de vida das populações. A nossa ação privilegia o reforço de associações locais, na produção e no comércio, bem como promove redes de

125 alunos participaram

na ação de sensibilização
“Urok sem Lixo”

434 agricultores recenseados
205 pescadores recenseados

segurança e soberania alimentar e o
planeamento agrícola regional. Nos últimos anos, as ações de capacitação
técnica, formação, produção e criação
de microempresas têm abrangido, direta e indiretamente, cerca de 500 mil
pessoas, principalmente no Brasil e na

ESFORÇO FINANCEIRO POR PAÍS (EM PERCENTAGEM)

Guiné-Bissau.

14%

86%

Brasil

Guiné-Bissau
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KÁ AMUBÁ – PROMOÇÃO DE TECNOLOGIAS DE ECONOMIA
SOLIDÁRIA EM ÁREAS DE QUILOMBOS, NO MARANHÃO
ABR 2013 – MAR 2017
BRASIL
ESTADO DO MARANHÃO
(Maranhense dos Cocais, Baixo Parnaíba,
Lençóis e Munin e Vale do Itaperucu)

ATIVIDADES GLOBAIS
• Criação de 17 unidades produtivas: 4 agroindústrias, 7 hortas comunitárias e produção de
animais, 1 unidade de transformação de frutas regionais, 2 agroindústrias de transformação
de coco babaçu e 3 pisciculturas, e reforço de 5 unidades produtivas beneficiadas pela Cooperativa Quilombola;
• Realização de reuniões em todas as comunidades que culminaram na constituição formal
da Cooperativa Quilombola em 2015;

BENEFICIÁRIOS

• Elaboração dos estatutos e regulamento da Cooperativa, essenciais ao bom funcionamento
e sustentabilidade da mesma. A criação da Cooperativa estendeu-se a mais comunidades do
que aquelas diretamente beneficiadas pelo projeto;

Diretos: 300 Quilombolas (agricultores, criadores pecuários e extrativistas) de 4 regiões do
Estado do Maranhão e 20 Quilombolas beneficiários do eixo de capacitação de técnicos
agrários e sociais.

• Realização do diagnóstico socioeconómico essencial à confirmação e ajustamento das atividades produtivas e de transformação em cada comunidade;

Indiretos: 1.500 famílias e respetivas comunidades, cerca de 5.390 pessoas.

• Realização de sessões de educação para a saúde e instalação de kits sanitários nas comunidades;

OBJETIVOS
Geral: contribuir para a redução da pobreza
e promoção do desenvolvimento socioeconómico das comunidades Quilombolas do Estado do Maranhão.
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.

ORÇAMENTO 971.842 €
COFINANCIAMENTO
União Europeia, Camões, I.P. e IMVF

PARCEIROS
Associação das Comunidades Negras
Rurais Quilombolas do Maranhão (ACONERUQ)

• Realização de formações para reforço das competências nas áreas agrícola e pecuária, em
capacitação para o empreendedorismo e cooperativismo, nomeadamente sobre gestão, comercialização e organização local para produção;

• Estabelecimento de contactos com diversas entidades estatais para o escoamento dos produtos produzidos e transformados, através dos quais se conseguiu a garantia de colocação
dos produtos no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e se formalizou uma parceria
com a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) para formação dos agricultores e
aquisição dos produtos;
• Participação da Cooperquilombola em feiras da agricultura familiar, nomeadamente na
AGRITEC (Feira da Agricultura e Tecnologias para Produção), enquanto espaço de troca de
experiências, capacitação e comercialização. Início do processo de introdução da Cooperquilombola nas licitações públicas para o fornecimento da merenda escolar;
• Fortalecimento da ACONERUQ, estabelecimento de sinergias com a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (CONAQ) e qualificação da
Cooperquilombola, enquanto instância do movimento Quilombola direcionada à produção
agroecológica, comercialização e autonomia no processo produtivo.

FACTOS
E NÚMEROS
71 técnicos agrários
Quilombolas formados

22

unidades produtivas em
funcionamento e a comercializar
diretamente e através
da Cooperquilombola

17 comunidades Quilombolas
membros da Cooperquilombola

24 formações em técnicas
de produção agroecológica
e de transformação e

14 cursos de capacitação
em tecnologias de produção

4
1
1

intercâmbios realizados
( de projetos agroecológicos,
de transformação de frutas
e
de piscicultura)

2

71 animadores sociais
formados em gestão e
coordenação cooperativista

51 kits sanitários
(casa de banho, fossa e
reservatório de água) instalados

20 sessões de educação
para a saúde realizadas
nas

17 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
JUL 2015 – JUN 2018
GUINÉ-BISSAU
CACHEU
(Canchungo, Cacheu, Bigene, Calaquisse, Caió e Bula)

ATIVIDADES EM 2017
• Instalação de um sistema fotovoltaico para fornecimento de energia aos aviários, de iluminação interior e exterior e de abastecimento de água;
• Redução da mortalidade da produção avícola comunitária. No início do projeto, 7 em 10
galinhas morriam. Atualmente, morrem apenas 3 em 10;
• Criação de frangos da marca “Piu Piu Awara”, desenvolvida pelo projeto, em ciclos de 38
dias (localmente o ciclo habitual é entre 60 e 70 dias), com um peso médio de 2 kg e uma
taxa de mortalidade de 5%;

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, correspondentes 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 sustentável.
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 contribuir
para a melhoria das condições de vida dos criadores pecuários.

ORÇAMENTO 620.387 €
COFINANCIAMENTO
União Europeia e Camões, I.P.

PARCEIROS
Cooperativa Agropecuária de Jovens Quadros de Canchungo (COAJOQ); Acção
para o Desenvolvimento (AD) e Instituto
Piaget, Cooperativa para o Desenvolvimento Humano, Integral e Ecológico CRL

• Reforço da cadeia de produtores de matérias-primas para ração avícola, através de associações de camponeses na região de Cacheu, e introdução de melhorias na produção da ração;
• Abertura do Centro de Processamento e Abate com loja e farmácia comunitária, unidade de
frio, linha de produção de abate e embalagem, dotado de fonte energética fotovoltaica, com
equipamentos de baixo consumo energético (arcas e frigorífico para conservar medicamentos
e vacinas), de equipamentos adequados ao abate e meios de higiene para trabalhadores
e visitantes;
• Promoção de circuitos comerciais avícolas através do apoio à rede de 12 pontos focais;
• Conclusão da construção de 15 estábulos e silos que compõem os núcleos de criadores caprinos, com 49 cabras e bodes, e fornecimento de plantas leguminosas a 90 caprinocultores;
• Constituição e operacionalização da Associação de Criadores de Cabras (reunindo 132
caprinocultores) e da Associação de Paraveterinários com estatutos, logótipo e cartões de
associados;
• Construção e operacionalização de um aviário no Centro Agropecuário de Ingoré com
capacidade para 640 galinhas;
• Produção de 350 plantas de Leucena, 300 plantas de Moringa, faidherbia álbida (conhecida
como “bolacha de cabra”) e amendoim para feno para alimentação dos caprinos, numa área
de 7.000 m2;
• Realização de ações de formação dirigidas a técnicos paraveterinários e promoção da articulação com a Direção Regional de Pecuária;
• Produção de conteúdos televisivos e radiofónicos sobre a criação de galinhas e cabras
comunitárias.

© Guto | Âmago
© Guto | Âmago

FACTOS
E NÚMEROS
6.950 frangos criados,
dos quais 5.319 foram para venda
e 1.360 para apoio à criação
avícola comunitária

195 avicultores
camponeses apoiados

15 núcleos de criadores
de caprinos operacionais

1.966 caprinos vacinados

© Guto | Âmago

2 associações constituídas
e em funcionamento para apoio
ao associativismo de base comunitária

21 paraveterinários formados
e ativamente envolvidos
na prestação de assistência
sanitária nas comunidades
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UE-ACTIVA – AÇÕES COMUNITÁRIAS TERRITORIAIS INTEGRADAS
DE VALORIZAÇÃO AGRÍCOLA – EIXO 1: GOVERNAÇÃO TERRITORIAL
JUL 2015 – JUN 2019
GUINÉ-BISSAU
BAFATÁ, QUINARA E TOMBALI

ATIVIDADES EM 2017
• Aprovação do decreto sobre a criação do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional na Guiné-Bissau (CONSAN-GB), apresentado pela RESSAN-GB ao Governo através do Ministro da Agricultura;
• Realização de um intercâmbio dos membros da RESSAN-GB sobre Educação Alimentar e Nutricional “Sou aquilo que consumo” (24 participantes);

BENEFICIÁRIOS
Diretos: organizações de produtores e outros
atores-chave das cadeias de valor e circuitos comerciais estratégicos dinamizados; 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 projetos; OSC beneficiárias de apoio técnico
e financeiro à implementação parcial dos Planos
de Desenvolvimento Agrícola Regionais (PDAR);
OSC membros 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 habitantes), em particular mulheres
e jovens, atores-chave do setor agrícola a nível
regional envolvidos no processo de elaboração
participativa dos PDAR (públicos e privados).

OBJETIVOS
Geral: contribuir para a melhoria das condições
económicas e sociais da população da Guiné-Bissau e, em particular, das regiões de Bafatá,
Quinara e Tombali.
Específico: promover a melhoria da governação
territorial nas regiões de Bafatá, Quinara e Tombali.

ORÇAMENTO 4.444.444 €
COFINANCIAMENTO
União Europeia e IMVF

PARCEIRO
Rede da Sociedade Civil para a Soberania
e Segurança Alimentar e Nutricional na
Guiné-Bissau (RESSAN-GB)

• Realização de formações dirigidas aos membros da RESSAN-GB:
- Governação Participativa para o Desenvolvimento (3 sessões regionais, de 6
dias cada, 77 participantes);
- Conceitos básicos relacionados com o Direito Humano à Alimentação e Nutrição Adequada (DHANA), Segurança Alimentar e Segurança e Soberania Alimentar (4 dias, 24 participantes);
- Seguimento e avaliação de projetos (3 dias, 17 participantes).
• Apresentação final dos Planos de Desenvolvimento Agrícolas Regionais (PDAR)
nas 3 regiões de implementação do projeto, a nível institucional e dos setores;
• Lançamento do 2º convite à apresentação de propostas para o programa de apoio
à implementação do PDAR de Bafatá, Quinara e Tombali, tendo sido realizadas 3
sessões de esclarecimento em cada região;
• Receção de 24 candidaturas ao 2º convite (10 de Bafatá, 7 de Quinara e 7 de Tombali), tendo sido aprovadas 7 propostas (2 de Bafatá, 2 de Quinara e 3 de Tombali);
• Aprovação de 5 propostas ao 1ª convite à apresentação de propostas: fundo flexível – apoio para a mobilização das comunidades para a reabilitações de bolanhas na
região de Tombali;
• Realização de um estudo técnico de reabilitação de 15 bolanhas com o objetivo de
produzir um diagnóstico do estado das bolanhas e produzir recomendações para a
sua reabilitação;
• Início dos trabalhos de construção dos mercados de Gã-Mamudo (Bafatá) e Nova
Sintra (Quinara);
• Realização de formações em:
- Poupança e crédito rotativo;
- Gestão e rentabilização de equipamentos;
- Reflorestação de faixas tampão de mangais;
- Comités de Gestão de Bolanhas e de Água nas Bolanhas.
• Realização de diversas iniciativas de apoio à poupança e concessão de crédito:
i) início do apoio de 13 grupos de poupança e crédito rotativo em Komo (Tombali);
ii) lançamento de concursos para crédito e iii) lançamento do programa de poupança
e crédito rotativo em Ganadu (Bafatá).

FACTOS
E NÚMEROS
2 intercâmbios realizados
3 formações dirigidas
à RESSAN-GB com
142 participantes
Aprovadas 5 candidaturas
ao 1º convite, num total de
131.505 € atribuídos
Aprovadas 7 candidaturas
ao 2º convite, num total de
594.648 € atribuídos

5 bolanhas reabilitadas,
num total de 2.479 hectares
30.000 toneladas
de sementes distribuídas
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ETIKAPUN N’HA – UROK, LABORATÓRIO DE RESILIÊNCIA
DA CULTURA BIJAGÓ
JUN 2016 – MAI 2020
GUINÉ-BISSAU
ARQUIPÉLAGO DOS BIJAGÓS,
ILHAS UROK (Formosa, Nago e Chediã)

ATIVIDADES EM 2017
• Transferência de responsabilidades de fiscalização da AMPC para o Instituto da
Biodiversidade e das Areas Protegidas (IBAP);
• Apoio à realização de reuniões do Comité de Gestão, da equipa de fiscalização da
AMPC e da Comissão de Multas;
• Realização da ação “Urok sem lixo”, destinada a sensibilizar para a importância da
preservação do ambiente;

BENEFICIÁRIOS
Diretos: 185 agregados familiares de agricultores; 114 mulheres horticultoras; 77 mulheres produtoras de sal solar; 163 pescadores residentes; 125 jovens produtores
locais/comerciantes de óleo de palma; 100
mulheres no pequeno comércio; 20 jovens
empreendedores; 300 alunos e 15 professores das escolas comunitárias de Urok; e
134 membros dos órgãos de gestão da Área
Marinha Protegida Comunitária (AMPC).
Indiretos: autoridades administrativas locais
e da região de Bolama-Bijagós, que serão
implicadas no processo de gestão participativa, e a população de Urok e do arquipélago
dos Bijagós, em particular os jovens.

OBJETIVOS
Geral: contribuir para o desenvolvimento
sustentável na AMPC de Urok.
Específico: promover a melhoria das condições socioeconómicas e contribuir para
a cogestão e a governação participativa
dos recursos naturais e culturais.

ORÇAMENTO 932.302 €
COFINANCIAMENTO
União Europeia e Camões, I.P.

PARCEIRO
Tiniguena – Esta Terra é Nossa!

• Atualização do recenseamento dos agricultores e pescadores;
• Apoio técnico a mulheres horticultoras;
• Continuação do funcionamento da unidade de produção de mel, malagueta e flor
de sal;
• Comercialização de produtos de Urok na cidade de Bissau;
• Recolha de informação sobre o estado de conservação das escolas comunitárias,
e preparação das obras a realizar;
• Recenseamento de professores e alunos.

FACTOS
E NÚMEROS
434 agricultores
recenseados

235 agricultores
apoiados

205 pescadores
recenseados

125 alunos participaram
na ação de sensibilização
“Urok sem Lixo”
Definição de obras a realizar
em 6 escolas comunitárias
Perfil académico de
15 professores elaborado
Levantamento da distribuição
dos 323 alunos de Urok,
por sexo, escola e classe

118 frascos de malagueta,
50 frascos de flor de sal
e 50 frascos de mel produzidos*

* durante o primeiro ano do projeto
(junho 2016 a maio 2017)

49

TESTEMUNHOS
Através do projeto [Ká Amubá] conseguimos avançar na discussão política em benefício das nossas
comunidades, sem contar com o apoio que ganhámos da Casa de Farinha, que veio ajudar a melhorar
a nossa produção, aumentar a renda e a qualidade de vida da comunidade, pois começámos a produzir
produtos de melhor qualidade e a vender a melhor preço no mercado, algo que antes não conseguíamos.
A constituição da Cooperativa foi um passo importante, um enorme ganho, porque conseguimos organizar-nos em grupos e aos poucos estamos a conseguir organizar a nossa produção e a dar visibilidade
aos nossos produtos. O apoio da UE e do IMVF foi muito importante. Através deste projeto conseguimos
avançar bastante ao nível das capacitações, da valorização da mulher, do jovem Quilombola, pelo que foi,
de facto, um marco significativo na nossa vida. Espero que esta parceria possa continuar.
Francisco Carlos da Silva, morador no Quilombo de Santo António dos Pretos, município de Codó, Maranhão
Estou muito feliz por trabalhar com a COAJOQ. A minha vida mudou. Quero ajudar a promover
a imagem da cooperativa a nível local e internacional porque a avicultura é muito importante para
a Guiné-Bissau. Pode mudar a nossa vida. No quadro do projeto “Nô Fia na Crias” recebi muitas formações
de veterinários que vieram de Portugal e também da sub-região. Mostramos aos criadores como melhorar
a criação de galinhas na comunidade e introduzimos galinhas de raças melhoradas, mais resistentes,
ensinamos os cuidados a terem com a alimentação, a água, as vacinas, os desparasitantes. Acho que
o trabalho que estamos a fazer neste projeto é bom para o país e para a comunidade. Com a venda de
galinhas, as mulheres compram arroz, pagam a escola. Se todos se dedicassem à produção de galinhas,
ninguém teria fome.
Mateus Djeju, técnico de avicultura da Cooperativa COAJOQ

Em relação à colheita do ano passado, no meu caso, a diferença de quantidade situa-se entre 10
a 15 tanques de arroz com casca. Consegui muito arroz e estou neste momento a vender uma parte para
poder construir uma casa nova. A maior parte dos produtores de Caiar conseguiram uma boa colheita de
arroz, quantidade que lhes permite afetar uma parte ao autoconsumo familiar e vender uma parte para
cobrir outras despesas.
Botcha Na Rungha, produtor de arroz de Komo, em Tombali
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FACTOS E NÚMEROS
1 estudo de caracterização dos setores

1 estratégia de desenvolvimento

da Saúde e do Ambiente produzido

AMBIENTE E
SUSTENTABILIDADE

1 plano e 1 manual de
formação elaborados

A preservação dos ecossistemas, da

das campanhas de comunicação
e sensibilização aprovada

Cerca de

145 mil
beneficiários

2 formações de animadores
sociais na área da Saúde e
do Ambiente realizadas

potenciais

biodiversidade, dos recursos naturais
não renováveis e a luta contra as mudanças climáticas orientam a nossa
ação nesta área. Temos desenvolvido
projetos de abastecimento e melhoria
da qualidade da água, de saneamento

24 animadores na área da Saúde e
26 animadores na área

2 campanhas de comunicação
e sensibilização promovidas

do Ambiente formados

e higiene, de estudo da sustentabilidade da captura e aproveitamento de
recursos, entre outros, sempre com a
finalidade de fortalecer as entidades
públicas e de envolver as comunidades locais dos países onde atuamos,
com destaque a Cabo Verde, Guiné-

ESFORÇO FINANCEIRO POR PAÍS (EM PERCENTAGEM)

-Bissau e São Tomé e Príncipe.

100%

Cabo Verde
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CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL E LUTA CONTRA
AS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (VIH/SIDA) E
OUTRAS PANDEMIAS
JUN 2016 – JUL 2017
CABO VERDE
Cidade da Praia

BENEFICIÁRIOS
Diretos: habitantes das comunidades de
Achada Grande Frente, Achada Grande Trás,
São Tomé e Jamaica.
Indiretos: população cabo-verdiana.

OBJETIVOS
Geral: prevenção da transmissão de doenças
sexualmente transmissíveis, promoção de boas-práticas de saúde pública para prevenção de
pandemias, como o tifo ou a cólera, e preservação do ambiente, com especial enfoque nas
áreas ribeirinhas.
Específico: contribuir para a mudança de atitudes e comportamentos da população em geral,
particularmente dos habitantes das comunidades
beneficiárias do projeto, no domínio das doenças
sexualmente transmissíveis e outras pandemias
(zika, paludismo e dengue), bem como no domínio da preservação e conservação do ambiente;
e reforçar o conhecimento das diferentes entidades responsáveis pela saúde pública e ambiente,
e das empresas sobre os problemas e desafios
das comunidades beneficiárias do projeto nestas
duas áreas.

ORÇAMENTO 256.452 €
COFINANCIAMENTO

Banco Africano de Desenvolvimento
e Governo de Cabo Verde

PARCEIRO
Ecovisão Cabo Verde

ATIVIDADES GLOBAIS
• Realização de um estudo de caraterização dos setores do Ambiente e da Saúde em Cabo
Verde, com identificação dos seus constrangimentos e desafios, e com enfoque nas doenças
sexualmente transmissíveis, incluindo o VIH/SIDA e outras pandemias;
• Identificação dos projetos executados ou em execução nas áreas setoriais de intervenção, e
definição da estratégia de desenvolvimento das campanhas de comunicação e sensibilização,
e das comunidades beneficiárias e parcerias público-privadas a efetuar;
• Elaboração do plano e do manual de formação de animadores e realização da formação de
animadores sociais nas duas áreas de intervenção, na qual participaram membros das várias
comunidades;
• Desenvolvimento e implementação das campanhas de comunicação e sensibilização nas
áreas da Saúde e do Ambiente:
- Conceção da imagem gráfica e produção de folhetos, flyers, outdoors, t-shirts, autocolantes, brindes, etc.;
- Produção e emissão de spots para televisão e rádio e de um jingle;
- Criação da página de Facebook e Youtube “Somos pela Saúde” e “Somos pelo Ambiente”;
- Organização de campanhas de limpeza e plantação de árvores e de feiras de saúde;
- Promoção de torneios de futebol, ciclos de conversas nas comunidades, sessões de informação, educação e comunicação junto do centro de saúde, de taxistas e de trabalhadores
da obra do Aeroporto, ciclo de palestras dirigidas a alunos do ensino básico e secundário,
sessões de teatro e desfiles, concursos para a criação de um jingle e para a pintura de murais, oficina de reciclagem dirigida a professores do ensino básico e secundário, de uma
iniciativa de sensibilização numa discoteca local, e divulgação de mensagens informativas
e preventivas nos ATM.

FACTOS
E NÚMEROS
1 estudo de caracterização
dos setores da Saúde
e do Ambiente produzido

1 estratégia de desenvolvimento
das campanhas de comunicação
e sensibilização aprovada

1 plano e 1 manual
de formação elaborados

2 formações de animadores
sociais na área da Saúde
e do Ambiente realizadas

24 animadores na área da Saúde
e 26 animadores na área
do Ambiente formados

2 campanhas de comunicação
e sensibilização promovidas
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TURISMO SOLIDÁRIO E COMUNITÁRIO NA ILHA DO MAIO
DEZ 2017 – NOV 2020
CABO VERDE
Ilha do Maio

ATIVIDADES EM 2017
• Início da implementação do projeto:
- Ajuste da planificação;
- Preparação dos processos de consulta de mercado.
• Realização de uma reunião com o parceiro local;
• Apresentação do projeto à equipa de vereadores e técnicos municipais.

BENEFICIÁRIOS
Diretos: associações locais e comunitárias da
ilha do Maio, membros da direção e associados, e famílias; profissionais das atividades
económicas tradicionais e população rural
(privilegiando mulheres e jovens): agricultores,
criadores de gado e outras atividades tradicionais; associação das produtoras de Queijo e
Derivados de Ribeira Dom João; técnicos municipais; associações e a Câmara Municipal da
Boavista.
Indiretos: população da ilha do Maio e visitantes.

OBJETIVOS
Geral: melhorar as condições de vida da população da ilha do Maio, através do turismo
solidário e sustentável.
Específico: reforçar e diversificar a oferta turística na ilha do Maio, através do aumento
das atividades geradoras de rendimento associadas ao turismo solidário e sustentável e
da promoção de técnicas participativas.

ORÇAMENTO 546.284 €
FINANCIAMENTO
União Europeia

PARCEIROS
Câmara Municipal do Maio e Câmara
Municipal de Loures

ENTIDADE ASSOCIADA
Sociedade de Desenvolvimento Turístico das Ilhas da Boavista e Maio e Câmara Municipal da Boavista

TESTEMUNHOS
Foi um projeto muito bom para mim e, em especial, para a escola que dirijo e para as comunidades beneficiárias, uma vez que nos permitiu aprender muito com as formações ministradas,
as conversas no pátio, as campanhas de sensibilização, o atelier de reciclagem e a campanha de
limpeza efetuada. E o mais essencial, apesar da curta duração, foi o facto de terem conseguido
alcançar os objetivos e terem tido impacto principalmente no seio da comunidade educativa.
Bem-haja, e que venham mais projetos do tipo.
Angelita Borges Correia, coordenadora da escola de Achada Grande de Trás, Cidade da Praia,
Cabo Verde
Decidi vir aprender sobre reciclagem porque é importante e ajuda-nos a conservar melhor
o lixo e compreender como reutilizá-lo.
Maria Duarte, formanda do atelier de reciclagem do projeto “Somos pelo Ambiente”
Temos feito testes de rastreio [ao VIH/SIDA] nas localidades nos arredores do aeroporto.
Em todos os sítios onde temos estado temos tido muita adesão da população. Algumas vezes
tivemos de parar de fazer testes por causa de limitações de tempo (…). Estamos a realizar testes
de rastreio nas empresas, nos locais de trabalho, para consciencializar as pessoas para a importância de fazerem os testes.
Paulino Moniz, coordenador local do projeto “Somos pela Saúde”
Esta feira [de saúde] é muito importante porque há pessoas que não têm condições para se
dirigirem a uma unidade de saúde e fazerem testes. Com esta feira as pessoas já têm possibilidade de fazerem testes e sem custos.
Maria Semedo, Organização das Mulheres de Cabo Verde
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FACTOS E NÚMEROS

2 djumbais temáticos

2 djumbais temáticos
regionais com
138 participantes

em Bissau com
128 participantes

SOCIEDADE
CIVIL

Cerca de

2 jornadas com
124 participantes
O reforço da sociedade civil é essen-

552
participantes

1 formação pedagógica
com 10 participantes

nas atividades

cial ao desenvolvimento de sociedades
mais justas, democráticas e pacíficas
e, consequentemente, à própria consolidação dos estados. As atividades
que realizamos de apoio aos atores da
sociedade civil têm como foco parti-

19 candidaturas
selecionadas para receber
apoio no quadro do GAP

6 apoios GAP implementados
dirigidos a 152 participantes

cular ONGD e plataformas de organização de cidadãos e instituições não
estatais e corresponde a uma preocupação transversal da nossa intervenção em diversos países. A maior
parte dos projetos que realizamos tem
sido desenvolvida principalmente em

ESFORÇO FINANCEIRO POR PAÍS (EM PERCENTAGEM)

Angola, Moçambique, Guiné-Bissau,
Timor-Leste e Brasil.

100%

Guiné-Bissau

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

ATIVIDADES EM 2017
• Realização do 2.º djumbai em Bissau “A Educação na Guiné-Bissau”, com o objetivo de debater e analisar os principais problemas que o setor enfrenta e produzir recomendações que
possam contribuir para melhorar a situação (70 participantes);
• Realização do 3.º djumbai em Bissau “A cadeia de distribuição de medicamentos gratuitos,
no âmbito dos programas de cooperação em saúde, pode ser melhorada?”, com o objetivo de
compreender as responsabilidades e o seguimento por parte dos vários atores nacionais e
internacionais, bem como da própria sociedade civil (58 participantes);

BENEFICIÁRIOS
Organizações da Sociedade Civil (OSC),
Órgãos de Comunicação Social e Comunitários (OCSC), e Direções Gerais/Secretarias dos Ministérios envolvidos: Direção
Geral de Coordenação da Ajuda Não Governamental (DGCANG) do Ministério dos
Negócios Estrangeiros, da Cooperação Internacional e das Comunidades (MNECIC)
e Secretaria Geral de Comunicação Social
(SGCS) do Ministério da Comunicação
Social (MCS).

OBJETIVOS

• Realização do 1.º djumbai regional em Buba “Ambiente e Desenvolvimento – As Lagoas de
Cufada como Zona Húmida de Importância Internacional”, com o objetivo de analisar e promover a discussão crítica sobre a importância do meio ambiente das Lagoas de Cufada e do
desenvolvimento da zona (45 participantes);
• Realização do 2.º djumbai regional em Catió “O acesso à formação técnico-profissional ao
nível das regiões: uma alternativa para promover o emprego”, com o objetivo de consciencializar sobre a importância de criar opções para os jovens nas regiões (93 participantes);
• Realização de uma Jornada Nacional sobre igualdade e equidade de género no setor da
comunicação social na Guiné-Bissau, com o objetivo de analisar a abordagem e os conteúdos
de género nos media e o papel e funções atribuídas às mulheres nas profissões da área da
comunicação social (32 participantes);
• Realização de uma Jornada sobre a Corrupção na Guiné-Bissau: “Ke Kun Tem Ku Curupson?”, com o objetivo de promover o conhecimento da sociedade civil sobre as consequências
da corrupção e da má gestão dos recursos do país e sobre as condições e a qualidade de vida
dos cidadãos (participação média de 92 pessoas em cada dia);

Geral: contribuir para a consolidação da
boa governação na República da Guiné-Bissau.

• Realização de uma Formação Pedagógica inicial de formadores na área de comunicação social, ministrada pelo CENJOR - Centro Protocolar de Formação Profissional para Jornalistas,
e da qual resultou a criação do Grupo Informal de Formadores, com o objetivo de ministrar
ações de formação (participação de 10 formandos e certificação de 8 formandos);

Específico: assegurar o reforço da participação, concertação e capacidade de influência das OSC e dos OCSC da Guiné-Bissau.

• Apoio à Secretária-Geral da Comunicação Social, através da realização de uma formação
em “Gestão Administrativa e Financeira”, que incluiu diagnóstico, formação em sala e on the
job (22 participantes);

ORÇAMENTO 777.778 €
FINANCIAMENTO
União Europeia

• Receção de 58 candidaturas para o Gabinete de Apoio Permanente (GAP), cujo objetivo
é o de selecionar apoios para o reforço das capacidades das OSC e dos OCSC. Foram selecionadas 19 candidaturas para receber apoio no quadro do GAP;
• Implementação de 6 apoios GAP em:
- “Co-gestão, conservação, manutenção e valorização do património público” (ONG Vatos
Verdes);
- “Formação de formadores em informática básica” (Rádio Djan);
- “Gestão e funcionamento de redes” (RENISAENF – Pamoja e FADPD-GB);
- “II Encontro Nacional dos Avicultores da Guiné-Bissau” (ONG Asas de Socorro);
- “Ação sindical e advocacia no âmbito da saúde” (SINETSA - Sindicato Nacional dos Enfermeiros, Técnicos de Saúde e Afins);
- Elaboração de Plano Estratégico (RENAJ - Rede Nacional das Associações Juvenis).
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FACTOS
E NÚMEROS
2 djumbais temáticos
em Bissau com

128 participantes
2 djumbais temáticos
regionais com

138 participantes
2 jornadas com
124 participantes
1 formação pedagógica
com 10 participantes
19 candidaturas selecionadas
para receber apoio do GAP

6 apoios GAP implementados
dirigidos a 152 participantes
4 newsletters,
7 comunicados de imprensa,
22 notas informativas,
4 vídeo-testemunhos
e 3 programas de rádio
58

TESTEMUNHOS
Ganhámos mais uma ferramenta para pôr em prática nas nossas instituições, pois recebemos uma capacitação que visa melhorar o nosso trabalho do dia-a-dia. Aquilo que aprendemos
nesta formação deu-nos ainda mais rapidez, eficácia e conhecimento na nossa área. A cada
formação ficamos mais motivados porque o formador ajuda-nos imenso. Há sempre discussões
e debates e não ficamos limitados aos conhecimentos que temos, pois há um intercâmbio de
ideias entre os colegas. Ganhei imenso com esta formação.
Cadidjatu Turé, participante na Formação em Gestão Administrativa e Financeira
Nos países pobres há um maior incentivo das pessoas para que atinjam certos benefícios
ilícitos como a corrupção. Trazer à baila assuntos que nos tocam todos os dias é uma iniciativa
de louvar. Primeiro, faz-nos acordar para um fenómeno que vive entre nós, mas que não damos
conta. Segundo, faz-nos pensar: de que forma é que podemos evitar participar na corrupção e
o que é que temos de fazer para evitar tais fenómenos. Numa tentativa de trabalhar para a luta
anticorrupção, que deve ser global e de toda a gente, só podemos pedir que estas iniciativas se
repitam e que cheguem a mais pessoas. Durante 3 dias falou-se numa coisa muito importante:
é preciso começar nos mais novos. A sociedade está contaminada, quase toda a gente está envolvida na corrupção, portanto tem de haver uma mudança de mentalidades que comece nos
mais jovens, para depois abranger toda a sociedade.
Euclides Lopes Cassamá, participante nas Jornadas sobre Corrupção na Guiné-Bissau
Faço uma avaliação positiva. O nosso perfil de entrada e de saída nesta formação é totalmente diferente. Fomos capacitados com aspetos importantes, porque o nosso papel não é só
transmitir conhecimentos, mas também formar as pessoas. Há aspetos que ignorávamos, não
só na qualidade de formadores, mas no nosso trabalho do dia a dia, por exemplo, é extremamente importante a questão da planificação, e nós enquanto jornalistas lidamos todos os dias
com a planificação devido à especificidade do nosso trabalho.
Jornalista Fátima Tchumá Camará, participante na Formação Pedagógica Inicial de Formadores
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FACTOS E NÚMEROS
20 municípios portugueses

30 técnicos municipais formados
e capacitados para a criação de
planos estratégicos, elaboração de
projetos e análise da Agenda 2030

– membros da RICD –
formalmente e ativamente
envolvidos no projeto

AUTARQUIAS
E PODER LOCAL
Cerca de

4 grupos de trabalho

150
parceiros

constituídos

O poder local e, mais especificamente,

3 exposições
sobre os ODS
criadas e disseminadas

as autarquias são uma área essencial
para o desenvolvimento e a consolidação dos estados. As nossas ações têm
como finalidade contribuir para o fortalecimento institucional das entidades públicas dos países onde atuamos

2 workshops e
2 seminários internacionais

26 municípios
e 16 Atores Não Estatais
registados no website

realizados

e para a participação da população
na vida pública. Os projetos que realizamos e em que participamos nos
últimos anos, têm-se localizado na
Guiné-Bissau, Timor-Leste, Angola e
Cabo Verde. Em Portugal temos vindo
a operar em associação com uma rede

ESFORÇO FINANCEIRO POR PAÍS (EM PERCENTAGEM)

de municípios parceiros.

100%

Portugal

REDES PARA O DESENVOLVIMENTO: EDUCAÇÃO GLOBAL
PARA UMA COOPERAÇÃO MAIS EFICIENTE
MAR 2014 – MAR 2017
PORTUGAL
PARCERIA EUROPEIA:
Alemanha, Espanha e Holanda

BENEFICIÁRIOS
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 associados; na
Holanda: 1 associação de municípios com 13
municípios associados e respetivos técnicos;
munícipes dos municípios envolvidos, Organizações da Sociedade Civil (OSC) e entidades do
setor privado, em todos os países.

OBJETIVOS
Geral: encorajar ações de Educação para o Desenvolvimento 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 Desenvolvimento; 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 do Desenvolvimento; e promover uma cooperação estreita e sinergias entre
os municípios e Atores Não Estatais (ANE).

ORÇAMENTO 897.442 €
COFINANCIAMENTO

União Europeia e Camões, I.P.

PARCEIROS
Câmara Municipal de Loures, Câmara Municipal do
Seixal, Forum für internationale entwicklung + planung
(fine+p), Município de Erlangen, Fondo Galego de
Cooperación e Solidariedade (FGCS), Landelijk Beraad
Stedenbanden Nederland – Nicarágua (LBSNN),
Município de Helmond, Município de Zoetermeer,
Município de Maastricht e RICD - Rede Intermunicipal
de Cooperação para o Desenvolvimento.

ATIVIDADES GLOBAIS
• Fortalecimento do trabalho em rede entre os municípios envolvidos no projeto e criação do
Plano Estratégico da RICD;
• Promoção do fortalecimento de relações e sinergias entre municípios, através de reuniões de
coordenação, com frequência semestral, entre técnicos municipais designados como pontos-focais para integração e seguimento das atividades do projeto;
• Realização de 8 ações de formação essencialmente focadas na elaboração de propostas
temáticas selecionadas pelos técnicos/pontos-focais das câmaras municipais envolvidas,
planeamento estratégico, e metodologias de trabalho na área da Cidadania Global e dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).
• Criação e dinamização dos Grupos de Trabalho do Fórum dos Técnicos da RICD, constituídos
pelos técnicos municipais envolvidos no projeto: 1 grupo de trabalho responsável pela área
da Educação para a Cidadania Global e 2 grupos de trabalho geográficos (Cabo Verde
e São Tomé e Príncipe), sendo que no âmbito deste último foi elaborada uma candidatura
a um projeto;
• Realização de 2 workshops internacionais, organizados pelo Fondo Galego, parceiro do projeto, e de 2 seminários internacionais: “A Descentralização no espaço da CPLP e o impacto
no Desenvolvimento Local”, no dia 2 de junho de 2015, na Câmara de Comércio e Indústria
Portuguesa e “Autarquias Locais Rumo a 2030: Diálogos para o Desenvolvimento”, nos dias 3
e 4 de novembro de 2016, na Fundação Calouste Gulbenkian;
• Organização de 2 Jornadas com Oradores do Sul, uma sobre a experiência de introdução do
orçamento participativo na ilha do Maio, em Cabo Verde, e a segunda sobre a Rede Intermunicipal de Cooperação com o Tarrafal, em Cabo Verde;
• Organização de 14 workshops por parte das câmaras municipais envolvidas no projeto;
• Desenvolvimento e produção de materiais de Educação para a Cidadania Global: 1.ª exposição sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável “Rede ODS”, em itinerância pelos
municípios portugueses; 5 vídeos sobre os Pilares dos ODS; e diversos materiais formativos
e informativos sobre as temáticas do Desenvolvimento Global (6.000 réguas/marcadores de
livros, 1.000 agendas e 2.000 lápis distribuídos);
• Criação e atribuição do Prémio Redes para o Desenvolvimento e implementação dos projetos vencedores: “Promoção da Educação para a Cidadania Global – ONU17”, da Fundação
COI, Palmela, e “Os Outros - Representar a Cidadania Global”, da Rato – Associação para a
Divulgação Cultural e Científica, Seixal;
• 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, como por exemplo, as reuniões com representantes da Associação Nacional
de Municípios Portugueses e com a Secretária de Estado dos Negócios e da Cooperação de
Portugal;
• Atualização do website (www.redesparaodesenvolvimento.org), com publicação de notícias e
eventos dos projetos dos municípios envolvidos.
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FACTOS
E NÚMEROS
20 municípios portugueses
- membros da RICD - formalmente
e ativamente envolvidos no projeto

1 Plano Estratégico da RICD criado
30 técnicos municipais formados
e capacitados para a criação de planos
estratégicos, elaboração de projetos
e análise da Agenda 2030

4 grupos de trabalho constituídos
3 exposições sobre os ODS
criadas e disseminadas

2 projetos laureados com o Prémio
Redes para o Desenvolvimento

2 workshops e 2 seminários
internacionais realizados

26 municípios e 16 ANE
registados no website
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TESTEMUNHOS
Os dois projetos Redes para o Desenvolvimento procuram realçar a importância das temáticas da Cooperação e Educação para o Desenvolvimento. Constituíram uma oportunidade profícua
de reflexão das autarquias sobre o seu papel e competências na cooperação, quer nos países
geminados, quer no próprio território. De realçar o apoio da União Europeia e do Camões, I.P.,
contudo importa agora que a Rede Intermunicipal de Cooperação para o Desenvolvimento (RICD),
constituída no âmbito dos projetos, dê continuidade a esta lógica de trabalho e dinâmicas, para
lá dos projetos. Assinalar também a relevância das capacitações aos técnicos autárquicos e dos
produtos concretizados, como mais valias e oportunidade de futuro. No global, acrescento ainda a
pertinência das partilhas nacionais, mas igualmente das perspetivas dos parceiros internacionais
de projeto, possibilitando uma visão de trabalho mais abrangente e diversificada.
Isabel Rodrigues, técnica da Câmara Municipal de Loures

A formação é de facto uma mais-valia e o projeto [Redes para o Desenvolvimento] contribuiu
para a nossa evolução enquanto técnicos municipais e até para questões do nosso dia a dia. Das
atividades mais importantes foram as que se relacionaram com os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS). Já muito se progrediu neste âmbito, mas precisamos de fazer mais para alcançar os Objetivos.
João Alcobia, técnico da Câmara Municipal de Odivelas
O projeto Redes II possibilitou a capacitação dos técnicos das autarquias dotando-os de
conhecimentos e competências que contribuíram para uma melhoria decisiva das suas práticas
profissionais. Exemplo dessa capacitação foram as formações com componente prática e participativa, nomeadamente sobre a planificação estratégica que contribuiu para que os municípios
construíssem os seus planos de ação na cooperação para o desenvolvimento. De igual modo a elaboração das exposições e sua disponibilização nos municípios tem possibilitado divulgar os ODS,
constituindo-se como um recurso de enorme relevância para a sua promoção junto das diversas
comunidades e instituições.
Helena Palacino, técnica da Câmara Municipal do Seixal
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FACTOS E NÚMEROS
13 artesãos apoiados com a
aquisição de kits de ferramentas
e materiais diversos

14 pedreiros formados
na construção do forno de cal
e 18 formados na aplicação de cal

CULTURA
E PATRIMÓNIO
Cerca de

22 novos produtos de
O IMVF tem vindo a atuar no senti-

artesanato criados

7 mil
beneficiários

1 estudo de impacto
ambiental na área
das salinas iniciado

potenciais

do do reconhecimento e da valorização das identidades culturais, fazendo
destas simultaneamente espaço de
diálogo, de transformação e de inovação. A nossa atividade tem incidido

1 ação de calcetamento de rua

Início da construção de

1 Centro de Interpretação

no bairro de Nho Dam concluída

em projetos de valorização do património cultural e no apoio a processos
participativos e solidários, incluindo os
geradores de rendimento local, como
os de turismo sustentável. Nos últimos
anos desenvolvemos projetos em três
países, Brasil, Guiné-Bissau e Cabo
Verde, que beneficiam anualmente

ESFORÇO FINANCEIRO POR PAÍS (EM PERCENTAGEM)

cerca de 40 mil pessoas.

100%

Cabo Verde

DINAMIZAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO TURÍSTICA DA ILHA
DO MAIO
MAR 2016 – FEV 2019
CABO VERDE
Ilha do Maio

ATIVIDADES EM 2017
• Início do estudo de impacto ambiental sobre a intervenção na área das salinas de
Porto Inglês e pedido de autorização para extensão da intervenção nessa área;
• Início das obras de construção do Centro Interpretativo do Sal;
• Conclusão dos trabalhos de melhoria das instalações da Cooperativa de Sal;

BENEFICIÁRIOS
Diretos: 20 mulheres membros da Cooperativa de Sal, 10 artesãos e pequenos
produtores locais, 6 técnicos municipais,
20 jovens formandos e 13 associações comunitárias.
Indiretos: população da ilha do Maio
(8.000 habitantes).

OBJETIVOS
Geral: melhoria das condições de vida da
população da ilha do Maio.
Específico: promoção do empreendedorismo local e da requalificação urbana
como fatores de desenvolvimento socioeconómico, turístico e cultural sustentável
na ilha do Maio.

• Promoção da requalificação urbana através da continuação da divulgação, na rádio
comunitária da ilha, de várias campanhas de sensibilização sobre a temática, em parceira com a Fundação Maio Biodiversidade, e conclusão das obras de calcetamento
da rua do bairro de Nho Dam, em Porto Inglês;
• Realização de 2 formações em técnicas de produção e aplicação artesanal de cal:
construção dos fornos de cal e aplicação de cal numa casa de habitação e no Forte
de São José, com o apoio da equipa de formadores da Universidade de Aveiro/Direção Regional de Cultura do Norte;
• Promoção dos produtos locais e apoio aos artesãos, através da aquisição de ferramentas e materiais diversos;
• Continuação da dinamização das rotas turísticas, sendo que a Fundação Maio
Biodiversidade e a Câmara Municipal de Loures estão a trabalhar na produção de
folhetos e placas de sinalização dessas rotas;
• Aquisição dos materiais para a construção do Posto de Observação de Aves.

ORÇAMENTO 806.982€
COFINANCIAMENTO
União Europeia, Camões, I.P. e Sociedade de Desenvolvimento Turístico
das Ilhas da Boavista e do Maio

PARCEIROS
Câmara Municipal do Maio e Câmara
Municipal de Loures
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FACTOS
E NÚMEROS
13 artesãos apoiados com
a aquisição de kits de ferramentas
e materiais diversos

14 pedreiros formados na construção
do forno de cal e 18 formados
na aplicação de cal

22 novos produtos
de artesanato criados

1 estudo de impacto ambiental
na área das salinas iniciado
Início da construção de
1 Centro de Interpretação

1 recolha de dados socioeconómico
dos beneficiários das melhorias
das fachadas das casas concluída

1 ação de calcetamento
de rua no bairro
de Nho Dam concluída
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TESTEMUNHOS
O projeto de Dinamização e Requalificação Turística da ilha do Maio é muito interessante
para a Ilha, que precisava de algo assim para mostrar o seu potencial e permitir requalificar as
localidades e os bairros, para se tornarem mais atrativos. Estávamos à espera deste projeto há
muito tempo, veio em boa hora, e as pessoas já dizem que os seus bairros estão mais limpos
e que a qualidade de vida melhorou. Tivemos uma formação teórico-prática ao nível da produção de cal. O meu pai desejava partilhar a sua experiência e tinha-o desafiado há muito tempo.
Ele dizia que não era possível porque era muito custoso e as pessoas não estavam preparadas,
mas felizmente conseguimos graças ao projeto. Ele ficou muito contente e nós também porque
aprendemos uma atividade muito antiga que no passado, na ilha do Maio, tinha poder e era
pujante porque empregava muitas pessoas e permitia a exportação de cal para as outras ilhas,
chegavam barcos especificamente para fazer o carregamento de cal. Hoje já formámos cerca de
14 pessoas e temos, a partir de agora, uma cooperativa para desenvolver esta atividade, que no
futuro terá certamente muito impacto na economia local e até nacional, porque se importa muita
cal. A partir de agora podemos utilizar o que se produz cá, que para nós é da melhor qualidade,
e por isso temos de agradecer ao projeto.
Willbert Neves, participante na formação de produção de cal
O projeto de Dinamização e Requalificação Turística da Ilha do Maio comprova que a parceria
alargada entre a UE, o Camões, I.P., o IMVF, as Câmaras Municipais do Maio e de Loures continua
a ser pertinente. Os resultados das atividades são facilmente observáveis, nomeadamente ao
nível da requalificação urbana (marginal/Av. Principal, habitações, limpeza urbana e de praias),
e outros que começam a ser percetíveis (Centro Interpretativo das Salinas do Porto Inglês e Posto
de Observação de Aves), contemplando ações que, a médio prazo, certamente irão consolidar
o desenvolvimento socioeconómico da ilha (como as formações de capacitação profissional
e técnica: artesanato, sal, cal, carpintaria, calcetamento, etc.). A ilha do Maio é já uma referência
ao nível da política de Cooperação para o Desenvolvimento, a que é inerente a orientação estratégica e definição de prioridades pelo parceiro local, secundada pelo trabalho sério e empenhado
das diversas parcerias envolvidas.
Isabel Rodrigues, técnica da área de cooperação externa da Câmara Municipal de Loures
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FACTOS E NÚMEROS
+ de 1.600 iniciativas

1 Festival de Cinema,
3 sessões, 2 filmes
e + de 160 participantes

de Economia Social
e Solidária mapeadas

CIDADANIA
GLOBAL

A nossa ação no domínio da cidadania
global é desenvolvida no sentido de
promover a justiça social e de facilitar

+ de 170 alunos
universitários sensibilizados
para as questões do
consumo responsável
5 encontros setoriais sobre
Coerência das Políticas para
o Desenvolvimento com
+ de 120 participantes

1 documentário interativo
com + de 50.000
visualizações

Cerca de

60
parceiros

1 estudo de investigação

produzido e apresentado,

+ de 140 páginas de
análise e 4 entrevistas

uma maior compreensão de que as
profundas desigualdades a todos afetam e são um obstáculo ao desenvolvimento sustentável. As atividades que
realizamos nesta área são feitas, regra

6 rotas sobre Cidadania

Global criadas

50 conceitos identificados
para integrarem o Dicionário
do Desenvolvimento

114 recursos pedagógicos
de Educação para a Cidadania
Global mapeados

geral, em parceria e através de projetos e iniciativas inovadoras e criativas,
com ferramentas pedagógicas inspiradas nos valores da dignidade, liberdade, democracia, igualdade, equidade
e no respeito pelos direitos humanos,

ESFORÇO FINANCEIRO POR PAÍS (EM PERCENTAGEM)

sociais e económicos.

100%

Portugal

ECONOMIA SOCIAL E SOLIDÁRIA
FEV 2015 – JAN 2018
PORTUGAL
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

ATIVIDADES EM 2017
• Consolidação do mapeamento das iniciativas europeias de ESS;
• Organização de 3 sessões do Ciclo de Cinema sobre ESS, com os filmes “Gente
Extraordinária”, de Orhan Tekeoglu, a 4 de maio, e “Palmas”, de Edilsa Peixoto, a 11 de
maio, no Largo Residências, em Lisboa, e exibição do filme “Gente Extraordinária”,
no III Festival da Água, a 15 de maio, em Gouveia;
• Lançamento da análise final da investigação SSEDAS “A economia transformadora:
desafios e limites da Economia Social e Solidária em 55 territórios na Europa e no
Mundo”;

BENEFICIÁRIOS
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 atividades de ED e CI.

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

• Participação no congresso da RIPESS Europe “Building an European Solidarity
Economy Network”, de 9 a 11 de junho, em Atenas;
• Participação na reunião de coordenação europeia, nos dias 12 e 13 de junho,
em Atenas;
• Organização do Ciclo de Conversas sobre ESS, no dia 11 de outubro, em Lisboa,
e no dia 7 de novembro, em Matosinhos;
• Participação em diversas reuniões com cooperativas, ONGD, universidade e outros
atores da ESS em Portugal;
• Lançamento do documentário sobre as oportunidades e os desafios da ESS
no mundo;
• Coordenação geral do projeto a nível nacional: implementação das atividades,
novas parcerias, pesquisa, monitorização e avaliação.

Específico: aumentar as competências das Redes de Desenvolvimento 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.

ORÇAMENTO 123.141 €
(Global: 4.454.981€)

COFINANCIAMENTO
União Europeia e Camões, I.P.

PARCEIROS
COSPE, Südwind, INKOTA, DEŠA, KOPIN,
CERAI, PGN, EAP, Fair Trade Hellas, NGO
Mondo, BILSP, CARDET, PETF, RHSF, Co-operative College, Think Global, Cromo
Foundation, DemNet, Fundatia Terra Mileniul III, Slovak Centre for Communication
and Development, Peace Institute, SOS
Faim, Green Liberty e Waterford One World
Centre
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FACTOS
E NÚMEROS
+ de 1.600 iniciativas
© Guto | Âmago

de ESS mapeadas

2 Ciclos de Conversas,
16 horas e 33 participantes
1 Festival de Cinema,
3 sessões, 2 filmes e
+ de 160 participantes
1 tour, 2 oradoras, 2 territórios,
8 dias, 6 reuniões com atores
da ESS e 5 debates
1 análise final sobre economia
transformadora, abrangendo
55 territórios em 32 países

6 vídeos de práticas de ESS
produzidos e divulgados
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FRUTA TROPICAL JUSTA - PROMOVER AS FRUTAS TROPICAIS JUSTAS
NO ANO EUROPEU PARA O DESENVOLVIMENTO E PÓS-2015
MAR 2015 – FEV 2018
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; 150
ativistas e técnicos de Organizações da Sociedade Civil
(OSC) nos estados-membros da UE; 200 diretores de
empresas; 1.300 decisores políticos da União Europeia
e dos estados-membros; e 5.000 jornalistas.

OBJETIVOS
Geral: contribuir para políticas europeias de Desenvolvimento 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, garantindo, melhores condições de vida e de trabalho para os pequenos
agricultores e trabalhadores do setor da fruta tropical.
Específico: sensibilizar, até 23 milhões de consumidores e cidadãos em, pelo menos, 20 estados-membros
sobre as interdependências entre a UE e os países em
desenvolvimento que exportam frutas tropicais e mobilizar 200 mil cidadãos para agir e exigir aos decisores
políticos e corporativos que assegurem condições de
trabalho justas para o setor da fruta tropical.

ATIVIDADES EM 2017
• Participação nas reuniões internacionais EUROBAN, nos dias 20 e 21 de fevereiro
de 2017, em Bolonha, e 23 e 24 de outubro, em Cracóvia;
• Participação nas reuniões de coordenação, de 22 a 23 de fevereiro de 2017, em
Bolonha, e na reunião de coordenação, de 24 a 27 de outubro, em Cracóvia;
• Disseminação de apelos à ação (“Liberdade e Justiça para os trabalhadores da
Fyffes – ATUE AGORA”), em prol da defesa dos direitos dos trabalhadores do setor
da fruta tropical, incentivado todos os interessados a associarem-se a estas ações
pan-europeias;
• Participação e disseminação da campanha europeia de social media #AskLidl, que
incentivou os cidadãos a questionarem o Lidl sobre as suas práticas comerciais;
• Lançamento do “Guia Game On! O Jogo da Campanha - Guia prático para campanhas”;
• Disseminação do documentário interativo “A História da Banana” (www.storyofbanana.
com/pt);
• Tradução e disseminação dos estudos “Rainforest Alliance e os Supermercados
de Desconto: Preços Baixos e Certificações Fáceis?” e “Pesticidas na Plantações de
Banana do Equador”;
• Realização de ações formativas nas universidades e institutos politécnicos portugueses, promovendo a ligação entre o consumo responsável, os direitos humanos e
a Agenda 2030;
• Produção e disseminação de vários materiais gráficos e audiovisuais e de sensibilização, tais como a infografia “Que fruta és?” e os vídeos “Reunião de Bananas”,
que, de forma humorística, procuram demonstrar os problemas que mais afetam os
trabalhadores e agricultores do setor bananeiro;
• Organização de ações de advocacia dirigidas aos deputados ao Parlamento Europeu;

ORÇAMENTO

• Promoção de ações de sensibilização dirigidas aos cidadãos: “Banana - Manjerico!”
e “Festival da Água”:

COFINANCIAMENTO

• Organização de uma campanha de comunicação dirigida aos media, através do envio de media briefings, comunicados de imprensa e documentos de enquadramento
temático;

252.968 €
(Global: 5.882.353€)

União Europeia e Camões, I.P.

PARCEIROS

Oxfam Deutschland, Buy Responsibly Foundation,
Peuples Solidaires, ACC, Mai Bine, BanaFair, BananaLink, EAP, FAWU, Fine+p, GVC, KKĠ, PSO,
SINTRAINAGRO, COLSIBA, FTAO, Südwind, TVE,
Urocal, WINFA, Green Liberty, PGN, Focus, Mondo,
FWC, Alianza por la Solidariedad, Živica, Green Action e Žali.LT

• Gestão e acompanhamento do projeto: produção de 2 relatórios narrativos e de 2
relatórios financeiros; realização de 8 reuniões de coordenação via skype e participação em grupos de trabalho e reuniões.
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FACTOS
E NÚMEROS
+ de 170 alunos universitários
sensibilizados para as questões
do consumo responsável

+ de 28.000 visualizações
dos vídeos da campanha

1 documentário interativo
com + de 50.000
visualizações

2 reuniões EUROBAN
13 notícias publicadas
no website do projeto
(makefruitfair.org/pt)

100 publicações
nas redes sociais

1 campanha europeia
de social media desenvolvida
(#AsklLidl)
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COERÊNCIA.PT: O EIXO DO DESENVOLVIMENTO MAIS
JUSTO, MAIS DIGNO, MAIS SUSTENTÁVEL
SET 2016 – AGO 2018
PORTUGAL

BENEFICIÁRIOS
Decisores políticos nacionais e europeus, técnicos
de administração pública, Organizações Não
Governamentais para o Desenvolvimento (ONGD),
redes de agentes locais e público em geral.

OBJETIVOS
Geral: consciencializar e desenvolver o entendimento crítico das interdependências glocais
e reforçar o valor da Coerência das Políticas de
Desenvolvimento (CPD) como eixo-central das
políticas de desenvolvimento rumo a uma vida
digna para todos.
Específico: contribuir para a consciencialização
e mobilização dos cidadãos e das redes de agentes locais das áreas temáticas na concretização
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS), através da sua participação ativa na defesa
e promoção da CPD; e contribuir para o reforço
do conhecimento e da aplicação da CPD ao nível
dos decisores políticos e técnicos ministeriais,
e redes de agentes locais em particular nas áreas
de segurança alimentar; migrações, segurança,
alterações climáticas e comércio e finanças.

ATIVIDADES EM 2017
• Realização do Ciclo de Conversas Coerentes: 1.ª edição “Porque falamos de
Coerência das Políticas para o Desenvolvimento Sustentável?”, a 10 de fevereiro,
e 2.ª edição “Coerência das Políticas para o Desenvolvimento: Erradicação da
Pobreza e Promoção das Prosperidade, a 7 de setembro, no auditório do Camões,
I.P.;
• Lançamento do projeto de petição para a instituição do “Dia Nacional do Desenvolvimento Global”;
• Elaboração e publicação do estudo “Migrações e Desenvolvimento”, no qual foram
identificados os principais marcos nacionais e internacionais sobre migrações;
• Promoção de encontros setoriais sobre a Coerência das Políticas para o Desenvolvimento;
• Dinamização do website do projeto (www.coerencia.pt): publicação de notícias,
newsletters e entrevistas;
• Promoção de práticas de transparência e de modelos de governança, através da
disponibilização no website do modelo de gestão, plano de comunicação e relatórios
do projeto;
• Identificação de agentes locais promotores do Desenvolvimento;
• Recolha de testemunhos sobre Políticas de Desenvolvimento;
• Lançamento de uma Linha Verde para responder às perguntas, desafios e sugestões apresentadas pelos cidadãos;
• Produção de materiais de advocacia e influência política;
• Emissões do programa de rádio Lusofonias sobre as temáticas do projeto.

ORÇAMENTO 206.483 €
FINANCIAMENTO
Camões, I.P.

PARCEIROS
FEC - Fundação Fé e Cooperação
e CIDSE - Coopération Internationale pour
le Développement et la Solidarité
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FACTOS
E NÚMEROS
5 encontros setoriais
com + de 120 participantes
© Guto | Âmago

4.800 exemplares
de 6 postais temáticos
2 ações de advocacia
dirigidas aos deputados da
Assembleia da República

+ de 20 testemunhos recolhidos
e disponibilizados

1 estudo de investigação
+

produzido e apresentado,
de 140 páginas de análise
e 4 entrevistas

+ de 20 notícias temáticas
e 7 newsletters publicadas
no website do projeto

+ de 5 emissões do programa
de rádio Lusofonias
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COORDENADAS PARA A CIDADANIA GLOBAL - VER, AGIR
E TRANSFORMAR
SET 2016 – AGO 2018
PORTUGAL

ATIVIDADES EM 2017
• Recolha de 15 exemplos de boas práticas de atividades que potenciam a atuação
em Cidadania Global;
• Organização de uma oficina formativa para abordagem dos exemplos recolhidos;
• Criação de um conceito de Cidadania Global adaptado ao projeto;

BENEFICIÁRIOS
Diretos: 30 jovens de 20 Organizações da
Sociedade Civil.
Indiretos: 90 representantes de Organizações da Sociedade Civil; cerca de 100
cidadãos nacionais e estrangeiros, como
o público dos percursos turísticos pedagógicos organizados; e mais de 1.000 pessoas
têm acesso às informações do projeto
através do portal online.

OBJETIVOS
Geral: contribuir para o envolvimento ativo
dos cidadãos 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 (ECG).

• Definição e implementação de um programa formativo sobre competências pessoais e sociais, competências de ECG e competências profissionais;
• Realização de 6 sessões da formação “Lisboa no Mundo e o Mundo em Lisboa”. O
programa da formação foi dividido em 3 módulos: Competências Pessoais e Sociais;
Competências de Educação para a Cidadania Global e Competências Profissionais,
e teve como objetivo dar aos formandos ferramentas para a criação de rotas turísticas que abordem as temáticas da Cidadania Global;
• Cocriação de rotas sobre Cidadania Global em Lisboa resultantes da formação
“Lisboa no Mundo e o Mundo em Lisboa”;
• Candidatura do projeto ao Global Education Innovation Award 2017 do GENE –
Global Education Network Europe e confirmação de seleção entre as 32 melhoras
práticas europeias;
• Participação na Mostra de Turismo Sustentável, no dia 14 de dezembro, no Museu
Nacional de História Natural e da Ciência, em Lisboa;
• Desenvolvimento de ações de comunicação e sensibilização;
• Atualização do website do projeto www.coordenadas.pt.

Específico: reforçar as competências para
a vida dos jovens adultos numa abordagem
inovadora e criativa da ECG, através da
construção e disseminação de rotas
turísticas pedagógicas.

ORÇAMENTO 111.722€
FINANCIAMENTO
Camoes, I.P.

PARCEIROS
PAR – Respostas Sociais e Associação
Renovar a Mouraria
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FACTOS
E NÚMEROS
6 rotas sobre Cidadania
Global criadas

1 oficina de formação,
16 horas e 9 participantes
1 programa de formação,
3 módulos, 48 horas,
15 formandos e 4 formadores
1 filme “O que é descobrir
uma cidade” disseminado,

60 segundos,
12 horas de filmagens,
+ de 120 visualizações
3 revistas trimestrais
produzidas e divulgadas
“Cidadania Global é estar desperto
e ativar-se para a transformação social,
acrescentando valor à sua comunidade.
Significa criar pontes entre o local
e o global, descobrindo na cidade
o que nos liga ao mundo.”
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DICIONÁRIO DO DESENVOLVIMENTO - TOD@S CONTAM
PARA A CIDADANIA GLOBAL
JUL 2017 – DEZ 2018
PORTUGAL

ATIVIDADES EM 2017
• Elaboração do plano de comunicação e da identidade gráfica do projeto;
• Dinamização de duas comunidades de aprendizagem e diálogo sobre os temas de
cidadania global;
• Conceção e divulgação de materiais para a criação das comunidades de aprendizagem, junto de redes de contactos e entidades estratégicas;

BENEFICIÁRIOS
Professores e alunos do 1º ciclo, migrantes
e técnicos de Organizações da Sociedade
Civil.

OBJETIVOS
Geral: contribuir para a promoção do pensamento crítico e para o exercício de uma
cidadania global ativa por parte dos cidadãos residentes em Portugal.
Específico: sensibilizar os beneficiários da
ação para a existência de desigualdades
mundiais, para compreenderem a existência de interdependências globais e serem
capacitados para agir em prol de um mundo mais justo e sustentável.

• Organização e dinamização de sessões de diálogo intercultural para a cidadania
global, junto de 2 grupos de migrantes;
• Mapeamento de materiais pedagógicos já existentes no âmbito das temáticas da
cidadania global, organizados numa matriz alinhada com os 5 Princípios dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS);
• Realização de reuniões com diretores de agrupamentos e professores de escolas
para apresentação do projeto;
• Criação de uma matriz com 50 conceitos relacionados com os 17 ODS e com os
seus 5 Princípios, para a produção do Dicionário do Desenvolvimento;
• Criação de guiões pedagógicos para a dinamização de sessões de Educação para a
Cidadania Global junto de migrantes e crianças;
• Definição de um modelo de governança, assente na articulação e transparência
entre parcerias.

ORÇAMENTO 84.173 €
FINANCIAMENTO
Camões, I.P.

PARCEIROS
Fundação Cidade de Lisboa e Associação Renovar a Mouraria
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FACTOS
E NÚMEROS
2 espaços não formais de diálogo
intercultural criados com a
participação de 17 migrantes

7 sessões de diálogo intercultural
para a cidadania global
com migrantes dinamizadas

114 recursos pedagógicos
de Educação para a Cidadania
Global mapeados

3 escolas parceiras na dinamização
de sessões de Educação
para a Cidadania Global

50 conceitos identificados
para integrarem o Dicionário
do Desenvolvimento
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TESTEMUNHOS
A parceria do Grupo Aprender em Festa (GAF) com a equipa da Unidade da Cidadania
Global do IMVF aconteceu no concelho de Gouveia, através do III Festival da Água, na freguesia
de Aldeias. Iniciativa que visa animar e desenvolver um território rural, isolado e envelhecido.
Ao longo do festival, a equipa IMVF dinamizou o Espaço de Cidadania Global, onde tiveram
oportunidade de divulgar os princípios da Economia Social e Solidária e apresentar a exposição
“Água é Desenvolvimento”, tendo recolhido da população local opiniões muitos positivas dos
seus contributos.
Isabel Silva, psicóloga
O IMVF foi o nosso parceiro no projeto pan-europeu Make Fruit Fair / Fruta Tropical Justa.
Ficámos impressionados, tanto com as suas ações criativas, como com o trabalho de advocacia
eficaz que desenvolveram. Fizeram vídeos divertidos com bananas para sensibilizar o público
mais jovem sobre temas políticos, e ao mesmo tempo estabeleceram diálogos com os gestores
das principais cadeias de supermercados – tudo com um sucesso notável. Com o impacto desta
campanha foi possível encontrar bananas de comércio justo à venda no Lidl. Beneficiámos bastante com a experiencia e o envolvimento do IMVF nesta campanha. Parabéns!
Mirjam Hägele, coordenadora internacional da campanha Make Fruit Fair/Fruta Tropical Justa
O trabalho no âmbito do projeto Coerência.pt tem permitido aumentar o conhecimento sobre
o impacto das várias políticas setoriais no desenvolvimento e contribuir para uma tomada de decisão
mais informada e - esperamos - mais coerente. Os estudos têm identificado as incoerências
que existem nas políticas públicas em questões como as migrações, as alterações climáticas,
a segurança e outras, demonstrando as mudanças necessárias para que exista um desenvolvimento
verdadeiramente sustentável. Ser consultora deste projeto tem-me permitido trabalhar com uma
equipa fantástica, no IMVF e na FEC. Tem sido sem dúvida um dos trabalhos mais interessantes
que já fiz, uma experiência muito enriquecedora e de grande aprendizagem!
Patrícia Magalhães Ferreira, consultora do projeto Coerência.pt
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FACTOS E NÚMEROS
Cerca de 300 pessoas e 50 organizações
participaram em atividades de divulgação
da Iniciativa Voluntários para a Ajuda da UE

1 curso online sobre
Voluntariado em Ação Humanitária
divulgado com 185 inscritos
MIGRAÇÕES, PÓS-CONFLITO
E AÇÃO HUMANITÁRIA

Centramos a nossa atividade em pro-

Cerca de 15.000 cidadãos
abrangidos através das redes
sociais e dos meios de
comunicação digitais

Cerca de

20
parceiros

jetos de desenvolvimento sustentável,

1 questionário sobre

Migração e Políticas
Europeias elaborado
e disseminado com
162 respostas válidas

que contribuam para o reforço das
capacidades institucionais dos nossos parceiros. Porém, a ocorrência de
situações de emergência, particularmente em casos de elevada fragilida-

6 participantes

1 reunião de arranque
do projeto com os 7 parceiros

no focus group
sobre Migração
e Políticas Europeias

de institucional, também têm sido alvo
da nossa ação ao longo do tempo, se
bem que mais faseada e pontual, particularmente nos países em situações
de conflito ou de reabilitação comunitária pós-conflito. Angola e Moçambique são alguns dos casos onde reali-

ESFORÇO FINANCEIRO POR PAÍS (EM PERCENTAGEM)

zámos operações deste tipo.

100%

Portugal

MAIS E MELHOR VOLUNTARIADO NA UE: REFORÇAR
A CAPACIDADE TÉCNICA DAS ORGANIZAÇÕES EUROPEIAS
E MELHORAR AS OPORTUNIDADES DE PARTICIPAÇÃO
DOS CIDADÃOS DA UE NAS AÇÕES DE AJUDA HUMANITÁRIA
FEV 2017 – JAN 2019
PORTUGAL
PARCERIA EUROPEIA: Chipre, Eslovénia, Espanha,
Estónia, Hungria, Itália, Letónia e Lituânia

ATIVIDADES EM 2017
• Participação na reunião de lançamento do projeto no dia 21 de março, em Bruxelas;
• Divulgação de 2 questionários online: identificação das organizações nacionais que
desenvolvem ações de Ação Humanitária e/ou no âmbito do voluntariado para a
Cooperação, e levantamento das suas necessidades. A informação recolhida serviu
para mapear as Organizações da Sociedade Civil (OSC) portuguesas possivelmente
interessadas na Iniciativa Voluntários para a Ajuda da UE;
• Elaboração do plano e estratégia de comunicação e identidade gráfica do projeto;

BENEFICIÁRIOS
3 plataformas da União Europeia e 38 organizações.

OBJETIVOS
Informar e envolver na Iniciativa EU Aid Volunteers 3 Plataformas da União Europeia
e pelo menos 38 organizações; fortalecer
e capacitar cerca de 38 organizações em
Ajuda Humanitária e na Iniciativa EU Aid
Volunteers e potenciar o trabalho colaborativo e em rede, bem como a partilha de
experiências e conhecimentos.

• Realização do webinar “O papel do voluntariado na ação humanitária e as oportunidades para as organizações”, no dia 15 de dezembro, no qual foram apresentadas
as oportunidades da Iniciativa Voluntários para a Ajuda da UE, partilhadas experiências de voluntariado com os participantes e as organizações voluntárias interessadas,
seguindo-se um debate sobre a capacidade do programa em fortalecer a resposta
local em comunidades afetadas por desastres e a cidadania ativa. Foi também apresentado o curso de e-learning gratuito “Voluntariado em ação humanitária: oportunidades e desafios”, a decorrer em 2018;
• Divulgação do curso de e-learning gratuito “Voluntariado em ação humanitária:
oportunidades e desafios”, com o objetivo de dar a conhecer a Iniciativa Voluntários
para a Ajuda da UE, os princípios e mecanismos humanitários junto das OSC participantes e apoiar o seu envolvimento na Iniciativa;
• Elaboração e divulgação do folheto e vídeo de apresentação do projeto, ambos
concebidos com o intuito de promover a Iniciativa.

ORÇAMENTO 45.699 €
FINANCIAMENTO
União Europeia

PARCEIROS
GVC, APS, EEsti PtP, NGO SC, LAPAS
– plataforma nacional, JKC, SLOGA
– plataforma nacional, HAND – plataforma nacional e Universidade de Bolonha.
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FACTOS
E NÚMEROS
+ de 30 publicações
nas redes sociais

1 vídeo produzido e divulgado
1 webinar com 150 participantes
1 curso online divulgado com 185 inscritos
Cerca de

15.000 cidadãos

abrangidos através das redes sociais
e dos meios de comunicação digitais
Cerca de

300 pessoas e

50 organizações participaram
© Bernal Revert

em atividades de divulgação

67 organizações europeias mapeadas
nos países parceiros

25,4% em Portugal)

(

42 organizações europeias
nos países parceiros participaram
na identificação de necessidades

28,6% em Portugal)

(

82

CIVACT - CIDADANIA EUROPEIA E INTERCULTURALIDADE
OUT 2017 – ABR 2019
PORTUGAL
PARCERIA EUROPEIA: Chipre, Espanha, França,
Grécia e Itália

ATIVIDADES EM 2017
• Pesquisa e análise da temática das migrações, nomeadamente através de dados
estatísticos e legislativos;
• Criação de um Conselho Consultivo Local para acompanhamento das atividades
do projeto;
• Criação de linhas orientadoras para a realização da primeira atividade do projeto
relativa à recolha de informação e análise de necessidades do público-alvo, para difusão junto dos parceiros;

BENEFICIÁRIOS
Migrantes, refugiados, cidadãos, organizações da sociedade civil, autoridades locais,
decisores políticos e peritos na área das
migrações.

• Elaboração e realização de um questionário sobre Migração e Políticas Europeias;
• Organização e realização de um focus group sobre Migração e Políticas Europeias;
• Elaboração do relatório sobre o primeiro semestre do projeto.

OBJETIVOS
Promover a cidadania europeia e melhorar as condições para a participação cívica e democrática a nível da União Europeia; encorajar a participação cívica e
democrática dos cidadãos a nível da União
Europeia, nomeadamente através do desenvolvimento da compreensão dos processos de decisão política a nível europeu
e da promoção de oportunidades para o
envolvimento social e intercultural e do
voluntariado a nível da União Europeia; e
combater a estigmatização dos migrantes
e criar narrativas para promover o diálogo
intercultural e a compreensão mútua.

ORÇAMENTO 897.422 €
FINANCIAMENTO
União Europeia (Europe for Citizens)

PARCEIROS
CARDET, AEXCID, Culture et Development, IRTEA, FELCOS Umbria e
COPE
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FACTOS
E NÚMEROS
1 reunião de arranque do projeto
com os 7 parceiros envolvidos
1 Conselho Consultivo Local criado
1 questionário sobre Migração
e Políticas Europeias elaborado
e disseminado com 162
respostas válidas

1 investigadora académica
consultada para validação/aprovação
científica do questionário

6 participantes no focus group
sobre Migração e Políticas Europeias
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TESTEMUNHOS

O projeto CivAct tem um propósito muito importante e que me é muito próximo, sendo
imigrante brasileira. A participação no focus group fez com que eu pudesse dar a entender a
minha realidade e opinião, mas também entender a opinião dos outros, o que resultou numa
bela discussão e troca de ideias.
Adriana Reis, participante no focus group do projeto CivAct
Foi com muito agrado que colaborei no projeto CivAct, que aborda uma questão muito
discutida, a questão da migração. Num tempo onde a xenofobia, discriminação e intolerância,
ainda permanecem, é necessário promover a solidariedade, a diversidade, e sensibilizar para as
questões de interculturalidade, de modo a combater a estigmatização dos migrantes.
Célia Vale, estagiária no projeto CivAct
Colaborar com a Unidade de Cidadania Global tem sido uma excelente aprendizagem.
Na minha vida pessoal e profissional pretendo ter comportamentos que contribuam para um
mundo mais justo e sustentável e aqui, onde se respiram ideias e ações que contribuem para a
transformação social, sinto-me uma privilegiada.
Cátia Lopes, colaboradora no projeto CivAct
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FACTOS E NÚMEROS

ESTUDOS ESTRATÉGICOS
E DO DESENVOLVIMENTO

1 colóquio sobre Diplomacia Científica,

1 website
e 1 página do Facebook

a par do lançamento do livro

com publicações regulares

da 2.ª Conferência de Lisboa sobre

A fase que atravessamos de aceleração e de profundas mudanças globais
levou à criação da área de estudos es-

sobre temas do projeto

“A Globalização do Desenvolvimento”,

7 instituições parceiras e uma audiência
de cerca de 140 pessoas

das Conferências de Lisboa
com 2.653 seguidores

tratégicos e do desenvolvimento, que
procura acrescentar à normal atividade
do IMVF uma dimensão think tank de

Cerca de

análise de questões relevantes que

310
participantes

condicionam o desenvolvimento e a
cooperação. Temos produzido e pu-

nas ações

blicado estudos e comunicações di-

3.º Curso de Verão

versas e privilegiamos o trabalho em

sobre “Desafios Globais”

parceria com diversas entidades, o
que levou à nossa participação como
membro fundador das Conferências
de Lisboa em 2013 e do Clube de Lisboa em 2016.

com 45 participantes

9 publicações:
3 Policy Papers
4 IMVF Briefs
e 2 artigos científicos

O Gabinete de Estudos Estratégicos e do Desenvolvimento tem vindo a reforçar no IMVF uma dimensão think tank, de
produção de conhecimento e de análise política sobre questões relevantes para a compreensão e para o debate sobre o
Desenvolvimento e a Cooperação Internacional. Parte substancial das atividades realizadas foram feitas em parceria com
diversas entidades, de acordo com a estratégia institucional de aumentar a influência e visibilidade do IMVF.
Parte das atividades do Gabinete em 2017 esteve concentrada na preparação da 3.ª edição das Conferências de Lisboa
sobre “O Desenvolvimento em Tempos de Incerteza”, a ser realizada em maio de 2018. No âmbito desta atividade foi prosseguida a produção de conteúdos regulares para o website e para as redes sociais das Conferências de Lisboa – geridos
pelo IMVF na qualidade de coordenador da comissão executiva do projeto. Ainda em 2017 e na sequência das Conferências de Lisboa teve lugar no dia 2 de abril a 1.ª Assembleia Geral Ordinária do Clube de Lisboa, associação formada em
dezembro de 2016 por um conjunto de pessoas individuais e coletivas (neste caso os 7 parceiros das Conferências de
Lisboa), ficando o coordenador do Gabinete com o cargo de diretor-executivo (em nome individual e em representação
do IMVF). No âmbito da associação foram realizadas diversas atividades, uma delas organizada em parceria com o IMVF.
Foi realizado no final de setembro o 3.º Curso de Verão sobre “Desafios Globais”, em resultado do acordo de parceria assinado com o ISCTE-IUL em 2015, com 45 participantes e 15 conferencistas convidados, bem como uma sessão pública
sobre Diplomacia Científica, que decorreu no Palácio Foz, a 26 de maio, com a participação do Comissário Europeu Carlos
Moedas e do Diretor do Clube de Lisboa, Luís Amado. Nesta sessão foi também lançado o livro da 2.ª Conferência de
Lisboa sobre “A Globalização do Desenvolvimento”. No decurso do ano, foram editados e publicados 3 Policy Papers e 4
IMVF Briefs. Foram igualmente elaborados e entregues para edição em papel 2 artigos aos Cadernos de Estudos Africanos do ISCTE-IUL, relativos a compromissos estabelecidos no âmbito do prémio “Investigação para o Desenvolvimento”,
atribuído ao IMVF em parceria com o ISCTE-IUL, no ano de 2015.
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Lançamento do livro da 2.ª Conferência de Lisboa & Colóquio sobre Diplomacia Científica
26 MAI | Palácio Foz
O IMVF participou ativamente na preparação e lançamento da edição pública do livro da 2.ª Conferência de Lisboa, sobre
“A Globalização do Desenvolvimento”, a qual foi realizada em simultâneo com um colóquio sobre Diplomacia Científica,
no qual foi orador o Comissário Europeu Carlos Moedas. Este colóquio constituiu igualmente a primeira Lisbon Talk, organizada pela Associação Clube de Lisboa. A sessão contou com cerca de 140 participantes.

3.º Curso de Verão: Desafios Globais
25-29 SET | ISCTE-IUL
Realizado em parceria com o ISCTE-IUL para análise e debate das oportunidades e ameaças globais, com a duração de
20 horas e a participação de 45 alunos e 15 conferencistas nacionais e internacionais. O curso teve os seguintes painéis:
Geopolítica e Economia Global; Transições Energéticas e Alterações Climáticas; Modelos de Crescimento e Desafios do
Desenvolvimento; Ameaças Globais de Segurança; A União Europeia entre a Integração e o Nacionalismo. Foi igualmente
oferecido pelo ISCTE-IUL como unidade curricular opcional do Mestrado em Estudos Internacionais.

PUBLICAÇÕES
Investigação para o Desenvolvimento
Em resultado do prémio “Investigação para o Desenvolvimento”, atribuído pela Fundação Calouste Gulbenkian e pelo
Camões, I.P. ao projeto do IMVF “A Coerência das Políticas para o Desenvolvimento: desafio para uma cidadania ativa
em Cabo Verde”, foram elaborados 2 artigos, designadamente “Policy Coherence for Development: a useful approach for
European Union relations with developing countries? e “O Desenvolvimento sem Norte nem Sul”, a serem incluídos no
número 34 da revista Cadernos de Estudos Africanos do ISCTE-IUL, com publicação prevista em 2018.

Outras Publicações
Foram ainda elaborados e editados os seguintes Policy Papers e IMVF Briefs:
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PARTICIPAÇÕES
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EVENTOS
E PARTICIPAÇÕES

EVENTOS/DESTAQUES
PALESTRAS E INTERVENÇÕES

9 | Mostra de projetos financiados pela União
Europeia na Guiné-Bissau no âmbito do Dia
da Europa | DUE Guiné-Bissau
11 | Visita do Presidente da República
de São Tomé e Príncipe, Evaristo Carvalho
| Sede IMVF, Lisboa
26 | Apresentação do livro da 2.ª edição
das Conferências de Lisboa e 1.ª Lisbon Talk
do Clube de Lisboa sobre “Diplomacia
Científica” | Palácio Foz

REPRESENTAÇÕES E PARTICIPAÇÕES
FORMAÇÕES

18 e 19 | Gestão das Pessoas na Administração
Pública, Câmara Municipal de Lisboa
| Fundação Oriente

PARTICIPAÇÕES EM GRUPOS DE TRABALHO

31 | Seminário “O tabaco ameaça-nos a todos”
| Instituto Português do Deporto e Juventude
20 | Sessão Comemorativa
do 1.º aniversário da Aliança
ODS Portugal | Museu do Oriente
24 | Conferência “Acima
da Média!” | Fundação
Calouste Gulbenkian

31 | Cerimónia de entrega do XXII Prémio
Norte-Sul do Conselho da Europa
| Assembleia da República

13 | Comunicação acessível:
design de comunicação
e linguagem simples,
Acesso Cultura | Museu
das Comunicações

24 | Made2Web
apresenta como garantir
o seu website no topo
do Google TM em 7 passos
| Câmara do Comércio
e Indústria Portuguesa

MAI
ABR
MAR
FEV
19 | Seminário de apresentação
pública das recomendações
para a implementação
dos ODS em Portugal
| Assembleia da República

JAN
13 | Visita do Presidente
da Câmara Municipal do Maio,
Miguel Rosa | Sede IMVF, Lisboa
15 | Sessão informativa
“Conhecer São Tomé e Príncipe”,
projeto SPIRIT’17 | Faculdade
de Economia da Universidade
Nova de Lisboa
17 | Conferência “Inovação
e Internacionalização em
Telesaúde” | Centro Hospitalar
e Universitário de Coimbra
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JUN

22 | Comunicatorium apresenta
como medir a comunicação em
6 passos | Câmara do Comércio
e Indústria Portuguesa

21 | “Conversas para
a Mudança” | Instituto
de Educação da
Universidade do Minho

19 | Assembleia
Intermunicipal
da RICD | Palmela
23 | IMVF Portas
Abertas: iniciativa
Acesso Cultura
| Sede IMVF, Lisboa
26-30 | International
Development Summer
Course | Fundação
Calouste Gulbenkian
27 | Realidade
aumentada, qual
o valor para o seu
negócio | Câmara
do Comércio
e Indústria
Portuguesa

3 | Encontro da 7.ª edição do concurso
de estágios de curta duração em saúde
| Fundação Calouste Gulbenkian
18 | Reunião da Plataforma COP
| Plataforma Portuguesa das ONGD
28 | Exposição e colóquio “O Médico
em África. O outro lado da medicina
portuguesa no século XX”
| Sociedade de Geografia de Lisboa

3 e 10 | Reunião das
Entidades Subscritoras
do Plano de Ação (ESPA)
e da Estratégia Nacional
de Educação para
o Desenvolvimento (ENED)
| Camões, I.P.

29 | 9.ª edição da iMed Conference
| Teatro Camões
3 | Sessão de formação
“Dos ODM aos ODS”
| Câmara Municipal de Loures

4 | 2.ª Lisbon Talk do Clube de Lisboa
“Transições Energéticas“
| Câmara Municipal de Lisboa

DEZ

14-15 | Espaço de Cidadania Global
“Água é Desenvolvimento”, III Festival
da Água | Aldeias, Gouveia

NOV
4 | Debate “UE-África:
Perspetivas para o Futuro”
| Culturgest

OUT
SET
JUL

AGO

3 | Conferência “A Comunicação
em OSC: Conhecimento
e Reconhecimento” | Escola
Superior de Comunicação
Social – IPL
8 | Assinatura do protocolo de colaboração
entre o IMVF e os Serviços Médicos Cubanos
| Sede IMVF, Lisboa
11-15 | Advanced Monitoring and Evaluation
| INTRAC - The International NGO Training
and Research Centre, Oxford
18 | Roteiro para Valorizar a Economia Social
“Os Segredos para uma comunicação eficaz
nas organizações sociais” | Faculdade de
Economia da Universidade Nova de Lisboa

10 | Encontro “Património,
Cidadania e Mediação
Cultural” | Fábrica da Pólvora
de Barcarena
10 | Avaliação sobre a Igualdade
de Género na Cooperação
Portuguesa: focus group
| Auditório do Camões, I.P.

25 | Sessão de formação “OD-quê? Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável” | Instituto
Politécnico de Castelo Branco

10-11 | Conferência “Investigação
e Ensino Superior em Língua Gestual
Portuguesa” | Instituto de Ciências
da Saúde da Universidade Católica
Portuguesa

10 – 14 out. | Descomplicar a Escrita
| Escrever, Escrever

13 | Encontro com empresários
portugueses e colombianos | Lisboa

12 | Apresentação pública da Parceria PortugalUE no âmbito da Cooperação para
o Desenvolvimento | Instituto de Defesa Nacional

25 | “Muros e Pontes: Europa,
Migrações e Diálogo de Culturas”
| Centro Cultural Franciscano

18 | Conferência “O Investimento
no Arquipélago dos Bijagós” | Sede da UCCLA

29 | Colóquio sobre Voluntariado
Médico | Instituto de Ciências
Biomédicas Abel Salazar

20 | III Fórum de Economia Social
“A Importância do Social na Economia”
| Universidade Católica do Porto

4-5 | O público, o nosso
melhor aliado, Acesso
Cultura | Fundação
Calouste Gulbenkian
11 | Cerimónia de assinatura
do primeiro projeto
implementado pelo IMVF
na Colômbia | Caquetá
11 | Conferência “A saúde
comunitária na redução
da mortalidade materna
e infantil” | Fundação
Calouste Gulbenkian
18-19 | Políticas
e Financiamento
Europeu para
o Desenvolvimento
| Fundação Calouste
Gulbenkian
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COMUNICAÇÃO
E MEDIA
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COMUNICAÇÃO E MEDIA
Em 2017, a área da Comunicação do IMVF foi profundamente renovada de forma a responder aos objetivos
estratégicos do Instituto.
Para tal, foi criado um Grupo de Comunicação para repensar a área e que
levou a cabo as seguintes ações:
- Criação de um novo logotipo;
- Desenvolvimento e implementação de um novo website;
- Produção de 2 vídeos institucionais (com duração e propósitos diferentes);
- Desenvolvimento de novos materiais de comunicação em português
e em inglês:
- Brochura institucional, com informações sobre a razão de ser, o que
fazemos e como trabalhamos, bem como sobre as áreas de intervenção
e os países onde o IMVF atua;
- Monofolhas temáticas sobre cada uma das 10 áreas onde o IMVF
atua;
- Monofolhas dos projetos em curso em 2017;
- Infografia sobre os projetos implementados pelo IMVF desde 1988
(“IMVF, 30 anos de projetos”), incluindo uma versão digital para o website.
- Desenvolvimento do Plano e Estratégia de Comunicação do IMVF;
- Criação e envio de várias newsletters externas sobre alguns projetos
e atividades desenvolvidas pelo IMVF ou em parceria.
Para além das mudanças realizadas, o Gabinete de Comunicação e Imagem do IMVF, em 2017, continuou
a apoiar a preparação e produção de materiais gráficos e audiovisuais e a apoiar e colaborar na organização
de eventos e outras iniciativas ao nível institucional e de projetos.
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PRESENÇA ONLINE
IMVF.ORG

118

+18

NOTÍCIAS
PUBLICADAS

FACEBOOK

TWITTER

468 +80
PUBLICAÇÕES

5.352

Foram igualmente disponibilizados vários recursos sobre temas
do Desenvolvimento, conteúdos atualizados sobre todos os projetos,
clipping, comunicados de imprensa e destaques a publicações,
fotografias e vídeos.

501

INSTAGRAM

+18

TWEETS

+651

332

37
PUBLICAÇÕES

+169

188

SEGUIDORES

SEGUIDORES

SEGUIDORES

YOU TUBE

LINKEDIN

ISSUU

34

36

VIDEOS

12.492
VISUALIZAÇÕES
O canal tem atualmente 240 vídeos
e desde a sua criação, em 2008,
conta com 483 subscritores
e cerca de 340 mil visualizações

+96

PUBLICAÇÕES

Início da dinamização
da página com
a divulgação
recrutamentos.

18.407
VISUALIZAÇÕES
A plataforma conta com 273 publicações
e cerca de 60 mil visualizações desde
a sua criação. A conta é acompanhada
por 134 seguidores, tendo sido efetuadas
320 partilhas das publicações.

RECORTES DE IMPRENSA
Em 2017 foram publicadas 160 notícias em diferentes meios de comunicação social nacionais e internacionais sobre a atividade
do IMVF, para além de reportagens, entrevistas, artigos de opinião e comentários em diferentes órgãos de comunicação social.

10/02 – Euronews
Economia Social e Solidária em
afirmação na União Europeia

10/05 – Observador
Cooperação portuguesa financia programa
de saúde em São Tomé e Príncipe

08/09 – RTP África
Saúde na Guiné-Bissau. Instituto Marquês
de Valle Flôr assina protocolo com
serviços médicos cubanos na área
da saúde materno-infantil

16/02 – RTP 1
Príncipes do Nada (No ‘O’)
01/06 – RTP África
Preservação do Ambiente – Campanha nas
imediações do aeroporto da Praia pretende
sensibilizar moradores para o ambiente
04/12 – Diário de Notícias
UE/África: Eurodeputados e analista
portugueses entre o ceticismo
e o otimismo possível

24/04 – Sapo CV
Zona de Porto Inglês, ilha do Maio,
de cara nova

12/08 – Diário de Notícias
Médicos portugueses efetuam em 15 dias
70 cirurgias e centena de consultas em São Tomé
31/05 – Diário de Notícias
União Europeia financia projetos
de organizações portuguesas
em Cabo Verde

12/12 – TSF
Portugal lidera projeto europeu de apoio
à paz na Colômbia

31/08 – Agência Ecclesia
Lisboa: Ciclo “Conversas Coerentes” sobre “erradicação da pobreza e promoção da prosperidade”
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RESULTADOS FINANCEIROS
FUNDOS RECEBIDOS

DESPESAS

POR ORIGEM
2%

POR ÁREA DE INTERVENÇÃO

18%

3% 0%
3% 2%
1%
5%
6%
31%
16%

80%
33%

União Europeia

Saúde

Estado Português

Educação

Outras Entidades

Desenvolvimento Rural e Segurança Alimentar
Ambiente e Sustentabilidade

MEIOS HUMANOS
ALOCADOS POR PAÍS
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ORIGEM

Nº

Angola
Brasil
Cabo Verde
Guiné-Bissau
Portugal / Sede
São Tomé e Príncipe

3
1
3
102
20
25

TOTAL

154

Sociedade Civil
Autarquias e Poder Local
Cultura e Património
Cidadania Global
Migrações, Pós-Conflito e Ação Humanitária
Estudos Estratégicos e do Desenvolvimento

BALANÇO SIMPLIFICADO*
ATIVOS
Ativos fixos
Contas a receber
Estados e outros entes públicos

€

2017

2016

1 093 084

1 024 615

739 153

174 284

2 125

0

Entidades cofinanciadoras

8 057 421

4 120 217

Caixa e Depósitos Bancários

8 793 372

9 143 092

92 908

5 023

Diferimentos
TOTAL ATIVOS

18 778 063 14 467 230

RESULTADOS
GASTOS

€
2017

Fornecimentos e Serviços Externos

473 506

440 717

Gastos com Pessoal

938 930

849 248

Depreciações

41 757

38 890

3 628 738

3 710 547

Outros gastos

12 736

231 645

Impostos

22 241

42 759

5 117 908

5 313 807

Gastos de acabamento projetos

TOTAL GASTOS

€
FUNDOS PATRIMONIAIS
Fundos
Resultados

2017

2016

5 268 553

5 268 553

1 261 284

1 164 972

€
RENDIMENTOS
Serviços Prestados
Subsídios à exploração (Fundos)
Outros rendimentos

TOTAL FUNDOS

6 529 836

6 433 524

2016

TOTAL RENDIMENTOS

2017

2016

359 257

313 234

4 654 507

4 767 526

200 456

308 849

5 214 220

5 389 608

96 312

75 801

€
PASSIVO

2017

2016
150 845

Contas a pagar

69 132

Estados e outros entes públicos

29 142

48 454

Provisões para riscos e encargos

45 979

137 523

Outros passivos correntes

127 151

204 598

Diferimentos

12 164

28 888

11 964 658

7 463 398

TOTAL PASSIVO

12 248 226

8 033 70

TOTAL FUNDOS E PASSIVO

18 778 063 14 467 230

Subsídios diferidos

RESULTADO LÍQUIDO

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

Todos os projetos executados pelo IMVF são sujeitos a auditorias independentes, com as respetivas opiniões e resultados reportados aos respetivos financiadores. Consulte o nosso Relatório e Contas 2017 completo em www.imvf.org
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