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A conjuntura internacional atual, marcada por um quadro complexo de instabilidade e alterações sistémicas, impõe
a adoção de uma estratégia ponderada no que respeita aos setores e geografias de intervenção em que atuamos.

Neste contexto, o Instituto Marquês de Valle Flôr procurou consolidar e expandir a sua intervenção, com base na sua 
elevada experiência, tanto ao nível geográfico como temático. Neste sentido, o ano de 2018 ficou marcado pelos pro-
jetos aprovados no contexto dos Fundos Fiduciários Europeus, com o início de um projeto na Colômbia e a preparação 
de outro na Gâmbia. 

Apesar das exigências geradas pelo contexto internacional, procurámos manter-nos firmes na gestão e implementação
dos projetos em curso, conservando uma ação orientada pela Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável nela enunciados. Assim, pautámo-nos pela procura de sustentabilidade em todas as ações empreendidas, 
sem nunca desvirtuar os nossos valores e objetivos, assegurando um equilíbrio dos resultados financeiros. Importa ainda 
destacar a consolidação das ações de 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 área da comunicação consolidou sua intervenção ao longo do ano, após uma restruturação da sua estratégia de
comunicação e renovação de imagem institucional, plasmada num novo website e em novos materiais de comunicação. 

Analisando os resultados alcançados em 2018, não posso deixar de demonstrar o orgulho que sinto na coerência
e solidez do trabalho desenvolvido e na confiança no empenho e dinamismo da nossa equipa que, quer em Portugal, 
quer no terreno, tem vindo a concretizar iniciativas consideráveis de acordo com as principais prioridades de Desenvolvi-
mento Global. Importa, ainda, deixar um agradecimento aos financiadores e parceiros, por reconhecerem e legitimarem 
a importância dos nossos esforços, e referir a importância das novas parcerias desenvolvidas, essenciais na promoção 
da inovação e abertura no trabalho que realizamos. 

Em conclusão, ao longo de mais um ano de atividade, o IMVF reforçou o seu papel enquanto entidade de referência nos 
domínios da cooperação e educação para o desenvolvimento a nível nacional e internacional, procurando um investi-
mento continuado na sustentabilidade da gestão de recursos e meios, na valorização de parcerias sólidas e com atores 
nacionais e locais nos países de intervenção e com organizações nacionais e congéneres internacionais. Continuamos 
assim a promover a melhoria das condições de vida das populações mais vulneráveis, procurando uma abordagem 
sustentável e inclusiva, baseada na igualdade de direitos e oportunidades. 

 
Paulo Freitas

Presidente do Conselho de Administração

NOTA DE ABERTURA
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ADMINISTRAÇÃO EXECUTIVA GERAL

Cumpre assinalar que, o ano de 2018 corresponde ao terceiro e último ano de mandato do atual Conselho 
Executivo. Assim sendo, faz sentido, quanto ao presente Relatório, efetuar um sintético balanço relativamente 
àquela que foi a gestão durante todo o triénio em causa.
No ano de 2016, o Conselho Executivo, com a sua tomada de posse, deu seguimento a um processo de 
reorganização interna da Instituição, visando a adaptação da sua estrutura orgânica a um modelo otimizado 
de funcionamento, bem como, a definição de um quadro normativo interno consentâneo com uma Fundação 
com as características, o prestígio e a natureza do IMVF.
Assim, durante o mandato 2016-2018, são de destacar, de forma não exaustiva, o desenvolvimento das 
seguintes iniciativas, ações ou peças estruturantes:

i) NOVO QUADRO INSTITUCIONAL DE ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO IMVF

• Nova Estrutura Orgânica: com o escopo de procurar uma maior eficiência, eficácia e especialização das 
diferentes áreas de atuação, o Conselho Executivo, nos termos dos poderes estatutários que lhe são confe-
ridos, deliberou e pôs em prática uma nova estrutura orgânica de que resultou um novo Organograma para 
o IMVF.
• Regulamentos Estruturantes: como complemento ao ponto anterior, foram ainda aprovados e implemen-
tados os seguintes regulamentos internos: (i) Regulamento do Conselho Executivo (RCE); (ii) Regulamento 
da Estrutura Interna (REI).
• Ordens e Comunicações de Serviço do Conselho Executivo: no sentido de cultivar e tornar explícita uma 
prática de plena transparência quanto aos atos de gestão por parte do Conselho Executivo. Com efeito, todas 
as deliberações e principais atos de administração executiva passaram a ser divulgados, a toda a Equipa, 
através de Ordem ou Comunicação de Serviço, consoante o caso.

ii) NOVAS PEÇAS ESTRUTURANTES E REFORMULAÇÃO DE EXISTENTES

• Plano Estratégico 2016-2018: trata-se do documento que projeta a orientação estratégica para o mandato 
do Conselho Executivo empossado para o triénio em causa. Tal peça, nuclear, foi tempestivamente ratificada 
pelo Conselho de Administração, em conformidade com o previsto nos Estatutos deste Instituto.
• Plano de Atividades e Orçamento: são documentos de referência para a execução e para o acompanha-
mento da atividade do IMVF, enquadrando-se nas linhas orientadoras estabelecidas no Plano Estratégico 
2016-2018. Este Conselho Executivo teve oportunidade de reformular, profundamente, os documentos em 
apreço.

O MANDATO 2016-2018
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• Peças de Prestação de Contas (Relatório e Contas): peças legalmente exigidas, cumprindo entre outros, 
com o disposto no Código das Sociedades Comerciais. Este Conselho Executivo procedeu igualmente a 
uma cuidada reformulação das peças documentais em causa, com destaque para o Anexo ao Balanço e à 
Demonstração dos Resultados (ABDR), elemento fundamental para uma adequada interpretação das Contas.
• Relatório Anual (da atividade do IMVF): na sequência da profunda reformulação no âmbito da Comunicação 
e Imagem do IMVF, em que, entre mais, foi desenvolvido um novo logotipo do IMVF e reformulado o website, 
também o Relatório Anual do IMVF foi objeto de uma atenta revisão, quer em termos de conteúdos, quer 
quanto ao aspeto gráfico, com uma estética mais atualizada, apelativa e compreensível.

iii) ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

• Plano de Carreiras do IMVF: criação e implementação, através de Regulamento, de uma “Estrutura e Plano 
de Carreiras do IMVF”, inexistente até esse momento. O Plano encontra-se em plena utilização.
• Avaliação de Desempenho: definição e implementação de um quadro normativo interno, através de Regu-
lamento, quanto a um “Sistema de Avaliação de Desempenho do IMVF”. Sistema em plena aplicação desde 
o ano de 2017.
• Sistema de Controlo de Objetivos e Resultados (SCORE): foi desenvolvido um sistema com ligação ao 
processo de Avaliação de Desempenho, que, considerando aquelas que são as atividades e as iniciativas 
específicas a desenvolver pelas diferentes unidades orgânicas (UO), permite um acompanhamento e um 
controlo específico relativamente à execução dos objetivos operacionais definidos para o ano.
• Regulamento da Duração e Organização do Tempo de Trabalho (RTT): o Regulamento aprovado pelo Conselho 
Executivo veio estabelecer as regras da duração e organização do tempo de trabalho vigentes no IMVF.
• Segurança Higiene e Saúde no Trabalho (SHST): definição e implementação de um quadro normativo interno, 
através de Regulamento, versando um Sistema de Segurança, Saúde e Higiene no Trabalho e cumprindo com 
o quadro jurídico-legal em vigor com base nas melhores práticas identificadas. O mencionado Regulamento 
tem como objetivo, promover a segurança, higiene e saúde no local de trabalho, salvaguardar a integridade 
física e psíquica dos trabalhadores, assim como a prevenção dos riscos profissionais, de forma a diminuir os 
acidentes de trabalho e as doenças profissionais.
No seguimento, foi desenvolvido, aprovado e colocado em prática, com tudo o que tal implica, um “Plano e 
Organização Interna de Segurança” (POS).
• Prémios “Interpares”: alicerçado no compromisso estratégico do IMVF de reforço de uma “equipa de recursos 
humanos comprometida, coesa e de excelência”, o Conselho Executivo decidiu criar dois prémios, do tipo “inter-
pares”, ou seja, cuja concessão resulta exclusivamente do resultado da votação entre os trabalhadores da Sede do 
IMVF. Os prémios em causa são: (i) Prémio “Funcionário do Ano” e (ii) Prémio “Colega do Ano”.
• Manual de Acolhimento e Integração (MAI): na sequência da implementação de uma nova estrutura orgâ-
nica, foi desenvolvido um Manual de Acolhimento e Integração, a ser distribuído aquando da integração no 
IMVF de um novo colaborador ou estagiário.
• Atividades Coletivas de “Team-Building”: visando fortalecer a coesão da equipa do IMVF, desenvolvendo uma 
acrescida capacitação para o trabalho em equipa, em termos experimentais, decorreram dois eventos, em dois 
diferentes anos, fora das instalações do IMVF, envolvendo a generalidade dos trabalhadores do Instituto.
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•  Boas Práticas Ambientais: (i) Reciclagem de Resíduos: implementação, como prática corrente, da reci-
clagem de resíduos no IMVF, definindo o respetivo processo e disponibilizando os suportes físicos adequados 
para a reciclagem; (ii) Produtos de Limpeza mais Ecológicos: tal requisito foi incorporado aquando da rene-
gociação do contrato de prestação de serviços com a empresa fornecedora.

iv) ÁREA CONTABILÍSTICO-ADMINISTRATIVA E DE CONTROLO FINANCEIRO

•  Contabilidade Analítica para Projetos: todos os projetos com data de início a partir de 2017, inclusive, 
passaram a integrar o novo sistema de contabilidade analítica, entretanto desenvolvido. Tal implicou a substi-
tuição do anterior software, por um software de gestão (ERP: Enterprise Resource Planning) com acrescidas 
capacidades.
•  Gestão Orçamental: desenvolvimento e implementação de ferramenta de controlo dos gastos ocorridos 
versus cabimentação orçamental.
•  Novo Processo de Reporting Trimestral: reformulação do modelo de reporting trimestral ao Conselho de 
Administração, de forma a incluir indicadores das três entidades que integram o internamente chamado 
“Universo Valle Flôr”.

v) ÁREA DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM

A estratégia da comunicação de qualquer organização deve seguir e estar alinhada com o plano estratégico 
definido pela mesma, bem como, com todas as suas áreas de intervenção. A Estratégia de Comunicação do 
IMVF é um elemento fundamental para a prossecução dos objetivos estratégicos do Instituto.
Nesse sentido, e uma vez definido o Plano Estratégico do IMVF, não poderia deixar de ser reformulada a Comu-
nicação e Imagem, no sentido de também esta área se encontrar em sintonia com os superiores desígnios do 
Instituto.
Por conseguinte, são de destacar, de forma não exaustiva, as seguintes realizações:

• Plano e Estratégia de Comunicação (PEC): o presente plano, delineia um conjunto de linhas de ação para 
a Comunicação do IMVF, definindo o que fazer e como fazer, procurando não só antecipar, na medida do 
possível, o que venha a acontecer em termos de comunicação, mas igualmente deixar espaço para a impre-
visibilidade, fruto de iniciativas que não estejam previstas, mas que venham a suceder e que tenham potencial 
de comunicação.
• Novo Logotipo IMVF: partindo do anterior existente, mas evoluindo para uma estética mais atualizada
e apelativa.
• Novo Website IMVF: total reformulação do anterior website existente.
• Monofolhas Institucionais: diferentes monofolhas a inserir em portfolios e a usar em função de objetivos/
destinatários diferenciados.
• Brochuras Institucionais: considerando a nova imagem desenvolvida.
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Adicionalmente, no âmbito dos protocolos de colaboração firmados pelo IMVF com a Associação Marquês de 
Valle Flôr (AMVF) e com a Valle Flôr Consulting (VFC), a Equipa do IMVF teve ainda oportunidade de desen-
volver:

• Logotipos da AMVF e da VFC: promoção do desenvolvimento, de raiz, dos logotipos para as duas entidades 
constituídas.
• Websites da AMVF e da VFC: com uma estrutura e uma estética atualizada e apelativa.

vi) ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO PRÓPRIO

• Relatório de Prévia Avaliação Financeira de Cenários Presentes: 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.
• Lançamento e Conclusão de Empreitadas de Remodelação de Frações Mobilizáveis para Arrendamento: 
na sequência do Relatório supra mencionado, no que concerne à fração do 4.º esquerdo e quanto ao 5.º 
piso (fração esquerda e fração direita), foi efetuada uma consulta de mercado a empresas do setor da Cons-
trução Civil. Após análise detalhada às propostas obtidas, foram selecionadas aquelas que dando garantias 
equivalentes em termos de qualidade de execução e de materiais utilizados, apresentavam os preços mais 
favoráveis. 
Quaisquer das empreitadas em causa (4.º esquerdo, 5.º direito e 5.º esquerdo) foram concluídas nos termos 
do contratado.
Adicionalmente, as frações objeto de intervenção, já foram disponibilizadas a mediador imobiliário, para pros-
peção de inquilinos que sejam compatíveis com os interesses do Instituto.
• Lançamento e Conclusão de Profunda Intervenção de Conservação no Edifício Sede do IMVF: no segui-
mento das empreitadas de construção civil mencionadas no ponto anterior, foi lançada uma empreitada de 
profunda intervenção de conservação e melhoria do património imobiliário relativamente ao edifício que é 
propriedade do IMVF, compreendendo, entre mais, o seguinte: a reforma, em todo o edifício, da coluna de 
eletricidade e de águas, a conservação e pintura da área comum das escadas com entrada pela Rua do 
Crucifixo.
Trata-se de uma intervenção fundamental, no sentido de manter o edifício nas melhores condições e simul-
taneamente no sentido da valorização do património imobiliário que é propriedade do IMVF. Tais trabalhos 
encontram-se, à data deste relatório, em fase final de conclusão.
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vii) PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS DETIDAS EM OUTRAS ENTIDADES OU ENTIDADES DAS QUAIS O IMVF 
É MEMBRO FUNDADOR

Após uma aturada análise de contexto, tempestivamente apresentada e ratificada pelo Conselho de Admi-
nistração, com o escopo de conferir maior flexibilidade estratégica, capacidade de adaptação e liberdade de 
ação, sobretudo no respeitante à captação de receitas, fortalecendo, assim, a longo prazo, a sustentabilidade e 
perenidade de um “Universo Valle Flôr”, verificou-se a constituição de:

• Sociedade “Valle Flôr Consulting” (VFC): a 14 de março de 2017 foi cons-
tituída a “Valle Flôr Consulting, Sociedade Unipessoal, Lda.”, sociedade com 
fins lucrativos, cujo objeto estatutariamente fixado consiste: “a Sociedade tem 
por objeto a consultoria e prestação de serviços no âmbito de ações de apoio 
humanitário, de cooperação e educação para o desenvolvimento, bem como, 
a realização de estudos e trabalhos científicos nos vários domínios do conhe-
cimento”.
A VFC é uma sociedade cujo capital é detido a 100% pelo Instituto Marquês 
de Valle Flôr (IMVF).

• “Associação Marquês de Valle Flôr” (AMVF): foi constituída durante o primeiro trimestre de 2017 a asso-
ciação sem fins lucrativos que adotou a denominação “Associação Marquês de Valle Flôr – VF”, cujo fim 
estatutariamente definido consiste no seguinte: “…. realização de ações de apoio humanitário, de cooperação 
e educação para o desenvolvimento, a realização de estudos e trabalhos científicos nos vários domínios do 
conhecimento, bem como a intervenção nas áreas de género, capacitação institucional, governação, direitos 
humanos, ambiente ou outros”.
O IMVF dinamizou e é membro fundador da AMVF.
O IMVF considera estratégica a relação institucional e operacional com a AMVF.
Nesse sentido, foi celebrado um “Protocolo de Cooperação” entre ambas as entidades, em resultado do qual, 
o IMVF, quando tal seja formalmente solicitado pela AMVF, colocará à disposição desta o seu melhor saber-
-fazer, designadamente, através da colaboração dos seus técnicos, mediante remuneração pela solicitante.

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):

• “Associação Clube de Lisboa” (ACL): foi, a 16 de dezembro de 2016, constituída a associação sem fins lucra-
tivos, que adotou a denominação “ACL – Clube de Lisboa, Associação para a Promoção de Conferências, 
Debates e Estudos”.
O Conselho Executivo, decidiu associar-se, enquanto entidade fundadora, à constituição da ACL, atendendo 
aos fins da Associação em causa, coincidentes ou complementares com os do IMVF, à relevância, ao pres-
tígio e ao peso institucional das entidades fundadoras [Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa (CCIP); 
Câmara Municipal de Lisboa (CML), Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, ISCTE - Insti-
tuto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL), Fundação Portugal-África (FPA) e União das Cidades Capitais de 
Língua Portuguesa (UCCLA)] e ainda, pelo facto de, o IMVF ser, desde o primeiro momento, um dos organi-
zadores das “Conferências de Lisboa” (presentemente organizadas através da ACL). 

100%
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Em termos agregados e numa ótica de “grande panorâmica”, graficamente, desde o 1.º trimestre de 2016, até ao 
final do 4.º trimestre de 2018 temos:

Nº de projetos em execução
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I.1 ATIVIDADE DE PROJETOS, DA RESPONSABILIDADE DA EQUIPA DO IMVF, NO PERÍODO 2016-2018
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Assim, em 31 de dezembro de 2015 existiam 15 projetos em execução. Em 31 de dezembro de 2018 tal número 
correspondia a 18 projetos, o que corresponde a um incremento de cerca de 20%.
Em 31 de dezembro de 2015, os projetos em execução correspondiam a um montante total de cerca de 21 
milhões de Euros.

Em 31 de dezembro de 2018, tal montante correspondia a aproximadamente 26 milhões de Euros. Está, assim, 
em causa um incremento de aproximadamente 25% quanto ao montante total de projetos em execução.

Acresce mencionar que, o triénio relativo ao Mandato de Gestão sub judice, ou seja, desde o 1.º trimestre de 
2016 até ao final do 4.º trimestre de 2018, ficou marcado por uma reconhecida difícil conjuntura socioeco-
nómica, em especial, no principiar do triénio.

Com efeito, no que respeita à situação particular da realidade nacional, a Cooperação Portuguesa continua 
a enfrentar significativos constrangimentos, decorrentes não apenas de fragilidades económico-financeiras, 
mas igualmente de uma parca convicção generalizada no que concerne às vantagens recíprocas e às mais-
-valias, a curto e longo prazo, resultantes de uma aposta na Cooperação para o Desenvolvimento. 

Não obstante, ainda assim, foi possível lograr um significativo incremento de atividade, sendo de destacar 
que, tal sucedeu, sem qualquer incremento no número de elementos integrantes da estrutura fixa de Pessoal 
do Instituto.
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É ainda da maior relevância sublinhar, que durante o Mandato em apreço, o IMVF teve oportunidade de 
estender a sua atividade a geografias nunca antes trabalhadas, como seja a América Latina de Língua Espa-
nhola e a África Anglófona. Trata-se de um logro de superior relevância estratégica para o IMVF, pois pela 
primeira vez logra desenvolver e implementar projetos fora do âmbito dos países de língua portuguesa.

Assim, quanto à América Latina de Língua Espanhola, em 2018, o IMVF iniciou o projeto Territórios Sustentá-
veis para a Paz em Caquetá, na Colômbia, fruto de parceria estratégica com o Camões – Instituto da Coope-
ração e da Língua, I.P., implementado lado a lado com municípios colombianos, organizações da sociedade 
civil, instituições militares e entidades privadas portuguesas.

Relativamente à pioneira intervenção na África Anglófona, igualmente em 2018, o Instituto viu aprovado o 
projeto Building a Future: Make it in the Gambia, um projeto na área das Migrações e do Desenvolvimento 
Rural, financiado pelo Fundo Fiduciário de Emergência da União Europeia para África na área das Migrações.

Perante tudo o que vimos de expor, este Conselho Executivo, quer congratular e enaltecer tão meritórios 
resultados alcançados por TODA a Equipa do IMVF.



O NOSSO ANO
E O FUTURO
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I.1 ATIVIDADE DE PROJETOS EM 2018

O Novo Consenso Europeu para o Desenvolvimento, assinado em maio de 2017, veio definir um novo quadro 
para a Cooperação para o Desenvolvimento, orientando a ação da União Europeia e dos seus Estados-Membros. 
O papel crucial deste documento, e da visão coletiva nele declarada, assumem-se à escala global, sendo a 
União Europeia responsável por mais de metade da ajuda mundial para o Desenvolvimento. Esta declaração 
veio reforçar o compromisso com a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 
reconhecendo, no entanto, as dificuldades crescentes no alinhamento das políticas nacionais com as exigên-
cias da cooperação para o desenvolvimento, numa época caracterizada por desafios globais sem precedentes, 
tais como as alterações climáticas e as migrações. 

Surgem, neste contexto, novos dilemas que vêm redefinir a essência do sistema de ajuda internacional para 
o desenvolvimento. Na área das migrações, a utilização de fundos destinados à Ajuda Pública ao Desenvolvi-
mento (APD) dentro dos próprios países doadores, enquanto recetores de migrantes e refugiados, tem sido 
uma lógica cada vez mais praticada. Os riscos de desvirtuação dos objetivos base da APD na adoção deste tipo 
de práticas têm sido alertados, sobretudo por organizações da sociedade civil. Ao mesmo tempo, a transversa-
lidade de alguns dos maiores desafios atuais, nomeadamente a mitigação e adaptação às alterações climáticas 
e a igualdade de género, exigem um esforço de inclusão e adaptação em praticamente todas as linhas de 
ação da cooperação para o desenvolvimento, mesmo em áreas mais tradicionais como a saúde ou a educação. 
Assim, revela-se cada vez mais importante ter em atenção este tipo de interligações, procurando investir em 
ações integradas e eficientes, capazes de alcançar, de maneira coerente, múltiplos objetivos. Importa, de facto, 
refletir sobre as dinâmicas ligadas à prática do “desenvolvimento em tempos de incerteza”, pertinente título da 
3ª edição das Conferências de Lisboa, promovidas pelo Clube de Lisboa, em parceria com o IMVF. 

A complexidade desta realidade, também caraterizada por alterações rápidas e estruturais, reflete-se dire-
tamente no trabalho das ONG, criando novos desafios face a esta conjuntura. Apesar da intensificação das 
exigências financeiras resultantes destas alterações, os montantes doados para a APD ficam, ano após ano, 
aquém dos objetivos estabelecidos internacionalmente. No contexto da Cooperação Portuguesa, as limitações 
impostas por esta conjuntura são evidentes. 

Ainda assim, é sem dúvida possível fazer um balanço bastante positivo da ação do IMVF em 2018. Seguindo 
a tendência crescente para um papel primordial dos fundos fiduciários na alocação de financiamento e na 
implementação de projetos de cooperação para o desenvolvimento, destaca-se a ação do IMVF, em parceria 
estratégica com o Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P., no contexto do Fundo fiduciário da 
União Europeia para a Colômbia e do Fundo Fiduciário de Emergência para África. 

O NOSSO ANO E O FUTURO
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O projeto Territórios Sustentáveis para a Paz em Caquetá, iniciado em janeiro de 2018, procura contribuir 
para o processo de paz na Colômbia, procurando melhorar as condições socioeconómicas das populações 
desta região através da promoção da atividade agrícola e produtiva, numa lógica de preservação ambiental, 
inclusão social e promoção de uma cultura de paz e legalidade. O IMVF coloca ao serviço deste projeto a sua 
experiência nas áreas do desenvolvimento rural e agricultura tropical, reabilitação/construção de infraestruturas 
sociais básicas, fortalecimento da sociedade civil e governos locais, assim como da agroindústria e associati-
vismo.

Foi iniciada a preparação do projeto Building a Future – Make it in The Gambia, a começar em janeiro de 2019, 
e implementado conjuntamente por 3 estados-membros da União Europeia – Alemanha, Bélgica e Portugal. 
Procura-se combater as causas profundas da migração irregular contribuindo para a estabilidade do país 
através da criação de oportunidades socioeconómicas nas zonas rurais, fomentando oportunidades para a 
população residente e para os emigrantes retornados. Este é o primeiro projeto da cooperação portuguesa na 
Gâmbia. 

Este alargamento da intervenção do IMVF a novas geografias veio reforçar o seu papel enquanto entidade de 
referência nos domínios da cooperação e educação para o desenvolvimento. Para mais, os resultados enco-
rajadores obtidos na consolidação e renovação de projetos em áreas e países onde já atuamos, permite-nos 
prosseguir a nossa atividade olhando com confiança para o futuro. 

Em 2018, o PIMI II - Programa Integrado para a Redução da Mortalidade Materna e Infantil na Guiné-Bissau 
continuou a atender às principais dificuldades do sistema sanitário no país. Prosseguiu-se com uma ação 
concertada em todas as regiões sanitárias da Guiné-Bissau, procurando cobrir as necessidades formativas em 
várias valências assistenciais e assegurar a disponibilização e distribuição de medicamentos essenciais, equi-
pamentos e consumíveis médicos. 

Ainda na Guiné-Bissau, destaca-se a aprovação do projeto PRO GB Sociedade Civil, financiado pela União 
Europeia e com início em janeiro de 2019. Este projeto foi construído tendo como base resultados obtidos 
no UE-PAANE-Fase di Kambansa, concluído em 2018, procurando consolidar o papel das Organizações da 
Sociedade Civil enquanto atores de desenvolvimento, reforçando a participação dos cidadãos na prestação e 
acesso a serviços locais. 

Já em São Tomé e Príncipe, o IMVF continuou a sua intervenção nas áreas da saúde e da educação, onde 
tem vindo a atuar desde 1988. O projeto Saúde para Todos - Rumo à Sustentabilidade, iniciado em janeiro de 
2017, continuou a intervir em áreas prioritárias como 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 medica-
mentos essenciais, pautando-se pela procura da sustentabilidade e autonomização na prestação de cuidados 
de saúde no pais. Os progressos alcançados pelo Saúde para Todos ao longo dos anos levaram ao seu reco-
nhecimento, pela Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa (UNECE), enquanto um dos 15 
estudos de caso de excelência, apresentado no Fórum Internacional: On People-First Public-Private Partner-
ships for the Sustainable Development Goals, em Genebra. 
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No setor da Educação, as ações do projeto de Apoio à Consolidação do Ensino Secundário em São Tomé e 
Príncipe (ACES-STP), continuaram a contribuir para a melhoria da qualidade do ensino secundário do país, em 
parceria com o Ministério da Educação e Ensino Superior.  

Em Cabo Verde, a ação do IMVF em 2018 centrou-se na continuação do investimento no setor do turismo de 
base comunitária na Ilha do Maio, com dois projetos a decorrer nesta área, um deles em fase final. Procura-se 
assim, a par com as estratégias nacionais e municipais, promover uma atividade turística sustentável, assente 
na economia local e na valorização do ambiente, cultura e tradições da ilha. Este ano ficou ainda marcado pela 
condecoração com uma medalha de reconhecimento pela Associação Maense em Portugal da intervenção do 
IMVF na Ilha do Maio, onde tem vindo a atuar em diversas áreas desde 2003.

Na área da Cidadania Global continuou-se o compromisso com a Agenda 2030 e os ODS, tendo sido promo-
vida a exposição “Vamos tod@s pelos Objetivos Globais!” na Assembleia da República. Destaca-se ainda o 
início de dois novos projetos em setembro: o Geração ODS procura consciencializar os cidadãos portugueses 
para a importância dos processos de interdependência global na concretização da Agenda 2030. Com o 
mesmo objetivo foi também criado um website sobre os ODS, reforçando o papel do IMVF na promoção e 
divulgação da Agenda 2030 e dos seus 5 princípios basilares: Pessoas, Planeta, Paz, Parcerias e Prosperidade.  
Por sua vez, o projeto Desafios para Cidadania Global aposta na capacitação e sensibilização de jovens univer-
sitários na área de educação para o desenvolvimento, com destaque para a temática das migrações. 

Na área de Autarquias e Poder Local, o IMVF continuou a atuar no quadro da parceria com a Rede Intermuni-
cipal de Cooperação para o Desenvolvimento (RICD), prestando apoio ao secretariado técnico, focando-se no 
reforço das competências municipais nas áreas da Cooperação para o Desenvolvimento e da Agenda 2030. 
No quadro desta parceria destaca-se a participação na conceção e assinatura de uma Estratégia Nacional de 
Educação para o Desenvolvimento. O ano de 2018 ficou ainda marcado pela assinatura de um protocolo de 
colaboração com a Associação Nacional de Municípios de Cabo Verde, reforçando o investimento na coope-
ração descentralizada, no quadro da qual se participou na 2ª Cimeira Internacional de Líderes Locais na cidade 
do Mindelo, em outubro de 2018. 

Na área de Estudos Estratégicos e do Desenvolvimento sublinha-se a continuação das atividades realizadas 
no quadro da parceria com o Clube de Lisboa. Para além da já referida 3ª edição das Conferências de Lisboa 
– “Desenvolvimento em tempos de incerteza” – decorrida na Fundação Calouste Gulbenkian, realizaram-se
5 Lisbon Talks sobre temáticas marcantes do panorama internacional atual. 

Concluindo, a atividade do IMVF em 2018 continuou a ser pautada pela procura de sustentabilidade em cada 
ação concretizada, priorizando a construção de parcerias sólidas em todas as geografias e setores de inter-
venção. A capacitação dos atores locais é uma componente central em todas as abordagens e estratégias 
adotadas, procurando abrir caminho para a autonomização a nível nacional e local, após o período de imple-
mentação dos projetos.
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A definição de estratégias de intervenção futuras será, sem dúvida, marcada por uma reflexão consistente sobre as 
condicionantes e oportunidades criadas pela evolução do cenário internacional, ainda que sempre pautada pelos 
valores e princípios que nos orientam. 

Durante o ano de 2018, o IMVF manteve com êxito as suas intervenções nos domínios da Cooperação e Educação 
para o Desenvolvimento, das Autarquias e Poder Local, dos Estudos Estratégicos e do Desenvolvimento e da Assis-
tência Técnica.

A reorientação e as novas tendências, modalidades, prioridades e instrumentos por parte da União Europeia foram 
muito atentamente acompanhados pelo IMVF.

De igual modo, foi feito o acompanhamento e a análise do financiamento disponível pelo Camões – Instituto da 
Cooperação e da Língua, I.P. para apoiar os projetos das ONG.

Neste novo quadro, o IMVF posicionou-se no sentido de continuar a ser uma entidade de referência, em áreas 
temáticas como a saúde e educação, mantendo e ampliando as intervenções nestes domínios. Não obstante, 
procurou também estabelecer um novo espaço de parceria estratégica e de complementaridade com a Coope-
ração Portuguesa.

Em 2018, como já referido, o IMVF iniciou o projeto Territórios Sustentáveis para a Paz em Caquetá, na Colômbia, 
e viu aprovado o projeto Building a Future: Make it in the Gambia.

O IMVF continuou também a acompanhar as oportunidades de Cooperação Delegada em diversas geografias do 
espaço lusófono, bem como, a ampliar o seu leque de intervenção para âmbitos regionais.

I.2 SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA, UM IRRENUNCIÁVEL OBJETIVO ESTRATÉ-
GICO A PRESERVAR

No que respeita à análise financeira do ano 2018, este foi marcado pelo início do primeiro projeto do IMVF fora 
do âmbito dos países de língua portuguesa: Territórios Sustentáveis para a Paz em Caquetá, na Colômbia, pelo 
montante global de 4.563 m€.

No entanto, também em 2018 terminaram as 2 assistências técnicas que decorriam em Angola, no montante 
global de 350 m€, bem como de 7 projetos de Cooperação e Desenvolvimento no montante total de 1.872 m€.
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De um ponto de vista agregado, constata-se um crescimento de 1% quanto ao montante total de projetos em 
carteira. No entanto, o montante total executado em 2018 foi de 6.170 m€, cerca de 30% acima do valor registado 
em 2017, em consequência da forte execução do projeto PIMI II e arranque do projeto Territórios Sustentáveis para 
a Paz em Caquetá.
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Regista-se um significativo incremento por parte da União Europeia, na ordem dos 65%, sobretudo como 
resultado da execução dos projetos referidos supra, a par de uma moderada redução com origem no Estado 
português, designadamente por parte do Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P., em cerca de 
20%, como consequência do fim do projeto Escola+ ainda em 2017, o qual era integralmente financiado por 
aquele organismo.

No que respeita a novos projetos, foi assinado, no início do ano 2018, o protocolo relativo ao projeto Building 
a Future: Make it in the Gambia, na Gâmbia, pelo montante de 5.000 m€, a iniciar-se em janeiro de 2019, o 
qual marca a entrada numa nova área geográfica de intervenção pelo IMVF.

Para além deste, e ainda no final do ano, foram firmados 3 protocolos relativos a novos projetos na Guiné-
-Bissau e São Tomé e Príncipe no montante global de 9.500 m€, com início igualmente em 2019.

No ano em análise, verificou-se uma diminuição quanto a Prestações de Serviços, em virtude do término 
das Assistências Técnicas que decorriam nas regiões de Benguela e Bié, em Angola. Ainda nesta rúbrica, 
encontram-se contemplados os serviços prestados à Associação Marquês de Valle Flôr (AMVF), respeitantes 
ao Pessoal envolvido no projeto Saúde para Todos, gerido por esta Associação. O total desta refaturação de 
custos ascendeu a cerca de 130 m€.

Globalmente, manteve-se estável o nível de custos fixos do IMVF, tendo-se apenas registado uma ligeira dimi-
nuição de cerca de 2% nos custos com o Pessoal, como resultado de algumas ausências prolongadas por 
baixas médicas. Ainda nesta rúbrica, procederam-se a algumas revisões salariais imprescindíveis ao reconhe-
cimento do bom desempenho de alguns colaboradores do IMVF. Cabe ainda destacar, o valor de cerca de 40 
m€ relativo a prospeção de novas áreas de atuação, já com resultados efetivos em 2019.

Em resultado da atividade desenvolvida ao longo de 2018, o Instituto obteve assim um Resultado Líquido do 
exercício de € 13.545, em linha com o seu objeto enquanto Entidade Sem Fins Lucrativos.

No que concerne à situação patrimonial do IMVF, plasmada no Balanço, é de destacar o aumento verificado 
quanto ao Imobilizado, no valor de 150 m€, montante esse que decorre de profunda remodelação levada a 
cabo, quanto às frações do 4.º esquerdo, 5.º esquerdo e 5.º direito, situadas no edifício propriedade do IMVF, 
visando a rentabilização das mesmas, em benefício do Instituto, através do seu arrendamento.

Como consideração final, o Conselho Executivo permite-se afirmar que, em 2018, 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 orçamen-
tados, consequência de uma política de elevado rigor de gestão, assim preservando uma saudável situação 
económico-financeira, elemento fundamental para a sustentabilidade financeira do IMVF, um irrenunciável 
objetivo estratégico permanente a salvaguardar.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Uma vez cumprido o mandato do atual Conselho Executivo, este quer marcar a ocasião para agradecer e 

realçar o elevado nível de Competência, Dedicação e Espírito de Missão da generalidade dos colaboradores 

desta Instituição, sem o qual não teria sido possível atingir as metas por TODOS alcançadas.

O IMVF, naturalmente, continuará a contar com TODOS para a construção de um cada vez melhor Instituto 

Marquês de Valle Flôr, tendo em mente aquela que é a sua visão partilhada: “ser uma instituição de referência 

em matéria de promoção do desenvolvimento sustentável das populações mais carenciadas.”

O Conselho Executivo:

 Luís Marques Bento Ahmed Zaky Jorge Morais
 Administrador Executivo Administrador Executivo Administrador Executivo
 e Direção-geral e Direção de Projetos  e Direção de Finanças
   e Planeamento



O IMVF
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QUEM SOMOS
Criado em 1951 como instituição privada de utilidade pública, o IMVF é uma Fundação para o desen-
volvimento 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 expres-
sam 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 es-
treita 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 qualida-
de 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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COLÔMBIA

SÃO TOMÉ
E PRÍNCIPE

PORTUGAL

CABO VERDE

ONDE ESTAMOS

100% 

10%

90%*

Valor dos projetos em curso 

m€ (milhares de euros)

600 m€

1400 m€

4500 m€

4300 m€

89%

40% 

60% 

11%
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ANGOLA

GUINÉ-BISSAU

6700 m€

700 m€

* 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.

100% 

41% 

54% 

5%

SAÚDE

EDUCAÇÃO

DESENVOLVIMENTO RURAL
E SEGURANÇA ALIMENTAR

AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

SOCIEDADE CIVIL

CULTURA E PATRIMÓNIO

CIDADANIA GLOBAL

MIGRAÇÕES, PÓS-CONFLITO
E AÇÃO HUMANITÁRIA

ESTUDOS ESTRATÉGICOS
E DO DESENVOLVIMENTO 





A NOSSA AÇÃO 
EM 2018



Esta é uma área de intervenção priori-

tária do IMVF, dada a centralidade da 

saúde no desenvolvimento e na quali-

dade de vida das populações. A nossa 

ação é feita em sintonia com entida-

des públicas, em ações estruturadas e 

sustentáveis, com realce à saúde ma-

terno e infantil e com apoio de meios 

inovadores da telemedicina. Os bene-

ficiários diretos e indiretos dos nossos 

projetos ultrapassaram já os quatro 

milhões de pessoas em diversos paí-

ses, com realce a São Tomé e Príncipe, 

Guiné-Bissau e Angola.

Cerca de

4 milhões
de beneficiários

potenciais

FACTOS E NÚMEROS

SAÚDE 89 unidades de saúde mapeadas e
84 unidades de saúde visitadas para 

monitoria e supervisão do preenchimento
dos dados de rotina, no Bié, Angola 

15 encontros municipais
e provinciais para atualização 
dos mapas sanitários
em Benguela, Angola 

110 missões de curta
duração de 

10 especialidades
médicas em

São Tomé e Príncipe

Cerca de 900 profissionais 
de saúde materno infantil 
guineenses a beneficiar
de capacitações em serviço
e prémios trimestrais
de desempenho

57 medicamentos
e 61 consumíveis médicos

essenciais adquiridos,
distribuídos e disponíveis

nas 133 estruturas sanitárias
da Guiné-Bissau 

960 sessões clínicas
via Telemedicina
(Lisboa-São Tomé) 
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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 organi-
zação e gestão e apoiar de forma continua e pre-
sencial 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.

ORÇAMENTO 875.000 € 
                       

COFINANCIAMENTO
União Europeia e Ordenador Nacional do 
FED para Angola

PARCEIRO
AEDES – Agence Européenne pour le 
Développement et la Santé

1 Número baseado no recenseamento geral da população e da habita-
ção de Angola 2014 (CENSO 2014), de março de 2016, INE – Instituto 
Nacional de Estatística / Governo de Angola

ATIVIDADES GLOBAIS

• Participação nos encontros promovidos pelo Programa de Apoio ao Setor de Saúde 
em Luanda e no Huambo; 

• Elaboração dos mapas sanitários municipais da Direção Municipal de Saúde (DMS), 
com a participação das lideranças e equipas municipais;

• Assistência técnica e apoio à elaboração dos relatórios mensais, trimestrais,
semestrais e anuais da DMS e da Direção Provincial de Saúde (DPS);

• Apoio às lideranças nos processos de planificação, orçamentação e monitoria
da execução dos planos e orçamentos anuais, com a implementação da Ferramenta 
de Planificação e Orçamentação nos Municípios (FPOM);

• Capacitação das equipas municipais para a produção e disponibilização de dados de 
rotina com qualidade, com a formação dos responsáveis de estatística das unidades
de saúde em 3 municípios;

• Apoio às DMS/DPS na capacitação e implementação da municipalização, através 
da realização de 5 encontros de municipalização, e na coordenação entre parceiros;

• Capacitação e sensibilização dos técnicos para a elaboração de 3 planos de supervisão
integrada, através da realização de 10 encontros de formação e criação de materiais 
de apoio;

• Apoio aos processos de instalação e funcionamento dos Comités de Auditorias
e Prevenção de Mortes Maternas, Neonatais e Infantis (CMMNI), tendo sido promo-
vidos 6 encontros de advocacia social com os líderes municipais e 3 formações de 
equipa;

• Realização de investigações de morte materna e constituição de CMMNI em 3 
municípios. 

*Projeto de Consultoria

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

FACTOS E NÚMEROS
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FACTOS
E NÚMEROS

100% dos técnicos das DMS/DPS

capacitados para realizar planos orçamentais 

anuais e mensais com a FPOM

75% dos municípios (de 30% das áreas

abrangidas) com CMMNI instalados em

estabelecimentos com salas de parto

85% de mortes maternas

(de 30% das áreas abrangidas)

investigadas nos CMMNI

89 unidades de saúde mapeadas

e 84 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 

e 10 técnicos das DMS capacitados

e envolvidos na atualização dos mapas

sanitários, com 84 relatórios mensais

de rotina recolhidos e enviados

3 formações de técnicos de estatística

(1 por município)

12 CMMNI instalados nas unidades

de saúde com salas de parto
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BENEFICIÁRIOS 

Diretos: a rede sanitária de Benguela constituída
por 26 centros de saúde, 1 centro materno-infantil,
10 hospitais municipais, 3 hospitais provinciais 
e 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 organi-
zação e gestão e apoiar de forma continua e pre-
sencial 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 € 
                       

COFINANCIAMENTO
União Europeia e Ordenador Nacional do 
FED para Angola

PARCEIRO
AEDES – Agence Européenne pour le 
Développement et la Santé

1 Número baseado no recenseamento geral da população e da habita-
ção de Angola 2014 (CENSO 2014), de março de 2016, INE – Instituto 
Nacional de Estatística / Governo de Angola

ATIVIDADES GLOBAIS

• Apoio aos processos de planificação, orçamentação e monitoria da execução
e dos Planos Anuais Orçamentais: acompanhamento e lançamento das atividades 
da Ferramenta de Planificação e Orçamentação nos Municípios (FPOM) e da sua 
expansão para outros municípios;

• Realização de formação dirigida aos responsáveis de programas da Direção Muni-
cipal de Saúde (DMS) sobre noções básicas de planificação em saúde;

• Elaboração e atualização dos mapas sanitários utilizando o modelo elaborado pelo 
SIG (Sistema de Informação Geográfica);  

• 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;

• Promoção de encontros com a DMS e Direção Provincial de Saúde (DPS) relativos 
à disponibilização atempada de dados de rotina. Foi definido um modelo de relatório 
padrão das DMS para as DPS e foi introduzido um modelo de controlo de qualidade 
dos relatórios; 

• 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;

• Apoio aos processos de melhoria da supervisão integrada com a realização de 
encontros e formações de grupos focais sobre a temática, e à preparação e apresen-
tação de um modelo de supervisão integrada;  

• Elaboração da proposta final do relatório modelo sobre mapas sanitários munici-
pais; 

• Participação dos peritos em reuniões para análise dos dados das atividades das 
DMS e unidades de saúde, e em reuniões de coordenação interprovinciais e inter-
municipais; 

• Apoio às DMS nos processos de instalação e funcionamento dos Comités de Au-
ditorias e Prevenção de Mortes Maternas, Neonatais e Infantis (CMMNI), 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, disponibilizados nos centros, e de uma ação de 
sensibilização sobre os riscos do parto tipo cavalinha, uma prática seguida pelas partei-
ras locais que põe em risco as mães. 

*Projeto de Consultoria

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

FACTOS
E NÚMEROS

100% dos técnicos das DMS/DPS

capacitados para realizar planos orçamentais 

anuais e mensais com a FPOM

75% dos municípios (de 30% das áreas

abrangidas) com CMMNI instalados em

estabelecimentos com salas de parto

85% de mortes maternas

(de 30% das áreas abrangidas)

investigadas nos CMMNI

89 unidades de saúde mapeadas

e 84 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 

e 10 técnicos das DMS capacitados

e envolvidos na atualização dos mapas

sanitários, com 84 relatórios mensais

de rotina recolhidos e enviados

3 formações de técnicos de estatística

(1 por município)

12 CMMNI instalados nas unidades

de saúde com salas de parto
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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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ATIVIDADES EM 2018

• Alargamento e consolidação do apoio clínico regular à distância, através da realiza-
ção de consultas e exames, via Telemedicina entre Portugal e São Tomé e Príncipe;

• Manutenção das missões de curta duração de médicos especialistas portugueses 
a São Tomé e Príncipe;

• Realização de ações de formação teórico-práticas e capacitação em serviço dirigidas
aos profissionais de saúde nacionais no âmbito das missões de especialidades
médicas de curta duração;

• Entrada em funcionamento do bloco cirúrgico do Hospital Ayres de Menezes,
reabilitado e totalmente equipado pelo projeto; 

• Realização da 1ª edição das Jornadas de Dermatologia da Lusofonia;

• Continuação da formação médica 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 2 profissionais
são-tomenses em Imagiologia e manutenção de equipamentos;

• Acompanhamento do processo para a realização de 2 estágios técnicos (6 meses) 
de curta duração em Portugal;

• Aquisição e disponibilização de medicamentos, equipamentos, materiais médico-
-cirúrgicos e consumíveis médicos e reagentes, conforme necessidades identificadas
pelo Ministério da Saúde de São Tomé e Príncipe;

• 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;

• Reconhecimento do Programa Saúde para Todos pela Comissão Económica
das Nações Unidas para a Europa (UNECE) como um dos 15 estudos de caso de 
excelência internacionais;

• Realização da 6ª edição das Jornadas Luso São-Tomenses de Otorrinolaringologia.

* O IMVF é parceiro do projeto “Saúde para Todos – Rumo à Sustentabilidade” implementado pela AMVF

SAÚDE PARA TODOS - RUMO À SUSTENTABILIDADE*

JAN 2017 – DEZ 2020

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 especialida-
de e de Telemedicina; 4 médicos das especiali-
dades de Oftalmologia, Ginecologia, Gastroente-
rologia e Imagiologia a beneficiar de formações 
de longa duração em Portugal; 4 técnicos das 
áreas de gestão e administração hospitalar, in-
formação sanitária e estatística, imagiologia e 
manutenção de equipamentos a beneficiar de 
formações de curta duração em Portugal; e o 
Ministério da Saúde de São Tomé e Príncipe. 

OBJETIVOS

Geral: contribuir para o acesso universal da po-
pulação de São Tomé e Príncipe a cuidados de 
saúde de qualidade.

Específico: promover a melhoria, a autonomiza-
ção e a progressiva sustentabilidade da presta-
ção de cuidados de saúde preventivos, primários 
e especializados.

ORÇAMENTO 3.880.000 € 
                       

COFINANCIAMENTO
Camões - ICL e e Direção Geral de Saúde 
de Portugal (DGS)

PARCEIRO
Ministério da Saúde de São Tomé e Prín-
cipe e Associação Marquês de Valle Flôr 
(AMVF)

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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FACTOS
E NÚMEROS

110 missões de curta duração

de 10 especialidades médicas 

10 missões de curta duração

de Assistência Técnica

na área da Electromedicina  

1 missão de curta duração

na área da Administração Hospitalar

4.052 consultas de especialidades

no âmbito das missões de curta duração

697 intervenções cirúrgicas no âmbito

das missões de curta duração

+ de 22.000 exames

complementares de diagnóstico 

960 sessões clínicas via Telemedicina

+ de 10.000 exames e arquivos clínicos

introduzidos na plataforma de Telemedicina

+ de 800 rastreios auditivos neonatais
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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 mor-
talidades materna, neonatal e infantojuve-
nil 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 mu-
lheres 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 - ICL

PARCEIROS
Ministério da Saúde Pública da Gui-
né-Bissau, Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (UNICEF) e Entraide 
Médicale Internationale (EMI)

ATIVIDADES EM 2018

• Aquisição e operacionalização da cadeia logística, e programação das distribuições 
de medicamentos e outros consumíveis médicos nas 133 estruturas sanitárias das
117 áreas sanitárias do país, conforme previsto pela Grelha de Gratuitidade PIMI;

• Atualização e implementação do Instrumento de Quantificação das Necessidades 
de Medicamentos para a definição do stock-base das 133 estruturas sanitárias;

• Atribuição de prémios trimestrais com base no desempenho aos profissionais
de saúde materna e infantil das diversas estruturas sanitárias do país;

• Realização de visitas de capacitação e acompanhamento em serviço pela equipa 
clínica do PIMI nas 133 unidades de saúde abrangidas;

• Realização de 7 ciclos de formação em Intervenções de Alto Impacto nas 11 regiões 
sanitárias do país; 

• Realização de 2 ciclos de formação em Cuidados Obstetrícios e Neonatais de Urgência
(CONU) e em Ecografia Obstétrica;

• Realização de uma formação em Imunoterapia Transfusional destinada aos técnicos
de laboratório das unidades de saúde abrangidas;

• Início da formação especializada em Prática de Cesariana;

• Criação e distribuição de um documento com as Normas de Orientação Terapêutica
para as patologias abrangidas pelo PIMI II em todas as unidades de saúde do país;

• Reabilitações e pequenas manutenções infraestruturais nos Hospitais Regionais de 
Bafatá, Bolama, Bubaque, Catió e Gabu nas áreas de maternidade, sala de partos, 
serviço de pediatria e laboratório;

• Realização de 2 missões de assistência técnica para reparação e manutenção de 
equipamentos médicos.

PIMI II - PROGRAMA INTEGRADO PARA A REDUÇÃO DA MOR-
TALIDADE MATERNA E INFANTIL: COMPONENTE DE REFORÇO 
DA DISPONIBILIDADE E QUALIDADE DOS CUIDADOS DE SAÚDE 
MATERNO-INFANTIS

JUN 2017 – MAI 2021

GUINÉ-BISSAU



40

FACTOS
E NÚMEROS

133 unidades de saúde abrangidas

nas 11 regiões sanitárias da Guiné-Bissau

57 medicamentos e 61 consumíveis

médicos essenciais adquiridos, distribuídos

e disponíveis nas 133 estruturas sanitárias 

Cerca de 900 profissionais de saúde

materno infantil a beneficiar

de capacitações em serviço

e prémios trimestrais de desempenho

9 profissionais de saúde materno infantil 

cubanos integram a equipa clínica ao abrigo

de um protocolo com os Serviços Médicos

da República de Cuba

26 profissionais de saúde guineenses

afetos à equipa clínica PIMI

800 livros “Onde não há médico”

distribuídos nas unidades

de saúde abrangidas 

5 estruturas de saúde

com bancos de sangue e ecógrafos

6 estruturas de saúde com

39 painéis fotovoltaicos para iluminação

dos serviços da maternidade,

salas de parto, pediatria e laboratório
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TESTEMUNHOS

       As missões de dermatologia no âmbito do Saúde para Todos tiveram 

início em 2008. Começaram com um especialista e, progressivamente, 

passaram a envolver uma equipa de dermatologistas. Consultas e cirurgias 

no Hospital Ayres de Menezes e nos diferentes centros de saúde da ilha 

permitiram o acesso a cuidados de saúde nesta especialidade à popula-

ção. A intensidade da procura revelou como são comuns os problemas 

de pele em São Tomé e Príncipe. Para melhorar os cuidados prestados

e melhor os adaptar à população local foi feito em 2018, em São Tomé, um 

encontro de dermatologistas de Portugal, Angola e Moçambique. Deste 

encontro nasceu o projeto de estabelecer no Hospital Ayres de Menezes

o serviço de dermatologia, assente em médicos locais, com respaldo

permanente via telemedicina e apoio formativo de especialistas destes três 

países. Assim se passou de ação assistencial para a capacitação local em 

cuidados de saúde numa especialidade até ao momento inexistente no 

país apesar da carga de doença dermatológica ser elevada.

        O PIMI chegou no momento certo à minha terra, porque os indica-

dores de saúde materno-infantil são muito baixos, e o projeto tem como 

objetivo a redução da mortalidade materna e infantil. Vemos as dificuldades 

reais que os utentes enfrentam. O projeto tem também uma vertente de 

capacitação dos técnicos para prestação de serviços de qualidade, e temos 

estado a fazer a formações em sala e em serviço (on the job) e fazemos

seguimento nos centros. Para avaliação dos resultados do nosso trabalho 

fazemos monitorizações trimestrais, para medirmos se realmente estamos 

a fazer um bom trabalho. Para dar um exemplo, durante 2018 neste hospital

[Hospital Regional de Canchungo] e noutros hospitais da região de Cacheu, 

temos visto uma melhoria significativa em termos dos indicadores. Temos 

também divulgado o projeto e a grelha de gratuitidade junto da população, 

pois as mulheres grávidas e as crianças com menos de 5 anos têm consultas

e medicamentos grátis, não têm que pagar nada.

Miguel Correia,

médico que integra

as missões de Dermatologia 

do Saúde para Todos

Mário Quadá,

médico que integra a equipa 

clínica do PIMI II no Hospital

Regional de Canchungo 

FACTOS
E NÚMEROS

133 unidades de saúde abrangidas

nas 11 regiões sanitárias da Guiné-Bissau

57 medicamentos e 61 consumíveis

médicos essenciais adquiridos, distribuídos

e disponíveis nas 133 estruturas sanitárias 

Cerca de 900 profissionais de saúde

materno infantil a beneficiar

de capacitações em serviço

e prémios trimestrais de desempenho

9 profissionais de saúde materno infantil 

cubanos integram a equipa clínica ao abrigo

de um protocolo com os Serviços Médicos

da República de Cuba

26 profissionais de saúde guineenses

afetos à equipa clínica PIMI

800 livros “Onde não há médico”

distribuídos nas unidades

de saúde abrangidas 

5 estruturas de saúde

com bancos de sangue e ecógrafos

6 estruturas de saúde com

39 painéis fotovoltaicos para iluminação

dos serviços da maternidade,

salas de parto, pediatria e laboratório



EDUCAÇÃO 4 documentos orientadores
para a administração e gestão 

escolar preparados

A nossa intervenção reflete o compro-

misso com um processo de desenvol-

vimento que respeita a concertação 

com as autoridades nacionais e que 

promove competências locais, pes-

soais e das instituições. A ação de 

maior relevo nesta área tem decorri-

do em São Tomé e Príncipe, onde as 

ações se concentram no apoio às en-

tidades públicas que tutelam a edu-

cação e abrangem, nos últimos anos, 

cerca de quatro centenas de profes-

sores e outros profissionais da educa-

ção e, indiretamente, perto de 20 mil 

alunos.

Cerca de

80 escolas
e 2600

professores
beneficiários

potenciais

21 formadores habilitados
para a dinamização de uma
formação em administração
e gestão escolar

FACTOS E NÚMEROS

20 professores de Língua 
Portuguesa e de Matemática 
da RAP apoiados

1 diagnóstico
do funcionamento

dos serviços
administrativos

efetuado

1 Gabinete de Formação
Contínua e em Exercício 
(GFCE) criado
e regulamentado 

4 professores portugueses/
agentes de cooperação

a lecionar na Região
Autónoma do Príncipe 

(222 alunos)
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ATIVIDADES EM 2018

• Elaboração/revisão de documentos orientadores para a administração e gestão 
escolar;

• Preparação de uma formação em administração e gestão escolar para diretores 
de escolas, e capacitação dos respetivos formadores (Assistência Técnica Externa);

• Apoio à reorganização dos serviços administrativos das escolas;

• Apoio à conceção de instrumentos e de procedimentos para a monitorização da 
implementação dos Planos de Melhoria do Sucesso Escolar (PMSE);

• Apoio à criação, no Ministério da Educação, de um Gabinete de Formação Contínua 
e em Exercício (GFCE), envolvendo:

- Capacitação das equipas; e
- Elaboração de documentação reguladora e de suporte ao trabalho do Gabinete.

• Apoio à lecionação de Língua Portuguesa e de Matemática na Região Autónoma 
do Príncipe;

• Elaboração de um Plano de Intervenção para a melhoria das competências dos 
alunos em Língua Portuguesa e Matemática das 7ª à 12ª classes (Assistência Técnica 
Externa).

BENEFICIÁRIOS 

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

OBJETIVOS

Geral: contribuir para a melhoria da quali-
dade 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 exer-
cício.

ORÇAMENTO 453.475 €

FINANCIAMENTO
Camões - ICL

PARCEIROS
Ministério da Educação, Cultura, 
Ciência e Comunicação de São Tomé 
e Príncipe (MECCC)

APOIO À CONSOLIDAÇÃO DO ENSINO SECUNDÁRIO EM 
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE (ACES-STP) 

   DEZ 2017 – MAR 2019

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
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FACTOS
E NÚMEROS

4 documentos orientadores
para a administração e gestão

escolar preparados

21 formadores habilitados
para a dinamização de uma formação

em administração e gestão escolar

1 diagnóstico do funcionamento
dos serviços administrativos efetuado

1 instrumento para a monitorização
dos PMSE elaborado

1 GFCE criado e regulamentado

3 técnicos do GFCE
em capacitação em exercício

4 professores portugueses/agentes
de cooperação a lecionar

na Região Autónoma do Príncipe
(222 alunos)

20 professores
de Língua Portuguesa

e de Matemática
da Região Autónoma
do Príncipe apoiados
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TESTEMUNHOS

       Sucedida no quadro da criação do Gabinete de Formação Contínua

e em Exercício de docentes e não docentes do Ministério da Educação 

de São Tomé e Príncipe, a colaboração com o projeto ACES-STP foi,

para mim, uma oportunidade excecional de sinergias e troca de expe-

riências. Além de relembrar e pôr em prática os conhecimentos sobre 

a formação contínua e em exercício adquiridos durante o percurso aca-

démico, esta colaboração permitiu-me compreender melhor a realidade 

educativa são-tomense e desenvolver competências técnicas aliciantes, 

nomeadamente, de analisar, elaborar e organizar documentos adminis-

trativos essenciais para o desenvolvimento de processos de validação de 

ações de formação neste âmbito.

        Tive o prazer de estar ligada, muito de perto, ao projeto ACES-STP,

enquanto supervisora pedagógica da disciplina de Língua Portuguesa. 

Além das formações realizadas ao longo da vigência do projeto Escola +, 

entre elas a de Supervisão Pedagógica, a extensão do referido projeto no 

último ano permitiu o desenvolvimento de atividades que muito contribuíram

para o meu enriquecimento pessoal e profissional, constituindo-se como 

uma mais valia para o desempenho das minhas atividades laborais e, con-

sequentemente, para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem

no país. As sugestões muitas vezes fornecidas pelos profissionais do 

ACES-STP e as reflexões tidas, possibilitaram-me, sem dúvida, um maior 

amadurecimento e uma melhor visão das situações-problema.

Diovigílio Constantino, 

membro do Gabinete

de Formação Contínua

e em Exercício (GFCE)

Helena Afonso,

supervisora pedagógica

de Língua Portuguesa

FACTOS
E NÚMEROS

4 documentos orientadores
para a administração e gestão

escolar preparados

21 formadores habilitados
para a dinamização de uma formação

em administração e gestão escolar

1 diagnóstico do funcionamento
dos serviços administrativos efetuado

1 instrumento para a monitorização
dos PMSE elaborado

1 GFCE criado e regulamentado

3 técnicos do GFCE
em capacitação em exercício

4 professores portugueses/agentes
de cooperação a lecionar

na Região Autónoma do Príncipe
(222 alunos)

20 professores
de Língua Portuguesa

e de Matemática
da Região Autónoma
do Príncipe apoiados



DESENVOLVIMENTO RURAL
E SEGURANÇA ALIMENTAR

21 paraveterinários formados
e ativamente envolvidos

na prestação de assistência
sanitária nas comunidades

no âmbito do “Nô Fia Na Crias”

A agricultura e a pecuária são vitais 

para o desenvolvimento dos países 

onde atuamos e para a melhoria do 

nível de vida das populações. A nos-

sa ação privilegia o reforço de asso-

ciações locais, na produção e no co-

mércio, bem como promove redes de 

segurança e soberania alimentar e o 

planeamento agrícola regional. Nos úl-

timos anos, as ações de capacitação 

técnica, formação, produção e criação

de microempresas têm abrangido, di-

reta e indiretamente, cerca de 500 mil 

pessoas, principalmente no Brasil e na

Guiné-Bissau.

Cerca de

375 mil
beneficiários

potenciais

FACTOS E NÚMEROS

7.145,5 ha de bolanha
em reabilitação no âmbito
do UE-ACTIVA | Eixo 1 

185 avicultores
camponeses apoiados
pelo “Nô Fia Na Crias” 

3 mercados construídos 
pelo UE-ACTIVA | Eixo 1

10 fontes de água
contruídas e/ou reabilitadas
pelo Etikapun n’ha

25 jovens fruticultores formados
em técnicas de enxertia

no quadro do Etikapun n’ha
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BENEFICIÁRIOS 

Diretos: 185 mulheres criadoras de aves, 96 pro-
dutores de ração, 12 pontos focais para o comércio 
frangos, 15 núcleos de caprinocultores, num total 
de 132 criadores de cabras, 21 paraveterinários, 96 
criadores/produtores sócios da cooperativa e 7 fun-
cionários afetos à produção e ao processamento de 
aves, num total de 349 famílias, correspondentes a 
2.443 pessoas.

Indiretos: 192.010 habitantes da região de Cacheu.

OBJETIVOS

Geral: contribuir para a segurança alimentar e nutri-
cional, 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 disponibi-
lidade e o acesso a fontes proteicas e contribuir 
para a melhoria das condições de vida dos cria-
dores pecuários.

ORÇAMENTO 620.387 €

COFINANCIAMENTO
União Europeia e Camões - ICL

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

ATIVIDADES GLOBAIS

• Constituição da empresa Piu Piu Awara, gerida a 100% pela cooperativa COAJOQ.
A empresa tem sede própria, na qual funciona a direção, loja, zona de frio, farmácia veterinária
e zona de abate e embalagem; está equipada com energia fotovoltaica e arca frigorífica de 
baixo consumo; e dispõe de uma viatura 4x4 adequada para transporte de frio;

• Elaboração do plano de negócio da Piu Piu Awara, de forma a conferir ferramentas de 
gestão e informática à empresa para uma correta e eficaz avaliação dos custos de produção 
e margens. Formação dos quadros com responsabilidade na área de negócio da empresa 
para a correta utilização das ferramentas e constante atualização do plano de negócio;

• Criação de 2 aviários – com capacidade para 5.000 frangos, criados em 40 dias, com um 
peso médio de 1,8 kg – a funcionar com energia fotovoltaica e abastecimento automático 
de água;

• Publicação do “Manual Prático de Formação de Paraveterinários”, sistematizando todas as 
formações na área do maneio alimentar e sanitário e dirigido aos criadores e paraveteriná-
rios formados no quadro do projeto;

• Abastecimento regular de milho para a melhoria da ração avícola da empresa Piu Piu Awara,
através da assinatura do contrato com a Associação Camponesa da Região de Bigene/Barro 
(Cooperativa Balantacunda);

• Promoção de circuitos comerciais avícolas, através da mobilização de 12 pontos focais 
para o escoamento da produção de frango; 

• 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 ca-
prinocultores) e da Associação de Paraveterinários da Guiné-Bissau com estatutos, logótipo 
e cartões de associados, com sede no Centro Agropecuário de Ingoré;

• Construção e operacionalização do Centro Agropecuário de Ingoré para apoio à formação 
de criadores, com sala de formação, escritórios, farmácia veterinária e centro de produção 
com capacidade para 640 frangos e 15 cabras;

• Produção de conteúdos multimédia e formativos para utilização nas rádios e televisões 
comunitárias e em ações de formação. 

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)

FACTOS E NÚMEROS



48

FACTOS
E NÚMEROS

185 avicultores camponeses apoiados

na criação de galinhas

15 núcleos de criadores de caprinos

operacionais com estábulos e cabras

de raças melhoradas (anã e saheliana)

2 associações constituídas

e em funcionamento para apoio

ao associativismo de base comunitária

com 162 associados (132 criadores

e 30 paraveterinários)

1 empresa (Piu Piu Awara)

especializada em produção

de carne de frango constituída,

legalizada e operacional com

10 postos de trabalho

21 paraveterinários formados

e ativamente envolvidos na prestação

de assistência sanitária nas comunidades 
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BENEFICIÁRIOS 

Diretos: organizações de produtores e outros 
atores-chave das cadeias de valor e circuitos co-
merciais estratégicos dinamizados; comunidades 
e/ou organizações de produtores beneficiárias 
das infraestruturas reabilitadas e/ou construídas 
capacitadas para a sua gestão sustentável; Orga-
nizações 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 Socie-
dade Civil para a Soberania Alimentar e Nutricio-
nal 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)

ATIVIDADES EM 2018

• Realização de formações dirigidas aos membros da RESSAN-GB:
- Importância da comercialização na cadeia de valor;
- Mecanismos de advocacia para influência de políticas públicas no domínio da Segurança 
Alimentar e Nutricional (SAN); 
- Governação participativa para o desenvolvimento (3 sessões nas províncias Sul, Norte e 
Leste).

•  Realização de um intercâmbio sobre conservação de recursos naturais “Gerir Melhor para 
um Futuro Melhor”;

•  Apresentação pública do Estudo Comparativo de Políticas Públicas em Países da CPLP 
(Comunidade dos Países de Língua Portuguesa), da UEMOA (União Económica e Monetária 
do Oeste Africano) e da CEDEAO (Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental); 

•  Realização de duas Conferências Regionais sobre Agricultura Familiar nas zonas Leste e 
Norte; 

•  Realização de 2 djumbais:
- Novos caminhos para a agricultura: desafios e oportunidades (1 dia, 63 participantes);
- Consumo de produtos locais: impacto na saúde e nutrição e importância de boas práticas 
na produção e no manuseamento de alimentos (1 dia, 30 participantes);
- Debate radiofónico sobre o “Impacto da Poluição e das Alterações Climáticas na Agricul-
tura”.

•  Elaboração, validação e divulgação de 3 planos operacionais dos PDAR (Planos de Desen-
volvimento Agrícolas Regionais) (3 encontros, 74 participantes);

•  Construção do website da RESSAN-GB (www.ressan-gb.gw), que inclui o WebSIG (versão 
web do Sistema de Informação Geográfica) do zoneamento agroecológico;

•  Lançamento do programa de rádio mensal ACTIVA para divulgação dos vários resultados do 
projeto em 3 rádios comunitárias;

•  Apoio técnico permanente pela equipa de projeto a 8 Organizações da Sociedade Civil que 
beneficiaram de subvenções, que incluíram um diagnóstico de capacidades e um programa 
de tutoria;

•  Reabilitação de bolanhas nas regiões de Bafatá, Quinara e Tombali;

•  Realização de diversas iniciativas de apoio à poupança e concessão de crédito: i) acompa-
nhamento de grupos de poupança e crédito rotativo nas 3 regiões-alvo do projeto; ii) atribui-
ção de 2 contratos de crédito iii) formação e reciclagem de conhecimentos junto de anima-
dores e beneficiários;

•  Construção dos mercados de Gã-Mamudo (Bafatá), Nova Sintra (Quinara) e Komo (Tombali); 
reabilitação de um armazém/ loja agrícola; e construção de infraestruturas de acesso às áreas 
produtivas;  

•  Realização de 5 atividades de apoio às autoridades locais;

• Realização de formações e reciclagem de conhecimentos em: 
- Gestão e rentabilização de equipamentos; 
- Reflorestação de faixas tampão de mangais; 
- Comités de gestão de bolanhas e de água nas bolanhas;
- Seguimento dos PDAR;
- Plano de negócio;
- Construção de fogões melhorados.

UE-ACTIVA – AÇÕES COMUNITÁRIAS TERRITORIAIS INTEGRADAS 
DE VALORIZAÇÃO AGRÍCOLA – EIXO 1: GOVERNAÇÃO TERRITORIAL
 

JUL 2015 – JUN 2019

GUINÉ-BISSAU

BAFATÁ, QUINARA E TOMBALI 

FACTOS
E NÚMEROS

185 avicultores camponeses apoiados

na criação de galinhas

15 núcleos de criadores de caprinos

operacionais com estábulos e cabras

de raças melhoradas (anã e saheliana)

2 associações constituídas

e em funcionamento para apoio

ao associativismo de base comunitária

com 162 associados (132 criadores

e 30 paraveterinários)

1 empresa (Piu Piu Awara)

especializada em produção

de carne de frango constituída,

legalizada e operacional com

10 postos de trabalho

21 paraveterinários formados

e ativamente envolvidos na prestação

de assistência sanitária nas comunidades 
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FACTOS
E NÚMEROS

13 ações formação/reciclagem

de conhecimentos

com 753 participantes

31 grupos de poupança

e crédito rotativo a funcionar

7.145,5 ha de bolanha

em reabilitação

7 hortas construídas

12 unidades de transformação de óleo

de palma em funcionamento

12 subvenções implementadas

através de atores não estatais

3 mercados construídos
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BENEFICIÁRIOS 

Diretos: 185 agregados familiares de agri-
cultores; 114 mulheres horticultoras; 77 mu-
lheres produtoras de sal solar; 163 pesca-
dores residentes; 125 jovens produtores 
locais/comerciantes de óleo de palma; 100 
mulheres no pequeno comércio; 20 jovens 
empreendedores; 300 alunos e 15 profes-
sores 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 participa-
tiva, 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 con-
dições socioeconómicas e contribuir para 
a cogestão e a governação participativa 
dos recursos naturais e culturais.

ORÇAMENTO 932.302 €

COFINANCIAMENTO
União Europeia e Camões - ICL

PARCEIRO
Tiniguena – Esta Terra é Nossa!

ATIVIDADES EM 2018

• Início das obras de reabilitação das escolas comunitárias de Chediã, Nago e Abu, da unidade de 

saúde de base na ilha de Nago e da Casa de Ambiente e Cultura para futuro acolhimento de um 
centro de comunicação e tecnologia;

• Elaboração e assinatura de um protocolo com o Centro de Formação de Professores e realização 
de duas ações de capacitação de professores comunitários;

• Início das obras de construção de 3 fontes de água e reabilitação de 7 fontes de água anteriores;

• Início das negociações com as direções regionais de saúde e, posterior, estabelecimento de um 
acordo com um médico voluntário para realização de consultas ambulatórias periódicas nas 3 ilhas 
Urok;

• Transporte periódico de medicamentos e consumíveis clínicos para o Centro de Saúde de Formosa,
em parceria com o projeto PIMI II;

• Colocação de vedações em 10 bolanhas;

• Distribuição de crédito aos agricultores e ao seu agregado familiar, para apoiar as operações la-
borais nas bolanhas (limpeza, lavoura, plantação);

• Criação de uma horta para produção hortícola na tabanca de Wada e formação de 10 mulheres 
em técnicas de produção hortícola;

• Realização de uma campanha de sensibilização em limpeza e gestão de lixo e criação de uma 
brigada de limpeza junto dos jovens da escola comunitária;

• Estabelecimento de um acordo com as instituições estatais e com os comerciantes locais para
a recolha e tratamento do lixo não degradável e distribuição de contentores para recolha de lixo 
em locais estratégicos; 

• Realização de uma formação em técnicas de enxertia para jovens fruticultores, no quadro da
capacitação em novos sistemas de produção agrícola;

• Reabilitação e fornecimento de materiais de pesca ao armazém de pescadores na tabanca
de Acôco;

• Criação de um novo produto para a diversificação da produção de sal (sal com malagueta) e criação
de nova embalagem e etiqueta para os produtos da unidade de transformação; 

• Início da comercialização e distribuição regular dos produtos Urok para lojas em Bissau, sendo 
parte dos resultados das vendas distribuído equitativamente às mulheres responsáveis pela unidade
de transformação;

• Afetação de fundo à área marinha de Urok para apoio à dinamização da economia local. Este 
fundo foi redistribuído para apoiar iniciativas de comercialização de 3 grupos de interesses de mu-
lheres e iniciativas empreendedoras de 5 jovens nas tabancas de Ankadaque, Ambo, Abu e Chediã, 
(pequenas boutiques de tabanca, salas de projeção de desporto e filmes, apicultura, etc.);

• Realização de consultoria e, subsequente, apresentação de 3 propostas de modelos turísticos, 
incluindo as suas estratégias e roteiros, salvaguardando a preservação ambiental e cultural e para 
promoção do bem-estar económico e social da área marinha de Urok.

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)

FACTOS
E NÚMEROS

13 ações formação/reciclagem

de conhecimentos

com 753 participantes

31 grupos de poupança

e crédito rotativo a funcionar

7.145,5 ha de bolanha

em reabilitação

7 hortas construídas

12 unidades de transformação de óleo

de palma em funcionamento

12 subvenções implementadas

através de atores não estatais

3 mercados construídos
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FACTOS
E NÚMEROS

2 escolas comunitárias e

1 unidade de saúde em reabilitação

30 professores comunitários formados

10 fontes de água contruídas

e/ou reabilitadas

20 contentores de recolha

de lixo distribuídos

10 agricultores identificados

para a recuperação de bolanhas

10 agricultores beneficiários de crédito

para apoio de operações laborais 

1 horta para produção hortícola criada

10 mulheres formadas em técnicas

de produção hortícola

25 jovens fruticultores formados

em técnicas de enxertia
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TESTEMUNHOS

       A iniciativa de criar a empresa [Piu Piu Awara] no quadro do projeto 

“Nô Fia na Crias” surgiu porque ainda não existia um centro especializado 

para a comercialização e venda de frangos na Guiné-Bissau. A empresa 

Piu Piu Awara, com uma gestão autónoma, tem como objetivo fornecer 

frangos abatidos no centro de processamento e abate, com as devidas 

condições de higiene e saneamento por pessoal qualificado. A empresa vai 

criar confiança junto dos consumidores, restaurante e hotéis, no sentido de 

estes serem os clientes finais da empresa.

       A Direção Regional de Agricultura de Bafatá tem trabalhado com

o projeto UE-ACTIVA | Eixo 1 desde a sua existência. Participámos na ela-

boração do Plano de Desenvolvimento Agrícola Regional e acompanhá-

mos todas as atividades do projeto no terreno, sobretudo a nível das sub-

venções, da horticultura na aldeia de Manta Seidi, dos grupos de poupança 

e crédito no setor de Ganadu e da construção do Mercado de Gã Mamudo. 

A nível institucional, o projeto tem apoiado financeiramente as atividades 

da Direção Regional, nomeadamente na capacitação dos técnicos e pro-

dutores. O projeto tem também promovido encontros e intercâmbios na-

cionais e internacionais, fomos ao Senegal, à região vizinha de Kolda, e está 

previsto fazer uma segunda visita com o apoio do projeto.

       Urok é definitivamente um território dotado de atributos singulares,

conservado graças a um modelo de área protegida construído a partir

de um sólido diálogo com a cultura e o conhecimento local. Todo esse 

processo resultou na criação de um sistema de gestão e governança

da Área Marinha Protegida próprio e inovador, com o selo Urok.

Naturalmente, uma análise de propostas para o turismo num território 

singular (e sensível) como este, deve, necessariamente, colocar os atores

envolvidos no centro desse processo.

Leandro Pinto Júnior,
diretor executivo da COAJOQ

Rodrigo Ozório,
consultor/formador em turismo

sustentável do projeto Etikapun n’ha

Tcherno Baldé,
Diretor Regional

de Agricultura de Bafatá

FACTOS
E NÚMEROS

2 escolas comunitárias e

1 unidade de saúde em reabilitação

30 professores comunitários formados

10 fontes de água contruídas

e/ou reabilitadas

20 contentores de recolha

de lixo distribuídos

10 agricultores identificados

para a recuperação de bolanhas

10 agricultores beneficiários de crédito

para apoio de operações laborais 

1 horta para produção hortícola criada

10 mulheres formadas em técnicas

de produção hortícola

25 jovens fruticultores formados

em técnicas de enxertia



A preservação dos ecossistemas, da 

biodiversidade, dos recursos naturais 

não renováveis e a luta contra as mu-

danças climáticas orientam a nossa 

ação nesta área. Temos desenvolvido 

projetos de abastecimento e melhoria 

da qualidade da água, de saneamento 

e higiene, de estudo da sustentabili-

dade da captura e aproveitamento de 

recursos, entre outros, sempre com a 

finalidade de fortalecer as entidades 

públicas e de envolver as comunida-

des locais dos países onde atuamos, 

com destaque a Cabo Verde, Guiné-

-Bissau e São Tomé e Príncipe.

Cerca de

8 mil
beneficiários

potenciais

20 mulheres formadas em Culinária,
Boas Práticas de Higiene e Fabrico

AMBIENTE E 
SUSTENTABILIDADE

FACTOS E NÚMEROS

1 localidade
com arruamentos
melhorados

21 pescadores formados
em Primeiros Socorros

e Segurança no Mar

1 estudo socioeconómico 
sobre 4 localidades

realizado 

5 habitações melhoradas/
adaptadas para turismo
de habitação

3 cozinhas
comunitárias criadas
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ATIVIDADES EM 2018

• Realização de um estudo de diagnóstico socioeconómico nas localidades da zona 
norte da ilha do Maio;

• Melhoria dos arruamentos e plantação de árvores na localidade de Barreiro; 

• Realização de uma formação em Culinária, Boas Práticas de Higiene e Fabrico;

• Apresentação da experiência do Orçamento Participativo da ilha do Maio no Fórum 
de Turismo Sustentável de São Vicente, que decorreu de 28 a 30 de novembro;

• Identificação dos centros comunitários e início dos trabalhos de reabilitação e equi-
pamento de 3 cozinhas comunitárias;

• Início das obras de melhoria e adaptação de casas para turismo de habitação em 
3 localidades; 

• Realização de 2 formações em Primeiros Socorros e Segurança no Mar dirigidas 
aos pescadores da ilha;

• Recolha de informações e definição da estratégia de apoio aos produtores de gro-
gue (bebida típica cabo-verdiana) da ilha do Maio;

• Início do processo de pesquisa e de preparação da metodologia de trabalho para 
a criação da Rota do Pastor;

• Preparação dos detalhes técnicos para a criação da unidade artesanal de conservas 
e unidade de fumagem de peixe, e respetivas formações;

• Realização de reuniões e encontros com entidades nacionais e locais para prepara-
ção das atividades dos próximos anos de projeto.

BENEFICIÁRIOS 

Diretos: associações locais e comunitárias da 
ilha do Maio, membros da direção e associados, 
e famílias; profissionais das atividades económi-
cas 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 popula-
ção 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 ativida-
des geradoras de rendimento associadas ao tu-
rismo 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

TURISMO SOLIDÁRIO E COMUNITÁRIO NA ILHA DO MAIO

   DEZ 2017 – NOV 2020

      CABO VERDE
Ilha do Maio
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FACTOS
E NÚMEROS

21 pescadores formados
em Primeiros Socorros e Segurança no Mar

20 mulheres formadas em Culinária,
Boas Práticas de Higiene e Fabrico

1 estudo socioeconómico
sobre 4 localidades realizado 

5 habitações melhoradas/adaptadas
para turismo de habitação

3 cozinhas comunitárias criadas

3 produtores de grogue
com uma estratégia de apoio definida

1 localidade com arruamentos melhorados 
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TESTEMUNHOS

    Trabalho com alojamento local, e até ao momento, o projeto

[Turismo Solidário e Comunitário na ilha do Maio] tem-me beneficiado, 

embora o turismo na ilha ainda esteja no início. Espero que venha a 

melhorar no futuro. O projeto tem-me apoiado. Espero que, doravante, 

haja melhorias e venha a ser beneficiada com a vinda de turistas. Com 

a ajuda que me deram terei melhores condições para receber turistas. 

É algo que gosto e abraço com todo o amor. Sozinha não posso fazer 

nada, com a ajuda do projeto as condições irão melhorar. Doravante, 

quando chegarem os turistas, estarei mais contente e espero que eles 

também venham a sentir-se satisfeitos com o meu trabalho.

    Esta formação [em Primeiros Socorros e Segurança no Mar]

foi muito importante para melhorar as condições da nossa atividade no 

mar. Trabalhamos muito no mar, precisávamos muito desta formação. 

Acho que foi muito bom.

Matilde Monteiro dos Reis, 

beneficiária dos trabalhos 

de melhoria de casas para 

alojamento local 

José Correia,

pescador e participante

na formação em

Primeiros Socorros

e Segurança no Mar

FACTOS
E NÚMEROS

21 pescadores formados
em Primeiros Socorros e Segurança no Mar

20 mulheres formadas em Culinária,
Boas Práticas de Higiene e Fabrico

1 estudo socioeconómico
sobre 4 localidades realizado 

5 habitações melhoradas/adaptadas
para turismo de habitação

3 cozinhas comunitárias criadas

3 produtores de grogue
com uma estratégia de apoio definida

1 localidade com arruamentos melhorados 



SOCIEDADE
CIVIL

O reforço da sociedade civil é essen-

cial ao desenvolvimento de sociedades 

mais justas, democráticas e pacíficas 

e, consequentemente, à própria con-

solidação dos estados. As atividades 

que realizamos de apoio aos atores da 

sociedade civil têm como foco parti-

cular ONGD e plataformas de organi-

zação de cidadãos e instituições não 

estatais e corresponde a uma preo-

cupação transversal da nossa inter-

venção em diversos países. A maior 

parte dos projetos que realizamos tem 

sido desenvolvida principalmente em 

Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, 

Timor-Leste e Brasil.

Cerca de

1.000
participantes

nas atividades 

FACTOS E NÚMEROS

7 djumbais temáticos
em Bissau com

531 participantes

4 djumbais temáticos 
regionais com
274 participantes

1 formação pedagógica 
com 10 participantes

19 apoios no âmbito do GAP
implementados e dirigidos
a 404 participantes,
num total de 22 Organizações
da Sociedade Civil abrangidas

19 candidaturas
selecionadas para receber

apoio no quadro do Gabinete de 
Apoio Permanente (GAP)

2 jornadas com
124 participantes
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ATIVIDADES GLOBAIS

• Dinamização de 7 djumbais nacionais em Bissau, traduzidos para crioulo e divulgados em 
rádios de abrangência nacional, e de 4 djumbais regionais em Tombali, Quinara, Cacheu e Oio;

• Realização de um workshop sobre Monitorização de Políticas Públicas, dinamizado pelo 
representante da Plataforma das ONG do Burkina Faso, Oumarou Hebie, enquanto atividade 
complementar ao djumbai “O Direito à Saúde na Guiné-Bissau”;

• Apoio à Direção Geral de Coordenação da Ajuda Não Governamental (DGCANG) e ao Ins-
tituto de Coordenação de Ajuda Não-Governamental (ICANG) através de uma formação em 
Comunicação para o Desenvolvimento, seguida da implementação do Projeto de Reflexão 
sobre a necessidade de Promoção de Espaços Regionais de Concertação e Coordenação das 
ONG nas regiões de Oio, Cacheu e Bolama/Bijagós;

• Realização de uma Jornada Nacional sobre Igualdade e Equidade de Género no Setor da 
Comunicação Social; de uma Formação Pedagógica de Formadores ministrada pelo CENJOR 
– Centro Protocolar de Formação Profissional para Jornalistas; e de uma Formação e Assistên-
cia Técnica em Gestão Administrativa e Financeira dirigida aos técnicos da Secretaria Geral da 
Comunicação Social (SGCS) e Órgãos de Comunicação Social (OCS) afetos;

• Apoio ao Grupo Informal de Jornalistas (que se constituiu após a formação do CENJOR) 
para a realização de uma primeira ação de formação para comunicadores;

• Criação e funcionamento do Gabinete de Apoio Permanente (GAP) do UE-PAANE. A exe-
cução desta atividade ultrapassou aquilo que estava inicialmente previsto, tendo apoiado 22 
Organizações da Sociedade Civil (OSC) e OCS;

• Concessão de financiamento à ONG Vatos Verdes para a dinamização de um projeto na área 
do Património do Estado e da Conservação do Parque Lagoa de N’batonha;

• Elaboração de um diagnóstico e dinamização de uma formação em Ciclo de Projeto dirigida 
às 22 OSC e aos OCS apoiados;

• Realização de sessões de monitorização para reforçar as competências e os conhecimentos 
das OSC e dos OCS apoiados no âmbito do GAP; 

• Realização de uma sessão de avaliação dos apoios GAP com a participação das OSC apoia-
das;

• Realização do evento final de apresentação de resultados do projeto.

BENEFICIÁRIOS 

Organizações da Sociedade Civil (OSC), 
Órgãos de Comunicação Social e Comu-
nitários (OCSC), e Direções Gerais/Secre-
tarias dos Ministérios envolvidos: Direção 
Geral de Coordenação da Ajuda Não Go-
vernamental (DGCANG) do Ministério dos 
Negócios Estrangeiros, da Cooperação In-
ternacional e das Comunidades (MNECIC) 
e Secretaria Geral de Comunicação Social 
(SGCS) do Ministério da Comunicação 
Social (MCS).

OBJETIVOS

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

Específico: assegurar o reforço da partici-
pação, concertação e capacidade de in-
fluência das OSC e dos OCSC da Guiné-
-Bissau.

ORÇAMENTO 777.778 €

FINANCIAMENTO
União Europeia

UE-PAANE - PROGRAMA DE APOIO AOS ATORES NÃO
ESTATAIS “NÔ PINTCHA PA DIZINVOLVIMENTU” - FASE
DI KAMBANSA
 

JUL 2016 – OUT 2018

GUINÉ-BISSAU

FACTOS E NÚMEROS
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FACTOS
E NÚMEROS

7 djumbais temáticos

em Bissau com

531 participantes

4 djumbais temáticos

regionais com

274 participantes

2 jornadas com

124 participantes

1 formação pedagógica

com 10 participantes

19 candidaturas selecionadas

para receber apoio no quadro do GAP

19 apoios GAP implementados

dirigidos a 404 participantes, num total 

de 22 OSC abrangidas

7 newsletters, 12 comunicados

de imprensa, 51 notas informativas,

10 vídeo-testemunhos

e 7 programas de rádio
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TESTEMUNHOS

       A ONG Vatos Verdes escolheu o caminho da formação como prio-

ridade. Na primeira fase de receção do apoio através do UE-PAANE,

canalizámos o valor exatamente para a formação que permitiu a vinda de 

técnicos, de peritos da área de Gestão e Controlo do Património Público, 

que veio dar grandes vantagens aos técnicos da ONG.

         Esta formação foi muito importante porque juntou várias Organi-

zações da Sociedade Civil. Foram trabalhadas várias temáticas, mas para 

mim, aquilo que mais sobressaiu foi a fase de avaliação e seguimento 

dos projetos. Falámos da fase de monitorização e seguimento, que é 

fundamental, e que muitas vezes falha ao nível da capacidade das orga-

nizações para medir o impacto. Vamos ultrapassar as nossas dificuldades 

e melhorar o nosso desempenho em termos de implementação e execu-

ção dos projetos.

       Capacitávamos os novos técnicos recrutados com base nos nos-

sos conhecimentos, mas sem uma estratégia pedagógica de como pode-

ríamos transmitir esses conhecimentos, e esta formação trouxe-nos isso. 

Este conhecimento que recebemos servirá para que possamos continuar 

a formá-los, tendo em conta elementos como saber o perfil de entrada 

dos formandos, os métodos para fazer com que os mesmos participem na 

formação, entre outros instrumentos que permitirão que estes aprendam 

melhor. 

José Nico Djú,
participante na formação em Co-gestão, 
Conservação, Manutenção e Valorização 

do Património Público

Demba Sanhá,
participante na formação

Pedagógica Inicial de Formadores

Ana Muscuta Turé,

participante na formação em 

Gestão do Ciclo do Projeto



CULTURA
E PATRIMÓNIO

O IMVF tem vindo a atuar no senti-

do do reconhecimento e da valoriza-

ção das identidades culturais, fazendo 

destas simultaneamente espaço de 

diálogo, de transformação e de ino-

vação. A nossa atividade tem incidido 

em projetos de valorização do patri-

mónio 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 

cerca de 40 mil pessoas.

Cerca de

8 mil
beneficiários

potenciais

FACTOS E NÚMEROS

1 intercâmbio realizado

8 artesãs apoiadas através
da formação em pano e 

aquisição de materiais 

6 pedreiros formados
em aplicação de cal

2 novos produtos de 
artesanato criados

1 estudo de impacto
ambiental na área
das salinas concluído

1 Centro de Interpretação
construído
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ATIVIDADES EM 2018

• Finalização do estudo de impacto ambiental sobre a intervenção na área das salinas 
de Porto Inglês;

• Conclusão das obras de construção do Centro Interpretativo do Sal;

• Preparação e realização de um intercâmbio com a Guiné-Bissau para troca de ex-
periências sobre flor de sal e produtos tradicionais; 

• Lançamento dos Termos de Referência e seleção do perito para elaboração do 
Estudo de Marketing e Comercialização da Flor de Sal;

• Promoção da requalificação urbana através da continuação da divulgação, na rádio 
comunitária da ilha, de várias campanhas de sensibilização sobre a temática, em par-
ceira com a Fundação Maio Biodiversidade, e conclusão das obras de calcetamento 
da rua do bairro da Shell, em Porto Inglês;

• Realização de uma formação em técnicas de aplicação de cal artesanal no Forte 
de São José e avaliação das experiências resultantes das formações anteriores, 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 de formação numa 
nova linha de produtos de pano e aquisição de diversos materiais;

• 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;

• Conclusão da construção do Posto de Observação de Aves. 

BENEFICIÁRIOS 

Diretos: 20 mulheres membros da Coo-
perativa de Sal, 10 artesãos e pequenos 
produtores locais, 6 técnicos municipais, 
20 jovens formandos e 13 associações co-
munitárias.

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 empreende-
dorismo local e da requalificação urbana 
como fatores de desenvolvimento socioe-
conómico, turístico e cultural sustentável 
na ilha do Maio.

ORÇAMENTO 806.982€

COFINANCIAMENTO
União Europeia, Camões - ICL
e Sociedade de Desenvolvimento
Turístico das Ilhas da Boavista
e do Maio

PARCEIROS
Câmara Municipal do Maio
e Câmara Municipal de Loures

DINAMIZAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO TURÍSTICA DA ILHA 
DO MAIO

MAR 2016 – FEV 2019

CABO VERDE
Ilha do MaioFACTOS E NÚMEROS
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FACTOS
E NÚMEROS

8 artesãs apoiadas através

da formação em pano

e aquisição de materiais 

6 pedreiros formados

em aplicação de cal

2 novos produtos

de artesanato criados

1 estudo de impacto ambiental

na área das salinas concluído

1 Centro de Interpretação construído

1 intercâmbio realizado

1 calcetamento de rua

no bairro da Shell concluído
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TESTEMUNHOS

     A atividade de pintura [no âmbito do Projeto de Dinamização

e Requalificação Turística da Ilha do Maio] foi boa, pois a minha casa 

mudou de rosto, ficou com mais brilho e alegria. A própria rua não 

estava com brilho e com esta pintura ganhou mais vida. Gostei muito, 

pois deram-me a cor de tinta que pedi. Todos nós ficámos alegres, pois 

se a casa estiver bonita, todos nos sentimos bem.

       O projeto foi muito bom para nós [Cooperativa de Sal], foi algo que 

nos beneficiou imensamente, em termos de estrutura física, formação

e fornecimento de máquinas. Antes, a nossa cooperativa não estava em 

condições e sentíamos vergonha. Contudo, depois do financiamento

e das intervenções, todos aqueles que nos vêm visitar ficam contentes 

e, neste momento, temos um empreendimento estável e confortável 

para receber as pessoas. A formação foi muito boa, pois aprendemos 

outras formas de trabalhar com o sal que desconhecíamos. No meu 

caso fui à Guiné-Bissau adquirir outros conhecimentos sobre a produção

de flor de sal. Vamos colocá-los em prática, pois já sabemos quais são 

os procedimentos. É uma forma de ganharmos dinheiro, mas também 

de mostrarmos aos turistas que o Maio é uma ilha turística, e quando 

cá estiverem poderão ver novos produtos fabricados com o apoio da 

União Europeia.

Isolina Maria Mendes Silva, 

beneficiária da reabilitação 

do bairro de Nhu Dam

Célia de Jesus dos Santos Rosa,

presidente da Cooperativa

de Sal da Ilha do Maio



A nossa ação no domínio da cidadania 

global é desenvolvida no sentido de 

promover a justiça social e de facilitar 

uma maior compreensão de que as 

profundas desigualdades a todos afe-

tam e são um obstáculo ao desenvol-

vimento sustentável. As atividades que 

realizamos nesta área são feitas, regra 

geral, em parceria e através de proje-

tos e iniciativas inovadoras e criativas, 

com ferramentas pedagógicas inspira-

das nos valores da dignidade, liberda-

de, democracia, igualdade, equidade 

e no respeito pelos direitos humanos, 

sociais e económicos.

Cerca de

60
parceiros

CIDADANIA
GLOBAL

FACTOS E NÚMEROS

1 Dicionário do Desenvolvimento com
33 conceitos e 1 Guião Pedagógico

produzido e disponível online

+ de 170 alunos universitários
sensibilizados para as questões
do consumo responsável

+ de 1.600 iniciativas
de Economia Social

e Solidária mapeadas

1 intercâmbio, 9 dias,
27 jovens de 5 países
parceiros do City of Youthopia

5 estudos temáticos sobre 
Coerência das Políticas para o 

Desenvolvimento com
+ de 400 downloads

10 rotas sobre Cidadania 
Global criadas
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ATIVIDADES GLOBAIS

• Produção e divulgação de um mapa europeu de iniciativas de Economia Social
e Solidária (ESS);

• Produção e disseminação do estudo de análise final da investigação “A economia 
transformadora: desafios e limites da Economia Social e Solidária em 55 territórios 
na Europa e no Mundo”;

• Participação na apresentação do manifesto europeu “Maximizar a Dignidade atra-
vés da Economia Social e Solidária”, no Parlamento Europeu, em Bruxelas;

•  Produção e divulgação de 2 estudos sobre boas práticas de ESS em Portugal, e de 
mais de 53 estudos de boas práticas internacionais;

• Produção e disseminação do documentário europeu “As oportunidades e os desa-
fios da Economia Social e Solidária no mundo”;

• Organização do Ciclo de Conversas sobre ESS em Matosinhos, Lisboa e Monte-
mor-o-Novo; 

• Organização de 3 sessões do Ciclo de Cinema sobre ESS, com os filmes “Palmas”, 
de Edilsa Peixoto, em Lisboa, e “Gente Extraordinária”, de Orhan Tekeoglu, no Largo 
Residências, em Lisboa e no III Festival da Água, em Gouveia;

• Participação em reuniões com cooperativas nacionais, universidades, ONGD e ou-
tros atores do setor da ESS, e em vários eventos de ESS:

- Congresso da RIPESS Europe “Building an European Solidarity Economy Ne-
twork”, Atenas; 
- Portugal Economia Social 2016, Lisboa;
- 2ª edição do Encontro Cooperativo – Ritmos de Mudança, Abrantes;
- Manifesta 2016 – XI Assembleia, Feira e Festa do Desenvolvimento Local, Vila 
Nova de Gaia;
- “Alternativas em Prática: Exemplos de Economia Social e Economia Solidária”, 
Grândola, Palmela, Évora e Lisboa.

BENEFICIÁRIOS 

Organizações Não Governamentais para o De-
senvolvimento (ONGD) que trabalham em Edu-
cação para o Desenvolvimento (ED) e Coope-
ração Internacional (CI), Comités de Economia 
Social e Solidária e Autoridades Locais com ativi-
dades de ED e CI.

OBJETIVOS

Geral: contribuir para uma resposta coerente e 
abrangente aos desafios universais da erradica-
ção da pobreza e do Desenvolvimento susten-
tável, garantindo uma vida digna para todos até 
2030.

Específico: aumentar as competências das Re-
des 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 - ICL

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 Mile-
niul III, Slovak Centre for Communication 
and Development, Peace Institute, SOS 
Faim, Green Liberty e Waterford One World 
Centre

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
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FACTOS
E NÚMEROS

+ de 1.600 iniciativas

de ESS mapeadas

59 vídeos de iniciativas de ESS

no Youtube do projeto

2 Ciclos de Conversas sobre ESS,

16 horas e 33 participantes

1 Festival de Cinema, 3 sessões,

2 filmes e + de 160 participantes

2 workshops, 4 dias de formação,

2 eventos locais, 6 dias de promoção de ESS

e + de 350 participantes em Portugal

27 horas de debate na formação

europeia de multiplicadores,

19 painéis, 51 participantes,

23 países e 18 idiomas

3.000 exemplares de materiais

de disseminação produzidos

1 tour europeia entre 4 países,

durante 39 dias, com 2 oradoras e

+ de 15 eventos realizados em Portugal

1 website criado

e dinamizado em 23 línguas
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ATIVIDADES GLOBAIS

• Organização da petição “Fim às Práticas Comerciais Injustas. Queremos Fruta Justa!”, que 
recolheu 61.352 assinaturas; 

• Produção, disseminação e apresentação pública no Parlamento Europeu, em Bruxelas, do re-
latório “As cadeias de abastecimento da banana na Europa e as consequências das Práticas 
Comerciais Injustas”; 

• Realização de uma formação e mesa-redonda internacional sobre práticas comerciais injustas 
e legislação europeia;

• Realização de ações formativas nas universidades e institutos politécnicos portugueses, promo-
vendo a ligação entre o consumo responsável, os direitos humanos e a Agenda 2030; 

• Divulgação da campanha nos media nacionais e europeus, bem como no website e na página 
de Facebook do Ano Europeu para o Desenvolvimento;

• Organização de campanhas de sensibilização, eventos públicos, e conferências em municípios 
e escolas: 

- Ação na Rua Augusta, em Lisboa, no Dia da Banana; 
- Evento Vogue’s Fashion Night Out 2016 (adesão informal e não oficial).

• Participação e disseminação da campanha europeia “Lidl, preparados para o jogo justo?”, que 
durante 4 meses, recolheu 75.782 assinaturas nos vários países parceiros, no âmbito da petição 
“Lidl, queremos um jogo justo!”;  

• Realização de reuniões de advocacia com empresas retalhistas e organização de ações de ad-
vocacia dirigidas aos deputados ao Parlamento Europeu;

• Organização e participação na tour europeia do projeto, em Portugal, com a ativista Kozel Fraser, 
coordenadora da Associação de Agricultores das Ilhas Windward (WINFA), que participou em 8 
reuniões com grupos empresariais portugueses do setor do retalho, sindicatos e associações de 
consumidores, numa conferência internacional, num vídeo, e em várias notícias;

• Disseminação do estudo internacional “Fruta Doce, Verdade Amarga”, resultado de uma inves-
tigação que revela o dramático custo social e ecológico da produção de fruta tropical;

• 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”; 

• Divulgação de uma campanha-vídeo que incluiu a produção de 3 vídeos: “O lado negro da Ba-
nana”; “O Consumidor Bom, Mau e o Vilão; e “A História de terror da Banana”;

• Produção e disseminação de vários materiais gráficos e audiovisuais, de sensibilização, tais 
como infografias (“Banana a preço Justo” e “O que contêm as Frutas tropicais”, vídeos (“Bananas 
Justas”), cartazes, folhetos, marcadores de livros, lápis, sacos de pano recicláveis, a infografia “Que 
fruta és?” e os vídeos “Reunião de Bananas”;

• 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) 
com + de 50.000 visualizações.

• Organização de 4 reuniões do EUROBAN - The European Banana and Agroindustrial Product 
Action Network.

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 Desen-
volvimento 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, melho-
res condições de vida e de trabalho para os pequenos 
agricultores e trabalhadores do setor da fruta tropical. 

Específico: sensibilizar, até 23 milhões de consumido-
res e cidadãos em, pelo menos, 20 estados-membros 
sobre as interdependências entre a UE e os países em 
desenvolvimento que exportam frutas tropicais e mo-
bilizar 200 mil cidadãos para agir e exigir aos decisores 
políticos e corporativos que assegurem condições de 
trabalho justas para o setor da fruta tropical.

ORÇAMENTO 252.968 €
(Global: 5.882.353€)

COFINANCIAMENTO
União Europeia e Camões - ICL

PARCEIROS
Oxfam Deutschland, Buy Responsibly Foundation, 
Peuples Solidaires, ACC, Mai Bine, BanaFair, Ba-
nanaLink, 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 Ac-
tion e Žali.LT

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
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FACTOS
E NÚMEROS

19 parceiros em 17 países

+ de 28.000 visualizações

dos vídeos da campanha e

+ de 10.000 visualizações

das infografias digitais

+ de 16 horas de formação europeia

sobre campanhas e ativismo,

com 23 participantes, de 9 países

+ 56 horas de reflexão

e debate com parceiros europeus

sobre a campanha 

+ 40 horas de reunião EUROBAN

200 fotografias disponíveis

no banco fotografias online

1 website (www.makefruitfair.org)

atualizado e disseminado em 19 línguas

+ de 170 alunos universitários

sensibilizados para as questões

do consumo responsável

1 grande vitória: O Lidl já comercializa

nas suas lojas bananas de comércio justo! 
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ATIVIDADES GLOBAIS

• Lançamento e disseminação da petição para a instituição do “Dia Nacional do 
Desenvolvimento Global”;

• Elaboração e divulgação de estudos sobre as 5 áreas temáticas da Coerência das 
Políticas para o Desenvolvimento (CPD): “Migrações e Desenvolvimento”; “Alterações 
Climáticas e Desenvolvimento”; “Segurança e Desenvolvimento”; “Segurança Ali-
mentar e Nutricional e Desenvolvimento” e “Comércio, Finanças e Desenvolvimento”;

• Elaboração e disseminação do “Guia Ação Cidadã” e do “Guia de Sobrevivência em 
Coerência das Políticas para o Desenvolvimento: tudo o que precisa de saber para 
se desenrascar”; 

• Promoção de 17 encontros setoriais sobre CPD;

• Produção de materiais de advocacia e influência política; 

• Emissão de programas de rádio “Lusofonias” sobre as temáticas do projeto;

• Recolha de 36 testemunhos sobre Políticas do Desenvolvimento; 

• Lançamento de uma Linha Verde para responder às perguntas, desafios e suges-
tões apresentadas pelos cidadãos;

• 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;

• Realização do seminário final “Reflexão e Ação para o Desenvolvimento Global”.

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 enten-
dimento 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 agen-
tes 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.

ORÇAMENTO 206.483 €

FINANCIAMENTO
Camões - ICL

PARCEIROS
FEC - Fundação Fé e Cooperação
e CIDSE - Coopération Internationale pour 
le Développement et la Solidarité

COERÊNCIA.PT: O EIXO DO DESENVOLVIMENTO MAIS
JUSTO, MAIS DIGNO, MAIS SUSTENTÁVEL

SET 2016 – AGO 2018

PORTUGAL
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FACTOS
E NÚMEROS

5 estudos temáticos sobre CPD

com + de 400 downloads 

2 guias produzidos

e disseminados

 

+ de 15.259 visitas ao website 

14 newsletters publicadas 

7 encontros com entidades

públicas promovidos

19 programas de rádio Lusofonias

produzidos e emitidos

5 spots com

+ de 70.353 visualizações

350 agentes de desenvolvimento

sensibilizados para as temáticas da CPD
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ATIVIDADES GLOBAIS

• Criação de um conceito de Cidadania Global adaptado ao projeto;

• Definição e implementação de um programa formativo sobre competências pessoais 
e sociais, competências de Educação para a Cidadania Global (ECG) e competências 
profissionais;

• Realização da formação “Lisboa no Mundo e o Mundo em Lisboa” assente em
3 módulos: i) Competências pessoais e sociais; ii) Competências de ECG; e iii) 
Competências profissionais;

• Realização de ações de formação, capacitação e sensibilização de guias sobre
justiça social, interdependências glocais, estilos de vida sustentáveis, Direitos
Humanos, equidade, igualdade, entre outros temas priorizados na promoção da 
Cidadania Global;

• Cocriação de 10 rotas sobre Cidadania Global em Lisboa, resultantes da formação 
“Lisboa no Mundo e o Mundo em Lisboa”;

• Reconhecimento do projeto como uma das 32 boas práticas de educação global 
europeias pelo GENE - Global Education Network Europe;

• Elaboração de um artigo científico publicado na revista Sinergias “Avaliação 
por Pares ou Amigos-Críticos: O Caso do Projeto Coordenadas para a Cidadania 
Global”;

• Aplicação de um modelo de gestão interna assente nos princípios da boa gover-
nança, transparência e prestação responsável de contas;

• Implementação de um sistema de avaliação entre pares, que permitiu identificar, 
trimestralmente, as potencialidades e eventuais constrangimentos das atividades 
implementadas;

• Criação e dinamização do website do projeto (www.coordenadas.pt).

BENEFICIÁRIOS 

Diretos: 30 jovens de 20 Organizações da 
Sociedade Civil.

Indiretos: 90 representantes de Organi-
zações da Sociedade Civil; cerca de 100 
cidadãos nacionais e estrangeiros, como
o público dos percursos turísticos pedagó-
gicos 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).

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 - ICL

PARCEIROS
PAR – Respostas Sociais e Associação 
Renovar a Mouraria

COORDENADAS PARA A CIDADANIA GLOBAL - VER, AGIR 
E TRANSFORMAR

SET 2016 – AGO 2018

PORTUGAL
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FACTOS
E NÚMEROS

10 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

+ de 6 reuniões de coordenação

1 filme “O que é descobrir

uma cidade” disseminado,

12 horas de filmagens, 60 segundos,

+ de 150 visualizações

 

6 revistas sobre o projeto

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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ATIVIDADES EM 2018

• Organização e dinamização de sessões de Educação para a Cidadania Global (ECG) 
junto de alunos do 1º e 2º ciclo;

• Organização e dinamização de sessões de Diálogo Intercultural para a Cidadania 
Global junto de grupos de migrantes;

• Realização de reuniões de avaliação com os professores para balanço das sessões 
de ECG dirigidas aos alunos;

• Produção de um Dicionário do Desenvolvimento e de um Guião Pedagógico sobre 
ECG;

• Criação e lançamento de um website sobre o Dicionário do Desenvolvimento (dde-
senvolvimento.com);

• Realização de ações de disseminação do Dicionário do Desenvolvimento junto de 
Organizações da Sociedade Civil, comunidades escolares e atores de ECG;

• Realização de oficinas de formação sobre ECG e sobre os conceitos do Dicionário 
do Desenvolvimento dirigidas a professores.

BENEFICIÁRIOS 

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

OBJETIVOS

Geral: contribuir para a promoção do pen-
samento crítico e para o exercício de uma 
cidadania global ativa por parte dos cida-
dãos residentes em Portugal.

Específico: sensibilizar os beneficiários da 
ação para a existência de desigualdades 
mundiais, para compreenderem a existên-
cia de interdependências globais e serem 
capacitados para agir em prol de um mun-
do mais justo e sustentável.

ORÇAMENTO 84.173 €

FINANCIAMENTO
Camões - ICL

PARCEIROS
Fundação Cidade de Lisboa e Asso-
ciação Renovar a Mouraria

DICIONÁRIO DO DESENVOLVIMENTO - TOD@S CONTAM PARA 
A CIDADANIA GLOBAL

JUL 2017 – JAN 2019

PORTUGAL
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FACTOS
E NÚMEROS

40 sessões de ECG desenvolvidas

em 4 escolas e no Grupo

de Apoio ao Estudo

24 sessões de Diálogo Intercultural

para a Cidadania Global

com migrantes dinamizadas

130 recursos pedagógicos

de ECG mapeados

1 Dicionário do Desenvolvimento

com 33 conceitos e 1 Guião Pedagógico 

produzido e disponível online 

21 ações de sensibilização

e disseminação sobre ECG

e o Dicionário do Desenvolvimento

realizadas 

958 participantes

nas atividades de ECG



77

ATIVIDADES EM 2018

• Realização de um intercâmbio de jovens durante 9 dias em Maribor, na Eslovénia, 
para desenvolver e criar a Cidade da Utopia:

- Realização de atividades de educação não formal;
- Partilha de várias boas práticas sustentáveis dos respetivos países;
- Cálculo da pegada ecológica de cada participante e reflexão sobre o impacto no 
planeta;  
- Realização de uma tour sustentável pela cidade de Maribor;
- Visita à Universidade de Maribor para assistir a uma palestra sobre Design Ético 
e Sustentável;
- Constituição de 4 grupos dedicados a 4 temáticas (Educação; Poder Político; Pro-
dução e Consumo; e Arte & Cultura) para a discussão de ideias e desenvolvimento 
da Cidade da Utopia;
- Realização de uma conferência de imprensa para a apresentação da City of You-
thopia aos media locais.

BENEFICIÁRIOS 

Jovens entre os 18 e os 30 anos.

OBJETIVOS

Geral: sensibilizar os jovens europeus a pensar
criticamente sobre o consumo ético e sus-
tentável e sobre os desafios globais no sen-
tido de se tornarem cidadãos ativos cons-
cientes.

Específicos: identificar problemas e procurar
soluções adequadas para a temática do 
consumo ético e sustentável; desenvolver
o fortalecimento de competências para
a capacidade de pensar criticamente de 
forma criativa os temas da cidadania global; 
incentivar os jovens a tornarem-se cidadãos 
ativos; reforçar os valores da solidariedade 
e a empatia entre os jovens e a valorização 
de pertença a uma comunidade europeia
e global; familiarizar os jovens participantes 
do intercâmbio sobre programa Erasmus +.

ORÇAMENTO 2.000 €

FINANCIAMENTO
União Europeia

PARCEIROS
Zavod Voluntariat, Zala Briviba, GVC
e Mai Bine

CITY OF YOUTHOPIA

AGO 2018 – JUL 2019

PORTUGAL

PARCERIA EUROPEIA: Eslovénia, Letónia, Itália
e Roménia
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FACTOS
E NÚMEROS

9 dias de intercâmbio

27 jovens 

5 países parceiros

10 nacionalidades
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BENEFICIÁRIOS 

Diretos: alunos universitários e professores 
do ensino superior.

Indiretos: Organizações Não Governa-
mentais para o Desenvolvimento, Organi-
zações da Sociedade Civil, universidades e 
cidadãos em geral.

OBJETIVOS

Geral: contribuir para o aumento da refle-
xão crítica de jovens universitários, aspi-
rando o exercício da cidadania global e a 
participação na construção de sociedades 
mais justas, dignas e sustentáveis.

Específico: promover as competências de 
jovens universitários em relação às temáti-
cas das migrações no âmbito da Agenda 
para o Desenvolvimento 2030.

ORÇAMENTO 85.827 €

FINANCIAMENTO
Camões - ICL

PARCEIROS
Associação Renovar a Mouraria
e Par - Respostas Sociais

DESAFIOS PARA A CIDADANIA GLOBAL: AS MIGRAÇÕES COMO 
PILAR PARA A CONSTRUÇÃO DE SOCIEDADES MAIS JUSTAS,
PACÍFICAS, TOLERANTES E INCLUSIVAS

SET 2018 – AGO 2020

PORTUGAL

ATIVIDADES EM 2018

• Realização de reuniões de coordenação; 

• Preparação da identidade gráfica do projeto. 



ATIVIDADES EM 2018

• Realização de reuniões de coordenação;

• Preparação da identidade gráfica do projeto. 

BENEFICIÁRIOS 

População em geral com foco nos jovens 
entre os 15-30 anos.

OBJETIVOS

Geral: contribuir para a promoção e im-
plementação da Agenda 2030 através 
de multicanais comunicativos eficientes e 
inovadores.

Específico: encorajar os cidadãos para a 
adoção de comportamentos associados 
aos ODS no seu dia a dia e para que refor-
cem o seu apoio e a sua ação em prol da 
justiça social global.

ORÇAMENTO 71.907 €

FINANCIAMENTO
Camões - ICL

PARCEIRO
Par – Respostas Sociais 

ENTIDADE ASSOCIADA
Associação A Reserva 

GERAÇÃO ODS

SET 2018 – AGO 2020

PORTUGAL
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TESTEMUNHOS

       Foram várias as experiências que me marcaram ao participar na for-

mação do projeto Coordenadas para Cidadania Global: o despertar para 

a importância de relacionar a intervenção que é feita a nível local num 

âmbito mais global, o contacto com outras organizações e projetos no 

terreno, a partilha e o estabelecimento de parcerias e, por fim, a possibi-

lidade de enquadrar o projeto (Re)Viver Lisboa ao nível do cumprimento 

de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), a médio e longo 

prazo. Outra grande mais valia da participação no projeto, foi o acesso a 

ferramentas e bibliografia extremamente úteis para o desenvolvimento, 

não só deste projeto, mas da nossa atividade de um modo geral. Um 

bom exemplo é o kit para desenvolvimento de campanhas de sensibiliza-

ção e de angariação de fundos.

        Considero que o projeto [Dicionário do Desenvolvimento] foi muito 

positivo. De uma forma lúdica, prática e com uma linguagem bastante 

acessível, e através de vários recursos, foram abordadas temáticas impor-

tantes. Os alunos participaram sempre de uma forma muito entusiástica, 

gostaram imenso e ainda hoje falam das dinâmicas que fizeram durante as 

sessões. Foram semanas muito positivas, e houve colegas minhas na esco-

la, e até do jardim de infância, que mostraram interesse em participar tam-

bém no projeto. Achamos que é importante e gostaríamos que o projeto 

tivesse continuidade. Gostei imenso de ver o Dicionário e os guiões peda-

gógicos, pois são materiais que podemos usar. Inclusivamente já partilhei 

com os meus colegas, porque são temas que fazem parte do currículo que 

trabalhamos com os alunos.

Ana Gago,

participante nas formações 

“Lisboa no Mundo

e o Mundo em Lisboa” 

Vanda Lourenço,

professora do 1º ciclo

da Escola Básica

Maria Barroso



MIGRAÇÕES, PÓS-CONFLITO
E AÇÃO HUMANITÁRIA

39 produtores capacitadas
em boas práticas de produção

de cana de açúcar através
do projeto Territórios Sustentáveis 

para a Paz em Caquetá

Centramos a nossa atividade em pro-

jetos de desenvolvimento sustentável, 

que contribuam para o reforço das 

capacidades institucionais dos nos-

sos parceiros. Porém, a ocorrência de 

situações de emergência, particular-

mente em casos de elevada fragilida-

de institucional, também têm sido alvo 

da nossa ação ao longo do tempo, se 

bem que mais faseada e pontual, par-

ticularmente nos países em situações 

de conflito ou de reabilitação comuni-

tária pós-conflito. Angola e Moçambi-

que são alguns dos casos onde reali-

zámos operações deste tipo.

Cerca de

26
parceiros

FACTOS E NÚMEROS

1 toolkit online para organizações locais,
disponível em 10 línguas criado pelo

Mais e Melhor Voluntariado na UE 

9 formações nacionais dinamizadas
em 9 países europeus pelo
Mais e Melhor Voluntariado na UE

3 ações de sensibilização e 
reflexão sobre migração

e interculturalidade junto de 
28 alunos e 3 professores de

3 faculdades em Lisboa no 
âmbito do projeto CivAct 

1 evento, 2 workshops 
sobre Migrações
e Valores da UE,
25 oradores
e 78 participantes
no quadro do projeto 
CivAct

10 ex-combatentes capacitados
em despolpamento de frutas, 
conservas, embalagens e princípios 
básicos de conservação através
do projeto Territórios Sustentáveis 
para a Paz em Caquetá 
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ATIVIDADES EM 2018

• Participação na formação internacional de formadores, em Bolonha; 

• Elaboração e divulgação de um toolkit online para organizações locais
(www.euvolunteertoolkit.org);

• Participação na celebração, a nível europeu, do Dia Internacional do Voluntariado 
(#IVD2018);

• Realização, a nível nacional, da formação “Mais e Melhor Voluntariado”, ministrada 
em 9 países europeus;

• Realização de intercâmbios entre colaboradores de organizações certificadas
e organizações candidatas a certificação;

• Criação e divulgação de vídeos e outros materiais de comunicação;

• Realização do curso e-learning “Volunteering in Humanitarian Action: Opportuni-
ties and Challenges”;

• Participação na reunião final de parceiros e avaliação externa, em Bolonha;

• Participação na conferência “More and Better EU Aid Volunteers”, na Universidade 
de Bolonha.

BENEFICIÁRIOS 

3 plataformas da União Europeia e 38 or-
ganizações.

OBJETIVOS

Informar e envolver na Iniciativa EU Aid Vo-
lunteers 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 colabo-
rativo e em rede, bem como a partilha de 
experiências e conhecimentos.

ORÇAMENTO 45.699 €
 

FINANCIAMENTO
União Europeia

PARCEIROS
GVC, APS, EEsti PtP, NGO SC, LAPAS 
– plataforma nacional, JKC, SLOGA 
– plataforma nacional, HAND – plata-
forma nacional e Universidade de Bo-
lonha. 

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

FACTOS E NÚMEROS
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FACTOS
E NÚMEROS

2 vídeos publicados e disseminados,

disponíveis em 9 línguas 

1 toolkit online para organizações locais,

disponível em 10 línguas

7 intercâmbios europeus

entre colaboradores realizados

1 formação internacional de formadores

envolvendo 18 especialistas

e diversos participantes

9 formações nacionais dinamizadas

em 9 países europeus
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ATIVIDADES EM 2018

• Constituição e dinamização de um grupo de 6 jovens voluntários;

• Organização e dinamização de ações de sensibilização e reflexão sobre migração e 
interculturalidade junto de alunos do ensino superior;

• Realização de reuniões de trabalho para análise de estereótipos e construção de 
narrativas;

• Produção e disseminação de materiais de sensibilização; 

• Produção e divulgação de vídeos sobre as migrações na União Europeia; 

• Divulgação nacional e internacional das ações e atividades realizadas;

• Realização do evento “Europa 3D: Dignidade, Democracia e Diretos Humanos” 
(Diálogos Estruturados e Workshops), no dia 9 de novembro, em Lisboa, com
a participação de políticos e peritos a nível europeu, jovens, migrantes, autoridades 
locais e cidadãos em geral.

BENEFICIÁRIOS 

Migrantes, refugiados, cidadãos, organiza-
ções da sociedade civil, autoridades locais, 
decisores políticos e peritos na área das 
migrações.

OBJETIVOS

Promover a cidadania europeia e melho-
rar as condições para a participação cí-
vica e democrática a nível da União Eu-
ropeia; encorajar a participação cívica e 
democrática dos cidadãos a nível da União 
Europeia, nomeadamente através do de-
senvolvimento da compreensão dos pro-
cessos 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 Deve-
lopment, IRTEA, FELCOS Umbria e 
COPE

CIVACT - CIDADANIA EUROPEIA E INTERCULTURALIDADE

OUT 2017 – ABR 2019

PORTUGAL
PARCERIA EUROPEIA: Chipre, Espanha, França,

Grécia e Itália

FACTOS
E NÚMEROS

2 vídeos publicados e disseminados,

disponíveis em 9 línguas 

1 toolkit online para organizações locais,

disponível em 10 línguas

7 intercâmbios europeus

entre colaboradores realizados

1 formação internacional de formadores

envolvendo 18 especialistas

e diversos participantes

9 formações nacionais dinamizadas

em 9 países europeus
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FACTOS
E NÚMEROS

2 reuniões intermédias do projeto

via skype com os 7 parceiros envolvidos

6 voluntários selecionados e envolvidos

nas atividades do projeto

3 ações de sensibilização e reflexão

sobre migração e interculturalidade

junto de 28 alunos e 3 professores

de 3 faculdades em Lisboa

5 reuniões de preparação e conclusão

de atividades com os voluntários

1 evento, 2 workshops

sobre Migrações e Valores da UE,

25 oradores e 78 participantes

9 vídeos produzidos e divulgados

1 estratégia de advocacy

para a promoção das migrações,

com a produção de

materiais de sensibilização
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ATIVIDADES EM 2018

• Conceção e implementação de instrumentos para a caracterização das zonas de 
ação do projeto e para o diagnóstico das organizações de base e das famílias de pro-
dutores beneficiárias;

• Realização de um mapeamento institucional para fomentar o relacionamento,
articulação e coordenação com os atores locais;

• Identificação de 30 organizações sociais e produtivas beneficiárias e construção de 
planos de reforço das suas capacidades organizacionais;

• Identificação territorial de espécies nativas/autóctones de cacau. Os resultados (pre-
sença de cacau fino e de cacau premium) foram apresentados a empresários belgas 
e suíços identificados como potenciais parceiros comerciais para a exportação deste 
cacau, numa visita ao território em julho; 

• Conceção de estratégias para a promoção e desenvolvimento das cadeias de cacau, 
café, canangucha (mauritia flexiosa) e açúcar de cana;

• Apoio à reabilitação de 2 unidades de produção semi-artesanais de açúcar de cana;

• Conceção de metodologias para a construção de viveiros para a preservação
e propagação de espécies nativas florestais, frutais e hortícolas, criando oportunida-
des para a segurança alimentar, reflorestação e conservação do meio ambiente; 

• Realização de i) uma Escola de Campo sobre agrofloresta sintrópica; ii) intercâmbios 
com produtores de outras regiões do país; e iii) do Congresso Internacional de Cacau 
de Qualidade e Agrofloresta; 

• Participação em iniciativas locais do Dia Internacional para a Eliminação da Violência 
contra as Mulheres; 

• Realização de um atelier de formação para representantes de organizações de pro-
dutores sobre as normas e condições de produção para o acesso ao Registo e Auto-
rização Sanitária, com vista à comercialização de produtos acabados; 

• Reconhecimento, identificação e planificação técnica das intervenções relativas
à reabilitação de estradas. Identificação de oportunidades de trabalho conjunto com 
a empresa portuguesa Mota-Engil, para planear a doação de materiais de construção 
e para o apoio a obras viárias e de reabilitação de bens públicos sociais; 

• Criação, em conjunto com um grupo de 130 ex-combatentes das FARC, de um 
Plano Estratégico para o ETCR (Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación) 
de Agua Bonita, para apoiar o processo de construção e consolidação da paz;

• Início da construção de uma fábrica de despolpamento de frutas no ETCR de Agua 
Bonita, e capacitação de 10 ex-combatentes no manuseamento do respetivo equi-
pamento;

• Apoio à realização do festival de graffiti “Agua Bonita se pinta de colores”,
contribuindo para divulgar a importância do ETCR enquanto espaço para a cons-
trução da paz.

BENEFICIÁRIOS 

Diretos: 2.500 pessoas representadas em 
organizações de base produtiva e social, 
públicas e privadas.

Indiretos: 6.500 pessoas.

OBJETIVOS

Geral: contribuir para o estabelecimento 
de uma paz estável e duradora na Colôm-
bia, através do fortalecimento do desen-
volvimento socioeconómico e ambiental 
dos territórios amazónicos no pós-conflito.

Específico: melhorar, em colaboração com 
o Governo colombiano, as entidades terri-
toriais e as organizações sociais, a capaci-
dade local para a produção, transformação 
e comercialização de cacau fino e aroma 
e produtos associados, de forma rentável 
e competitiva, em territórios afetados pelo 
conflito armado, numa lógica de conser-
vação do meio ambiente, inclusão social e 
promoção de uma cultura de paz e lega-
lidade.

ORÇAMENTO 4.563.115 €
 

COFINANCIAMENTO
Fundo Fiduciário da União Europeia 

para a Paz na Colômbia e Camões - ICL

PARCEIRO
Red Adelco 

TERRITÓRIOS SUSTENTÁVEIS PARA A PAZ EM CAQUETÁ

JAN 2018 – DEZ 2020

COLÔMBIA
PROVÍNCIA DE CAQUETÁ: Municípios de El Paujil
e La Montañita

FACTOS
E NÚMEROS

2 reuniões intermédias do projeto

via skype com os 7 parceiros envolvidos

6 voluntários selecionados e envolvidos

nas atividades do projeto

3 ações de sensibilização e reflexão

sobre migração e interculturalidade

junto de 28 alunos e 3 professores

de 3 faculdades em Lisboa

5 reuniões de preparação e conclusão

de atividades com os voluntários

1 evento, 2 workshops

sobre Migrações e Valores da UE,

25 oradores e 78 participantes

9 vídeos produzidos e divulgados

1 estratégia de advocacy

para a promoção das migrações,

com a produção de

materiais de sensibilização
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FACTOS
E NÚMEROS

1.870 pessoas (608 mulheres)

e 30 organizações de base

vinculadas ao projeto 

16 produtores capacitadas em processos

de agregação de valor e comercialização

15 produtores identificados para iniciar

processo de certificação em cacau biológico

26 produtores capacitadas

para implementação de sistemas

agroflorestais sustentáveis e adaptados

às alterações climáticas

39 produtores capacitadas

em boas práticas de produção

de cana de açúcar 

10 ex-combatentes capacitados

em despolpamento de frutas, conservas,

embalagens e princípios básicos

de conservação de fruta

150 mulheres vinculadas a processos

de participação cidadã e desenvolvimento

1.2 km de estradas reabilitados
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TESTEMUNHOS

       Se hoje em dia sou uma cidadã mais consciente e global devo-o 

em parte ao projeto CivAct – Cidadania Europeia e Interculturalidade. 

Através deste projeto tive oportunidade de conhecer outras metodolo-

gias de educação, mais inovadoras, e novos horizontes que possibilitam 

o diálogo, a reflexão e a ação. O facto de ter dinamizado sessões sobre 

migrações e políticas europeias nessa área, levou-me a pesquisar mais 

sobre estes temas e a perceber como estão profundamente interligados 

com o Desenvolvimento. O projeto CivAct alargou a minha visão do mun-

do, e fez-me ver que é necessário e urgente pensar no todo global e agir 

localmente para que a tão esperada justiça social entre e permaneça nas 

nossas vidas.

       Estou muito satisfeita com aquilo que o projeto [Territórios Susten-

táveis para a Paz em Caquetá] tem feito, pois tem cumprido de forma 

exemplar com o prometido. Foi-nos dito que seriam construídos 7 canais 

de escoamento de água, e foi o que fizeram. Isto teve um grande impac-

to junto da comunidade e da ASOPAGPA (Associação de Produtores de 

Cana de Açúcar de Puente Albania), porque agora podemos escoar os 

nossos produtos em boa qualidade. Estão a apoiar-nos com capacitação 

e assistência técnica para as plantações de cana. Também participei no 

Congresso Internacional de Cacau. Foi excelente. Foi-nos dado a conhecer 

como se cultiva e transforma o cacau. Tudo é um grão de areia, todos es-

tamos a participar em comunidade.

O projeto contribuiu para fazer um levantamento das forças e fraquezas da 

nossa associação. Fez-nos dar conta das nossas debilidades e pensar nas 

iniciativas que devemos implementar para melhorar. Com estes conheci-

mentos vamos fortalecendo e crescendo enquanto associação. Foi tam-

bém muito positivo termos participado na formação do INVIMA (Instituto 

Nacional de Vigilância, Medicamentos e Alimentos), fez com que cuidemos 

da nossa saúde, e com que tudo aquilo que produzimos e comercializamos 

na comunidade esteja em condições higiénicas para garantir a saúde dos 

outros.

Suzana Djiba,

voluntária do projeto CivAct 

Liliana Patrícia Ramirez

e Marta Milena Avila Vera, 

ASOPAGPA,

Puente Albania,

município de El Paujil



1 conferência sobre Desenvolvimento

em Tempos de Incerteza, em colaboração

com o Clube de Lisboa e mais 6 entidades,

com uma audiência média de 350 pessoasA fase que atravessamos de acelera-

ção e de profundas mudanças globais 

levou à criação da área de estudos es-

tratégicos e do desenvolvimento, que 

procura acrescentar à normal atividade 

do IMVF uma dimensão think tank de

análise de questões relevantes que 

condicionam o desenvolvimento e a 

cooperação. Temos produzido e pu-

blicado estudos e comunicações di-

versas e privilegiamos o trabalho em 

parceria com diversas entidades, o 

que levou à nossa participação como 

membro fundador das Conferências 

de Lisboa em 2013 e do Clube de Lis-

boa em 2016.

FACTOS E NÚMEROS

Cerca de

1.000
participantes

nas ações 

5 atividades de formação,

1 em parceria com o IPPS-IUL

– 4.º Curso de Verão sobre Global 

Challenges com 53 participantes 

e 15 palestrantes, 2 em parceria 

com o IUM - Instituto Universitário 

Militar e 2 com o IDN - Instituto

de Defesa Nacional

7 publicações:

1 Policy Papers

6 Briefs

6 eventos,

5 em parceria com

o Clube de Lisboa

e 1 em parceria

com a Câmara

Municipal da Maia

ESTUDOS ESTRATÉGICOS
E DO DESENVOLVIMENTO
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O Gabinete de Estudos Estratégicos e do Desenvolvimento (GEED) continuou a reforçar uma dimensão think tank no IMVF, de 
produção de conhecimento e de análise política sobre questões relevantes para o Desenvolvimento e a Cooperação Interna-
cional. 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.

Para além das atividades e publicações a seguir referidas, foram concedidas várias entrevistas sobre temas da atualidade 
africana e do desenvolvimento aos media: Agência Lusa; RTP Notícias; SIC Notícias; RTP África; Expresso; Público; Diário de 
Notícias. Foram igualmente dadas entrevistas a órgãos de informação estrangeiros, especificamente a DW, RFP, BBC, O País 

(Angola) e Júpiter (Brasil).

ATIVIDADES EM PARCERIA

CONFERÊNCIAS
O GEED liderou a participação do IMVF na realização da 3.ª edição das Conferências de Lisboa sobre “O Desenvolvimento em 
Tempos de Incerteza”, realizada em 3 e 4 de maio de 2018, na Fundação Calouste Gulbenkian, com a participação de cerca 
de 30 oradores e moderadores, com uma audiência média de 350 pessoas nos 2 dias do evento. No âmbito desta atividade 
foram produzidos conteúdos regulares para o website e para as redes sociais das Conferências de Lisboa – parcialmente 
geridos pelo IMVF na qualidade de coordenador da comissão executiva do projeto.

FORMAÇÃO
Foi realizado em parceria com o Instituto para as Políticas Públicas e Sociais do Instituto Universitário de Lisboa (IPPS-IUL),
o 4.º Curso de Verão sobre “Desafios de  Verão” para análise e debate das oportunidades e ameaças globais, com a duração de 
20 horas e a participação de 53 participantes 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 Desen-
volvimento; Ameaças Globais de Segurança; A União Europeia entre a Integração e o Nacionalismo. Como habitualmente, este 
curso foi igualmente oferecido pelo ISCTE-IUL como unidade curricular opcional do Mestrado em Estudos Internacionais.
Foram igualmente realizadas 4 palestras integradas em cursos de formação para oficiais generais do Instituto Universitário 
Militar sobre a conflitualidade em África, e a auditores dos Cursos de Defesa Nacional sobre Segurança e Desenvolvimento.
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EVENTOS
O IMVF colaborou na realização de 5 Lisbon Talks, no âmbito da sua participação no Clube de Lisboa, e da confe-
rência anual da World Press Photo, em colaboração com a Câmara Municipal da Maia. As Lisbon Talks tiveram 
sempre sala cheia e foram divulgadas nos media. Em todos os casos ficou visível nos materiais promocionais
e nas publicações o apoio do IMVF.

“Estados Frágeis ou Estados de Fragilidade?”, a 14 de setembro, sendo oradores Hélder Costa e Jorge Moreira da Silva, 
Lisbon Talk do Clube de Lisboa, em parceria com a UCCLA. 

“Sustentabilidade e Geopolítica dos Oceanos”, a 26 de setembro, sendo oradores Paul Rose e Tiago Pitta e Cunha, Lisbon 
Talk do Clube de Lisboa, em parceria com a Fundação Oceano Azul. 

“Democracia e Resiliência”, a 19 de outubro, sendo oradores Jorge Sampaio e Xanana Gusmão, Lisbon Talk do Clube de 
Lisboa, em parceria com o g7+. 

“Angola: que Mudança?”, a 19 de novembro, sendo oradores Alex Vines e Luís Todo Bom, Lisbon Talk do Clube de Lisboa, 
em parceria com a UCCLA.

“China’s Foreign Strategy”, a 4 de dezembro, sendo oradores Jie Yu e Paulo Portas, Lisbon Talk do Clube de Lisboa, em 
parceria com a UCCLA. 

“A Europa entre o Nacionalismo e a Integração”, a 17 de novembro, sendo oradores Fernando Jorge Cardoso, Paulo 
Rangel e Bernardo Ivo Cruz, Conferência World Press Photo, em parceria com a Câmara Municipal da Maia.

PUBLICAÇÕES
No decurso do ano foram editados e publicados os seguintes Policy Papers e Briefs:



93

EVENTOS E
PARTICIPAÇÕES
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JAN

FEV

MAR

ABR
MAI JUN

20 | Visita do Presidente da República
de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa
aos projetos do IMVF em São Tomé
e Príncipe

27 | Participação no IV Encontro
entre Instituições de Ensino Superior
e Organizações da Sociedade Civil
no âmbito do projeto “Sinergias”
| Lisboa  

3-4 | 3.ª edição das Conferências 
de Lisboa | Fundação Calouste
Gulbenkian, Lisboa

8 | Reunião de apresentação
e discussão do relatório de avaliação 
da integração da igualdade
de género na cooperação
portuguesa | Camões–ICL, Lisboa

8 | Apresentação do Programa
Saúde para Todos no Fórum
Internacional: On People-First 
Public-Private Partnerships for the 
Sustainable Development Goals
| Palácio das Nações, Genebra

9 | Mostra de projetos financiados 
pela União Europeia na Guiné-Bissau 
| Delegação da UE, Guiné-Bissau

24-25 | Acompanhamento
da Estratégia Nacional de Educação 
para o Desenvolvimento
| Camões–ICL, Lisboa

25 | II Colóquio Internacional
“Educação e Cooperação para
o Desenvolvimento: Agendas,
contextos e desafios” | FPCE
da Universidade do Porto  

1 | Lançamento do website “Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável
- Transformar o nosso Mundo”
(ods.imvf.org) 

20 | Inauguração da exposição
“Vamos tod@s pelos Objetivos Globais” 
| Assembleia da República

20-21 | Academia do Desenvolvimento 
2018 | Fundação Cidade de Lisboa
e Universidade Lusófona de Lisboa

1 | Início do 1º projeto do IMVF
na Colômbia “Territórios Sustentáveis 
para a Paz em Caquetá” 

4 | Formação “ODS e Direitos
Humanos” aos alunos da licenciatura 
de Educação Social | ESECS
do Instituto Politécnico de Leiria 

16 | Participação no projeto
“Casa Comum” | Fundação
Gonçalo da Silveira, Lisboa

5 | Formação “Objetivos do Desenvolvi-
mento Sustentável: Que papel pode
ter o Museu da Água na promoção
e alcance dos ODS?” | Museu da Água, 
Lisboa

13 | Encontro “A economia transforma-
dora: desafios e limites da Economia 
Social e Solidária, organizado pelo 
CIDAC | Lisboa

15-16 | II edição das Jornadas 
Transfronteiriças de Educação para 
o Desenvolvimento, organizadas pela 
RED-NETT | ISEG, Lisboa

24 | Sessão “À Conversa com…” sobre 
o ODS “Saúde de Qualidade”, organi-
zado pela Câmara Municipal de Loures 
| Museu de Cerâmica de Sacavém 

27 | “Que advocacy queremos?” 
Encontro de Associadas da Plataforma 
Portuguesa das ONGD | Sede CIDAC, 
Lisboa 

12 | Assembleia Geral da Plataforma
Portuguesa das ONGD | Sede CIDAC, 
Lisboa

19 | Apresentação do Programa Saúde 
para Todos na World Health Summit
| Centro de Congressos de Coimbra

EVENTOS E
PARTICIPAÇÕES
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JUL
AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

10 | Sessão de esclarecimento sobre candidaturas 
a capacitação para o investimento social,
organizado pelo Portugal Inovação Social
| CCDR Norte, Porto 

11 | Formação “Maia Rumo a 2030”
| Câmara Municipal da Maia 

13 | IMVF condecorado com medalha de reco-
nhecimento pela Associação Maense em Portugal 

20 | Prémio co-inovação “Tecnologia ao Serviço 
das Grandes Causas” na 10.ª edição do Q-Day 
Conference 2018  da Quidgest | Culturgest, 
Lisboa

7 | Lançamento do livro
“20as Memórias da Sociedade
de Geografia de Lisboa;
Seção de História da Medicina:
20 anos para comemorar”
| Sociedade de Geografia
de Lisboa

9-11 | 12.º Encontro de Fundações
da CPLP | São Tomé e Príncipe

11 | Seminário “Parcerias para
o Desenvolvimento” – Comemoração 
25.º aniversário da Geminação Loures-
Maio | Palácio dos Marqueses da Praia 
e Monforte, Loures 

12 | Participação no Seminário Causa
Comum | ISEG, Lisboa 

12-14 | Formação em Economias Criativas
| Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa

9 | Conferência Internacional IV
COOPEDU: Cooperação e Educação
de Qualidade no painel “Papel das 
ONGD e Associações na área
da educação” | ISCTE-IUL, Lisboa

9 | Inauguração da exposição
de fotojornalismo World Press Photo 
2018 | Fórum da Maia

17 | Conferência: “A Europa entre
o Nacionalismo e a Integração”
| Câmara Municipal da Maia 

26 | Aula aberta “Introdução à elaboração
de projetos de cooperação para
o desenvolvimento: Da identificação
das necessidades ao financiamento”
| FLUL, Lisboa

30 | Seminário sobre Economia Social
e Solidária | ESGTS do Instituto
Politécnico de Santarém 

1 | Apresentação da rota urbana
“Compras Justas, Vidas Dignas”
no 67.º aniversário do IMVF

Ao longo do ano, a equipa do IMVF participou ativa e regularmente nos Grupos de Trabalho de Ética, Educação para o Desenvolvimento 
e Aidwatch da Plataforma Portuguesa das ONGD, e representou a Plataforma no HUB 1 (Sustainable Development and Policy Coherence 
for Sustainable Development), HUB 3 (Promoting Civil Society Space) e no HUB 4 (Global Citizenship Education and People Engage-
ment) da Concord (European Confederation of Relief and Development NGOs), em Bruxelas.
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COMUNICAÇÃO
E MEDIA
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Em 2018, a área da Comunicação continuou a responder aos objetivos estratégicos do IMVF, prosseguindo
a sua missão de dar a conhecer a atividade do Instituto, quer a nível institucional, quer no âmbito dos 
projetos que implementa. 

O Gabinete de Comunicação, Imagem e Eventos (GCIE), continuou, em 2018, a ser um importante veículo 
na dinamização do website e das redes sociais do IMVF; no apoio à preparação e produção de materiais 
gráficos e audiovisuais; na criação e envio de várias newsletters externas sobre projetos e atividades desen-
volvidas pelo IMVF ou em parceria; e no apoio e colaboração na organização de eventos e outras iniciativas 
institucionais e de projetos.

De destacar, a realização de 3 missões no âmbito da comunicação dos projetos a dois dos países onde
o IMVF tem atividade: São Tomé e Príncipe, de 16 a 23 de fevereiro, aquando da visita do Presidente da 
República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, e de 14 a 21 de junho, no quadro da 1.ª Semana da Derma-
tologia da Lusofonia de São Tomé e Príncipe, que incluiu uma deslocação à Região Autónoma do Príncipe; 
e à Guiné-Bissau, de 6 a 15 de novembro, que permitiu o acompanhamentos de diversas atividades e inicia-
tivas associadas aos projetos em curso no país. 

Do ponto de vista da comunicação interna, de destacar a realização de uma formação sobre Comunicação 
Interna dinamizada pelo GCIE dirigida à equipa do IMVF na sede, no dia 28 de novembro.

COMUNICAÇÃO E MEDIA
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45
VIDEOS

40.721
VISUALIZAÇÕES

O canal tem atualmente 266 vídeos
e conta com 628 subscritores

e cerca de 370 mil visualizações
desde 2008 (criação do canal).

A plataforma conta com 342 publicações
e cerca de 74 mil visualizações.

A conta é acompanhada por
138 seguidores, tendo sido efetuadas

381 partilhas das publicações.

YOU TUBE ISSUU

69
PUBLICAÇÕES

13.407
VISUALIZAÇÕES

510
PUBLICAÇÕES

6.749
SEGUIDORES

PRESENÇA ONLINE

128
NOTÍCIAS

PUBLICADAS

+42

+1.397

641
TWEETS

521
SEGUIDORES

+140

+189

81
PUBLICAÇÕES

358
SEGUIDORES

+170

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. 

+10

FACEBOOK TWITTER INSTAGRAM

+7

REDES SOCIAIS

IMVF.ORG
+ DE 10 MIL VISITANTES AO WEBSITE

(desde setembro)

30
PUBLICAÇÕES

419
SEGUIDORES

LINKEDIN
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RECORTES DE IMPRENSA

Em 2018 foram publicadas cerca de 130 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.

11/01 – VER
Os mitos sobre migrações e desenvolvimento 

são desmontados pelos factos 

16/01 – Observador
Projeto de turismo financiado pela UE
arranca na ilha cabo-verdiana do Maio 

01/02 – Quidgest
Redução da mortalidade

materna e infantil

20/02 – TSF
“Saúde para Todos” ajuda
a educar surdos profundos

20/02 – SIC Notícias
Marcelo visitou hospital Ayres de Menezes

onde há consultas à distância
com médicos portugueses

20/02 – Renascença
Marcelo muitíssimo impressionado
com projeto de saúde português

10/04 – Sapo Notícias
Portugal e UE lançam projeto de cultivo
para contribuir para paz na Colômbia

01/05 – Notícias ao Minuto
Especialistas debatem em Lisboa

“desenvolvimento em tempos de incerteza”

01/05 – SIC Notícias
Ensaio sobre a saúde na Guiné-Bissau

29/06 – Agência Ecclesia
Sociedade: Seminário dedicado à coerência

e desenvolvimento global apela
a mobilização dos cidadãos

20/07 – RTP África
Dermatologistas de Portugal, Angola

e Moçambique vão formar
2 médicos são-tomenses
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RESULTADOS FINANCEIROS

MEIOS HUMANOS
ALOCADOS POR PAÍS

ORIGEM Nº

Cabo Verde  4

Colômbia  4 

Guiné-Bissau  91

Portugal / Sede  20

São Tomé e Príncipe  9 

TOTAL  128

FUNDOS RECEBIDOS
POR ORIGEM

DESPESAS
POR ÁREA DE INTERVENÇÃO

União Europeia

Estado Português

Outras Entidades

Saúde

Desenvolvimento Rural e Segurança Alimentar

Educação

Ambiente e Sustentabilidade

Sociedade Civil

Cultura e Património

89%

11%

Migrações, Pós-Conflito e Ação Humanitária
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BALANÇO SIMPLIFICADO*

ATIVOS 2018 2017

Ativos fixos 1 597 284 1 093 084

Contas a receber 954 107 739 153

Estados e outros entes públicos 3 862 2 125

Entidades cofinanciadoras 13 599 028 8 057 421

Caixa e Depósitos Bancários 9 708 029 8 793 372

Diferimentos 35 060 92 908

 

TOTAL ATIVOS 25 897 370 18 778 063

FUNDOS PATRIMONIAIS 2018 2017

Fundos 5 268 553 5 268 553

Resultados 1 274 829 1 261 284

TOTAL FUNDOS 6 543 382 6 529 836

PASSIVO 2018 2017

Contas a pagar 14 056 69 132

Estados e outros entes públicos 32 649 29 142

Provisões para riscos e encargos 48 487 45 979

Outros passivos correntes 238 166 127 151

Diferimentos 17 164 12 164

Subsídios diferidos 19 003 466 11 964 658

TOTAL PASSIVO 19 353 988 12 248 226

TOTAL FUNDOS E PASSIVO 25 897 370 18 778 063

RESULTADOS

GASTOS 2018 2017

Fornecimentos e Serviços Externos 183 112 473 506

Gastos com Pessoal 919 949 938 930

Depreciações 47 036 41 757

Gastos de acabamento projetos 5 289 376 3 628 738

Outros gastos 14 414 12 736

Impostos 22 460 22 241

TOTAL GASTOS 6 476 348 5 117 908

RENDIMENTOS 2018 2017

Serviços Prestados 235 430 359 257

Subsídios à exploração (Fundos) 6 113 680 4 654 507

Outros rendimentos 140 783 200 456

TOTAL RENDIMENTOS 6 489 893 5 214 220

RESULTADO LÍQUIDO 13 545 96 312

* 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 respeti-
vos financiadores. Consulte o nosso Relatório e Contas 2018 completo em www.imvf.org
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