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A Nossa Ação em 2019

Porque defendemos a igualdade de género como um valor intrínseco aos Direitos Humanos onde se lê “o” deve ler-se também “a”
sempre que aplicável, de forma a garantir o respeito pela igualdade de género também na escrita.
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Nota de Abertura
No ano de 2019 a nossa ação continuou a ser marcada pelos valores e práticas de trabalho
que nos têm guiado desde que em 1988, abraçamos os desígnios da cooperação para o
desenvolvimento como pilar fundamental da nossa atuação.
Entendemos que é uma boa prática a prosseguir a de mantermos o nosso foco no apoio às
populações mais vulneráveis, promovendo o seu empoderamento e envolvimento nas atividades
que realizamos, tendo sempre em vista a promoção da dignidade humana e a sustentabilidade
ambiental.
A nossa lógica de intervenção continua a privilegiar o apoio a pessoas e instituições nos países
e comunidades onde atuamos, procurando permanentemente o trabalho em parceria e a
colaboração com entidades nacionais, locais e da sociedade civil.
Sem perdermos de vista o nosso património histórico de intervenção e conhecimento
acumulado, continuámos o percurso de diversificação para novas geografias, novas áreas de
atuação e novos modos de intervenção. Pretendemos ter uma pegada mais global e ser cada
vez mais uma entidade de referência no espaço nacional, atuando em parceria com entidades
relevantes e de prestígio mundial no quadro internacional.
O ambiente em que operamos é mais complexo e adverso do que há apenas alguns anos atrás. A
instabilidade política e financeira na Europa e o impacto do nacionalismo populista em diversos
Estados, europeus e noutras geografias, hostil aos imigrantes e de cariz isolacionista, tornou-se
ainda mais complexo pela decisão de saída da União Europeia tomada pelo Reino Unido, um
dos países europeus onde a cooperação para o desenvolvimento e o engajamento da sociedade
civil sempre tiveram mais expressão. As alterações climáticas, os fenómenos extremistas e a
agudização de tensões sociais e étnicas em diferentes países são também obstáculos
significativos que enfrentamos na nossa ação, mesmo quando ela se dirige precisamente para a
mitigação de fatores de risco. Mas há também desenvolvimentos positivos, como o que se pode
registar com a maior eficácia da luta contra a corrupção, a melhoria do clima político e a abertura
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democrática em diversos países em desenvolvimento. Este ambiente complexo exigiu e continua
a exigir ao IMVF uma atenção maior aos cenários globais e nacionais que impactam a nossa ação,
tanto no respeitante às fontes do financiamento, como aos cenários políticos, económicos e de
segurança nos países e regiões onde atuamos.
O que alcançámos no presente ano e que está expresso neste Relatório, em termos de
continuidade ou de início de novas atividades, contribuiu para o reforço dos objetivos, da ação e
da notoriedade do IMVF em diversos domínios da cooperação, da cidadania global e da reflexão
sobre o desenvolvimento. A estreita colaboração com os nossos parceiros do desenvolvimento
e o empenho e motivação de uma rede de mais de duas centenas de colaboradores, entre os
quais registamos com orgulho que a grande maioria é constituída por nacionais dos países onde
trabalhámos, continuaram a garantir a qualidade e a relevância da nossa ação.
A nossa ação não teria sido possível sem o apoio dos nossos parceiros e financiadores,
principalmente da Comissão Europeia. Não queria, porém, deixar de relevar uma nota muito
especial para a colaboração com o Camões, I.P. que, não obstante as reconhecidas limitações
financeiras, tem vindo a apoiar, a vários níveis, o desenvolvimento do nosso trabalho.
Este relatório é o resultado da dedicação, sentido de entrega, generosidade voluntária e
profissionalismo de todos os que fazem do Instituto Marquês de Valle Flôr uma instituição única
entre as ONGD portuguesas. São essas mulheres e homens que, nos países onde atuámos e em
Portugal, são a face visível do que somos e quero aqui registar o forte apreço e reconhecimento
pessoal pelo seu trabalho, empenho e dinamismo.

Paulo Telles de Freitas
Presidente do Conselho de Administração
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O Nosso Ano
e o Futuro

9

IMVF Relatório Anual 2019

As Nossas Atividades
O ano de 2019 correspondeu a um aumento da atividade do IMVF em várias frentes,
nomeadamente na concretização de projetos de cooperação nos diversos países onde
atuámos e também no incremento das atividades de cidadania global e de reflexão sobre o
desenvolvimento.
Na qualidade de Organização Não Governamental para o Desenvolvimento (ONGD), o IMVF
tem procurado alinhar a sua estratégia de cooperação com o Novo Consenso Europeu para o
Desenvolvimento de 2017 e a Agenda 2030 sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
das Nações Unidas.
Uma vez que a origem dos fundos que sustentam os nossos projetos no terreno provém
maioritariamente de concursos europeus, tomámos nota que a nova Comissão Europeia
manteve o foco da estratégia de cooperação no reforço do desenvolvimento sustentável, na
estabilidade dos países em desenvolvimento e na erradicação da pobreza extrema – objetivos
estes que estiveram subjacentes à nossa atividade.
A integração de diversos fundos europeus, incluindo do FED, no novo “Instrumento para
a Vizinhança, o Desenvolvimento e a Cooperação Internacional” aponta para a crescente
transversalidade de alguns dos maiores desafios atuais, desde os efeitos do aquecimento global
à luta pela igualdade de género, ou desde os fluxos de refugiados e migrantes às questões de
segurança, o que exige ações integradas e capazes de atingir múltiplos objetivos conotados
com o desenvolvimento sustentável. Ao rebatizar a área responsável pela cooperação para
“Parcerias Internacionais”, a Comissão Europeia aumentou a respetiva abrangência e sinalizou
três prioridades maiores para o próximo quinquénio, designadamente a Aliança África-Europa,
as Parcerias Digitais e o Pacto Ecológico. Estas prioridades serão devidamente tidas em conta na
programação do Instituto para os anos vindouros.
Há que ressalvar, porém, que, não obstante a maioria do financiamento continuar a provir da
União Europeia, o IMVF manteve o espaço de parceria estratégica e de complementaridade com
a Cooperação Portuguesa e continuou a acompanhar as oportunidades de Cooperação Delegada.
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A complexa realidade internacional, europeia e nas geografias onde trabalhámos, caraterizada
por alterações rápidas e nalguns casos estruturais, refletiu-se direta e indiretamente no trabalho
das ONGD, incluindo no do IMVF. Por isso, continuámos a dar importância à reflexão estratégica
sobre as dinâmicas que afetam os nossos domínios de atividade, particularmente as pulsões
isolacionistas e os seus reflexos sobre o financiamento e a concretização de atividades de
cooperação e desenvolvimento.
Apesar das alterações institucionais e do aumento da complexidade dos desafios enfrentados,
a ação do IMVF expandiu-se e o balanço do trabalho realizado é positivo, com a atividade do
Instituto a ser pautada pela procura de sustentabilidade em cada ação concretizada, priorizando
a construção de parcerias sólidas nos países e setores de intervenção. A capacitação dos atores
locais manteve-se como componente central em todas as abordagens e estratégias adotadas,
tendo em vista a maior autonomia nacional e local, após o período de implementação dos projetos.

[...] o balanço do trabalho realizado
é positivo, com a atividade do
Instituto a ser pautada pela procura
de sustentabilidade em cada
ação concretizada, priorizando a
construção de parcerias sólidas [...]
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Em 2019 e no domínio dos Projetos de Cooperação e Desenvolvimento, iniciámos atividade em
mais um país e reforçámos a nossa ação nos países onde mais temos vindo a intervir:
•

Na Gâmbia, iniciámos em janeiro o primeiro projeto de cooperação portuguesa naquele país,
com incidência em ações de desenvolvimento rural e do trabalho com a juventude.

•

Na Colômbia, prosseguimos o primeiro projeto do Instituto na América Latina, na procura
de estabilizar e apoiar o desenvolvimento de uma região onde até há pouco havia a maior
intensidade de ações militares e de guerrilha.

•

Na Guiné-Bissau, mantivemo-nos como organização de referência no domínio da saúde
materno-infantil, desenvolvendo ações em todo o país. Continuámos também a apoiar a
valorização patrimonial e cultural no arquipélago dos Bijagós e iniciámos um novo projeto no
domínio do apoio a coletivos de cidadãos organizados.

•

Em São Tomé e Príncipe, prosseguimos a intervenção na área da saúde, com apoio clínico
via telemedicina e de missões de especialistas portugueses e começámos um novo projeto
de governação alimentar. Na área da Educação, o fim do projeto de apoio à consolidação
do ensino secundário foi contrabalançado com o início de um novo programa de apoio
integrado não só ao ensino secundário, como também ao ensino superior, com componentes
de formação de professores em todo o país e de lecionação da língua portuguesa e da
matemática no Príncipe. Este projeto conta, para o efeito, com a assistência técnica das
Universidades de Aveiro e Évora, e a parceria da Universidade de São Tomé e Príncipe.

•

Em Cabo Verde, preparámos um projeto de âmbito nacional na área da inclusão de crianças
e jovens com deficiências neurológicas, a iniciar no primeiro semestre de 2020, e finalizámos
os dois projetos de apoio ao investimento no turismo de base comunitária na Ilha do Maio.

•

Em Angola, participámos num projeto de assistência técnica agrícola nas províncias de
Huambo, Bié e Malange, com o objetivo de melhorar as cadeias de valor dos principais
produtos agroalimentares locais.

•
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Em Moçambique, preparámos as candidaturas a dois projetos em parceria, um no domínio
da promoção do emprego e participação cívica dos jovens, e outro na área da saúde.
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Em 2019, nos domínios da Cidadania Global,
da Cooperação Intermunicipal, dos Estudos
Estratégicos e do Desenvolvimento e da
Comunicação e Informação, incrementámos a
ação do Instituto, principalmente em Portugal
e junto a novos parceiros.
Na Cidadania Global, as prioridades de
atuação da área foram concentradas nos
domínios das migrações e dos ODS e o
público-alvo essencial foi a juventude. 2019
foi um ano de consolidação do trabalho
desenvolvido e das parcerias estabelecidas,
além de terem sido apresentadas
candidaturas a financiamento europeu
e de outras fontes, com os frutos deste
trabalho a surgir em 2020, ano em que está
prevista a decisão de aprovação dos projetos
apresentados.
Na Cooperação Intermunicipal, continuámos
a atuar no quadro da parceria com a
Rede Intermunicipal de Cooperação
para o Desenvolvimento, reforçando a
capacidade específica dos municípios
na área da localização dos ODS, bem
como a implementação de campanhas de
sensibilização em prol dos mesmos.
Nos Estudos Estratégicos e do Desenvolvimento
prosseguimos as atividades de publicação,
formação e de parcerias, designadamente com
o Clube de Lisboa. Há a referenciar que fomos
parceiros na realização da 1.ª Conferência

sobre Fragilidade dos Estados. Prosseguimos
a atividade de realização de atividades de
formação e palestras em colaboração com
entidades académicas, com destaque ao
ISCTE-IUL e com entidades da área de defesa e
segurança, com realce ao Instituto Universitário
Militar e ao Instituto de Defesa Nacional.
Concluindo, reforçámos em 2019 o
posicionamento de referência do IMVF em
várias das áreas temáticas de intervenção,
ampliando igualmente a nossa ação a nível
geográfico.
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Administração Executiva Geral
No que concerne à administração executiva geral do IMVF, o Conselho Executivo, no seu
primeiro ano de mandato, reestruturou o seu organigrama de modo a integrar a Direção de
“Novas Parcerias e Comunicação”, a qual tem como objetivo promover o crescimento do
IMVF, na perspetiva da prospeção de novos países de intervenção em projetos de Cooperação
e Desenvolvimento, novos instrumentos de financiamento, bem como a procura de novas
entidades parceiras como financiadores e/ou cofinanciadores.
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Uma vez concluído o ano de 2019, foram apurados quais os resultados obtidos globalmente
por toda a Equipa do IMVF Sede, bem como, pelas várias unidades orgânicas que compõem a
estrutura do Instituto.
Em síntese, os resultados agregados obtidos, em 31.12.2019, podem ser analisados da seguinte
forma:

Estatísticas: Concretização de Objetivos e Resultados

Com efeito, no ano de 2019, são de destacar as seguintes iniciativas/ações:
•

No âmbito da nova Direção, a rede de parceiras e projetos alargou-se. No que se refere a novas
parcerias há que destacar a estabelecida entre o IMVF e a Chatham House (The Royal Institute
of International Affairs), no Reino Unido, um dos mais prestigiados think-tanks mundiais. A
apresentação de uma comunicação conjunta no 1º Seminário “The Atlantic Center for Defense
Capacity-Building”, organizado pelo Ministério da Defesa, sobre a “Segurança no Golfo da
Guiné”, é um dos exemplos do trabalho conjunto que iniciámos em 2019.

Nº Objs

Peso

Amplamento Superado

12

34%

Superado

5

14%

Concretizado

16

46%

Em Execução

2

6%

Não Executado

0

0%

De referir alguns outros exemplos, como o trabalho com a Organização Internacional do
Trabalho e o Banco Mundial.
•

No âmbito do Objetivo Estratégico do IMVF: “Rentabilização do Património Próprio do
IMVF” foram arrendadas todas as frações do edifício sede do IMVF que tinham sido alvo de
remodelação total em 2018, permitindo assim obter em 2020 um acréscimo de rendimentos,
essencial para compensar as reduções significativas registadas em juros bancários.

Adicionalmente, no âmbito do Plano de Atividades para 2019, aprovado em outubro 2018, foi
delineada a implementação de um conjunto de atividades e iniciativas em vários domínios,
com base nas propostas apresentadas pelas próprias unidades orgânicas, e que, pelas suas
características mais facilmente mensuráveis, foram objeto de acompanhamento e controlo
específico ao longo do ano, no âmbito do “Sistema de Controlo de Objetivos e Resultados do IMVF”.

Total 35

100%

Não Executado

Em Execução

Concretizado

Superado

Amplamento Superado
0%

14

5%

10%

15%

20%

25% 30%

35%

40%

45% 50%
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Em suma, finda a análise dos resultados agregados em causa, cabe sublinhar que foram
concretizados, superados ou até mesmo amplamente superados 94% dos objetivos que a Equipa
se propôs atingir. Com efeito, dos 35 objetivos operacionais considerados, tão somente dois
ainda se encontravam em curso.
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De igual modo, terminou ainda um projeto importante na área do Desenvolvimento Rural,
o “UE-ACTIVA”, na Guiné-Bissau, no valor global de cerca de 4.400 m€.
É ainda de realçar o início do projeto “PAISE-STP”, em São Tomé e Príncipe, no qual a Associação
Marquês de Valle Flôr (AMVF) é líder, tendo o IMVF como parceiro.

Por fim, é com manifesta satisfação que este Conselho Executivo salienta que 49% dos objetivos
propostos foram superados ou até mesmo amplamente superados.

De um ponto de vista macro, apresenta-se um
crescimento de 50% no valor dos projetos em
carteira:

No entanto, o montante total executado em
2019 foi de 6.628 m€, cerca de 8% acima do
valor registado em 2018:

Valor projs. (m€)

Execução projs. (m€)

35 000

32 978
30 000

7 000
6 500

+ 50%

+ 8%

6 628

6 169

6 000
25 000

5 500

22 179

Sustentabilidade Financeira,
um Irrenunciável Objetivo Estratégico a Preservar
No que respeita à análise financeira referente ao ano de 2019, esta é marcada pelo início de
dois projetos importantes: “Bulding a Future - Make it in The Gambia”, na área das Migrações, na
Gâmbia, no valor global de 5.000 m€, e o “Ianda Guiné! Djuntu”, na área da Sociedade Civil, na
Guiné-Bissau, no valor global de 9.200 m€
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5 000

20 000

4 500
15 000
Projetos em curso

4 000

2018

2019

Projetos em curso

2018

2019
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Relativamente ao financiamento dos projetos executados pelo IMVF, esta foi a evolução por tipo de
financiador:

Financiamento (m€)

Cabe ainda destacar o atraso importante no arranque dos dois novos projetos antes referidos,
tendo ficado a sua execução abaixo orçamentado. Este atraso resultou num reconhecimento dos
rendimentos associados às Despesas Administrativas inferior ao esperado.
Tal como no ano anterior, foi reforçada a provisão no âmbito da aplicação do Método da
Equivalência Patrimonial relativa à participação de 100% que o IMVF detém na Valle Flor
Consulting, Lda., constituída em março de 2017.

6 000
5 000

Deste modo, o Instituto obteve, assim, um Resultado Líquido negativo do exercício de € 79.637,83.
Com efeito, propõe-se que este Resultado Líquido seja transferido para a conta de Resultados
Transitados.

4 000
3 000

Relativamente à situação patrimonial, espelhada no Balanço, não existem alterações significativas,
com exceção das mencionadas anteriormente, nomeadamente o aumento de responsabilidades
futuras em consequência dos projetos iniciados.

12 000
1 000
0
UE

Estado PT
2018

Outros

2019

Com efeito, regista-se um importante aumento por parte da União Europeia em cerca de 12% sobretudo como
resultado do início dos projetos “Ianda Guiné! Djuntu” e “Bulding a Future - Make it in The Gambia” , e uma acentuada
redução do Estado português, nomeadamente pelo Camões, I.P. , em cerca de 24%, como consequência do término
do projeto “ACES-STP”, em São Tomé e Príncipe.

No respeitante à administração de recursos humanos, prosseguiu-se o caminho da promoção
de um quadro de melhoria da eficiência, da produtividade e da otimização dos processos de
coordenação interna, em prol do cumprimento da nobre missão do IMVF.
O Conselho Executivo não quer deixar passar a ocasião, sem agradecer e realçar o elevado nível de
competência, dedicação e espírito de missão da generalidade dos colaboradores desta Instituição,
sem o qual não teria sido possível atingir as metas já alcançadas, e principalmente, mediante o
qual, muitas mais serão no futuro granjeadas.

Relativamente aos resultados financeiros, verifica-se uma estabilidade nos subsídios reconhecidos na
Demonstração dos Resultados, cifrando-se em cerca de 6.500 m€.
De referir também que, no ano de 2019 existiu um incremento das Prestações de Serviços, nomeadamente pela
refaturação à AMVF dos custos com Pessoal envolvido no projeto Saúde para Todos, gerido por esta, bem como
pela faturação dos serviços associados ao projeto “MOSAP II”. O total desta rúbrica ascendeu a cerca de 244 m€.
Globalmente, os custos registam um aumento em cerca de 6%, consequência do investimento na prospeção
de novos mercados e novos financiadores, bem como pelo reforço da estrutura de pessoal para fazer face aos
novos projetos iniciados.
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Ahmed Zaky

Carolina Quina

Jorge Morais

Administrador Executivo
e Direção de Projetos

Administradora Executiva e Direção
de Novas Parcerias e Comunicação

Administrador Executivo e Direção
Administrativa e Financeira
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O IMVF
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Como Trabalhamos
Temos como preocupação prosseguir boas práticas e fortalecer institucional e individualmente as
comunidades e entidades públicas e da sociedade civil onde operamos, no respeito pelos valores da
solidariedade, da igualdade de género, da sustentabilidade, do rigor e da transparência. A estreita colaboração
com os nossos parceiros do desenvolvimento e o empenho e motivação de uma rede de cerca de 250
colaboradores, mais de 90% a trabalhar no terreno, têm garantido a qualidade e a relevância da nossa ação.

O que Fazemos

IMVF
Instituto Marquês de Valle Flôr

Contribuímos ativamente para o desenvolvimento sustentável e para a dignidade humana através da
elaboração, concretização e colaboração em projetos e atividades em diversas áreas.

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

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

22
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Onde Estamos

Portugal
Saúde
29%

550 m€

Educação
71%

Desenvolvimento Rural
e Segurança Alimentar

Gâmbia

Sociedade Civil
5000 m€

Cabo Verde

Guiné-Bissau
Migrações, Pós-conflito
e Ação Humanitária

100%
36%

1500 m€

Colômbia

26.000 m€ 42%

44%

Ambiente e Sustentabilidade

22%

56%

Cultura e Património

Angola
Autarquias e Poder Local

4500 m€
460 m€

100%

São Tomé
e Príncipe

Cidadania Global
100%

Estudos Estratégicos
e do Desenvolvimento

8%

7900 m€
43%

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

24

49%

O IMVF é parceiro do projeto “Saúde para Todos – Rumo à Sustentabilidade” – representado na área da Saúde
em São Tomé e Príncipe – implementado pela Associação Marquês de Valle Flôr (AMVF).
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A Nossa Ação
em 2019
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Área de Intervenção Saúde

Testemunhos

Saúde
Esta é uma área de intervenção
prioritária do IMVF, dada a centralidade
da saúde no desenvolvimento e na
qualidade de vida das populações.
A nossa ação é feita em sintonia
com entidades públicas, em ações
estruturadas e sustentáveis, com realce
à saúde materno e infantil e com apoio
de meios inovadores da telemedicina.
Os beneficiários diretos e indiretos dos
nossos projetos ultrapassaram já os 4
milhões de pessoas em diversos países,
com realce a São Tomé e Príncipe,
Guiné-Bissau e Angola.

João Vieira de Almeida
médico que integra as missões de
Otorrinolaringologia do Saúde para
Todos

Jess Rodrigues
Saúde para Todos - Rumo à Sustentabilidade

médico que integra a equipa clínica
do PIMI II no Hospital Regional de
Canchungo

“A primeira vez que vim a São Tomé e Príncipe foi há 8 anos,
e quando cheguei não fazia ideia daquilo que ia encontrar.
Este trabalho revelou-se uma experiência inesquecível que
vivo intensamente durante a semana da missão. Sinto que
verdadeiramente ajudo com a minha humilde contribuição a fazer a
diferença, ajudando este povo que sinto praticamente como irmão,
quer na língua, quer na forma como nos recebe. O projeto [Saúde
para Todos – Rumo à Sustentabilidade] é excelente, é uma forma
de ajudarmos a melhorar as condições de saúde que este povo
tanto necessita, tendo em conta as debilidades ao nível do serviço
nacional de saúde e ajudarmos a mitigar o sofrimento que estas
pessoas sentem. A minha entrega é total quando estou em missão,
procuro dar o meu melhor, ajudar os são-tomenses e é com muita
alegria e satisfação que vejo que os são-tomenses nos acolhem de
braços abertos e isso para mim é tudo, ajudar a fazer a diferença.”

“Beneficiei de várias formações, nomeadamente em Cuidados
Obstétricos Neonatais de Urgência (CONU) e Cirurgia Obstétrica
(Prática de Cesariana) e, recentemente, fiz também a formação
em Ecografia Obstétrica. Ao longo do tempo cheguei à conclusão
de que o PIMI tem feito muitas coisas pelo meu país, pela minha
instituição e por mim próprio enquanto profissional de saúde.
Melhorei bastante com as formações e capacitações de que
beneficiei. Acredito que vamos continuar a melhorar os indicadores
da saúde materna e da saúde infantil, que é a preocupação do
PIMI e do Governo, neste caso diminuindo a taxa de mortalidade
materno-infantil”.

PIMI II

28

29

IMVF Relatório Anual 2019

Área de Intervenção Saúde

JAN 2017 – DEZ 2020

Objetivos
Geral: contribuir para o acesso universal da população de São Tomé e Príncipe a
cuidados de saúde de qualidade.
Específico: promover a melhoria, a autonomização e a progressiva sustentabilidade da
prestação de cuidados de saúde preventivos, primários e especializados.
Beneficiários
A totalidade da população são-tomense, cerca de 187.356 habitantes, enquanto
utilizadores do Serviço Nacional de Saúde; profissionais do Serviço Nacional de Saúde
(60 médicos e 348 enfermeiros), a beneficiar das ações de formação no país, no
decorrer das missões de especialidade e de Telemedicina; e 4 médicos a beneficiar de
formação de longa duração em Portugal (3 anos); 1 técnico em Imagiologia, 1 técnico
de manutenção de equipamentos e 1 técnico de estatística e informação sanitária a
beneficiar de formação de curta duração em Portugal (6 meses).
Orçamento
3.880.000 €
Cofinanciamento
Camões, I.P. e Direção Geral de Saúde de Portugal (DGS)

SÃO TOMÉ
E PRINCÍPE

Saúde para Todos - Rumo à Sustentabilidade*

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

* O IMVF é parceiro do projeto “Saúde para Todos – Rumo à Sustentabilidade implementado pela AMVF
30

31

IMVF Relatório Anual 2019

Área de Intervenção Saúde

Atividades em 2019
•

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

•

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

•

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

•

Realização da 7.º edição das Jornadas Luso São-Tomenses de Otorrinolaringologia;

•

Criação e equipamento de uma Unidade de Oftalmologia na Região Autónoma do Príncipe;

•

Reabilitação de um espaço destinado à instalação de um Serviço de Dermatologia no Hospital
Dr. Ayres de Menezes;

Factos e Números

•

Apoio à elaboração de um Manual para Surdos em São Tomé e Príncipe: “Na Escola da Rosa e do
Tomé”;

124 missões de curta duração de 13 especialidades
médicas

•

Continuação da formação médica de longa duração (3 anos) em Portugal de 4 quadros clínicos
são-tomenses nas especialidades de Oftalmologia, Gastroenterologia, Imagiologia e Ginecologia e
Obstetrícia;

•

Conclusão da formação de curta duração (6 meses) em Portugal de 3 profissionais são-tomenses
em Imagiologia, Manutenção de Equipamentos Médicos e Estatística e Informação Sanitária;

•

Acompanhamento do processo para a realização de 1 estágio técnico (6 meses) de curta duração
em Portugal;

•

Aquisição e disponibilização de medicamentos, equipamentos, materiais médico-cirúrgicos e
consumíveis médicos e reagentes para utilização no âmbito das missões de especialidade no
Hospital Dr. Ayres de Menezes e para apoio à rede de prestação de cuidados primários nos distritos;

•

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.

6 missões de curta duração de Assistência
Técnica na área da Electromedicina
2 missões de curta duração na área da
Administração Hospitalar
+ de 4.800 consultas de especialidade no âmbito
das missões de curta duração
+ de 500 intervenções cirúrgicas no âmbito das
missões de curta duração
+ de 28.000 exames complementares de
diagnóstico
+ de 900 sessões clínicas via Telemedicina
+ de 80 rastreios oftalmológicos na Região
Autónoma do Príncipe
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Área de Intervenção Saúde

JUN 2017 – MAI 2021

Objetivos
Geral: contribuir para a redução das mortalidades materna, neonatal e infantojuvenil
na Guiné-Bissau e, em particular, para o alcance das metas traçadas nos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS).
Específico: assegurar um melhor acesso a cuidados de saúde de qualidade a
mulheres grávidas e puérperas (até 45 dias após o parto) e crianças até aos 5 anos na
Guiné-Bissau.
Beneficiários
Diretos: 319.771 crianças até 5 anos de idade, 413.821 mulheres em idade fértil
enquanto utentes do Serviço Nacional de Saúde e 1200 profissionais de saúde das
132 estruturas de saúde do país.
Indiretos: a totalidade da população da Guiné-Bissau (1.881.005 habitantes).
Orçamento
11.000.000 € *
Cofinanciamento
União Europeia e Camões, I.P

GUINÉ-BISSAU

PIMI II - Programa Integrado para a Redução
da Mortalidade Materna e Infantil: Componente
de Reforço da Disponibilidade e Qualidade dos Cuidados
de Saúde Materno-Infantis na Guiné-Bissau

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

*Valor consolidado dos 3 contratos atualmente em vigor que compõem este programa.
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Área de Intervenção Saúde

Atividades em 2019
•

Aquisição, operacionalização da cadeia logística, programação e realização das distribuições
de medicamentos e outros consumíveis médicos nas 132 estruturas de saúde abrangidas,
conforme previsto pela Grelha de Gratuitidade PIMI;

•

Atualização e implementação do Instrumento de Quantificação das Necessidades de
Medicamentos para aferição e atualização do stock-base das 132 estruturas de saúde
abrangidas;

•

Atribuição de prémios trimestrais com base no desempenho aos profissionais de saúde
materna e infantil afetos às diversas estruturas de saúde do país;

Factos e Números

•

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

132 estruturas de saúde abrangidas nas 11
regiões sanitárias da Guiné-Bissau

•

Realização da formação especializada em Anestesia Obstétrica;

•

Realização do último ciclo de formação em Cuidados Obstetrícios e Neonatais de Urgência
(CONU) e em Ecografia Obstétrica;

57 tipos de medicamentos e 61 consumíveis
médicos essenciais adquiridos, conservados num
armazém com 400 m2 em Bissau e distribuídos
para as 132 estruturas de saúde do país

•
•

Conclusão da formação especializada em Prática de Cesariana;

+ de 1200 profissionais de saúde materna e
infantil a beneficiarem de capacitação em serviço
e de prémios trimestrais de desempenho

•

Realização de reabilitações e pequenas manutenções infraestruturais nos Hospitais
Regionais de Mansoa e Canchungo;

•

Organização e realização de uma Campanha Nacional de Doação de Sangue, em janeiro, nas
estruturas de saúde de referência onde estão localizados os 12 bancos de sangue do país;

142 técnicos de saúde a beneficiar de formação
em Cuidados Obstetrícios e Neonatais de
Urgência

•

Realização de uma formação para atualização de conhecimentos em Imunoterapia
Transfusional dirigida aos técnicos de laboratório das estruturas de saúde com bancos de
sangue;

8 médicos bissau-guineenses a beneficiar de
formação em Ecografia Obstétrica

•

Apoio à entrada em funcionamento do bloco operatório de Bubaque, na Região dos Bijagós.

8 médicos bissau-guineenses a beneficiar de
formação em Prática de Cesariana
12 técnicos de saúde bissau-guineenses a
beneficiar de formação em Prática de Anestesia
366 dadores inscritos e 219 bolsas de sangue
recolhidas na Campanha Nacional de Doação de
Sangue
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Área de Intervenção Educação

Testemunhos

Educação

Ilvécio Ramos
supervisor de Matemática
do Ensino Secundário

A nossa intervenção reflete o
compromisso com um processo
de desenvolvimento que respeita
a concertação com as autoridades
nacionais e que promove
competências locais, pessoais e das
instituições. A ação de maior relevo
nesta área tem decorrido em São
Tomé e Príncipe, onde as ações se
concentram no apoio às entidades
públicas que tutelam a educação e
abrangem, nos últimos anos, cerca
de 4 centenas de professores e
outros profissionais da educação e,
indiretamente, perto de 20 mil alunos.

Ana Costa Freitas
reitora da Universidade de Évora,
entidade parceira do PAISE-STP

ACES-STP
PAISE-STP

Carlos Tiny
chefe de gabinete da Ministra da
Educação e do Ensino Superior de
São Tomé e Príncipe

38

“O ACES-STP visou, entre outras atividades, definir aprendizagens
essenciais nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, isto
é, definir o que se pretende como competência dos alunos à saída do
1º ciclo (9.ª classe) e do 2º ciclo (12.ª classe) do Ensino Secundário
em São Tomé e Príncipe. Na qualidade de supervisor da disciplina
de Matemática do Ensino Secundário, fui convidado a integrar
uma equipa de trabalho, tendo participado em todas as atividades
relacionadas com a definição das aprendizagens essenciais na
Matemática. A equipa apropriou-se do currículo do secundário para
definir o que se pretendia dos alunos nacionais, tendo em atenção
as novas tecnologias e o que tem sido a realidade no ensino noutras
paragens, como por exemplo, em Portugal.”

“Todas as ações que conduzem ao aumento da educação nos
diferentes países são fundamentais para o desenvolvimento
de um país, pois sem educação nenhum país se desenvolve
harmoniosamente. Por isso, darmos este passo, em que o IMVF e
duas universidades portuguesas se combinaram para melhorar as
condições e a formação de docentes, de professores e de pessoal
não docente nas instituições de ensino em São Tomé e Príncipe,
do secundário ao ensino superior, acho que é importante. E, por
outro lado, a educação não é estática, portanto, não havendo nada
finalizado, é um processo sempre em funcionamento.”

“Este projeto [PAISE-STP] vem complementar os ensejos de São
Tomé e Príncipe, nomeadamente deste Governo, que aposta na
Educação como a base para o desenvolvimento da sociedade. Este
projeto dá continuidade a outros dois que tiveram lugar no país,
o Escola + e o ACES, que foram mais virados para a preparação
de professores, currículos, etc. O atual projeto estende-se à
universidade, portanto teremos os nossos académicos mais
bem preparados para exercerem as suas funções e, logicamente,
professores bem preparados para continuarem a instruir e a educar
a nossa população.”
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Área de Intervenção Educação

DEZ 2017 – MAR 2019

Objetivos
Geral: contribuir para a melhoria da qualidade do ensino secundário em São Tomé e
Príncipe.
Específico: apoiar o Ministério da Educação, Cultura, Ciência e Comunicação
(MECCC) na área da administração escolar e na definição de estrutura de formação
contínua e em exercício.
Beneficiários
Diretos: dirigentes e técnicos dos serviços centrais e distritais do MECCC, gestores
escolares, professores e alunos do ensino secundário.
Orçamento
453.475 €
Financiamento
Camões, I.P.
Parceiro
Ministério da Educação, Cultura, Ciência e Comunicação de São Tomé e Príncipe
(MECCC)

SÃO TOMÉ
E PRINCÍPE
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ACES-STP
Apoio à Consolidação do Ensino Secundário em
São Tomé e Príncipe
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Área de Intervenção Educação

Atividades Globais
•

Revisão e elaboração de documentos orientadores de referência para a gestão escolar;

•

Planeamento e organização de uma formação em gestão e administração escolar, através de
formação em exercício (50h) de formadores;

•

Apoio à reorganização dos serviços administrativos (secretarias) das escolas através da elaboração
do “Manual de Procedimentos Administrativos e Funcionalidades do Sistema Integrado de Gestão
de Escolas (SIGE)”;

•

Apoio à elaboração de instrumentos e procedimentos para a monitorização da implementação dos
planos estratégicos das escolas;

•

Criação, organização e capacitação de uma estrutura de coordenação da Formação Contínua e em
Exercício (FCE) e elaboração de proposta de despacho sobre o Gabinete de Formação Contínua e em
Exercício (GFCE);

•

Elaboração de uma proposta de regulamento interno para o GFCE e outra documentação necessária
ao funcionamento do Gabinete e da FCE;

•

Criação de um mecanismo de diagnóstico de necessidades de formação;

•

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

•

Apoio à elaboração de plano de intervenção para a melhoria das competências dos alunos em
Língua Portuguesa e Matemática.

Factos e Números
4 documentos orientadores para a administração
e gestão escolar revistos e/ou elaborados
21 formadores formados em gestão e
administração escolar
1 Gabinete de Formação Contínua e em Exercício
(GFCE) criado
3 técnicos do GFCE capacitados
4 professoras agentes de cooperação a lecionar
na Região Autónoma do Príncipe
222 alunos com ensino da Língua portuguesa e
Matemática melhorado
20 professores de Língua Portuguesa e
Matemática da Região Autónoma do Príncipe
apoiados na sua prática letiva
1 plano de intervenção sobre a melhoria das
competências dos alunos em Língua Portuguesa
e Matemática elaborado
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Área de Intervenção Educação

NOV 2019 – SET 2022

Objetivos
Geral: contribuir para a melhoria do sistema educativo de São Tomé e Príncipe.
Específico: contribuir para o aumento das competências e da qualificação
profissional do corpo docente do ensino secundário; promover o desenvolvimento
de capacidades institucionais da Universidade de São Tomé e Príncipe (USTP) e do
Ministério da Educação e do Ensino Superior (MEES); e contribuir para a melhoria do
funcionamento do sistema educativo, em particular no que concerne ao domínio da
gestão e administração escolar.
Beneficiários
Diretos: dirigentes e técnicos dos serviços centrais do MEES; supervisores
pedagógicos; delegados de disciplina; gestores escolares; inspetores de educação;
professores do ensino secundário; docentes da USTP envolvidos nos cursos de
formação inicial de professores; USTP; Gabinete de Formação Contínua e em Exercício
(GFCE); Direção do Ensino Secundário e Técnico Profissional (DESTP); Direção de
Planeamento e Inovação Educativa (DPIE) e Inspeção Geral de Educação (IGE).
Indiretos: alunos dos cursos de formação inicial de professores do ensino secundário
e alunos do ensino secundário (da 7.ª à 12.ª classe) de São Tomé e Príncipe.

SÃO TOMÉ
E PRINCÍPE

PAISE-STP
Programa de Apoio Integrado ao Setor Educativo de São
Tomé e Príncipe

Orçamento
2.940.700 €
Financiamento
Camões, I.P.
Parceiros
Ministério da Educação e Ensino Superior de São Tomé e Príncipe (MESS), Associação
Marquês de Valle Flôr (AMVF), Universidade de São Tomé e Príncipe, Universidade de
Aveiro e Universidade de Évora
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Área de Intervenção Educação

Atividades em 2019
•

Seleção dos professores cooperantes para prestar apoio à lecionação em São Tomé e na Região
Autónoma do Príncipe;

•

Início das reuniões com os parceiros para planificação das atividades;

•

Início da aquisição de equipamentos e viaturas;

•

Início da preparação da identidade gráfica do projeto.

Factos e Números
1 equipa de coordenação constituída
por 3 elementos
6 professores cooperantes selecionados
para apoiar a lecionação em São Tomé
4 professores cooperantes selecionados
para apoiar a lecionação na Região Autónoma
do Príncipe

46

47

IMVF Relatório Anual 2019

Área de Intervenção Desenvolvimento Rural e Seg. Alimentar

Testemunhos

Desenvolvimento Rural
e Segurança Alimentar
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
nossa ação privilegia o reforço de
associações locais, na produção e no
comércio, bem como promove redes
de segurança e soberania alimentar e
o planeamento agrícola regional. Nos
últimos anos, as ações de capacitação
técnica, formação, produção e criação
de microempresas têm abrangido,
direta e indiretamente, cerca de 500
mil pessoas, principalmente no Brasil e
na Guiné-Bissau.

Binaté Nancassa,
orizicultor da ilha de Komo, região
de Tombali, Guiné-Bissau

Maria de Fátima Silva,
presidente da Associação das
Mulheres Agricultoras Unidas
(AMAGRU)

UE-ACTIVA
Etikapun N’Ha
Ianda Guiné! Galinhas
PAS - Políticas Agroalimentares Sustentáveis
Value Chain Service Provider
For Investment Feasibility
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Óscar Mateus
perito veterinário do projeto
Ianda Guiné! Galinhas!

“A subida da água do mar tem-nos criado dificuldades, mas este ano, até ao
momento, não temos esse problema. Fizemos uma boa colheita, conseguimos
o arroz, porque aqui não vivemos de outra coisa senão arroz, não temos matas
para outros cultivos. Não é possível viver aqui sem trabalhar em orizicultura
porque não há nada, nem cajueiros temos, só bolanhas. Se não fosse a bolanha,
não conseguia sustentar toda a minha família, e é deste trabalho que sai o
dinheiro para pagar a escola, para comprar roupa, porque não tenho outro
recurso para o sustento da minha família. O UE-ACTIVA tem uma grande
importância, se não fosse este projeto não íamos conseguir trabalhar. Com
os tubos que nos deram conseguimos fechar muito cedo as nossas bolanhas,
impedindo a entrada de água salgada.”
“Sou agricultora há cerca de 30 anos, tenho duas parcelas de terra de 3
hectares, sou mãe de 5 filhos e tenho um conhecimento vasto em agricultura.
Estou emocionada porque a associação existe desde 2014 e tenho procurado
apoio por todo o lado e não foi fácil termos um projeto que beneficiasse a
AMAGRU. Esta iniciativa [diagnóstico de microiniciativas agroalimentares
do PAS – Políticas Agroalimentares Sustentáveis] é de louvar, e vamos
corresponder, porque as mulheres rurais são capazes e não desanimam com
trabalho, estão sempre prontas para trabalhar. Gostaria de sugerir apoio para a
área da agropecuária, nomeadamente, ao nível da criação de porcos e galinhas
e na transformação de produtos, bem como acesso a formações para melhor
trabalhar e não deixar o negócio cair.”
“O trabalho desenvolvido ao longo dos últimos meses no Ianda Guiné! Galinhas
permitiu-me não só identificar algumas problemáticas no que se refere à criação
de aves, como também contribuir para a formação de técnicos locais para
acompanhamento dos produtores familiares e das comunidades, criar novas
fórmulas para alimentação das aves utilizando um melhor aproveitamento
de matérias primas locais, desenvolver uma rede de serviços veterinários
melhorada que possibilite o acesso de serviços de saúde e medicamentos a
um maior número de comunidades. Poder integrar a equipa deste projeto tem
sido uma experiência única, pois permitiu-me alargar horizontes, conhecer
novas tradições e culturas, maneiras diferentes de ver e resolver os desafios
do dia a dia, a interação com as comunidades rurais, bem como o intercâmbio
de conhecimento entre pessoas de diversos países e áreas de conhecimento
diferentes, enriquecendo assim a forma de olhar o mundo.”
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Área de Intervenção Desenvolvimento Rural e Seg. Alimentar

JUL 2015 – JUN 2019
Bafatá, Tombali e Quinara

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.
Beneficiários
Diretos: organizações de produtores e outros atores-chave das cadeias de valor e
circuitos comerciais estratégicos dinamizados; comunidades e/ou organizações
de produtores beneficiárias das infraestruturas reabilitadas e/ou construídas
capacitadas para a sua gestão sustentável; Organizações da Sociedade Civil (OSC)
das regiões-alvo beneficiárias de tutoria para a formulação de projetos; OSC
beneficiárias de apoio técnico e financeiro à implementação parcial dos Planos de
Desenvolvimento Agrícola Regionais (PDAR); OSC membros da Rede da Sociedade
Civil para a Soberania Alimentar e Nutricional na Guiné-Bissau (RESSAN-GB).
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).

UE-ACTIVA
Ações Comunitárias Territoriais Integradas de Valorização
Agrícola – Eixo 1: Governação Territorial
GUINÉ-BISSAU

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)
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Área de Intervenção Desenvolvimento Rural e Seg. Alimentar

Atividades Globais
•

Elaboração e aprovação do Plano Estratégico e de Comunicação da RESSAN-GB (2016-2020);

•

Elaboração dos Planos de Desenvolvimento Agrícola Regionais (PDAR) e respetivos Planos
Operacionais, com base num zonamento agroecológico e em diagnósticos estratégicos e
agroeconómicos;

Factos e Números

•

Atribuição de subvenções a Organizações da Sociedade Civil (OSC) para implementação dos PDAR
nas áreas da reabilitação de bolanhas, horticultura e produção de óleo de palma;

3 diagnósticos estratégicos, 1 diagnóstico
agroeconómico e 1 zonamento agroecológico
elaborados e implementados

•

Construção de diferentes tipos de infraestruturas (mercados, loja comunitária, rampas e pontes);

•

Criação de grupos de poupança e crédito rotativo, atribuição de crédito para a criação de negócios
e elaboração de planos de negócios;

•

Participação nos principais espaços de advocacia da Segurança Alimentar e Nutricional (Conselho
de Segurança Alimentar e Nutricional da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa – CONSANCPLP e Movimento SUN – Scaling Up-Nutrition);

•

Realização de encontros de coordenação para apoiar o trabalho das autoridades locais, das
Direções Regionais de Agricultura e dos Gabinetes Regionais do Plano;

•

Elaboração e implementação de um programa pedagógico e realização de 3 intercâmbios nacionais
e internacionais (Cabo Verde e Guiné-Conacri), com vista ao fortalecimento dos membros da
RESSAN-GB;

•

•

Realização, em parceria, de um encontro nacional para análise e contributos para a validação das
Diretrizes da Agricultura Familiar e Campesina dos países da CPLP e de um encontro nacional de
reflexão e tomada de decisão sobre o Modelo de Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional
para a Guiné-Bissau, cuja proposta de Decreto foi aprovada pelo Governo em Conselho de Ministros
em 2017;
Realização de um estudo comparativo sobre leis e programas de Segurança Alimentar e
Nutricional nos países da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental - CEDEAO e
CPLP, nomeadamente, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Brasil, São Tomé e Príncipe e Senegal, com uma
apresentação e validação pública dos resultados em Bissau.

3 PDAR e respetivos Planos Operacionais
elaborados com a participação de 1.279 tabancas
das 3 regiões-alvo e validados pelo Ministério da
Agricultura
2 concursos para atribuição de subvenções, com
financiamento e apoio técnico personalizado a 10
Organizações
7.728 hectares de bolanhas reabilitados
5 mercados construídos
433 participantes membros da RESSAN-GB
capacitados através de formações e intercâmbios
31 grupos de poupança e crédito constituídos e
em funcionamento
15 unidades de transformação de óleo de palma
instaladas e em funcionamento
3 cadeias de valor (arroz, horticultura e óleo de
palma) apoiadas
11 infraestruturas de acesso a portos e centros de
produção construídas e/ou reabilitadas
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Área de Intervenção Desenvolvimento Rural e Seg. Alimentar

JUN 2016 – MAI 2020
Arquipélago dos Bijagós, Ilhas Urok (Formosa, Nago e Chediã)

Objetivos
Geral: contribuir para o desenvolvimento sustentável na Área Marinha Protegida
Comunitária (AMPC) de Urok.
Específico: promover a melhoria das condições socioeconómicas e contribuir para a
cogestão e a governação participativa dos recursos naturais e culturais.
Beneficiários
Diretos: 185 agregados familiares de agricultores; 114 mulheres horticultoras; 77
mulheres produtoras de sal solar; 163 pescadores residentes; 125 jovens produtores
locais/comerciantes de óleo de palma; 100 mulheres no pequeno comércio; 20 jovens
empreendedores; 300 alunos e 15 professores das escolas comunitárias de Urok; e
134 membros dos órgãos de gestão da AMPC.
Indiretos: autoridades administrativas locais e da região de Bolama-Bijagós, que
serão implicadas no processo de gestão participativa, e a população de Urok e do
arquipélago dos Bijagós, em particular os jovens.
Orçamento
932.302 €

Etikapun N’ha
Urok, Laboratório de Resiliência da Cultura Bijagó
GUINÉ-BISSAU
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Cofinanciamento
União Europeia e Camões, I.P.
Parceiro
Tiniguena – Esta Terra é Nossa!
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Área de Intervenção Desenvolvimento Rural e Seg. Alimentar

Atividades em 2019
•

Fornecimento de fatores de produção aos agricultores: utensílios de trabalho, material vegetal
como fruteiras, propágulos de batata-doce e sementes variadas de arroz, feijão, amendoim, milho,
mancarra bijagó e sementes hortícolas;

•

Produção de 196 plantas de pimentão, 235 de tomate, 240 de alface, 121 de beringela (djagatu), 2.837
de cebola, 62 de couve e 66 de feijão-congo (cajanus cajan) na horta escolar da tabanca de Abú;

•

Implementação de um programa de apoio e capacitação dirigido aos pescadores, coordenação e
apoio à fiscalização marítima, acesso a materiais de pesca, incluindo créditos em espécie (motores
de embarcações) e construção de uma loja de venda de materiais na tabanca de Acoco;

•

Atribuição, por parte do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, do Prémio Equador
2019 à Área Marinha Protegida Comunitária de Urok (AMPC) cujo funcionamento é apoiado pelo
projeto;

Factos e Números

•

Instalação de um sistema de rega solar com vista à redução do esforço das mulheres nessa tarefa;

124 agricultores alvo de assistência técnica para
produção agroecológica

•

Apoio a 35 horticultoras para instalação dos seus quintais produtivos, com uma produção média
por mulher de 45 kg de cebola e 30 kg de tomate;

•

Instalação de 22 pontos de recolha de lixo e realização de 5 ações de limpeza nas tabancas de Abu,
Ancandaque, Nago e Chediã;

•

Constituição de uma Brigada Ambiental Escolar nas escolas comunitárias de Abu, Chediã e Nago,
com 120 alunos e 5 professores que regularmente fazem a limpeza dos espaços públicos;

15 professores comunitários capacitados

•

Realização de 5 campanhas de sensibilização sobre saúde e saneamento difundidas via rádio;

3 escolas comunitárias construídas e/ou
reabilitadas

•

Realização de ações de formação em pedagogia e aplicação do plano curricular aos professores
que lecionam nas 7 escolas comunitárias de Urok (1.ª à 6.ª classe);

•

Operacionalização do sistema de consultas ambulatórias com a mobilização de um médico de
clínica geral que realizou 4 missões.

102 pescadores capacitados em técnicas de
pesca responsável
27 jovens e mulheres promoveram iniciativas
empreendedoras

21 fontes de água potável construídas e/ou
reabilitadas
22 pontos de recolha e tratamento de lixo não
reciclável instalados
1 centro de tecnologias de informação construído
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Área de Intervenção Desenvolvimento Rural e Seg. Alimentar

JAN 2019 – DEZ 2023
Bafatá, Biombo, Cacheu, Gabu, Oio, Setor Autónomo de Bissau

Objetivos
Geral: contribuir para a segurança alimentar e nutricional nas regiões alvo, na GuinéBissau, através do fornecimento de alimentos de fonte animal (frangos e ovos).
Específico: contribuir para a estruturação da fileira avícola na Guiné-Bissau,
promovendo oportunidades de desenvolvimento socioeconómico.
Beneficiários
Diretos: micro, pequenas e médias empresas locais de caráter comunitário ou
familiar; profissionais da área avícola (indivíduos, empresas e associações);
centros de produção de insumos e os seus associados (universidades, centros de
pesquisa, produtores agrícolas, etc.); técnicos das instituições estatais envolvidas; e
veterinários e paraveterinários.
Indiretos: a população das regiões-alvo da ação, em particular mulheres.
Orçamento
1.862.182 €
Financiamento
União Europeia

Ianda Guiné! Galinhas
GUINÉ-BISSAU
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Parceiros
Mani Tese, Asas do Socorro e Universidade de Turim
Entidade Associada
Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Bragança
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Área de Intervenção Desenvolvimento Rural e Seg. Alimentar

Atividades em 2019
•

Assistência técnica às empresas avícolas CEDAVES e Piu Piu Awara ao nível da saúde animal e do
maneio zootécnico, com indicação de sugestões de melhorias a implementar nos aviários;

•

Realização de uma ação de formação sobre a utilização responsável de fármacos, no dia 12 de
junho, dirigida a paraveterinários e animadores do projeto, com vista à preparação dos técnicos/
formandos para as campanhas de vacinação;

•

Realização de uma campanha de vacinação, entre agosto e setembro, nas regiões-alvo do projeto,
dirigida a produtores familiares;

•

Realização de uma formação em avicultura (módulo I) dirigida aos técnicos da Direção Geral de
Pecuária (DGP), no dia 25 de junho, que contou com 13 formandos, entre os quais quadros superiores
da DGP;

•

Planeamento do Curso Técnico-Profissional de Avicultura destinado a jovens empreendedores e a
criadores de galinhas que queiram criar o seu negócio ou desenvolver a sua produção;

•

Organização da exposição de fotografia “Damos asas ao Desenvolvimento: Cooperação
Agropecuária na Guiné-Bissau”, no dia 27 de fevereiro, na Escola Superior Agrária do Instituto
Politécnico de Bragança;

•

Apresentação do projeto no Fórum SKAN 2019 - Investigação, Desenvolvimento e Inovação, no dia
16 de outubro, na Fundação Calouste Gulbenkian.

Factos e Números
13 formandos da Direção Geral de Pecuária
participaram na formação em avicultura
1 campanha de vacinação envolvendo 155
produtores familiares (38% dos quais mulheres)
e abrangendo 4.356 aves (1.965 galinhas
poedeiras e 2.391 frangos de corte)
2 empresas avícolas sociais apoiadas com
assistência técnica
11 formandos na ação de formação sobre a
utilização responsável de fármacos
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Área de Intervenção Desenvolvimento Rural e Seg. Alimentar

JAN 2019 – DEZ 2021

Objetivos
Geral: contribuir para a boa governação multi-atores, para a segurança alimentar e
nutricional e para o desenvolvimento sustentável e inclusivo em São Tomé e Príncipe,
contribuindo ainda para a realização do Direito Humano à Alimentação e Nutrição
Adequadas (DHANA).
Específico: reforçar a participação da sociedade civil e as suas capacidades para
a discussão e monitorização da implementação de políticas públicas com impacto
no acesso e na gestão dos recursos naturais, redução da pobreza e da insegurança
alimentar e nutricional.
Beneficiários
Diretos: 30 dirigentes técnicos das organizações da sociedade civil; 20 dirigentes e
técnicos das cooperativas agrícolas e das organizações de agricultores familiares;
30 agricultores, pescadores artesanais e extrativistas (particularmente jovens e
mulheres); 46 dirigentes e quadros técnicos da administração pública nacional e da
Região Autónoma do Príncipe nos setores da segurança alimentar e nutricional; e
50.000 pessoas, maioritariamente jovens e mulheres pobres vivendo no meio rural.
Indiretos: a população de São Tomé e Príncipe, estimada em cerca de 190.000
habitantes.

SÃO TOMÉ
E PRINCÍPE

PAS – Políticas Agroalimentares Sustentáveis

Orçamento
666.667 €
Cofinanciamento
União Europeia e Camões, I.P.
Parceiros
Associação para a Cooperação e o Desenvolvimento (ACTUAR-ACD) e Associação
para o Desenvolvimento Agropecuário e Proteção do Ambiente (ADAPPA)
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Área de Intervenção Desenvolvimento Rural e Seg. Alimentar

Atividades em 2019
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•

Mapeamento de formadores para ações de formação e intercâmbio de conhecimentos sobre: i)
gestão de redes e advocacia política para o DHANA em São Tomé e Príncipe; ii) patrimonialização de
sistemas agrícolas sustentáveis; iii) direitos das mulheres rurais; iv) agroecologia;

•

Apoio à participação de um membro da Rede da Sociedade Civil para a Segurança Alimentar e
Nutricional de São Tomé e Príncipe (RESCSAN-STP) como orador no seminário internacional
“Sistemas Importantes do Património Agrícola Mundial e Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável: Caminhos para a cooperação”, no dia 19 de julho, em Idanha a Nova (Portugal);

•

Preparação de Termos de Referência e seleção de consultores para elaboração de recomendações
políticas sobre agroecologia e mecanismos de certificação participativa;

•

Análise da proposta de formulação de lei de rotulagem e inclusão de código de barras no sistema
de qualidade do país, em resposta ao pedido de apoio do Serviço Nacional da Propriedade Intelectual
e Qualidade de São Tomé e Príncipe (SENAPIQ-STP);

•

Início das obras e aquisição de equipamentos para o Centro de Recursos da RESCSAN-STP que
terá uma biblioteca, uma mediateca, um espaço com computadores com acesso à internet, um
centro de cópias e uma sala para eventos;

•

Apoio à organização e participação na III Reunião do Conselho de Segurança Alimentar e
Nutricional em São Tomé e Príncipe (CONSAN-STP), no dia 8 de setembro, em São Tomé;

•

Organização e apoio a reuniões de sensibilização junto de atores políticos relevantes nas áreas da
agricultura, do empreendedorismo, do turismo, do ambiente, do Programa Nacional de Alimentação e
Saúde Escolar (PNASE) de São Tomé e Príncipe;

•

Participação em reuniões bilaterais com organizações internacionais: Organização das Nações
Unidas para Alimentação e Agricultura, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e
União Europeia;

Factos e Números

•

Organização de uma sessão de diagnóstico participativo sobre microiniciativas piloto, no dia 20 de
novembro, no Centro Cultural Português de São Tomé;

42,5 m2 reabilitados para funcionamento do
Centro de Recursos da RESCSAN-STP

•

Preparação da identidade gráfica do projeto.

1 diagnóstico participativo realizado com vista
ao lançamento de microiniciativas na área da
horticultura e pecuária com 33 participantes
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Área de Intervenção Desenvolvimento Rural e Seg. Alimentar

MAR 2019 – MAR 2021
Províncias de Huambo, Malange e Bié

Objetivos
Promover a produtividade, produção e acesso ao mercado de 50.000 beneficiários
elegíveis, atualmente envolvidos na produção agrícola. Pretende ainda reabilitar
sistemas de irrigação e promover atividades de cadeias de valor de um conjunto de
culturas selecionadas. Também pretende promover a capacitação de 600 técnicos
das estruturas do Ministério da Agricultura e Floresta (MINAGRI).
Beneficiários
Diretos: 50.000 produtores agrícolas de 80 comunas (unidades administrativas) de
25 municípios das províncias do Huambo, Bié e Malange; 600 técnicos das estruturas
do Ministério da Agricultura e Florestas de Angola.
Indiretos: 175.000 produtores agrícolas.
Orçamento
460.474 € (Global: 2.484.309 €)
Financiamento
Banco Mundial e Instituto de Desenvolvimento Agrário do Ministério de Agricultura e
Florestas da República de Angola
Parceiros
CESO CI Internacional

Value Chain Service Provider For Investment Feasibility 1
ANGOLA

1
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Componente 2 do “Projeto de Agricultura Familiar e Comercialização” (MOSAP II)
67

IMVF Relatório Anual 2019

Área de Intervenção Desenvolvimento Rural e Seg. Alimentar

Atividades em 2019
•

Elaboração do relatório inicial sobre a implementação das atividades; revisão da legislação e
literatura nas áreas de intervenção do projeto; e recolha de informação sobre os beneficiários e as
associações;

•

Promoção de uma campanha de informação dirigida às administrações locais, Organizações Não
Governamentais e comunidades rurais sobre os programas de investimento previstos, de forma a
incentivar a submissão de candidaturas;

•

Apoio à gestão de áreas agrícolas irrigadas: identificação dos beneficiários de acordo com critérios
de seleção previamente definidos; caracterização das comunidades; e identificação dos usos e da
gestão das áreas agrícolas abrangidas;

•

Reforço de capacidades dos beneficiários do Instituto e da Estação de Desenvolvimento Agrário
(IDA/EDA), em cooperação com a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura
(FAO), em gestão de áreas agrícolas irrigadas;

•

Apoio às candidaturas das associações de agricultores através de formação em liderança
associativa e em elegibilidade de projetos;

•

Apoio regular e assistência técnica à produção agrícola;

•

Apoio à identificação das cadeias de valor estratégicas para os circuitos comerciais locais e aos
subprojetos para a sua otimização;

•
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Apoio à criação de parcerias sustentáveis entre associações de produtores, comerciantes e outros
potenciais parceiros;

•

Introdução de uma máquina manual para a colheita de mandioca, tecnologia inovadora no contexto
da agricultura familiar angolana;

•

Mapeamento, via drone, das parcelas a regar nas áreas agrícolas em construção;

•

Realização de uma formação em irrigação e fitossanidade dirigida aos facilitadores Master Trainers
das Escolas de Campo do Agricultor, no quadro da promoção da extensão rural ao setor familiar;

•

Realização de uma formação em marketing;

•

Preparação e dinamização de ações de formação nas áreas abrangidas pelo projeto e conceção de
manuais sobre técnicas de produção e fichas por cultura.

Factos e Números
32 participantes na formação “Cadeia de Valor Comercialização - Marketing”
1 proposta estratégica com soluções de
armazenamento para as culturas das cadeias de
valor prioritárias do projeto elaborada
23 planos de negócios para explorações agrícolas
no Bié elaborados
1 conceito tecnológico para o processamento
de mandioca no contexto da agricultura familiar
introduzido e apropriado
14 Estações de Desenvolvimento Agrário com
balanças para criação de uma referência padrão
em quilogramas dos produtos agrícolas
3 pomares instalados para diversificação da
atividade agrícola e segurança alimentar e
nutricional nas comunidades de Cahunda,
Cambaxi, Malanje
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Área de Intervenção Sociedade Civil

Testemunhos

Sociedade Civil
O reforço da sociedade civil é
essencial ao desenvolvimento de
sociedades mais justas, democráticas
e pacíficas e, consequentemente, à
própria consolidação dos estados.
As atividades que realizamos de
apoio aos atores da sociedade civil
têm como foco particular ONGD
e plataformas de organização de
cidadãos e instituições não estatais
e corresponde a uma preocupação
transversal da nossa intervenção em
diversos países. A maior parte dos
projetos que realizamos tem sido
desenvolvida principalmente em
Angola, Moçambique, Guiné-Bissau,
Timor-Leste e Brasil.

Diamantino Lopes,
técnico de Conhecimento
e Comunicação da Ação Ianda
Guiné! Djuntu

“O ano de 2019 foi muito interessante e desafiador, tendo em
consideração as estratégias definidas para implementar a ação
Ianda Guiné! Djuntu e as metas que se pretendem alcançar, que
visam promover o desenvolvimento participativo e inclusivo na
Guiné-Bissau. Estimular os cidadãos guineenses para assumirem
um maior protagonismo na resolução dos problemas coletivos,
reforçar a participação e atuação de coletivos de cidadãos
organizados para a resolução dos seus problemas e fortalecer
a resiliência e aumentar as oportunidades socioeconómicas da
população da Guiné-Bissau, constitui um nobre desafio para ação
Ianda Guiné! Djuntu. Refletindo sobre as ações desenvolvidas
ao longo do ano, cumpre-me dizer que foi para mim uma grande
oportunidade de apropriação de experiências, conhecimentos
e partilhas, quer com os colegas de escritório, quer no processo
de interação e relação social com os membros de coletivos de
cidadãos organizados em diferentes regiões da Guiné-Bissau.
Acredito que os desafios serão vencidos, os objetivos serão
conquistados e os coletivos de cidadãos organizados serão mais
resilientes e usufruirão das oportunidades económicas e sociais,
capazes de melhorar a qualidade de vida da sua comunidade. Dou
os meus parabéns à equipa do IMVF pelos valores que orientam
a sua atuação, fundamentados na partilha, coesão e harmonia.
Estes valores são e serão determinantes para o nosso sucesso.”

Ianda Guiné! Djuntu
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Área de Intervenção Sociedade Civil

JAN 2019 – DEZ 2023

Objetivos
Geral: contribuir para que os cidadãos da Guiné-Bissau sejam protagonistas na
resolução de problemas coletivos.
Específicos: reforçar a participação e atuação de Coletivos de Cidadãos Organizados
para a resolução dos seus problemas.
Beneficiários
Diretos: Coletivos de Cidadãos Organizados guineenses e os seus membros e
associados.
Indiretos: a totalidade da população da Guiné-Bissau (1.565.815 habitantes).
Orçamento
9.200.000 €
Financiamento
União Europeia

Ianda Guiné! Djuntu
GUINÉ-BISSAU
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Área de Intervenção Sociedade Civil

Atividades em 2019
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•

Recrutamento e contratação da equipa do projeto (coordenador; gestores dos eixos de reforço
institucional, subvenções e conhecimento e partilha; gestor financeiro; técnicos de receção e
avaliação; técnicos de apoio institucional; técnicos regionais; assistentes operacionais; e motoristas);

•

Reabilitação do escritório-sede do projeto;

•

Realização de uma ação de formação para capacitação dos técnicos de receção e avaliação, técnicos
de reforço institucional e técnicos regionais;

•

Aquisição de equipamentos e materiais de apoio ao funcionamento do projeto;

•

Realização de um Mecanismo Consultivo com o apoio de consultores internacionais com experiência
de trabalho com Organizações da Sociedade Civil, para definir orientações de intervenção adequadas
em relação à atribuição de subvenções, reforço institucional e conhecimento e parcerias;

•

Participação na apresentação pública e formal do Programa Ianda Guiné!, no qual a Ação Ianda
Guiné! Djuntu está inserida;

•

Desenvolvimento de uma metodologia inovadora de identificação do problema e da solução com o
envolvimento da comunidade;

•

Criação de instrumentos e manuais orientadores de aplicação desta metodologia inovadora;

Factos e Números

•

Definição do plano de formação dirigido aos coletivos de cidadãos organizados e do
acompanhamento às iniciativas a financiar;

•

Realização de um pré-teste da nova metodologia de identificação do problema e da solução
- sessão de esclarecimento e de formação dirigida a 6 coletivos de cidadãos organizados que,
posteriormente, implementaram a metodologia nas suas comunidades;

6 instrumentos criados para a metodologia de
identificação do problema e da solução com
participação comunitária

•

Recolha de informações acerca de organizações da diáspora que contribuem para o
desenvolvimento da Guiné-Bissau e encontros com diferentes entidades para a definição da
estratégia de trabalho com as associações de guineenses emigrantes;

•

Gravação de um magazine radiofónico acerca do Gabinete de Apoio Permanente (GAP) da Ação
Ianda Guiné! Djuntu;

•

Identificação e apetrechamento de escritórios e centros de recursos regionais;

•

Apresentação e abertura dos centros de recursos aos coletivos de cidadãos organizados,
autoridades locais e comunidades em todas as regiões.

8 centros de recursos equipados e abertos ao
público nas 8 regiões da Guiné-Bissau
6 coletivos de cidadãos organizados aplicaram a
nova metodologia de identificação do problema e
da solução nas suas comunidades
1 Comité de Pilotagem realizado com 14
participantes de 7 entidades
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Área de Intervenção Migrações, Pós-conflito e Ação Humanitária

Testemunhos

Migrações, Pós-conflito
e Ação Humanitária
Centramos a nossa atividade
em projetos de desenvolvimento
sustentável, que contribuam
para o reforço das capacidades
institucionais dos nossos parceiros.
Porém, a ocorrência de situações de
emergência, particularmente em casos
de elevada fragilidade institucional,
também têm sido alvo da nossa ação
ao longo do tempo, se bem que mais
faseada e pontual, particularmente nos
países em situações de conflito ou de
reabilitação comunitária pós-conflito.
Angola e Moçambique são alguns dos
casos onde realizámos operações
deste tipo.

Betsy Ruíz
ex-combatente do Espaço
Territorial de Capacitação e
Reincorporação (ETCR)

Alfu Marong
aspirante a empreendedor em NBR

“Quero agradecer ao projeto [Territórios Sustentáveis para a Paz em
Caquetá] porque puseram a alma e o coração no município de La
Montañita, viram quais eram as nossas necessidades e ajudaram a
mitigá-las. Pessoalmente, estou muito agradecida porque um dos
meus sonhos era ajudar a encontrar uma solução comunitária para
cuidar das crianças e, graças ao projeto, recebemos ajuda para a
construção de uma creche comunitária - “Huelitas de Paz”. Também
foram importantes o resto das infraestruturas que construíram para
podermos começar a trabalhar e oferecer os nossos serviços, como
a sala de computadores, a fábrica de processamento de fruta, bem
como todo o trabalho de formação que se fez nas Escolas de Campo.
Estou muito agradecida a Portugal, que demonstrou muita vontade
de contribuir para a construção da Paz na Colômbia e, em particular,
neste território. Estamos seriamente comprometidos em continuar a
trabalhar pela Paz em Caquetá, em La Montañita e na Colômbia”.

“A falta de acesso a oportunidades de formação é um dos maiores
desafios que enfrentamos enquanto jovens da Região de North
Bank (NBR). Muitos jovens não têm acesso aos apoios financeiros
do programa Tekki-Fii – Make it in The Gambia em virtude da falta
de formação em empreendedorismo. Estou grato ao IMVF que,
através do projeto Tekki-Fii, me capacitou com uma formação em
empreendedorismo, pois se tivesse começado um negócio sem
essa formação, provavelmente falharia. Agora, sei aquilo que é
necessário para começar um negócio e tudo aquilo que implica,
como também tenho hipóteses de me candidatar a financiamento
do Tekki-Fii.”

Territórios Sustentáveis para a Paz em Caquetá
Tekki Fii - Bulding a Future: Make it in The Gambia
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Área de Intervenção Migrações, Pós-conflito e Ação Humanitária

JAN 2018 – DEZ 2020
Departamento de Caquetá, Municípios de El Paujil, La Montañita e Doncello e
Resguardo Indigena de Huitorá

Objetivos
Geral: contribuir para o estabelecimento de uma paz estável e duradora na Colômbia,
através do fortalecimento do desenvolvimento socioeconómico e ambiental dos
territórios amazónicos no pós-conflito.
Específico: melhorar, em colaboração com o Governo colombiano, as entidades
territoriais e as organizações sociais, a capacidade 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 conservação do meio ambiente, inclusão social e promoção de uma cultura
de paz e legalidade.
Beneficiários
Diretos: 2.500 pessoas representadas em organizações de base produtiva e social,
públicas e privadas.
Indiretos: 6.500 pessoas.
Orçamento
4.563.115 €
Financiamento
Fundo Fiduciário da União Europeia para a Paz na Colômbia e Camões, I.P.

Territórios Sustentáveis para a Paz em Caquetá
COLÔMBIA
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Parceiro
Red Adelco
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Área de Intervenção Migrações, Pós-conflito e Ação Humanitária

Atividades em 2019
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•

Realização de ações de capacitação em diferentes áreas: produção de chocolate; aproveitamento de
produtos não lenhosos do bosque (particularmente canangucha); produção de cosméticos a partir de
óleos essenciais; técnicas e boas práticas na produção de cacau de qualidade;

•

Realização de 4 Escolas de Campo Agrícolas em sistemas agroflorestais regenerativos e técnicas de
conservação produtivas;

•

Promoção de certificação biológica a 25 produtores de cacau;

•

Participação no Chocoshow – principal evento do setor chocolateiro na Colômbia;

•

Assistência técnica aos produtores em boas práticas de gestão do cultivo e pós colheita;

•

Realização de intercâmbios para partilha de conhecimentos e experiências sobre temas produtivos;

•

Fortalecimento da relação entre comunidades indígenas e produtoras:

Factos e Números

•

Desenvolvimento de atividades que contribuem para o diálogo e reconciliação entre ex-combatentes
no Espaço Territorial de Capacitação e Reintegração (ETCR) e comunidades vizinhas;

10 grupos de poupança e crédito a beneficiar
338 pessoas

•

Construção de uma fábrica de processamento de fruta no ETCR de Água Bonita;

3,5 km de estradas reabilitadas

•

Construção de um jardim infantil no ETCR de Água Bonita para permitir às mães ex-combatentes a
realização de atividades geradoras de rendimento;

600 m de estrada criados

•

Construção de uma ponte de 3x3 metros no município de La Montañita;

•

Abertura de uma via de 600 metros para viabilizar o acesso a uma unidade de transformação de
cana de açúcar no município de La Montañita;

291 famílias de produtores a receber assistência
técnica

•

Reabilitação de estradas em várias comunidades dos municípios de El Paujil e La Montañita;

•

Apoio à emissora comunitária de El Paujil através de assistência técnica, doação de equipamentos e
apoio à realização do programa quinzenal “Voces Caqueteñas para la Paz”;

4 encontros de diálogo sobre género com a
participação de 150 mulheres

•

Apoio aos exercícios de prestação de contas públicas nos municípios de El Paujil e La Montañita;

•

Construção participativa de estratégias e documentos municipais de políticas de género nos
municípios de El Paujil e La Montañita;

•

Acompanhamento e fortalecimento de 30 Organizações da Sociedade Civil em temas
administrativos, financeiros, jurídicos, socio-empresariais e organizacionais.

5.000 kg de fruta processada

25 produtores de cacau com certificação
biológica
30 Organizações da Sociedade Civil apoiadas
no fortalecimento das suas capacidades
organizacionais
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Área de Intervenção Migrações, Pós-conflito e Ação Humanitária

JAN 2019 – JAN 2022
North Bank, Central River, Lower River e Upper River

Objetivos
Geral: contribuir para o desenvolvimento socioeconómico das zonas rurais e
fomentar oportunidades para a população residente e para os emigrantes retornados,
nomeadamente nas regiões de Central River, North Bank, Lower River and Upper
River.
Específico: impulsionar o desenvolvimento económico através da dinamização de
oportunidades de emprego e da geração de rendimento; e melhorar a atratividade das
zonas rurais e promover um ambiente socioeconómico favorável a uma reintegração
efetiva e sustentável de antigos emigrantes.
Beneficiários
13.000 pessoas de zonas rurais, em particular jovens e mulheres.
Orçamento
5.000.000 €
Financiamento
Fundo Fiduciário da União Europeia para África
Parceiros
Camões, I.P., Agency for the Development of Women & Children (ADWAC), Alianza por
la Solidaridad, United Purpose, International Trade Centre, Enabel e GIZ

Tekki Fii – Building a Future: Make It in The Gambia
GÂMBIA
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Área de Intervenção Migrações, Pós-conflito e Ação Humanitária

Atividades em 2019
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•

Apresentação do projeto através de um roadshow organizado em conjunto com outros projetos do
Fundo Fiduciário da União Europeia para África (International Trade Center, Agência de Cooperação
Alemã e Agência de Cooperação Belga), entre 31 março e 7 abril, passando por Farafenni, Basse,
Brikama Ba, Kaur, Jarra Soma, Brikama e terminando com a inauguração da 13.ª edição da Feira
Internacional de Comércio da Gâmbia, no Independence Stadium, em Bakau;

•

Lançamento do fundo de apoio ao setor privado dirigido a jovens empreendedores - Tekki Fii Grant;

•

Promoção da ligação de jovens produtores de Central River Region (CRR) e de North Bank Region
(NBR) ao mercado através do apoio à participação na Feira de Turismo e Agronegócio organizada
pela Câmara de Comércio de Jovens da Gâmbia, entre 29 novembro e 15 dezembro;

•

Realização de uma formação para desenvolvimento de negócios e gestão financeira dirigida a
jovens envolvidos em atividades de agronegócio;

•

Realização de uma formação em desenvolvimento de negócios, promovida pela Câmara de
Comércio e Indústria da Gâmbia, seguindo a metodologia da Organização Internacional do Trabalho;

•

Apoio a 20 negócios para participar na iniciativa Where Agribusiness Meets Fashion no âmbito da
Feira de Turismo e Agronegócio, no di a 8 dezembro;

•

Entrega de um moto-carro a um grupo de jovens, de forma a assegurar o transporte de produtos
hortícolas para o mercado.

•

Elaboração de planos de reforço de capacidades para 5 rádios comunitárias (Kerewan, Farafenni,
Soma, Brikama Ba, Bansang);

•

Realização de uma formação em gestão, liderança, manutenção de registos, elaboração de
relatórios e técnicas básicas de jornalismo dirigida a técnicos de rádios comunitárias;

•

Elaboração de planos de reabilitação de infraestruturas para 2 centros de juventude e para um mini
estádio multiusos (Bansang – CRR e Basse – URR);

•

Início da elaboração de um manual de procedimentos para centros de juventude;

•

Realização de 2 encontros inter-regionais sobre oportunidades no setor do agronegócio, migração
e desporto para o desenvolvimento;

•

Organização de 9 jogos de futebol com o mote “Make it in The Gambia”;

•

Apoio à realização da 9.ª edição da Maratona de Farafenni;

•

Realização de uma formação sobre desporto para o desenvolvimento dirigida a representantes do
Conselho Nacional de Juventude e do Conselho Nacional de Desporto da Gâmbia.

Factos e Números
61 formandos capacitados em desenvolvimento
de negócios e gestão financeira
23 técnicos de rádios comunitárias formados
em gestão, liderança, manutenção de registos,
elaboração de relatórios e técnicas básicas de
jornalismo
4 hortas comunitárias apoiadas
313 mulheres, incluindo 186 jovens, receberam
apoio para o desenvolvimento de atividades
hortícolas (atribuição de sementes e capacitação
em gestão financeira)
293 jovens, incluindo 9 migrantes retornados,
participaram em ações de sensibilização sobre
agronegócios, migração e desporto para o
desenvolvimento
10 equipas de futebol masculino e 8 equipas de
futebol feminino participaram em jogos Tekki Fii
3 projetos de reabilitação para 2 centros juvenis e
para 1 mini estádio multiusos elaborados
70 participantes na Maratona de Farafenni
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Área de Intervenção Ambiente e Sustentabilidade

Testemunhos

Ambiente
e Sustentabilidade
A preservação dos ecossistemas, da
biodiversidade, dos recursos naturais
não renováveis e a luta contra as
mudanças climáticas orientam a nossa
ação nesta área. Temos desenvolvido
projetos de abastecimento e
melhoria da qualidade da água, de
saneamento e higiene, de estudo
da sustentabilidade da captura e
aproveitamento de recursos, entre
outros, sempre com a finalidade de
fortalecer as entidades públicas e de
envolver as comunidades locais dos
países onde atuamos, com destaque a
Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé
e Príncipe.

Dani Martins (Dani)
participante na Formação
de Empreendedorismo

“Participei numa formação na área do empreendedorismo,
na qual fomos capacitados para criar o nosso próprio negócio
ou para quem já o possui, com o intuito de adquirir mais
ferramentas, em termos de gestão, com maior consistência,
possibilitando-nos expandir o negócio. A formação foi muito boa.
Fizemo-la em 3 períodos, tendo começado no verão e terminado
no mês de dezembro. Adquiri experiência, conheci outros colegas
e juntos esclarecemos muitas dúvidas. No meu caso, tenho o
meu negócio, mas, às vezes, há aspetos que não consigo dominar,
principalmente na área económica e financeira, pelo que aprendi
bastante. Espero que surjam mais formações deste tipo para
as pessoas que não participaram. Essa formação vai ajudar-me,
futuramente, no meu negócio. Somos 20 jovens entre os quais
vão ser escolhidos os melhores projetos. Espero que o meu venha
a ser selecionado, porque há uma verba que me pode auxiliar
financeiramente na remodelação do espaço onde tenho o meu
negócio, promovendo uma melhoria, e permitindo-me atender e
receber os meus clientes.”

“Fomos 5 peixeiras da Cidade do Porto Inglês a participar na
formação. Aprendemos muito sobre a conserva de peixe, que
desconhecíamos. Acabamos por colocar em prática esses
conhecimentos, embora haja falta de máquinas para fazer
a conserva de peixe, conseguimos vender e deslocar-nos à
cidade da Praia, onde fomos convidadas para uma exposição.
Finalmente, agradecemos à União Europeia por esta formação e
por tudo o que nos tem concedido.”
Francisca Gonçalves (Cheila)
participante na Formação de Pescado

Turismo Solidário e Comunitário na Ilha do Maio
Projeto Caminhar
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Área de Intervenção Ambiente e Sustentabilidade

DEZ 2017 – NOV 2020
Ilha do Maio

Objetivos
Geral: melhorar as condições de vida da população da ilha do Maio, através do
turismo solidário e sustentável.
Específico: reforçar e diversificar a oferta turística na ilha do Maio, através do
aumento das atividades geradoras de rendimento associadas ao turismo solidário e
sustentável e da promoção de técnicas participativas.
Beneficiários
Diretos: associações locais e comunitárias da ilha do Maio, membros da direção
e associados, e famílias; profissionais das atividades económicas tradicionais e
população rural (privilegiando mulheres e jovens): agricultores, criadores de gado
e outras atividades tradicionais; associação das produtoras de Queijo e Derivados
de Ribeira Dom João; técnicos municipais; associações e a Câmara Municipal da
Boavista.
Indiretos: população da ilha do Maio e visitantes.
Orçamento
546.284 €
Financiamento
União Europeia
CABO VERDE

Turismo Solidário e Comunitário na Ilha do Maio

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
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Área de Intervenção Ambiente e Sustentabilidade

Atividades em 2019
•

Realização de obras de melhoria/adaptação de casas para turismo de habitação;

•

Apoio aos produtores de grogue (bebida típica cabo-verdiana) no cumprimento das regras de
higiene e segurança exigidas pelas autoridades (apoio técnico, compra de materiais e realização de
pequenas obras nas unidades de produção);

•

Realização de formações e ações de acompanhamento técnico dirigidas a mulheres peixeiras para
a produção de conservas de peixe e peixe fumado;

•

Início da reabilitação e do equipamento de cozinhas comunitárias;

•

Realização de uma formação em inovação social e empreendedorismo dirigida a jovens locais com
vista à concessão de apoios financeiros para iniciativas de pequenos negócios;

•

Entrega de bombas de ordenha à associação de produtoras de queijo de Ribeira Dom João;

•

Criação da imagem de marca e de etiquetas para os produtos tradicionais da ilha do Maio: sal e
produtos derivados, conservas de peixe e peixe fumado e grogue;

•

Aquisição de licenças e materiais para a construção de botes de recreio;

•

Início da implementação do orçamento participativo nas localidades de Barreiro e Calheta;

Factos e Números

•

Realização de um intercâmbio de troca de experiências à ilha de Santo Antão.

5 casas melhoradas e adaptadas para turismo de
habitação
3 cozinhas comunitárias reabilitadas e equipadas
34 jovens formados em inovação social e
empreendedorismo
5 bombas de ordenha entregues
3 produtos com imagem de marca e etiquetas
criadas
1 feira de produtos locais realizada
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Área de Intervenção Ambiente e Sustentabilidade

AGO 2019 – NOV 2019
Ilha de São Nicolau

Objetivos
Geral: tornar São Nicolau um destino de referência internacional para turismo de
natureza e, em particular, para a prática de caminhadas, trail running e BTT.
Específico: implementar uma rede de percursos pedestres e de BTT, assente numa
Rota Mãe (itinerário principal), dividida em etapas e 9 percursos complementares,
devidamente testados, caracterizados e sinalizados.
Beneficiários
Diretos: associações locais e comunitárias e habitantes das zonas onde passam as
rotas criadas.
Indiretos: população da ilha de São Nicolau e visitantes.
Orçamento
98.849 €
Financiamento
Fundo de Desenvolvimento do Turismo de Cabo Verde
Parceiros
Ecovisão, Proactivetur, Dicas e Pistas - Edições e Promoções

CABO VERDE
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Projeto Caminhar - Realização de Ações Estruturantes
para o Turismo de Natureza na Ilha de São Nicolau
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Área de Intervenção Ambiente e Sustentabilidade

Atividades Globais
•

Identificação e produção de informação técnica e cartográfica sobre as rotas;

•

Identificação dos serviços de apoio existentes ao longo dos percursos e respetiva caracterização;

•

Recolha de informação sobre o património natural, histórico-cultural e paisagístico, a vida rural, os
geosítios, as comunidades e associações comunitárias e a oferta de serviços ao longo da Rota Mãe e
das rotas complementares;

•

Desenvolvimento do conceito e design das sinaléticas, das dimensões e do tipo de materiais a utilizar
e produção e colocação do sistema de sinalização física ao longo da Rota Mãe;

•

Divulgação das rotas de São Nicolau e de outras informações pertinentes para a promoção
da ilha enquanto destino turístico de natureza em plataformas de freeware (software gratuito)
especializadas para o efeito;

•

Apresentação da marca Saniclau Trails na abertura do encontro Meetup Trekking 2019.

Factos e Números
17 rotas identificadas e delimitadas
1 logotipo e 1 imagem de marca criados
1 website criado
1 plano de marketing criado
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Área de Intervenção Cultura e Património

Testemunhos
“Na formação ministrada pela D. Cândida aprendemos coisas
boas. Apesar de precisarmos de mais tempo, aprendemos muito,
nomeadamente a fazer bolsas para senhoras, chaveiros, jogos
de cozinha e algumas peças na área de costura como portadocumentos e guarda-joias. Após a formação, continuamos a
fazer o nosso trabalho e estamos a ter diversas encomendas
para jogos de cozinha e bolsas para pães, pois tem havido maior
procura.”

Cultura e Património
O IMVF tem vindo a atuar no sentido
do reconhecimento e da valorização
das identidades culturais, fazendo
destas simultaneamente espaço
de diálogo, de transformação e de
inovação. A nossa atividade tem
incidido em projetos de valorização
do património cultural e no apoio a
processos participativos e solidários,
incluindo os geradores de rendimento
local, como os de turismo sustentável.
Nos últimos anos desenvolvemos
projetos em três países, Brasil, Guiné
Bissau e Cabo Verde, que beneficiam
anualmente cerca de 40 mil pessoas.

Isidora Pina (Nanana)
participante na Formação
de Artesanato

Julieta Dono
coordenadora local do projeto

“Com o Projeto de Dinamização e Requalificação Turística da Ilha
do Maio podemos constatar várias melhorias nas comunidades.
Foram reabilitadas zonas, colocadas plantas, pintadas fachadas
para embelezar a cidade. Também foram dadas várias formações
de capacitação em artesanato, conservação de pescado e, ainda,
na parte das salinas, introduzindo-se novos produtos para as
senhoras da Cooperativa do Sal. Além disso, foi criado o Centro
Interpretativo das Salinas que vai ter continuidade ao longo dos
anos. Este Centro fala da história das salinas e da ilha do Maio
e possui uma loja para venda dos produtos artesanais da ilha,
gerando rendimento para as famílias com quem trabalhamos ao
longo do projeto”.

Dinamização e Requalificação Turística
na Ilha do Maio
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Área de Intervenção Cultura e Património

MAR 2016 – AGO 2019
Ilha do Maio

Objetivos
Geral: melhorar as condições de vida da população da ilha do Maio.
Específico: promover o empreendedorismo local e a requalificação urbana como
fatores de desenvolvimento socioeconómico, turístico e cultural sustentável na ilha do
Maio.
Beneficiários
Diretos: 20 mulheres membros da Cooperativa de Sal, 10 artesãos e pequenos
produtores locais, 6 técnicos municipais, 20 jovens formandos e 13 associações
comunitárias.
Indiretos: população da ilha do Maio (8.000 habitantes).
Orçamento
806.982€
Cofinanciamento
União Europeia, Camões, I.P. e Sociedade de Desenvolvimento Turístico das Ilhas da
Boavista e do Maio
Parceiros
Câmara Municipal do Maio e Câmara Municipal de Loures
CABO VERDE
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Dinamização e Requalificação Turística
na Ilha do Maio
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Área de Intervenção Cultura e Património

Atividades Globais
•

Construção e operacionalização do Centro Interpretativo das Salinas do Porto Inglês, inaugurado
no dia 7 de dezembro;

•

Apoio à Cooperativa do Sal: melhoria das condições de produção, promoção da imagem da marca,
capacitação para a produção de produtos inovadores, construção de 9 tanques de extração de flor de
sal e revisão e atualização do plano de marketing;

•

Preservação das salinas do Porto Inglês através da colocação de uma vedação a delimitar a área
protegida;

•

Dinamização turística das salinas do Porto Inglês através da delimitação de trilhos pedestres e
construção de um posto de observação de aves;

•

Realização de um intercâmbio sul-sul com a Guiné-Bissau;

•

Reabilitação de 2 bairros, Nhô Dam e Fontona, calcetamento de ruas e reabilitação de fachadas;

•

Sensibilização da opinião pública para a importância da utilização de técnicas de construção
sustentáveis e capacitação dos técnicos municipais para a planificação e ordenamento habitacional;

13 técnicos municipais formados em planificação
e ordenamento habitacional

•

Capacitação de trabalhadores locais para a utilização de técnicas de reabilitação urbana com
recurso a materiais locais e sustentáveis (calcetamento, carpintaria e cal);

13 artesãos formados e com kits de produção

•

Melhoria da oferta de artesanato na ilha, através do apoio à Associação de Artesãos do Maio que
beneficiou de ações de formação e de kits de materiais adaptados a cada artesão;

•

Capacitação das associações comunitárias para a preservação ambiental e práticas de turismo
sustentável;

•
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Factos e Números

Valorização da informação turística da ilha através da atualização de painéis e brochuras
informativas sobre o património natural e cultural;

•

Dinamização de atividades e elaboração de publicações nas áreas da educação patrimonial, do
empreendedorismo cultural e do turismo de conhecimento;

•

Realização de campanhas de limpeza de praia e apoio à criação de um viveiro de tartarugas;

•

Construção de 2 unidades de transformação e conservação de pescado;

•

Realização de uma formação em gestão de pequenos negócios a cooperativas e associações produtoras.

18 pedreiros, 21 carpinteiros e 14 calceteiros
formados

8 mulheres da Cooperativa de Sal capacitadas
para a produção de novos produtos
22 novos produtos de artesanato criados
10 associações formadas em preservação
ambiental e turismo sustentável
1 cooperativa e 1 associação capacitadas em
empreendedorismo e gestão de pequenos
negócios
1 manual “Cal em cabo Verde – Produção e
Utilização” produzido
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Testemunhos

Autarquias e Poder Local
O poder local e, mais especificamente,
as autarquias são uma área
essencial para o desenvolvimento e a
consolidação dos estados. As nossas
ações têm como finalidade contribuir
para o fortalecimento institucional das
entidades públicas dos países onde
atuamos e para o envolvimento da
população na vida pública. Os projetos
que realizámos e em que participámos
nos últimos anos têm-se localizado na
Guiné-Bissau, Timor-Leste, Angola e
Cabo Verde. Em Portugal temos vindo
a operar em associação com uma rede
de municípios parceiros.

Leoter Viegas

“Esta sessão foi muito importante para pensarmos melhor o que
é a migração em Portugal e na Europa e contribuiu para criarmos
uma ideia diferente daquilo que é a migração, na medida em que
tivemos acesso a conhecimento mais profundo sobre o impacto
global das Nações Unidas para a imigração. Os oradores que
estiveram presentes foram claros nas ações de comunicação dos
temas abordados, portanto acho que foi importante para termos
uma ideia mais positiva e para que possamos transmitir essa ideia
junto do público, da sociedade civil e da sociedade portuguesa
neste caso.”

participante no encontro
“Migrações e Desenvolvimento:
Comunicar, Influenciar,
Transformar”

Marta Vieira

“Foi com todo o gosto que acedemos a mais um desafio proposto
pelo IMVF em colaboração com o Fondo Galego. Sabíamos de
antemão que o nosso município deveria ter mais a partilhar do
que os nossos colegas galegos, na medida em que eles ainda se
encontram numa fase de arranque. Levámos connosco a nossa
experiência e as nossas boas práticas e trouxemos connosco o
interesse dos eleitos do Concello de Pontes, que se mostraram
muito motivados para estas questões da Agenda 2030 e que
beberam toda a informação que tanto nós, quanto a formadora,
Mónica Silva, lhes demos.”

técnica superior da Câmara
Municipal da Maia e participante no
intercâmbio Galiza-Portugal

CivAct - Cidadania Europeia e Interculturalidade
Rumo a 2030
Acciona ODS
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OUT 2017 – ABR 2019
Parceria europeia: Chipre, Espanha, França, Grécia e Itália

Objetivos
Promover a cidadania europeia e melhorar as condições para a participação cívica e
democrática a nível da União Europeia; encorajar a participação cívica e democrática
dos cidadãos a nível da União Europeia, nomeadamente através do desenvolvimento
da compreensão dos processos de decisão política a nível europeu e da promoção
de oportunidades para o envolvimento social e intercultural e do voluntariado a nível
da União Europeia; combater a estigmatização dos migrantes e criar narrativas para
promover o diálogo intercultural e a compreensão mútua.
Beneficiários
Migrantes, refugiados, cidadãos, organizações da sociedade civil, autoridades locais,
decisores políticos e peritos na área das migrações.
Orçamento
19.070 € (Global: 897.422 €)
Financiamento
União Europeia (Europe for Citizens)
Parceiros
CARDET, AEXCID, Culture et Development, IRTEA, FELCOS Umbria e COPE

PORTUGAL
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CivAct – Cidadania Europeia e Interculturalidade
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Atividades Globais
•

Mobilização de um grupo de jovens voluntários para a promoção da reflexão critica em torno da
participação cívica europeia e construção de narrativas sobre migração;

•

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 sobre as migrações na União Europeia;

•

Realização do seminário “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 interessados;

•

Coorganização, com a Cáritas Portuguesa, do encontro de formação “Migrações e Desenvolvimento:
Comunicar, Influenciar, Transformar”;

•

Apoio à dinamização da conferência internacional “A Travessia - mulheres e meninas em busca de
refúgio”, promovida pela Associação Renovar a Mouraria;

Factos e Números
8 voluntários mobilizados para a promoção das
atividades do projeto

•

Apresentação do projeto na sessão de informação sobre o Programa Europa para os Cidadãos,
promovida pelo Centro de Informação Europeia Jacques Delors (CIEJD);

5 ações de sensibilização e reflexão sobre
migração e interculturalidade junto de 300 alunos
e 6 professores de 5 universidades e escolas
secundárias

•

Coorganização do seminário internacional e do festival intercultural – eventos que marcam o
encerramento do projeto, em Itália.

1 seminário nacional com 78 participantes
2 conferências sobre migrações e valores da
União Europeia, organizadas em parceria, com 86
participantes
1 seminário internacional e 1 festival intercultural
com 276 participantes
9 vídeos temáticos produzidos e divulgados, com
+ de 700 visualizações
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MAI 2019 – ABR 2021

Objetivos
Geral: promover políticas glocais para o desenvolvimento sustentável e inclusivo e
assegurar a mobilização e o envolvimento ativo dos cidadãos em prol dos ODS.
Específico: reforçar o papel de 22 municípios portugueses na promoção da Educação
para o Desenvolvimento e da Cidadania Global e do desenvolvimento sustentável, de
forma a contribuir para o conhecimento dos cidadãos sobre a importância da ação
local para a concretização dos ODS, motivando-os a agir em prol do desenvolvimento
global justo e sustentável.
Beneficiários
22 municípios portugueses, 220 técnicos e decisores políticos municipais (150
mulheres e 70 homens), 1 milhão de cidadãos, 35 meios de comunicação social locais
e nacionais e 22 Organizações da Sociedade Civil locais.
Orçamento
193.886 €
Financiamento
Camões, I.P.

PORTUGAL
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Rumo a 2030
Campanha para a Promoção dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável e da Educação para o
Desenvolvimento e Cidadania Global

Parceiros
Rede Intermunicipal de Cooperação para o Desenvolvimento (RICD) e Câmara
Municipal de Oeiras
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Atividades em 2019
•

Elaboração do plano de comunicação e visibilidade do projeto;

•

Início da elaboração do estudo sobre Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e políticas
municipais;

•

Elaboração, em parceria, de um plano formativo para o intercâmbio entre municípios portugueses e
galegos;

•

Dinamização, em parceria, de 6 intercâmbios de formação “Localização ODS”;

•

Consolidação de processos de gestão, monitorização e avaliação do projeto;

•

Dinamização da formação “Agenda 2030 - Transformar o Nosso Mundo” dirigida a decisores
políticos municipais.

Factos e Números
7 municípios portugueses e 6 municípios galegos
envolvidos num intercâmbio de troca de boas
práticas e conhecimentos sobre os ODS
+ de 70 técnicos municipais sensibilizados
e capacitados
12 decisores políticos sensibilizados sobre
a Agenda 2030
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MAI 2019 - DEZ 2021
Portugal (Alentejo e Algarve) e Espanha (Estremadura e Andaluzia)

Objetivos
Geral: melhorar a capacidade das comunidades para alcançar as metas dos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 11, 12 e 13, através de ações coordenadas
levadas a cabo pelas autoridades locais e organizações da sociedade civil.
Específicos: melhorar as capacidades das administrações e organizações públicas
na gestão de recursos básicos (ODS 11); aumentar a participação dos cidadãos e
o seu impacto político através da dinamização de projetos nas áreas da produção
e consumo, implementados e geridos por entidades sociais e pela sociedade civil
(ODS 12); e melhorar a articulação do espaço transfronteiriço através de projetos
ambientais promovidos pelas entidades da economia social e administrações locais
(ODS 13).
Beneficiários
Técnicos e dirigentes dos municípios do Alentejo e Algarve, Organizações da
Sociedade Civil (OSC) e outras entidades sociais.
Orçamento
172.709 € (Global: 1.068.268 €)
Financiamento
União Europeia (INTERREG VA – Espanha-Portugal (POCTEP)

PORTUGAL
E ESPANHA
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Acciona ODS
Ações para Alcançar os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável Através da Participação de Atores Locais: Uma
Abordagem Territorial

Parceiros
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID), Agencia
Extremeña de Cooperación al Desarrollo (AEXCID), Fondo Andaluz de Municipios
para a Solidariedad Internacional (FAMSI), Fondo Extremeño Local de Cooperación al
Desarrollo (FELCODE) e Associação In Loco
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Atividades em 2019
•

Constituição da equipa do projeto;

•

Definição de procedimentos internos ao nível financeiro e administrativo;

•

Participação no evento de lançamento do projeto, com a presença de representantes de
organizações parceiras, no dia 10 de setembro, em Sevilha;

•

Realização de reuniões de coordenação via Skype entre os vários parceiros;

•

Preparação de Termos de Referência para: Plano de Comunicação e Imagem; Observatório ODS e
Plataforma Web.

Factos e Números
1 reunião presencial e 2 reuniões via skype
realizadas
3 Termos de Referência elaborados
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Testemunhos
“Participar no projeto Desafios para a Cidadania Global foi
enriquecedor. Ao iniciar o curso em Cidadania Global e Migrações
sentia-me como uma “folha em branco”, mas depois de uma
semana de tanta troca de conhecimentos a vários níveis, o
preenchimento desta “folha” foi no sentido de acreditar e ter
forças para levar comigo mais tolerância, ser uma cidadã crítica
e ativa, procurando a desconstrução de estereótipos e atuando
para termos políticas que permitam a multiculturalidade”.

Cidadania Global
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 afetam e são um obstáculo
ao desenvolvimento sustentável.
As atividades que realizamos nesta
área são feitas, regra geral, em
parceria e através de projetos e
iniciativas inovadoras e criativas, com
ferramentas pedagógicas inspiradas
nos valores da dignidade, liberdade,
democracia, igualdade, equidade e
no respeito pelos direitos humanos,
sociais e económicos.

Ana Carolina Santos
participante no Curso em Cidadania
Global e Migrações

“Fazer parte do projeto Geração ODS foi para mim uma
aprendizagem bastante proveitosa, para além de desenvolver
novos conceitos ligados à sustentabilidade ambiental, tive
também oportunidade de conhecer, trocar ideias e trabalhar com
outros jovens, todos eles provenientes das mais diversas áreas de
formação profissional, o que tornou todo o trabalho desenvolvido
ainda mais enriquecedor”.
Leonardo Nascimento
jovem ativista da Equipa ODS

Desafios para a Cidadania Global
Geração ODS
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SET 2018 – AGO 2020

Objetivos
Geral: contribuir para o aumento da reflexão crítica de jovens universitários,
aspirando o exercício da cidadania global e a participação na construção de
sociedades mais justas, dignas e sustentáveis.
Específico: promover competências de jovens universitários em relação às temáticas
das migrações no âmbito da Agenda para o Desenvolvimento 2030.
Beneficiários
Jovens universitários, professores universitários, migrantes, Organizações da
Sociedade Civil e instituições de ensino superior.
Orçamento
85.827 €
Financiamento
Camões, I.P.
Parceiro
Associação Renovar a Mouraria e Par – Respostas Sociais

PORTUGAL
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Desafios para a Cidadania Global
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Atividades em 2019
•

Definição do programa de formação sobre temáticas de educação para a cidadania global, com
enfoque nas migrações;

•

Realização de um Curso sobre Cidadania Global e Migrações, entre 4 e 8 de fevereiro, na Faculdade
de Direito da Universidade Nova de Lisboa;

•

Criação e dinamização do website do projeto (desafiosparaacidadaniaglobal.org);

•

Realização de ações de sensibilização e informação de educação para a cidadania global, com
realce às migrações;

•

Contarias ODS: sessões de contos sobre a Agenda 2030 na Faculdade de Direito da Universidade
Nova de Lisboa, no Largo dos Trigueiros e no Largo da Rosa, na Mouraria;

•

Ciclo de Documentários sobre os ODS: exibição de Food, Inc., The True Cost, Human Flow e Before
the Flood, na loja-oficina Mouraria Composta;

•

Exposição “Migrações e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável” na Escola Superior de
Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Leiria e no ISCTE - Instituto Universitário de
Lisboa;

•

PediFOTO - Um olhar sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

•

Dinamização de visitas interculturais organizadas e guiadas por migrantes na Mouraria.

Factos e Números
9 reuniões de parceiros
1 curso, 32 participantes, + de 20 horas de
formação
1 website criado e dinamizado
1 vídeo de divulgação do curso disseminado
3 sessões de contos, 4 exposições e 1 desafio
fotográfico sobre os ODS realizados
17 visitas interculturais realizadas
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SET 2018 – AGO 2020

Objetivos
Geral: contribuir para a promoção e implementação 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 reforcem o seu apoio e a sua ação em prol da justiça
social global.
Beneficiários
População em geral com foco nos jovens entre os 15-30 anos.
Orçamento
71.907 €
Financiamento
Camões, I.P.
Parceiro
Par – Respostas Sociais
Entidade Associada
Associação A Reserva

PORTUGAL

122

Geração ODS
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Atividades em 2019
•

Organização da formação residencial “Laboratório ODS: uma formação criativa para a
transformação social”, com o objetivo de sensibilizar e capacitar jovens ativistas para a promoção
da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS), entre 23 e 26 de maio, em
Sintra;

•

Organização do encontro de jovens ativistas (Equipa ODS), no qual foram partilhados os processos
de aprendizagem sobre os ODS, nos dias 28 e 29 de setembro, em Sintra;

•

•

Criação e lançamento de conteúdos de sensibilização sobre os ODS assentes numa estratégia
multicanal, nos quais se incluem:

•

Anuário “365 Dias de ODS – Um ODS por dia, não sabe o bem que lhe fazia” – publicações diárias
na página de Facebook do projeto;

•

Portal Colaborativo (geracaoods.pt) – website do projeto para partilha de ideias e ações
relacionadas com cada um dos 17 ODS;

•

Playlist #GeraçãoODS no canal de Youtube para partilha de vídeos sobre as temáticas do projeto.

Factos e Números

Desenvolvimento e dinamização de atividades sobre os ODS no âmbito da Feira de Projetos
Educativos do Seixal, no dia 13 de maio, com o objetivo de promover a reflexão critica sobre os ODS e
partilhar ferramentas de Educação para a Cidadania Global.

10 reuniões de parceiros
1 formação, 15 ativistas e + de 40 horas
1 oficina, 20 participantes, 4 horas e 17 ODS
abordados
1 encontro residencial, 16 participantes e 15 horas
4 atividades de sensibilização sobre os ODS com
60 participantes
8 vídeos publicados e partilhados nos vários
canais de comunicação
+ de 183 publicações na página de Facebook do
projeto
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Testemunhos
“Participei na Conferência Natural Resources for Resilience
and Development. Considerei particularmente interessante a
participação de Paul Collier que referiu que a descoberta de
recursos naturais, ao gerar instabilidade e violência nos Estados
frágeis, não se materializa necessariamente em desenvolvimento
social e económico naqueles países.”

Estudos Estratégicos
e Desenvolvimento
A fase que atravessamos de aceleração
e de profundas mudanças globais
levou à criação da área de estudos
estratégicos 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
publicado estudos e comunicações
diversas 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 Lisboa
em 2016.

Chloé Dindo
jurista e membro do g7+

“Graças ao conceito e equipa das Lisbon Talks, inaugurámos
o nosso congresso internacional na área da Ecologia [15.º
Congresso da Federação Europeia de Ecologia] com um debate
de excelência e esclarecedor, que atravessou diversos setores
e áreas do conhecimento, nas palavras de oradores-chave
portugueses com uma visão global.”
Rúben Oliveira
biólogo e membro da Sociedade
Portuguesa de Ecologia

“Em setembro 2019 participei na Summer School on Global
Challenges. Debatemos temáticas interessantes e atuais como
‘Geopolitics & Global Economy’, ‘Energy Transition & Climate
Change’, ‘Development Challenges’, ‘Global Health’, ‘Global Security
Threats’, sempre apresentadas por especialistas nas áreas.
Aprendi conhecimentos e ferramentas para o meu futuro
profissional e pessoal. Recomendo!”
Clara Muñoz
estudante de mestrado de Estudos
Internacionais do ISCTE-IUL
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As atividades do Gabinete de Estudos Estratégicos e do Desenvolvimento (GEED) em 2019 pautaram-se
por: (i) contribuir com a realização de atividades e publicações para o aumento do conhecimento e
debate sobre questões relevantes do Desenvolvimento Sustentável e da Cooperação Internacional; e
(ii) promover a visibilidade e notoriedade do Instituto na sociedade portuguesa, incluindo para novos
públicos e novos domínios de atividade, utilizando sempre que adequado parcerias e cooperação com
terceiras entidades, em particular com o Clube de Lisboa, do qual o IMVF é membro fundador e sede.
Em 2019 a atividade do GEED concentrou-se na realização e colaboração em conferências, formação,
participação nas atividades do Clube de Lisboa, publicações e elaboração de protocolos.

Conferências
O GEED liderou a participação do IMVF na
realização, a 25 de junho, no Auditório da EDP,
da primeira Conferência sobre Fragilidade dos
Estados: Recursos Naturais para a Resiliência e
o Desenvolvimento. A conferência, coorganizada
pelo Clube de Lisboa e pelo g7+, teve como
parceiros institucionais, além do IMVF, a OCDE,
o Camões, I.P. e a Câmara Municipal de Lisboa,
e contou com a participação de 13 oradores e
moderadores e uma audiência de cerca de 240
pessoas. Esta foi a primeira de uma série de
Conferências sobre a Fragilidade dos Estados nas
quais o IMVF teve e continuará a ter visibilidade
como parceiro permanente.
O GEED organizou com a Câmara Municipal da
Maia, a 23 de novembro, a 6.ª Conferência World
Press Photo sobre Desafios Geopolíticos 30 Anos
Após o Fim da Guerra Fria. Desde 2013 que estas
conferências são coorganizadas com o IMVF.
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Formação
Foi realizada na última semana de setembro, em
resultado do Protocolo de Cooperação assinado
em 2015 com o ISCTE-IUL a 5.ª Escola de Verão
sobre Global Challenges para análise e debate das
oportunidades e ameaças globais, com a duração
de 20 horas e uma audiência de 43 participantes
e 15 conferencistas. O IMVF disponibilizou uma
exposição sobre os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentáveis (ODS), que esteve patente durante
essa semana no átrio do auditório onde o curso se
realizou.
Foram dadas 2 palestras sobre Tipologia da
Conflitualidade em África, uma ao Curso
de Estudos Africanos e outra ao Curso para
Promoção a Oficiais Generais, ambos do Instituto
Universitário Militar (IUM), a última das quais em
10 de setembro.
Foi realizada, a 15 de janeiro, 1 palestra sobre
Segurança e Desenvolvimento em África ao Curso
de Auditores de Defesa Nacional do Instituto de
Defesa Nacional (IDN).
Finalmente, foi dada 1 palestra sobre Contextos
Geopolíticos e Dinâmicas do Desenvolvimento
em África, a 18 de setembro, no Centro de Estudos
Interdisciplinares do Século XX (CEIS20) da
Universidade de Coimbra.
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Participação nas Atividades
do Clube de Lisboa
No âmbito da sua participação no Clube de Lisboa,
o Instituto colaborou na realização de 3 Lisbon
Talks: União Europeia: Novas Equipas, Velhas
Políticas?, a 15 de novembro, no Salão Nobre
da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa
(CCIP), sendo oradores Miguel Poiares Maduro
e Marina Costa Lobo, com uma audiência de
cerca de 100 pessoas; The Geopolitics of Global
Change, a 29 de julho, no Auditório Grande da
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa,
sendo oradores Miguel B. Araújo, Helena Freitas,
Bernardo Ivo Cruz e José Manuel Félix Ribeiro,
com uma audiência de cerca de 240 pessoas; The
2030 Agenda: is it feasible?, a 11 de fevereiro, no
auditório da União das Cidades Capitais de Língua
Portuguesa (UCCLA), sendo oradores Macharia
Kamau e Bernardo Ivo Cruz, com uma audiência de
cerca de 60 pessoas. Todas as Lisbon Talks foram
realizadas com a colaboração do IMVF e tiveram
ampla divulgação nos media.

Publicações
No decurso do ano, foram editados e publicados
no website 3 IMVF papers:
•

Em abril, o IMVF Brief 16, Misconceptions and
Ambiguities in the Africa-EU Relations, de
Fernando Jorge Cardoso;

•

Em setembro, o IMVF Brief 17, Portugal na
Europa, no Horizonte 2030: em que Mundo e
com que Europa?, de José Félix Ribeiro;

•

Em outubro, o IMVF Brief 19, China’s New Silk
Roads, de Wang Yiwei.

Foram ainda publicados no website do IMVF
o livro da 1ª Conferência sobre Fragilidade
dos Estados, uma compilação das Lisbon
Talks realizadas em 2017 e 2018 e 3 resumos
das Lisbon Talks organizadas em 2019. Estas
publicações foram elaboradas com a colaboração
do IMVF.

Protocolos
Foram assinados 2 Protocolos de Cooperação
do IMVF: um em junho, com o g7+ (grupo
constituído por 20 países, que foram ou estão
sujeitos a intervenções externas por motivo de
conflitos violentos internos); outro, em setembro,
com a Câmara Municipal da Maia. Estes
Protocolos dão o devido respaldo à colaboração
com ambas as entidades.
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Factos e Números
2 conferências: 1 sobre a Fragilidade dos Estados,
com uma audiência média de 240 pessoas; 1
sobre Desafios Geopolíticos 30 Anos Após o Fim
da Guerra Fria, com uma média de 50 pessoas
5 atividades de formação: 5.ª Escola de Verão
Global Challenges e 4 palestras
3 Lisbon Talks do Clube de Lisboa
8 publicações: 3 IMVF Briefs, 1 livro, 1 compilação,
3 resumos das Lisbon Talks
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Eventos e Participações

Março
12 | IMVF condecorado com medalha de
reconhecimento pelo trabalho desenvolvido
na Colômbia

Janeiro
1 | Início do 1.º projeto do IMVF na Gâmbia
“Building a Future: Make it in the Gambia”
3 | Seminário Diplomático 2019 “Europa e
África: Parceria para o Desenvolvimento” |
Museu do Oriente

14 | Conferência “As FA colombianas e a
Cooperação Internacional no processo de
construção da paz: os desafios ambientais
na região amazónica colombiana” | Auditório
Camões, I.P.
27 | Apresentação do Manual de Português
para Surdos em São Tomé e Príncipe | Centro
Cultural Português, São Tomé

8 | Conferência “Perspetivas sobre
Moçambique no Horizonte 2024” | Chatham
House, Londres

10 | Exposição ODS no seminário “Agenda
2030: uma Agenda de Inovação na Gestão
Pública” | Fundação Calouste Gulbenkian

Junho

Fevereiro

3 | Almoço-debate “Relação bilateral
Portugal-Colômbia no contexto da
América Latina – Perspetivas Futuras”,
organizado pela Câmara de Comércio
e Indústria Luso-Colombiana | Espaço
Espelho D´Água, Lisboa
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18 | Chatham House – IMVF: estabelecimento
de acordo de parceria entre o Instituto e o
Royal Institute of International Affairs

21 | Comunicação conjunta Chatham House
– IMVF sobre a “Segurança no Golfo da
Guiné” | 1.º seminário “The Atlantic Centre
for Defense Capacity-Building”, promovido
pelo Ministério da Defesa

25 | 1.ª Conferência Internacional
“Fragilidade dos Estados – Recursos
Naturais, Resiliência e Desenvolvimento” |
Auditório EDP, Lisboa

26-27 | Exposição ODS no VII Seminário de
Psicologia em Contexto Escolar | Centro de
Artes e Espetáculos da Figueira da Foz

Setembro
27 | IMVF junta-se à Greve Climática
Global em Lisboa

25 | Conferência “Radiologia: a evolução
tecnológica no Diagnóstico Médico e na
Cooperação. África, Voluntariado, uma
Missão”, com a oradora Dra. Celeste Alves |
Sociedade de Geografia de Lisboa

20-21 | X Encontro Hispano-Luso de
Fundações | Mérida
27 | Seminário “Cooperação Agropecuária
com a Guiné-Bissau - Passado, Presente
e Futuro” | Escola Superior Agraria de
Bragança do Instituto Politécnico de
Bragança

12 | IMVF cria playlist dedicada aos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) no
Spotify

Julho

27 | IMVF participa em encontro com
Ministro dos Negócios Estrangeiros de
Portugal na Guiné-Bissau | Bissau

29 | Jantar-Debate “Financiamento ao
Desenvolvimento – Uma oportunidade para
São Tomé e Príncipe” | Câmara de Comercio
e Indústria Portugal-São Tomé e Príncipe

Abril

Novembro

3 | Ação de sensibilização sobre a Convenção
dos Direitos da Criança no âmbito do Dia
Mundial da Criança | Biblioteca Municipal do
Pinhal Novo
11 | Assinatura de um memorando de
entendimento na área do emprego e
formação profissional entre o IMVF e
Ministério do Trabalho de São Tomé e Príncipe

17 | Jornadas Transfronteiriças de Educação
para o Desenvolvimento | Paços do Concelho
de Évora
28 | Seminário “Challenges and
opportunities for foundations to work
in triangular co-operation as a way to
achieve the 2030 Agenda for Sustainable
Development” | Fundação Calouste
Gulbenkian

Maio

Ao longo do ano, a equipa do IMVF participou ativa e regularmente nos Grupos
de Trabalho de Ética, Educação para o Desenvolvimento, Aidwatch e Advocacy
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 Engagement) da Concord (European Confederativos of Relief and
Development NGOs), em Bruxelas.

28 | Aula aberta sobre os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) do
Instituto Superior de Contabilidade e
Administração de Lisboa (ISCAL)

Outubro
16 | Fórum Skan 2019 – Investigação,
Desenvolvimento & Cooperação | Fundação
Calouste Gulbenkian

Agosto

20 | IMVF apoia a 11.ª edição da iMed
Conference através da atribuição de estágios
médicos em São Tomé e Príncipe

22 | Visita da Ministra dos Negócios
Estrangeiros e da Cooperação de São Tomé e
Príncipe, Dra. Elsa Pinto ao IMVF

29-30 | Exposição ODS na Feira Internacional
do Emprego Universitário (FINDE.U) |
Exponor - Feira Internacional do Porto

Dezembro
17 | Visita da Ministra Saúde da
Guiné-Bissau, Dra. Magda Robalo ao IMVF
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Em 2019, a área da Comunicação continuou empenhada em dar respostas aos objetivos
estratégicos do IMVF, prosseguindo a sua missão de dar a conhecer a atividade do Instituto,
a nível institucional e no âmbito dos projetos, e contribuindo, igualmente, para o reforço da
notoriedade do IMVF nas várias áreas de ação e geografias onde intervém.
O Gabinete de Comunicação Imagem e Eventos (GCIE), continuou, em 2019, a ser um importante
veículo na dinamização do website e das redes sociais do IMVF – neste ponto importa salientar o
crescimento de seguidores e engagement em todas as redes; no apoio à preparação e produção
de materiais gráficos e audiovisuais; na criação e envio de newsletters sobre as atividades
dos projetos e as ações desenvolvidas pelo IMVF ou em parceria; e no apoio e colaboração na
organização de eventos e outras iniciativas de âmbito institucional ou no quadro dos projetos.
Em 2019 realizou-se uma missão no âmbito da
comunicação a um dos países onde o IMVF atua:
a Guiné-Bissau, durante 10 dias (de 7 a 17 de
setembro), que permitiu o acompanhamento e a
recolha de informações, fotografias e vídeos de
diversas atividades e iniciativas associadas aos
projetos em curso no país. De salientar também
o estreitamento de relações com a equipa no
terreno associada aos diferentes projetos, bem
como o contínuo apoio (in loco e à distância)
à capacitação de técnicos locais da área da
comunicação e afins alocados aos projetos
implementados pelo IMVF.
Também em 2019, criámos pela primeira vez uma playlist dedicada aos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) no Spotify. “Música para transformar
o mundo” foi o mote da campanha lançada pelo IMVF que alia a música aos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). O objetivo é através da
música, inspirar as pessoas a contribuir para o alcance das metas estabelecidas
para cada um dos 17 ODS definidos pelas Nações Unidas até 2030. Incluem-se
nesta playlist um conjunto de músicas que, através da sua mensagem, se
relacionam com as temáticas abordadas nos ODS. O IMVF aposta, assim, no
poder de transformação social que a música tem como forma de incentivar à
ação em prol dos ODS.
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WWW.IMVF.ORG

SPOTIFY

+ de 30.000

70 Músicas
Playlist com a duração de 4h49m
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73

Notícias Publicadas

Seguidores



FACEBOOK



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

TWITTER



INSTAGRAM

472

390

Publicações

Tweets

Publicações

195

189

Menções

Stories

8.241
Seguidores



Visitantes ao website

+140

Tweets

735
Seguidores

Seguidores



LINKEDIN

170

721

+1.492

+316

+140

+200

YOUTUBE

62

55

605
Seguidores

+7

+247

ISSUU

32

Novos Vídeos

Novas Publicações

21.560

18.377

Visualizações

Visualizações

O canal tem atualmente 325 vídeos e conta
com 711 subscritores e cerca de 390.903 mil
visualizações desde 2008 (criação do canal).

A plataforma conta com 374 publicações e
cerca de 92.376 mil visualizações. A conta é
acompanhada por 139 seguidores, tendo sido
efetuadas 459 partilhas das publicações.
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Recortes de Imprensa
Em 2018 foram publicadas várias 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.
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21/01 – RTP 2 (Sociedade Civil)

01/02 – Diário de Notícias

25/02 – Público

25/05 – Saúde +

10/06 – RTP África (Viva Saúde)

10/07 - Saúde +

Medicina à distância

População da Guiné-Bissau está mais
sensibilizada para a importância de dar sangue

Equipa portuguesa está em São Tomé há oito
anos a estudar a surdez nas crianças

Saúde para Todos: Missão de Otorrinolaringologia

Saúde para Todos: Missão de Oftalmologia

Saúde para Todos: Missão de Dermatologia

07/03 – RTP (Linha da Frente)

09/04 – Foroyaa

30/04 – RTP África (Repórter África)

12/09 – Saúde +

21/11 – La Voz de Galiza

06/12 – Sapo CV

Grande reportagem “Da Coca ao Cacau”

EU Funded Youth Empowerment
Project Launched

Segurança alimentar

Entrevista Dr. Ahmed Zaky

Guitiriz aprende políticas sostenibles de Portugal

Maio: Centro de Interpretação das Salinas
do Porto Inglês vai ser inaugurado este sábado
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Situação Patrimonial

Resultados
€

Ativo

Fundos Recebidos

Despesas

Por origem

Por Área de Intervenção

5%

9%

2019

2018

Ativos fixos

1 552 298

1 597 284

Contas a receber

1 642 086

954 107

8 214

3 862

Entidades cofinanciadoras

14 775 075

13 599 028

Caixa e Depósitos Bancários

10 498 718

9 708 029

33 909

35 060

28 510 300

25 897 370

Estados e outros entes públicos

1%
2%
1%
2%

8%
39%

Diferimentos

€

Gastos

2019

2018

Fornecimento e Serviços Externos

192 774

183 112

Gastos com pessoal

967 014

919 949

55 228

47 036

5 802 183

5 289 376

Outros gastos

24 841

14 414

Impostos

20 370

22 460

7 062 410

6 476 348

Depreciações
Gastos e acabamento projetos

13%

Total Ativo
91%

29%

€

Fundos Patrimoniais
Fundos

União Europeia

Saúde

Estado Português

Educação

Resultados

Meios Humanos alocados por país
Origem

Nº

2018

5 268 553

5 268 553

Serviços Prestados

1 195 191

1 274 829

Subsídios à exploração (Fundos)

Total Fundos

6 463 744

6 543 382

Total Rendimentos

2019

2018

243 877

235 430

6 510 774

6 113 680

228 121

140 783

6 982 772

6 489 893

-79 638

13 545

Migrações, Pós-conflito e Ação Humanitária

€

Ambiente e Sustentabilidade
Cultura e Património

Passivo

2019

2018

Cidadania Global
Estudos Estratégicos e do Desenvolvimento

Contas a pagar

59 854

14 056

Estados e outros entes públicos

46 126

32 649

Provisões para riscos e encargos

53 121

48 487

274 290

238 166

24 714

17 164

21 588 453

19 003 466

Total Passivo

22 046 556

19 533 988

Total dos Fundos e Passivo

28 510 300

25 897 370

3

Cabo Verde

4

Colômbia

4

Gâmbia

10

Outros passivos correntes

Guiné-Bissau

136

Diferimentos

Portugal | Sede

21

Subsídios diferidos

São Tomé e Príncipe

9
187

Redimentos

Outros rendimentos

Angola

Total de projetos

€

2019

Desenvolvimento Rural e Segurança Alimentar
Sociedade Civil

Total Gastos

Resultado Líquido

Todos os projetos executados pelo IMVF são sujeitos a auditorias independentes, com as respetivas opiniões e resultados
reportados aos respetivos financiadores. Consulte o nosso Relatório e Contas 2019 completo em www.imvf.org
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Contactos
Rua de São Nicolau 105, 1100-548 Lisboa - Portugal
Telefone +351 213 256 300 . Email info@imvf.org

www.imvf.org
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