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Por outro lado, a pandemia de COVID-19, primeira ameaça global que condicionou e continua 
a condicionar não só a nossa ação, provocou problemas nos calendários de implementação 
e de disponibilização de meios e afetou também a disponibilidade e capacidade dos nossos 
parceiros, tornando igualmente mais difícil o início de novos projetos. Apesar da gravidade e das 
implicações da pandemia, há que salientar que a experiência acumulada em alguns dos nossos 
focos principais de ação, como a saúde, o desenvolvimento rural e a capacitação institucional, 
por exemplo, permitiram ao Instituto consolidar a sua presença e relevância nos cenários onde 
intervém.  

Foi neste ambiente complexo que desenvolvemos o nosso trabalho, tendo alcançado objetivos 
e metas que estão expressos neste Relatório, que contribuíram para reforçar a notoriedade
do IMVF, dado o empenho das centenas de colaboradores que temos em diversas geografias. 

Como sempre, deixo uma palavra de reconhecimento pelo apoio que os nossos financiadores, 
principalmente a Comissão Europeia e o Camões, I.P., continuam a dar ao Instituto.

Para terminar, saliento o profissionalismo e a responsabilidade dos colaboradores do IMVF.
Elas e eles acabam por ser o Instituto e, por tal, mais uma vez reafirmo o meu reconhecimento 
pelo trabalho de todas e todos.

Paulo Telles de Freitas
Presidente do Conselho de Administração

 

NOTA DE ABERTURA

No ano de 2020 prosseguimos as vertentes principais de atuação do Instituto Marquês de Valle 
Flôr, com o desenvolvimento de vários projetos de cooperação para o desenvolvimento em 
diversos países, com o acentuar das atividades de cidadania global, no apoio ao trabalho dos 
órgãos do poder local e da sociedade civil, em Portugal e noutros países e em ações e parcerias 
em prol da reflexão e debate sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
e os desafios globais que nos confrontam.

Procurámos pautar a nossa atuação em função do binómio interesses e aspirações das
populações mais vulneráveis e ações em prol da sustentabilidade do planeta. 

Respeitamos os princípios que orientam a nossa atividade, designadamente o respeito pela 
dignidade humana e o estabelecimento de parcerias e de outras formas de colaboração com 
entidades públicas, privadas e da sociedade civil nos países e locais onde trabalhamos. 

Prosseguimos o trabalho nos países e áreas de intervenção onde atuamos, no pressuposto
da consolidação e da manutenção da qualidade da nossa intervenção e de uma política de
alargamento a novas áreas e geografias dependente da criação de capacidades, do estabeleci-
mento de parcerias e de sustentabilidade financeira.

Por um lado, registamos a continuidade em 2020 de fatores que já tínhamos caracterizado
no Relatório do ano anterior “(...) o impacto do nacionalismo populista em diversos Estados, 
europeus e noutras geografias, hostil aos imigrantes e de cariz isolacionista (...). 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.”
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E O FUTURO
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LINHAS GERAIS DE ATUAÇÃO

O IMVF tem continuado a 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 (ODS)
das Nações Unidas. 

Uma vez que os fundos que sustentam os nossos 
projetos provêm, maioritariamente, de concursos 
europeus, temos acompanhado de perto a evolução
na União Europeia, as prioridades anunciadas pela
nova Comissão Europeia, Economia Verde (combate
às alterações climáticas e aceleração da transição
energética) e Revolução Tecnológica (modernização
e melhoria da competitividade europeia à escala global) 
e a sua relação com as prioridades de ação do IMVF
e dos nossos parceiros. 

Na verdade, a Cooperação para o Desenvolvimento aparece como subsidiária destas estratégias
e de interesses nacionais - neste caso, sendo uma continuidade das políticas de controlo dos fluxos
de imigração, que têm incluído apoios a atividades criadoras de oportunidades económicas,
particularmente para jovens em países e regiões vizinhas. Em paralelo e no âmbito da prioridade
que continua a conferir à concretização dos ODS, a União Europeia tem mantido o apoio a projetos
de erradicação da pobreza extrema e de desenvolvimento rural e criação de emprego nos países
com maiores fragilidades – objetivos estes que são intrínsecos à nossa atividade. 

A prioridade anunciada pela nova Comissão Europeia ao reforço das relações África-Europa é favorável 
às atividades presentes e futuras do Instituto, dada a concentração de projetos no continente africano.

Tal como referido no Relatório do ano anterior, 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, sendo o Camões, I.P., a par das instituições europeias, o outro esteio
de financiamento para a realização das nossas atividades, particularmente com as possibilidades
de participação em projetos de cooperação delegada, cujo alargamento é prioritário para
as autoridades portuguesas. 

UM NOVO AMBIENTE DE ATUAÇÃO 

No âmbito do Plano de Atividades para 2020, aprovado em outubro 2019, foi delineada a implementação 
de um conjunto de atividades e iniciativas em vários domínios.

O ano de 2020 ficou, contudo, marcado pela pandemia de COVID-19, com efeitos marcantes na saúde 
das populações, na economia global e dos países onde desenvolvemos a nossa ação.

As mudanças que ocorreram em resultado da pandemia tiveram impacto na programação inicialmente 
prevista das atividades do IMVF nos vários países em que atua, nomeadamente no respeitante ao ritmo 
da sua implementação, com exceção da área da saúde, bem como na concretização de algumas das 
missões programadas ao terreno. Perante este contexto, foram assinadas adendas para prolongamento 
do período de execução de alguns projetos, como por exemplo na Colômbia.

Apesar das dificuldades criadas pela 
pandemia, a atividade do IMVF prosseguiu 
em várias frentes, tendo, inclusivamente, 
nalguns casos sido intensificada, como
é o caso da adjudicação, na área da 
Saúde, de projetos no âmbito do combate 
à COVID-19, nomeadamente em São 
Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau. 
É ainda de realçar a extensão, por mais
um ano, do projeto “Saúde para Todos”, 
em São Tomé e Príncipe, no qual
a Associação Marquês de Valle Flôr 
(AMVF) é líder, sendo o IMVF parceiro.
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A realidade internacional, europeia e nas geografias onde trabalhamos, caracterizada 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 mudanças de contexto provocadas pela pandemia e da complexidade dos desafios
enfrentados, a ação do IMVF expandiu-se e o balanço do trabalho realizado é positivo, com o Instituto
a continuar a priorizar a realização de parcerias nos países e domínios de intervenção. A capacitação
dos atores locais, públicos e da sociedade civil, manteve-se central nas abordagens e estratégias 
adotadas, tendo em vista apoiar a maior autonomia nacional e local, durante e após o período
de implementação dos projetos.

AS NOSSAS ATIVIDADES

A súmula das atividades realizadas pelo IMVF em 2020 é seguidamente apresentada, por países
de realização da atividade.

• Na Gâmbia, prosseguimos o primeiro projeto de cooperação portuguesa naquele país, Tekki Fii
– Building a Future: Make it in The Gambia, com incidência em ações de desenvolvimento rural
e do trabalho com os jovens. 

•  Na Colômbia, prosseguimos também o primeiro projeto do Instituto no país, na procura de estabilizar
e apoiar o desenvolvimento de uma região onde até há pouco havia grande intensidade de ações 
militares e de guerrilha. Este projeto, Territórios Sustentáveis para a Paz em Caquetá, foi estendido
por mais um ano, em resultado dos efeitos da pandemia COVID-19.

• Na Guiné-Bissau, mantivemo-nos como organização de referência no domínio da saúde materno-infantil, 
desenvolvendo ações em todo o país com o projeto 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. Prosseguimos também os projetos Ianda Guiné! Galinhas, de desenvolvimento 
rural, e Ianda Guiné! Djuntu, de apoio à sociedade civil. Terminámos em 2020 o projeto Etikapun n’ha – Urok, 
Laboratório de Resiliência da Cultura Bijagó. 

• Em São Tomé e Príncipe, prosseguimos a intervenção na área da saúde, tendo iniciado o projeto
Apoio à Resposta à Pandemia de COVID-19.  O projeto Saúde para Todos - Rumo à Sustentabilidade,
feito em parceria com a AMVF foi prorrogado por mais um ano, prolongando-se pelo ano de 2021
e continuou o projeto de governação alimentar Políticas Agroalimentares Sustentáveis, o qual pretende 
contribuir para a segurança alimentar e nutricional e para o desenvolvimento sustentável de São Tomé
e Príncipe, através do reforço e empoderamento da sociedade civil. Na área da Educação, prosseguimos 
o Programa de Apoio Integrado ao Setor Educativo, ao ensino secundário e superior, com componentes 
de formação de professores em todo o país e de lecionação da língua portuguesa e da matemática
na Região Autónoma do 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, iniciámos um projeto de âmbito nacional na área da inclusão de crianças e jovens com 
deficiências neurológicas. Prosseguimos ainda com o projeto Turismo Solidário e Comunitário na Ilha do 
Maio de apoio ao investimento no turismo de base comunitária. Foram iniciados dois projetos na área de 
intervenção da sociedade civil, um deles Promoção da Inclusão de Crianças e Jovens com Deficiências 
Neurológicas e o outro SUPERAR a Pandemia nas ilhas de Santo Antão, São Vicente e Maio.
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• Em Angola, demos continuidade ao projeto de assistência técnica agrícola nas províncias
de Huambo, Bié e Malange, Prestador de Serviços para a Viabilidade de Investimento na Cadeia
de Valor com o objetivo de aumentar os principais produtos agroalimentares locais.

• Em Portugal, continuamos a desenvolver atividades diversificadas. No domínio da Cidadania Global, 
terminámos dois projetos, designadamente Desafios para a Cidadania Global e o Geração ODS
e iniciámos três, #ClimateOfChange (campanha pan-europeia para um futuro melhor), GoEAThical 
– Our Food, Our Future (campanha europeia para a promoção do desenvolvimento mais justo, digno
e sustentável), #Coerêncianapresidência - Advocacia pelo Desenvolvimento Global e, por fim, 
o TAS - Tese, Antítese, Síntese - Migration Labs. 

No domínio da Cooperação Intermunicipal, continuámos a atuar no quadro da parceria com
a Rede Intermunicipal de Cooperação para o Desenvolvimento (RICD), prosseguimos o projeto 
ACCIONAD-ODS, constituído por ações para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
através da participação de atores locais em Portugal e Espanha, o mesmo se passando com o projeto 
Rumo a 2030, consistindo numa campanha para a promoção dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável e de educação para o desenvolvimento e cidadania global, junto a 22 municípios, tendo
sido iniciado o projeto People and Planet: a Common Destiny, uma campanha pan-europeia
de mobilização de jovens cidadãos e autoridades locais no combate às alterações climáticas. 

No domínio dos Estudos Estratégicos e do Desenvolvimento prosseguimos as atividades
de publicação de originais, com três IMVF Briefs e um IMVF Policy Paper, de formação, com a 6.ª Escola 
de Verão sobre Global Challenges, em parceria com o ISCTE-IUL, de seminários, com a 7.ª Conferência 
World Press Photo sobre “Tendências Geopolíticas no Contexto da Pandemia” em parceria com a Câmara 
Municipal da Maia e de palestras, destacando-se duas no Instituto Universitário Militar e outra no Instituto 
de Defesa Nacional. A principal parceria neste domínio continuou a ser com o Clube de Lisboa,
de que o IMVF é um dos fundadores, destacando-se a realização da 4.ª Conferência de Lisboa sobre
“A aceleração das Mudanças Globais – e o impacto da pandemia”, de 3 Lisbon Talks e de 20 Lisbon 
Speed Talks. 

Por fim, há a destacar o aprofundamento da parceria estabelecida entre o IMVF e a Chatham House
- The Royal Institute of International Affairs, do Reino Unido, com a preparação de um trabalho conjunto 
para a Melinda and Bill Gates Foundation.

Em 2020, a área da Comunicação adaptou o seu trabalho às exigências resultantes da pandemia
de COVID-19, prosseguindo a sua missão de dar a conhecer a ação do IMVF, a nível institucional
e dos projetos, e de contribuir para reforçar a notoriedade do Instituto nas várias áreas de intervenção
e geografias onde atua.

O IMVF prosseguiu a sua política de acolhimento de estagiários através de protocolos de colaboração 
estabelecidos com diversas universidades portuguesas. Os estagiários foram integrados em diferentes 
Unidades e deram apoio a várias atividades levadas a cabo ao longo do ano.

Concluindo, reforçámos em 2020 o posicionamento de referência do IMVF em vários países e domínios 
de intervenção, apesar das dificuldades colocadas pela pandemia de COVID-19.
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SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA,
UM IRRENUNCIÁVEL OBJETIVO ESTRATÉGICO A PRESERVAR

No que respeita à análise financeira referente ao ano de 2020, esta é marcada pelo início de nove projetos, 
no valor global de cerca de 3.500 m€.

É ainda de realçar a extensão, por mais um ano, do projeto “Saúde para Todos”, em São Tomé e Príncipe,
no qual a Associação Marquês de Valle Flôr (AMVF) é líder do mesmo, tendo o IMVF como parceiro.
 

 
 

De um ponto de vista macro, apresenta-se um 
crescimento de 10% no valor dos projetos em 
carteira:
  

No entanto, apesar da pandemia, o montante total 
executado em 2020 foi de 8.424 m€, cerca de 27% 
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Deste modo, e apesar da forte crise económica resultante da pandemia despoletada no início do ano
de 2020, o Instituto obteve um Resultado Líquido do exercício de 16.269,53 €.

Com efeito, propõe-se que este Resultado Líquido seja transferido para a conta de Resultados
Transitados.

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.

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.

Estamos conscientes dos enormes desafios que temos pela frente, os quais requerem um esforço
ainda maior, da parte de todos, para conseguirmos continuar a responder às exigências que nos
são diariamente colocadas, em termos dos países e projetos que desenvolvemos e no esforço para 
manter o quadro de pessoal permanente existente.

 Ahmed Zaky Carolina Quina Jorge Morais
 Administrador Executivo Administradora Executiva Administrador Executivo
 e Direção de Projetos e Direção de Novas Parcerias e Direção Administrativa
  e Comunicação e Financeira

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

Com efeito, regista-se um importante aumento por parte da União Europeia em cerca de 30% sobretudo 
como resultado do desenvolvimento mais acentuado dos projetos PIMI II, Ianda Guiné! Djuntu e Building
a Future – Make it in The Gambia. No que respeita ao Estado português, nomeadamente pelo Camões, I.P., 
regista-se uma redução em cerca de 17%, como consequência do término em 2019 do projeto
ACES – Apoio à Consolidação do Ensino Secundário, em São Tomé e Príncipe.

Relativamente aos resultados financeiros, verifica-se um incremento nos subsídios reconhecidos
na Demonstração dos Resultados, cifrando-se em cerca de 8.200 m€.

De referir, no entanto, que no ano de 2020 existiu uma redução das Prestações de Serviços, nomeada-
mente pela menor refaturação à AMVF dos custos com pessoal envolvido no projeto Saúde para Todos, 
gerido por esta, bem como pela correção da faturação dos serviços associados ao projeto MOSAP II.
O total desta rúbrica ascendeu a cerca de 176 m€.

Globalmente, os custos registaram uma redução em cerca de 23%, consequência da paragem
de muitas atividades presenciais, nomeadamente em viagens e eventos na prospeção de novos 
mercados e novos financiadores, bem como nos custos de funcionamento.

Ao contrário dos anos anteriores, foi reduzida a provisão no âmbito da aplicação do Método
da Equivalência Patrimonial relativa à participação de 100% que o IMVF detém na Valle Flôr
Consulting, Lda., constituída em março de 2017.
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Contribuímos ativamente para o desenvolvimento sustentável e para a dignidade humana através
da elaboração, concretização e colaboração em projetos e atividades em diversas áreas.

O QUE FAZEMOS

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

RAZÃO DE SER 

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

COMO TRABALHAMOS 

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

QUEM SOMOS
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ANGOLA

GUINÉ-BISSAU

21.500 m€

500 m€

* O IMVF é parceiro do projeto “Saúde para Todos - Rumo à Sustentabilidade” - representado na área
da Saúde em São Tomé e Príncipe - implementado pela AMVF - Associação Marquês de Valle Flôr.
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8%

37%

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

2.600 m€

1.200 m€

4.500 m€

8.000 m€

38%

44% 

56% 

62%

ONDE ESTAMOS

GÂMBIA

100% 

5.000 m€

55%
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EM 2020
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TESTEMUNHOS

“O nosso hospital [Hospital Regional de Gabú] 
conta com o apoio do Instituto Marquês de Valle 
Flôr, que está a cooperar connosco. Temos 
um grupo de médicos cubanos especialistas 
em ginecologia-obstetrícia e pediatria e uma 
enfermeira especialista em medicina fetal que 
têm contribuído muito. O hospital recebe muitos 
casos de eclâmpsia, grávidas com hipertensão 
arterial e também de pediatria, crianças com 
anemia e paludismo grave, e o nosso principal
objetivo é reduzir a mortalidade materna
e infantil. Tivemos uma formação em ecografia 
materno-fetal (ecografia obstétrica) que decorreu
em duas fases. Esta formação ajudou bastante 
as grávidas, fizemos muitas ecografias
e acabámos por detetar algumas malformações 
nos fetos, por exemplo, detetámos uma
malformação cardiogénica, um feto com
problemas cardíacos.”

Ronízio Bathy, diretor do Hospital
Regional de Gabú, Guiné-Bissau, PIMI II  

“A experiência de formar médicos e enfermeiros 
sobre a gestão da pandemia de COVID-19 em 
São Tomé e Príncipe revelou-se intensa e de 
grande partilha. O grupo de formandos foi par-
ticipativo, disponível e interessado, ultrapassou 
as nossas expectativas. A prática diária após
a teoria administrada deu resultados concretos 
com formandos a testemunharem os efeitos no
seu dia-a-dia, mas o que mais me impressionou 
foram os momentos de partilha sobre como 
cada profissional de saúde no seu contexto 
viveu os primeiros meses de pandemia de
COVID-19. Foi com emoção que percebemos
o quanto estamos todos ligados a viver as 
mesmas emoções, medos, apreensões em 
relação ao desconhecido e como cada pessoa 
no seu contexto dá o seu melhor e se entrega 
plenamente ao que deve e tem de fazer. 
Estas são experiências de “dar e receber”
que resultam bem para todos os intervenientes.”

Cristina Alves, enfermeira formadora
no curso “COVID-19: prevenção e gestão da 

infeção” em São Tomé e Príncipe

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 materna e infantil e com apoio de meios inovadores da telemedicina. Os beneficiários diretos
e indiretos dos nossos projetos ultrapassaram já os quatro milhões de pessoas em diversos países, com realce
a São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e Angola.

SAÚDE

Saúde para Todos - Rumo à Sustentabilidade 
PIMI II - Programa Integrado para a Redução da Mortalidade Materna e Infantil 
Apoio à Resposta à Pandemia de COVID-19 na Guiné-Bissau 
Apoio à Resposta à Pandemia de COVID-19 em São Tomé e Príncipe
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JAN 2017 – DEZ 2020
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

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 € 

FINANCIAMENTO
Camões, I.P. e Direção-Geral da Saúde de Portugal (DGS)

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

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

SAÚDE PARA TODOS
- RUMO À SUSTENTABILIDADE *
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FACTOS E NÚMEROS

35 missões de curta duração

de 7 especialidades médicas

e em 2 áreas técnicas 

4 missões de acompanhamento

e avaliação do projeto 

1.894 consultas de especialidade

no âmbito das missões de curta duração

254 intervenções cirúrgicas no âmbito

das missões de curta duração

22.756 exames complementares

de diagnóstico 

777 sessões clínicas via Telemedicina

2 médicas concluíram a formação

de especialidade em Gastroenterologia

e Imagiologia em Portugal

(as primeiras em São Tomé e Príncipe) 

1.º serviço de Dermatologia no Hospital

Dr. Ayres de Menezes criado e inaugurado

ATIVIDADES GLOBAIS

• 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, atendendo sempre às restrições e constrangimentos decorrentes
do contexto de propagação da pandemia de COVID-19;

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

• Realização da 8.ª edição das Jornadas Luso São-Tomenses de Otorrinolaringologia;

• Seguimento 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 das obras e equipamento do espaço para criação de um serviço
de Gastroenterologia no Hospital Dr. Ayres de Menezes;  

• 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.
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JUN 2017 – MAI 2021
GUINÉ-BISSAU

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 1.200 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 € *

FINANCIAMENTO
União Europeia e Camões, I.P.

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.

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
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FACTOS E NÚMEROS

132 estruturas de saúde abrangidas

nas 11 regiões sanitárias da Guiné-Bissau

+ de 1.200 profissionais de saúde materna

e infantil a beneficiarem de capacitação em serviço

e de prémios trimestrais com base no desempenho

8 médicos e 20 enfermeiros bissau-guineenses

e 5 médicos e 4 enfermeiros cubanos integrados

na equipa clínica do PIMI II

125 medicamentos e consumíveis médicos

essenciais adquiridos, conservados num

armazém com 400 m2 em Bissau

e disponibilizados em permanência

+ de 1.300 equipamentos e materiais

médico-cirúrgicos, com volume total superior

a 300 m3 importados, armazenados,

distribuídos e instalados 

16 motoristas, 8 logísticos, 2 técnicas de farmácia

e 2 técnicos de manutenção de equipamentos

bissau-guineenses envolvidos na distribuição de

medicamentos e equipamentos médico-cirúrgicos

1 camião, 1 carrinha, 17 viaturas todo-o-terreno

e 2 motas envolvidas na distribuição

de medicamentos e no transporte diário

da equipa de formadores clínicos 

ATIVIDADES EM 2020

• Aquisição, operacionalização da cadeia logística, programação e distribuição de medicamentos,
consumíveis médicos e materiais médico-cirúrgicos nas 132 estruturas de saúde abrangidas;

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

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

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

• Realização de reabilitações e intervenções infraestruturais para garantir o abastecimento de água 
e luz em permanência nos serviços de pediatria, maternidade, banco de sangue e bloco operatório
em 9 Hospitais Regionais e Centros de Saúde de Referência; 

• Realização da sessão de difusão intercalar dos resultados PIMI II/IMVF, em dezembro; 

• Elaboração do documento estratégico “Desafios do Sistema Nacional de Saúde e Perspetivas
para a Consolidação da Intervenção da UE no setor da Saúde Materna e Infantil na Guiné-Bissau”
e partilha com a Delegação da União Europeia da Guiné-Bissau.
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MAI 2020 – OUT 2020
GUINÉ-BISSAU

OBJETIVOS
Geral: contribuir para o reforço das capacidades de resposta da Guiné-Bissau à pandemia de COVID-19.
Específico: promover a melhoria das capacidades assistenciais dos serviços de saúde nas Estruturas
de Referência da Guiné-Bissau que foram designadas para resposta à pandemia de COVID-19.

BENEFICIÁRIOS 
Diretos: doentes com COVID-19 e doentes com síndromes respiratórios agudos graves, bem como
os profissionais de saúde afetos às Estruturas Sanitárias de Referência beneficiárias da ação: o Hospital 
Nacional Simão Mendes, o Hospital de Cumura e o Hospital de Bor.
Indiretos: os 1.881.005 habitantes das 9 regiões administrativas que constituem a Guiné-Bissau.

ORÇAMENTO
230.000 €

FINANCIAMENTO
União Europeia 

PARCEIRO
Alto Comissariado para a COVID-19 na Guiné-Bissau

APOIO À RESPOSTA À PANDEMIA DE COVID-19
NA GUINÉ-BISSAU
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FACTOS E NÚMEROS

+ de 1.600 kg e + 12 m3 de material médico 

de combate à COVID-19 disponibilizado

3 Estruturas de Saúde de Referência equipadas 

com equipamentos e material de apoio clínico

necessário à resposta à COVID-19 em Bissau

(Hospital Nacional Simão Mendes, Hospital

de Cumura e Hospital de Bor)

14 técnicos de laboratório a beneficiar de ações 

de capacitação para o manuseamento e a boa

gestão dos equipamentos médicos adquiridos

(4 técnicos do Hospital Nacional Simão Mendes,

4 técnicos do Hospital de Cumura e 6 técnicos

do Hospital de Bor)

ATIVIDADES GLOBAIS

• Aquisição de equipamentos e consumíveis médicos para combate à COVID-19 em função
das prioridades identificadas, da sua eficácia operacional e tendo em conta a realidade assistencial
da Guiné-Bissau;

• Operacionalização da cadeia logística para a importação e disponibilização dos equipamentos
adquiridos;

• Capacitação dos técnicos de saúde das Estruturas de Referência de COVID-19 para instalação,
correto manuseamento e manutenção dos equipamentos e materiais de apoio clínico disponibilizados.
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JUL 2020 - JAN 2022
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

OBJETIVOS
Geral: reforçar as capacidades de São Tomé e Príncipe na sua resposta às epidemias.
Específico: prestar apoio de emergência e reforçar a capacidade intrínseca do Sistema Nacional
de Saúde de São Tomé e Príncipe na prevenção e no controlo da epidemia de COVID-19 no país.

BENEFICIÁRIOS 
Diretos: profissionais do setor da saúde de São Tomé e Príncipe.
Indiretos: população de São Tomé e Príncipe.

ORÇAMENTO
480.000 €

FINANCIAMENTO
União Europeia e Camões, I.P.

PARCEIRO
Ministério da Saúde de São Tomé e Príncipe 

APOIO À RESPOSTA À PANDEMIA DE COVID-19
EM SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
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FACTOS E NÚMEROS

250 testes rápidos de antigénio entregues

1 extrator automático essencial à realização

de testes COVID-19 entregue

6 equipamentos de monitorização

hemodinâmica entregues

4 formadores expatriados envolvidos

na capacitação de profissionais

de saúde são-tomenses

2 cursos de formação “COVID-19: prevenção

e gestão da infeção” ministrados com

a duração de 112 horas

50 profissionais de saúde

são-tomenses formados 

1 vídeo informativo produzido e divulgado

e 1.500 cartazes de sensibilização criados

e distribuídos

ATIVIDADES EM 2020

• Entrega de equipamentos e consumíveis essenciais à realização de testes COVID-19, permitindo 
multiplicar a capacidade de diagnóstico no país; 

•  Entrega de medicamentos e equipamentos de oxigénio-terapia para assegurar a capacidade de 
resposta no tratamento de pacientes com COVID-19;

• Entrega de material médico de proteção; 

• Realização de missões médicas para reforço das capacidades técnicas e assistenciais dos médicos, 
enfermeiros e técnicos de saúde de São Tomé e Príncipe na gestão da pandemia; 

• Prestação de apoio às equipas de profissionais de saúde nacionais na gestão da pandemia:
elaboração de protocolos, gestão de espaços e zonas de contenção, circuito de doentes
e profissionais, zonas de colheita, capacidade instalada de equipamentos e pessoal de saúde
e deteção de necessidades;

• Produção e divulgação de materiais de sensibilização sobre prevenção, sintomas e uso da máscara 
(cartazes e vídeo);

• Seleção de 6 médicos e enfermeiros são-tomenses para a realização de uma formação intensiva
de 3 meses em Portugal sobre prevenção e tratamento da COVID-19. 
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TESTEMUNHOS

“A dinamização pelo PAISE-STP
da formação contínua para professores
do ensino secundário de São Tomé
e Príncipe reveste-se de uma grande 
importância para o processo de
ensino-aprendizagem no país, pois 
permitirá munir os docentes de estratégias
inovadoras e competências outras que os
ajudarão a enfrentar o doce suplício que 
é formar jovens nesta terra verdejante. 
O quadro técnico-pedagógico no terreno, 
composto por uma equipa mista
(agentes de cooperação e agentes 
locais), constitui-se como uma mais-valia 
para o projeto de formação, visto que 
permite consubstanciar um ‘’casamento’’ 
intercultural, um entrelaçar mais profícuo 
entre as componentes técnico-científico
-pedagógicas e os aspetos da realidade 
são-tomense e, consequentemente,
o enriquecimento do próprio programa 
de formação.” 

Helena Afonso, formadora/agente
local e supervisora de

Língua Portuguesa (MEES)

“Trabalhar com a equipa do PAISE-STP 
tem sido uma experiência enriquecedora 
do ponto de vista científico, pedagógico 
e intelectual. A competência, a experiência
acumulada, a capacidade de trabalho e 
investigação somadas à honestidade 
intelectual e espírito colaborativo da 
referida equipa são atributos que relevamos 
e que devemos explorar (no bom sentido!)
em prol do desenvolvimento da
Universidade de São Tomé e Príncipe, 
nomeadamente na formação inicial 
de professores. Acreditamos que esta 
cooperação é benéfica para se encontrar 
modelos de formação de professores 
atualizados e adequados à nossa
realidade.”

Beatriz Afonso, membro da comissão 
organizadora do Seminário “Formar 

Professores Hoje” (USTP) 

“A minha avaliação desta experiência 
[ensino à distância com tutoria presencial] 
é muito boa e positiva, em muito devido 
à força de vontade dos professores para 
ensinar e ajudar os alunos a obter bons 
resultados nos exames. A ajuda dos 
professores e o acompanhamento 
contínuo foi fundamental para mim e
para todos os meus colegas. Os primeiros
dias foram de adaptação para alunos 
e professores, pois era uma situação 
nova para todos. Com o tempo, todos 
nos adaptámos e tudo correu bem. Uma 
ótima surpresa para mim foi a quantidade 
de material de estudo que recebemos. 
E a proximidade professor-aluno foi muito 
importante. Esta experiência foi muito 
boa, correu tudo muito bem, mesmo es-
tando à distância. Os grupos criados no 
Facebook e WhatsApp, com professores
e alunos, foram muito importantes para 
apoiar o estudo, esclarecer dúvidas
e acompanhar os alunos.”

Esmael da Glória, aluno da 12.ª classe 
da Escola Secundária Padrão, Região 

Autónoma do Príncipe

EDUCAÇÃO

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

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.
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NOV 2019 – SET 2022
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

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.

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

PAISE-STP 
PROGRAMA DE APOIO INTEGRADO
AO SETOR EDUCATIVO DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
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FACTOS E NÚMEROS

1 seminário internacional sobre Formação Inicial

de Professores realizado

3 laboratórios da USTP com apetrechamento 

reforçado

2 serviços centrais do MEES com apetrechamento 

informático e de reprodução reforçados

4 programas nacionais de formação contínua

concebidos e em fase de implementação

280 professores do ensino secundário

a frequentar a formação contínua 

3 grupos de trabalho do MEES apoiados

por elementos da coordenação local

1 despacho e uma proposta de legislação

elaborados com apoio do PAISE-STP

150 exemplares das Aprendizagens

Essenciais entregues a professores

9 turmas de alunos da RAP lecionadas

por professoras agentes da cooperação

4 professores da RAP a frequentar

o programa-piloto de formação em exercício

ATIVIDADES EM 2020

• Realização conjunta com a USTP e a Universidade de Aveiro do seminário “Formar professores hoje: 
partilhar conhecimentos, experiências e desafios”, a 26 e 27 de novembro; 

• Integração do Grupo de Trabalho do MEES, coordenado pela Direção do Ensino Superior (DES),
que está a desenvolver a proposta de Regime Jurídico de Qualificação para a Docência; 

• Aquisição e entrega de equipamentos para o reforço do apetrechamento dos laboratórios
de Biologia, Física e Química da USTP;

• Início do diagnóstico ao funcionamento dos serviços académicos e administrativos da USTP;

• Contratação de professores-formadores (8 agentes da cooperação e 5 agentes locais), 
para a dinamização de programas de formação contínua de professores do ensino secundário
e para apoio à lecionação na Região Autónoma do Príncipe (RAP);

• Conceção e início da implementação de 4 programas nacionais de formação contínua para 
professores do ensino secundário de Língua Portuguesa, Matemática, Inglês e Ciências 
Naturais/Biologia;

• Integração do Grupo de Trabalho do MEES, coordenado pelo PAISE-STP, que elaborou o despacho 
de adoção das Aprendizagens Essenciais de Língua Portuguesa e Matemática;

• Reprodução e distribuição pelos professores de exemplares das Aprendizagens Essenciais 
de Língua Portuguesa e Matemática;

• Aquisição e entrega de equipamentos para reforço do apetrechamento do GFCE e da DESTP;

• Apoio técnico permanente ao GFCE;

• Integração do Grupo de Trabalho do MEES, coordenado pela IGE, que desenvolveu a proposta 
de legislação sobre “Avaliação dos estabelecimentos de educação e ensino não superior”;

• Lecionação das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática em turmas da 12.ª classe da RAP 
por agentes da cooperação;

• Apoio à distância e presencial pelas agentes da cooperação na RAP na preparação dos alunos 
da 12.ª classe para os exames nacionais (medida excecional motivada pela suspensão das aulas
regulares devido à pandemia);

• Início do programa-piloto de formação em exercício na RAP:

• Preparação e realização da 1.ª reunião da Comissão de Acompanhamento Estratégico. 
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“Gosto de criar animais e crio muitos. 
Também crio galinhas. Com as galinhas 
tinha problemas porque morriam, mas 
agora encontrámos alguém que nos 
ajuda com as vacinas. Estão a dar as 
vacinas às galinhas e agora elas ficam 
bem, antes estavam a morrer e não 
sabíamos porquê, antes não sabíamos 
que remédios lhes podíamos dar, mas 
desde que começaram a ser vacinadas 
está a correr bem. Penso que isto 
poderá ser bom para outras mulheres 
e raparigas começarem a criar galinhas. 
É bom porque podem fazer criação 
de galinhas, não só para comer, mas 
também em termos económicos, 
podendo-lhes dar um rendimento 
melhor do que esperariam.”

Adja Fati, beneficiária da campanha
de vacinação de aves da

Ação Ianda Guiné! Galinhas 

“Sou tesoureira da Cooperativa Nova 
Vida, uma cooperativa de transformação 
de frutas na região de Blú Blú, em São 
Tomé e Príncipe, e em junho participei 
no intercâmbio “Cadernetas Agroecoló-
gicas”. Acredito que intercâmbios deste 
género são importantes para que nós, 
mulheres, possamos refletir sobre 
o nosso posicionamento na sociedade 
e sobre o nosso papel fundamental 
no desenvolvimento da região onde 
estamos inseridas. Foi uma boa 
experiência, uma grande mais-valia, 
na qual pude partilhar conhecimentos 
e conhecer a experiência das compa-
nheiras de Angola, Brasil, Moçambique, 
Guiné-Bissau e também de São Tomé 
e Príncipe. Todas as experiências foram 
boas, mas o que mais me marcou foi 
a aplicação da caderneta agroecológica,
um instrumento aparentemente simples, 
mas que se converte numa grande 
mais-valia para a valorização das 
mulheres rurais. De forma geral, 
várias aprendizagens deste intercâmbio
já estão a ser aplicadas na minha 
cooperativa, nomeadamente o uso 
da caderneta agroecológica.”

Anitilza Tebus, participante
na sessão do intercâmbio sobre

cadernetas agroecológicas 

“O que me deu mais gozo no projeto 
[Cadeia de Valor (MOSAP II)] este ano 
foi ter contribuído em termos de
formação aos técnicos das Estações 
de Desenvolvimento Agrário, formação 
essa que foi dada em todos os municípios
da província de Huambo e que fortaleceu,
em certa medida, o posicionamento 
dos técnicos das Estações de Desen-
volvimento Agrário junto dos nossos 
agricultores. Falar sobre as tecnologias 
culturais do feijão, do milho e da batata 
e transmitir os conhecimentos que 
acumulei durante todos estes anos a 
esses técnicos que intervêm diretamente
junto dos camponeses, os nossos 
agricultores, penso que foi o ponto mais 
alto do meu trabalho desenvolvido no 
projeto até ao momento.”

Hélio Tiago, engenheiro
agrónomo júnior, Huambo

DESENVOLVIMENTO RURAL
E SEGURANÇA ALIMENTAR

Etikapun n’ha – Urok, Laboratório de Resiliência da Cultura Bijagó
Ianda Guiné! Galinhas    
PAS – Políticas Agroalimentares Sustentáveis 
Prestador de Serviços para a Viabilidade de Investimento na Cadeia de Valor

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.
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JUN 2016 – DEZ 2020
GUINÉ-BISSAU
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 €

FINANCIAMENTO
União Europeia e Camões, I.P.

PARCEIRO
Tiniguena – Esta Terra é Nossa!

ETIKAPUN N’HA – UROK, LABORATÓRIO
DE RESILIÊNCIA DA CULTURA BIJAGÓ
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FACTOS E NÚMEROS

6 campanhas de sensibilização (saneamento)

102 pescadores capacitados

1 proposta de desenvolvimento do turismo

responsável em Urok

4 escolas comunitárias reabilitadas

1 Centro de Saúde reabilitado

1 Centro de Informática construído

26 fontes de água potável construídas

ATIVIDADES GLOBAIS

• Formação e apoio a 113 agricultores a nível da produção de base ecológica nas principais culturas
alimentares;

• Capacitação de produtores para a exploração e transformação de produtos locais;

• Promoção da integração de excedentes hortícolas e frutícolas na cadeia de produção
e de valorização económica;

• Apoio e capacitação de 102 pescadores em técnicas de pesca responsável;

• Apoio a iniciativas individuais e comunitárias de micro empreendedorismo no setor agroalimentar,
incluindo comércio e transformação de produtos;

• Publicação do estudo de caso “Turismo Socialmente Responsável nas Ilhas Urok, Guiné-Bissau”, 
com a finalidade de orientar as opções para a promoção do turismo responsável na região;

• Intervenção no domínio da melhoria do acesso a água para consumo e produção agroalimentar,
através da construção de 26 fontes;

• Implementação de um sistema de recolha e tratamento regular de lixo em 33 tabancas;

• Habilitação de professores na área da gestão escolar;

• Realização de campanhas de informação e sensibilização contra a COVID-19;

• Reabilitação e apetrechamento do Centro de Saúde de Nago;

• Reconstrução de 4 escolas comunitárias, incluindo o seu apetrechamento;

• Melhoria da qualidade da educação e formação inicial em informática através da construção 
e operacionalização de um Centro Informático;

• Apoio ao funcionamento regular do Comité de Gestão da AMPC, o qual foi reconhecido 
internacionalmente com a atribuição do Prémio Equador 2019 do Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (PNUD);

• Apoio às missões de fiscalização e coordenação com entidades locais, com uma média 
de 48 missões por ano.
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JAN 2019 – DEZ 2023
GUINÉ-BISSAU
Bafatá, Biombo, Cacheu, Gabu,

Oio, Setor Autónomo de Bissau

OBJETIVOS
Geral: contribuir para a segurança alimentar e nutricional nas regiões-alvo, na Guiné-Bissau, 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
319.868 € (Global: 1.862.182 €) 

FINANCIAMENTO
União Europeia 

PARCEIROS
Mani Tese (requerente), Asas do Socorro e Universidade de Turim 

ENTIDADE ASSOCIADA
Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Bragança IANDA GUINÉ! GALINHAS
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FACTOS E NÚMEROS

21 criadores de aves formados no curso técnico

de avicultura

11 participantes da Direção Geral de Pecuária

formados em avicultura

16.092 aves vacinadas em 6 regiões

da Guiné-Bissau

166 famílias de avicultores apoiadas

(vacinação das suas aves e entrega de máscaras)

2 empresas avícolas guineenses apoiadas

com subvenções 

ATIVIDADES EM 2020

• Realização de uma formação em avicultura dirigida aos técnicos da Direção Geral de Pecuária 
da Guiné-Bissau, em fevereiro, sobre questões relacionadas com a alimentação e sanidade avícola;

• Realização de visitas aos aviários apoiados pela Ação, de forma a identificar e resolver os principais 
problemas sanitários existentes e delimitar as áreas de intervenção das campanhas de vacinação 
contra as doenças Newcastle e gripe aviária;

• Promoção de uma campanha de vacinação nas 6 regiões-alvo da Ação, durante o mês de maio, 
que permitiu a vacinação de 10.956 aves e o apoio a166 famílias de avicultores;

• Realização da 1.ª ação de formação em avicultura dirigida a criadores e empreendedores
guineenses, entre fevereiro e março, na qual foram formados 21 avicultores;

• Criação de um sistema de inquérito para monitoria semanal dos avicultores integrados na Ação, 
através da ferramenta de recolha de dados KoBoToolbox;

• Realização de encontros para diagnóstico à atual situação da União de Produtores da Cadeia Avícola 
(UPCA) e da Associação de Paraveterinários de Ingoré (APAI) para reforço do associativismo no âmbito 
da avicultura e da saúde animal;

• Construção de um novo aviário destinado às empresas CEDAVES e Piu Piu Awara, com o objetivo 
de aprimorar significativamente a eficiência dos aviários existentes, através do aumento da produção 
de ovos e da melhoria da produção de matéria-prima para a criação de rações animais;

• Vacinação de 5.136 aves pertencentes às empresas avícolas CEDAVES e Piu Piu Awara.
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JAN 2019 – DEZ 2021
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

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 a viver no meio rural.
Indiretos: a população de São Tomé e Príncipe, estimada em cerca de 190.000 habitantes.

ORÇAMENTO
666.667 €

FINANCIAMENTO
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)

PAS – POLÍTICAS AGROALIMENTARES
SUSTENTÁVEIS 
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FACTOS E NÚMEROS

5 ações de formação com uma média

de 15 participantes

1 ação de lobby e advocacia social

em prol da mulher rural

1 Centro de Recursos com + de 100
publicações e acesso à internet

2 websites desenvolvidos e em funcionamento 

1 campanha pública de informação

e sensibilização 

ATIVIDADES EM 2020

• Realização de uma formação em “Gestão de Redes e Advocacia para o Direito Humano
à Alimentação e Nutrição Adequadas em São Tomé e Príncipe”, em janeiro, que contou com 
a participação de 13 mulheres, com a finalidade de reforçar as competências das organizações
da sociedade civil;

• Inauguração do Centro de Recursos da Rede da Sociedade Civil para Segurança Alimentar 
e Nutricional de São Tomé e Príncipe (RESCSAN-STP), em janeiro;

• Realização de uma formação em “Gestão de Páginas Institucionais de Facebook”, em junho, 
com o objetivo de maximizar a divulgação das atividades do projeto;

• Realização de uma formação em “Direito das Mulheres Rurais e Agroecologia”, em julho, 
dirigida às mulheres rurais;

• Realização de uma formação em “Diagnóstico de Sistemas Alimentares Sustentáveis”, 
entre setembro e outubro, dirigida a técnicos de organizações da sociedade civil;

• Realização de uma ação de lobby e advocacia social inserida no workshop “Sistemas Alimentares
Sustentáveis e Empoderamento Feminino – duas faces da mesma moeda”, em outubro;

• Desenvolvimento e lançamento dos websites da RESCSAN-STP e ADAPPA, em dezembro;

• Produção de um folheto institucional e de vários materiais de merchandising, de forma 
a contribuir para a divulgação e geração de rendimento para a RESCSAN-STP.
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MAR 2019 – SET 2021
ANGOLA
Províncias de Huambo, Malange e Bié

OBJETIVOS
Promover a produtividade, a produção e o acesso ao mercado de 50.000 beneficiários elegíveis,
atualmente envolvidos na produção agrícola; reabilitar sistemas de irrigação e promover atividades 
de cadeias de valor de um conjunto de culturas selecionadas; e promover a capacitação 
de 600 técnicos das estruturas do Ministério da Agricultura e Floresta de Angola.

BENEFICIÁRIOS 
Diretos: 50.000 produtores agrícolas de 80 comunas (unidades administrativas) de 25 municípios 
das províncias do Huambo, Bié e Malange e 600 técnicos das estruturas do Ministério da Agricultura 
e Florestas de Angola. 
Indiretos: 175.000 produtores agrícolas. 

ORÇAMENTO
503.250 € (Global: 2.484.309 €)

FINANCIAMENTO
Banco Mundial e Instituto de Desenvolvimento Agrário do Ministério de Agricultura e Florestas 
da República de Angola 

PARCEIRO
CESO CI Internacional

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA A VIABILIDADE
DE INVESTIMENTO NA CADEIA DE VALOR *
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FACTOS E NÚMEROS

13 novos subprojetos de produção aprovados

45 parcerias comerciais nas 3 províncias

(Bié, Huambo e Malange)

19 transações comerciais com empresas

do setor informal representando vendas

de 1.045 t de produtos, beneficiando

1.114 produtores diretos e 8.000 indiretos

com um valor de 200.666.450 kz.

3 armazéns agrícolas construídos 

82 técnicos das Estações de Desenvolvimento 

Agrário (40 Huambo e 42 Bié) formados

em técnicas de cultivo e combate a pragas

75 técnicos das Estações de Desenvolvimento

Agrário formados em animação de eventos

e agricultura como negócio

ATIVIDADES EM 2020

• Apoio à preparação e seguimento de subprojetos de irrigação através da recolha de informação 
de fichas de registo dos beneficiários e de perímetros agrícolas, incluindo o acompanhamento 
dos processos de legalização das cooperativas e terras; 

• Apoio à preparação de propostas de investimento em projetos de produção, incluindo a melhoria 
do acesso dos produtores aos serviços de abastecimento de insumos, o aproveitamento de perímetros 
irrigados e a divulgação de mensagens pelos serviços de extensão;

• Apoio à implementação de subprojetos de produção no domínio dos hortícolas, do feijão, do milho, 
da batata rena e da mandioca, através de formação a técnicos das Estações de Desenvolvimento
Agrário (EDA) e formadores das Escolas de Campo (ECAS) em cultivo e combate a pragas e do apoio 
a subprojetos de multiplicação e conservação de sementes;

• Recolha de dados e informações sobre a comercialização agrícola, com incidência no milho 
e nos hortícolas, elaboração de subprojetos com o Centro de Serviços aos Produtores e atualização 
de bases de dados de empresas do agronegócio;

• Apoio à preparação de subprojetos de cadeia de valor a nível da comercialização, armazenamento, 
processamento, marketing e transferência de tecnologias;

• Implementação dos subprojetos de cadeia de valor: assistência técnica para o tratamento 
pós-colheita, disseminação de informações sobre preços, facilitação da ligação entre produtores 
e empresas de agronegócio e distribuição de sacos para armazenamento;

• Realização de reuniões de planificação e concertação entre as Unidades Provinciais
de Implementação do projeto nas 3 províncias;

• Capacitação para a implementação de subprojetos: formações em animação comunitária, 
agronegócio e cooperativismo e elaboração de materiais formativos. 
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“Acho que somos nós, os jovens, que devemos 
assumir a resolução dos problemas da nossa 
comunidade e não ficar de braços cruzados, 
à espera que outras organizações resolvam 
os nossos problemas. Com o surgimento da 
COVID-19, decidimos organizar e mobilizar 
recursos para ajudar no processo de prevenção 
e combate à pandemia. Pedimos apoio à Ação 
Ianda Guiné! Djuntu que na primeira fase nos 
ofereceu baiões, sabão e lixívia para distribuir 
nos diferentes pontos estratégicos da cidade 
de Bissorã. Com o financiamento no quadro 
do Fundo COVID-19, conseguimos comprar 
materiais de som, com os quais sensibilizámos 
as pessoas nos bairros e sobretudo nos 
mercados. Foi uma boa experiência, senti 
que participámos na resolução de um problema 
na nossa comunidade. Somos jovens e a nossa 
missão deve ser servir o nosso país.”

Sirem Baio, coordenadora de Rede
de Associações Juvenis do setor de Bissarã

“Espero que esta formação [em empreende-
dorismo e gestão de pequenos negócios para 
mães cuidadoras] me ajude, porque quero 
reabrir o meu negócio em pastelaria. Sou mãe 
de dois filhos deficientes, o mais velho chama-se
Ailton, perdeu as mãos com dois anos, agora 
fez 27 anos e vai-se formar. E tenho outro que 
é o Ivan. Ele tem problemas de audição e fala 
e frequenta a associação Colmeia. O meu 
negócio começou a afundar-se porque o Ailton 
adoeceu na 6.ª classe e porque também fiquei 
doente, disseram-me que tinha rebentado uma 
veia no meu cérebro, e por causa disso não 
pude trabalhar mais, o meu dinheiro acabou 
e não pude montar o meu negócio. Mas agora, 
deram-me este apoio, com esta formação estou 
confiante de que vou levar a minha vida para a 
frente. Esta formação está a dar-me mais forças, 
porque está a mostrar-me como dirigir o meu 
negócio, como reagir e como economizar.” 

Cesaltina Ramos, beneficiária da formação
do projeto de Promoção da Inclusão

de Crianças e Jovens com
Deficiências Neurológicas

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.

SOCIEDADE CIVIL

Ianda Guiné! Djuntu
Promoção da Inclusão de Crianças e Jovens com Deficiências Neurológicas 
SUPERAR a Pandemia nas ilhas de Santo Antão, São Vicente e Maio 
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JAN 2019 – DEZ 2023
GUINÉ-BISSAU

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 

* Valor consolidado de 2 contratos atualmente em vigor.IANDA GUINÉ! DJUNTU
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FACTOS E NÚMEROS

36 projetos de intervenção

no âmbito da COVID-19

1 encontro online com as associações

da diáspora guineense

11 magazines de rádio emitidos por

12 rádios comunitárias e 2 rádios nacionais

24 Pequenos Planos de Mudança (PPM)

executados

4 djumbais regionais e 1 djumbai nacional

realizados

2.006 participantes nas sessões

de esclarecimento do GAP

808 participantes em workshops

17 propostas selecionadas

para apoio no ciclo piloto

ATIVIDADES EM 2020

• Consolidação do Método Djuntu enquanto metodologia de apoio à participação da sociedade
civil na resolução dos seus problemas;

• Início do reforço institucional a 5 organizações guineenses de longo percurso e experiência 
consolidada; 

• Abertura do Gabinete de Apoio Permanente (GAP), com implementação do ciclo piloto, através 
de sessões de esclarecimento e workshops mensais em todas as regiões do país;

• Apoio a duas iniciativas comunitárias de 2 Coletivos de Cidadãos Organizados, enquanto 
pré-teste do Método Djuntu;

• Financiamento e apoio a 36 coletivos guineenses no desenvolvimento de atividades 
de sensibilização e luta contra a pandemia de COVID-19;

• Realização de uma reportagem sobre a importância do papel das associações da sociedade civil 
na luta contra a pandemia de COVID-19 na Guiné-Bissau, produzida em parceria com a TV Quelelé 
e exibida em todas as regiões do país;

• Avaliação das principais etapas do ciclo piloto do GAP, com posterior trabalho de melhoria 
dos instrumentos e consolidação da metodologia de trabalho; 

•  Seleção de 17 propostas que seguiram o Método Djuntu para implementação no ciclo piloto do GAP;

• Aprofundamento do mapeamento de associações guineenses na diáspora, com realização 
de reuniões e contactos regulares;

• Realização do 1.º Djumbai Nacional, desenvolvido em parceria com o Espaço de Concertação 
da Sociedade Civil, em regime semi-presencial (na Casa dos Direitos, em Bissau, e com transmissão 
para todos os Centros de Recursos, através da Plataforma Na Nô Mon e rádios);

• Início da elaboração do 1.º estudo temático com a revisão do quadro legal das organizações 
da sociedade civil;

• Realização de 2 debates radiofónicos na Rádio Capital, emitidos posteriormente por 12 rádios 
comunitárias.
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SET 2020 – AGO 2023
CABO VERDE

OBJETIVOS
Geral: melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiências neurológicas.
Específicos: promover a integração e inclusão de crianças e jovens com deficiências neurológicas.

BENEFICIÁRIOS 
Diretos: 440 crianças e jovens com deficiências neurológicas da ilha de Santiago e famílias, beneficiários 
das instituições Colmeia, Acarinhar, Diferentes But Not Indiferentes, Down do Amor e Federação 
das Associações de Pessoas com Deficiência (FECAD); 80 chefes de família/cuidadores informais 
destas crianças e jovens, na sua maioria mulheres, através do apoio à integração socioeconómica; 
4 associações de referência neste setor, beneficiárias do apoio a terceiros; o Centro de Cuidados 
e Reabilitação das pessoas com deficiência; 12 profissionais de saúde da área da fisioterapia; 
30 técnicos dos ministérios e dos municípios; famílias, comunidades de residência, comunidade 
escolar e população em geral.
Indiretos: todas as crianças, jovens e adultos com deficiências neurológicas.

ORÇAMENTO
665.000 €

FINANCIAMENTO
União Europeia, Camões, I.P. e Fundação ISS Mais um Sorriso (Eixo 4 Empreendedorismo)

PARCEIROS
Associação de Apoio a Iniciativas de Auto Promoção (SOLMI) 
e Federação das Associações de Pessoas com Deficiência (FECAD)

PROMOÇÃO DA INCLUSÃO DE CRIANÇAS
E JOVENS COM DEFICIÊNCIAS NEUROLÓGICAS
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FACTOS E NÚMEROS

5 reuniões de coordenação

e de parceiros realizadas

4 Organizações da Sociedade Civil

identificadas para integrarem

o Mecanismo de Apoio a Terceiros

4 projetos de organizações

selecionados para beneficiarem

do Mecanismo de Apoio a Terceiros 

20 cuidadoras entrevistadas

e selecionadas para beneficiarem

de formação em empreendedorismo 

ATIVIDADES EM 2020

• Contratação da equipa local: 1 coordenador, 2 técnicas e 1 contabilista;

• Elaboração dos Termos de Referência com as funções dos pontos focais dos ministérios
de referência e da Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde (ANMCV) para integrarem
o comité de seguimento do projeto;

• Realização de reuniões de coordenação entre os diversos parceiros e com o Ministério da Família
e Inclusão Social de Cabo Verde; 

• Elaboração da ficha de inscrição para participação numa formação dirigida a fisioterapeutas 
cabo-verdianos a ser ministrada pelo Centro de Reabilitação e Medicina de Alcoitão, Portugal; 

• Seleção de uma 4.ª Organização da Sociedade Civil a ser apoiada pelo projeto; 

• Elaboração dos formulários para apresentação de projetos ao Mecanismo de Apoio a Terceiros
e receção de propostas de 4 associações a serem beneficiadas; 

• Elaboração das fichas de inscrição para participação em ações de formação 
em empreendedorismo dirigidas aos cuidadores diretos;

• Inscrição e seleção dos 20 cuidadores diretos para participação nos primeiros planos 
de desenvolvimento individual. 
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AGO 2020 – JUL 2021
CABO VERDE
Ilhas de Santo Antão, São Vicente e Maio

OBJETIVOS
Geral: mitigar os efeitos da pandemia de COVID-19 na economia local em Cabo Verde.
Específico: apoiar o reinício da atividade económica, de forma segura, nas Ilhas de Santo Antão,
São Vicente e Maio.

BENEFICIÁRIOS 
Diretos: operadores turísticos (guias, agências de viagem, restauração e hotelaria); empresários, 
associações e cooperativas ligados indiretamente ao turismo (agroalimentar e agentes culturais); 
artesãos; jovens e mulheres e as suas associações e cooperativas das ilhas de Santo Antão e Maio.
Indiretos: populações da ilha de Santo Antão (38.750 habitantes) e do Maio (cerca de 7.000 habitantes).  

ORÇAMENTO
30.350 €

FINANCIAMENTO
Camões, I.P. 

PARCEIROS
Associação de Defesa do Património de Mértola (ADPM), Câmara Municipal de Porto Novo, 
Câmara Municipal de Paul, Câmara Municipal do Maio, Instituto de Turismo de Cabo Verde 
e Associação Mundo Verde

SUPERAR A PANDEMIA NAS ILHAS DE
SANTO ANTÃO, SÃO VICENTE E MAIO
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FACTOS E NÚMEROS

1 formação em confeção de máscaras

sociais realizada

80 máscaras sociais produzidas

2 reuniões de coordenação realizadas

ATIVIDADES EM 2020

• Contratação da técnica local para acompanhamento do projeto;

• Realização de uma formação dirigida às costureiras da ilha do Maio para confeção 
de máscaras sociais;

• Aquisição do equipamento para a formação de produção de viseiras dirigida a jovens; 

• Realização de reuniões de coordenação e planificação de trabalho. 
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TESTEMUNHOS

“O Comité Pro-Carreteras nasceu da necessidade 
que havia na comunidade de melhorar a via 
de acesso, que estava em estado crítico 
e é a única via de acesso às comunidades 
de Luz de La Esperança, Patagónia e Semillas 
de Paz. Então decidimos juntar-nos para nos 
encarregarmos única e exclusivamente deste 
tema. Conseguimos melhorar a via com
 o esforço de toda a comunidade. Tem sido 
muito positivo para nós e de grande benefício 
para a comunidade. Estamos muito agradecidos 
ao projeto [Territórios Sustentáveis para a Paz 
em Caquetá] e estamos seguros de que virão 
muitas ajudas e melhorias para a nossa região. 
Nunca tínhamos recebido um apoio tão grande 
como o que recebemos do projeto.”

José Ariel Perdomo, Presidente do Comité 
Pró-Carreteras, La Montañita 

“Tudo o que sempre quis foi ser dona do meu 
próprio negócio. Como jovem mulher gambiana, 
a viagem para transformar o meu sonho em 
realidade não foi fácil, mas senti que a agricultura
era a única forma de fazer esse sonho acontecer. 
Gostaria de agradecer a toda a equipa do IMVF, 
que através do projeto Tekki Fii [Building 
a Future: Make it in the Gambia] me apoiou, 
dando-me a oportunidade de tornar este sonho 
realidade. Teria sido impossível sem o apoio do 
Tekki Fii, que permitiu expandir a minha horta 
e aumentar a produtividade. Agora acredito 
que é minha responsabilidade participar 
na cadeia de valor agrícola para fornecer 
legumes saudáveis e frescos ao mercado 
e empoderar os jovens e as mulheres da minha 
comunidade no desenvolvimento sustentável, 
através da criação de emprego. Um agradecimento
especial à União Europeia pelo 
financiamento do projeto”.

Jalika Keita, fundadora da Mansaring Farm
e beneficiária de equipamento

agrícola do Tekki Fii

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.

Territórios Sustentáveis para a Paz em Caquetá 
Tekki Fii - Building a Future: Make it in The Gambia 
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JAN 2018 – DEZ 2021
COLÔMBIA
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 beneficiários das componentes produtiva, social, reincorporação e infraestruturas. 
Indiretos: 6.500 beneficiários das componentes produtiva, social, reincorporação e infraestruturas 
e as suas famílias e comunidades.

ORÇAMENTO
4.563.115 €

FINANCIAMENTO
Fundo Fiduciário da União Europeia para a Paz na Colômbia e Camões, I.P. 

PARCEIRO
Red Adelco

TERRITÓRIOS SUSTENTÁVEIS
PARA A PAZ EM CAQUETÁ
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FACTOS E NÚMEROS

30 organizações da sociedade civil

apoiadas no fortalecimento das suas

capacidades organizacionais

30 Apoios Financeiros a Terceiros concedidos

297 famílias de produtores a receber assistência

técnica, insumos e equipamentos agrícolas 

175 pactos de conservação ambiental

(1.016,45 HA) assinados 

53 produtores de cacau em processo

de certificação biológica 

54 ações de formação 

3 fábricas construídas: processamento de cacau,

produtos não lenhosos do bosque e extração

de óleos essenciais 

4 centros de transformação de cacau construídos

ATIVIDADES EM 2020

• Assistência técnica aos produtores das cadeias de cacau, café, cana-de-açúcar, produtos 
não lenhosos do bosque (particularmente canangucha) e frutas, em boas práticas de gestão 
de cultivo e pós colheita;

• Entrega de insumos e ferramentas agrícolas;

• Realização de ações de capacitação com o objetivo de fortalecer os processos de transformação 
e agregação de valor na produção de chocolate, óleos vegetais, cosméticos a partir de óleos 
essenciais e polpas de fruta; 

• Divulgação de práticas agroambientais que procuram recuperar e conservar os solos;

• Certificação biológica de 53 produtores de cacau;

• Participação no Chocoa Trade Fair, em Amesterdão; 

• Construção de infraestruturas (produtiva e social); 

• Fortalecimento de 30 organizações da sociedade civil, em questões administrativas, financeiras, 
jurídicas, socio-empresariais e organizacionais;

• Realização de 4 intercâmbios para partilha de conhecimentos e experiências;

• Fortalecimento da relação entre comunidades indígenas e rurais;

• Promoção do diálogo e da reconciliação entre ex-combatentes das FARC-EP e as comunidades 
vizinhas, contribuindo para a reconciliação, desestigmatização e reintegração dos ex-combatentes;

• Reabilitação de estradas remotas de acesso a comunidades beneficiárias;

• Apoio a uma emissora comunitária através da realização do programa quinzenal “Voces Caqueteñas 
para la Paz”;

• Estabelecimento de alianças com o Batalhão de Engenheiros do Exército Nacional Colombiano 
e com uma empresa privada portuguesa (Mota-Engil) para a reabilitação de estradas.
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JAN 2019 – JAN 2022
GÂMBIA
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 GIZTEKKI FII – BUILDING A FUTURE:

MAKE IT IN THE GAMBIA 
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FACTOS E NÚMEROS

2.754 mulheres apoiadas para o desenvolvimento

de atividades hortícolas (atribuição de sementes

e capacitação em gestão financeira)

154 produtores de malagueta apoiados

ao nível da comercialização

141 jovens, incluindo 40 migrantes retornados,

capacitados em desenvolvimento de negócios

e gestão financeira

33 jovens apoiados com inputs

e equipamentos para o desenvolvimento

de atividades de agro-negócio

25 técnicos de rádios comunitárias formados

em gestão e jornalismo

50 docentes do ensino básico e secundário

formados em tópicos de agro-negócio

25 hortas escolares apoiadas

com sementes e equipamentos

41.000 máscaras distribuídas a estudantes

do ensino básico e secundário e a nível comunitário

ATIVIDADES EM 2020

• Atribuição de apoios financeiros em espécie a agro-empreendedores rurais para criação de novos 
negócios ou reforço de negócios existentes;

• Realização de 5 formações em desenvolvimento de negócios e gestão financeira dirigidas
 a agro-empreendedores (existentes ou potenciais); 

• Capacitação para a melhoria das técnicas produtivas e distribuição de sementes e pequenas 
ferramentas no âmbito de um plano de poupança dirigido a hortas comunitárias;

• Apoio à criação de 2 centros de agro-processamento de matérias-primas (um em Illiassa, 
North Bank Region e outro em Nyagen, Central River Region); 

• Apoio à criação de 2 centros multiusos de geração de rendimento (um em Nyagen e outro 
em Janjanbureh, Central River Region);

• Apoio ao estabelecimento da ligação ao mercado, nacional e internacional, de produtores 
de malagueta e de cebola; 

• Capacitação técnica de 5 rádios comunitárias, nomeadamente através da distribuição 
de equipamento e realização de 2 formações em gestão e jornalismo dirigidas a técnicos 
de rádios comunitárias;

• Apoio à realização do Torneio Anual de Atletismo Inter-Escolas;

• Realização de 2 formações em agro-negócio para docentes da disciplina de agricultura 
em 25 escolas do ensino básico e secundário;

• Distribuição de materiais de apoio às hortas escolares, tais como sementes, ferramentas, 
material para vedações, etc.; 

• Distribuição de materiais de apoio à reabertura das escolas no contexto da COVID-19, t
ais como máscaras, estações móveis para lavagem de mãos, sabão, kits de primeiros socorros, etc.; 

• Realização de 8 campanhas comunitárias de prevenção da COVID-19 lideradas por grupos de jovens.
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TESTEMUNHOS

“Como jovem empreendedora, o projeto 
[Turismo Solidário e Comunitário na ilha do Maio] 
teve um grande impacto na minha vida, bem 
como para a Ilha do Maio, contribuindo para 
alargar o mercado no ramo de prestação de 
serviços de informática e papelaria. Por meio 
das formações em empreendedorismo, ganhei 
conhecimentos fundamentais para melhor 
gerir a minha firma. Com o financiamento obtido 
através do projeto, tive oportunidade de
reforçar o meu negócio, aumentando assim
o meu rendimento. Apesar do contexto 
pandémico em que vivemos e considerando 
também a concorrência, tenho vindo a conquistar
o meu lugar no mercado e a conseguir tirar 
benefícios do meu empreendimento. 
Deste modo considero o projeto de grande
importância.”

Aleida Oliveira Reis, jovem empreendedora
da localidade de Figueira

“Eu, como peixeira, considero o projeto 
[Turismo Solidário e Comunitário na ilha do Maio] 
de grande importância. Desde o início da sua 
execução, por meio de formações, nós, 
as peixeiras da Calheta, passámos a conhecer 
técnicas de transformação e conservação de 
pescado nunca antes vistas aqui na nossa vila. 
Aprendemos técnicas para aproveitar da melhor 
forma os peixes, visto que não são todos os dias 
que os nossos pescadores são agraciados com 
um bom dia de pesca. Este projeto veio trazer 
alternativas e soluções para os dias ou épocas 
de escassez de peixe. A pesca, sendo uma das 
principais atividades económicas da Ilha do Maio, 
principalmente na vila da Calheta, com este 
projeto passa a ganhar outras formas para 
a comercialização do pescado, oferecendo-o 
de acordo com os desejos e as necessidades 
de cada pessoa, quer sejam residentes, turistas 
nacionais ou internacionais, que frequentemente 
visitam as nossas praias em busca do “peixe 
di Maio.”

Doroteia Martins dos Santos (“Mana”),
peixeira na Unidade de Transformação

de Pescado da localidade da Calheta 
Turismo Solidário e Comunitário na ilha do Maio

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.

AMBIENTE E
SUSTENTABILIDADE
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DEZ 2017 – MAI 2021
CABO VERDE
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

PARCEIROS
Câmara Municipal do Maio e Câmara Municipal de Loures

ENTIDADES ASSOCIADAS
Sociedade de Desenvolvimento Turístico das Ilhas da Boavista e Maio e Câmara Municipal da Boavista

TURISMO SOLIDÁRIO E COMUNITÁRIO
NA ILHA DO MAIO
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FACTOS E NÚMEROS

3 habitações melhoradas e adaptadas

para turismo de habitação

3 cozinhas comunitárias

reabilitadas e equipadas 

4 peixeiras formadas

141 membros das organizações

comunitárias formados

78 jovens formados em inovação social 

12 técnicos do município formados

4 currais construídos

e 10 bodes adquiridos 

1 estufa instalada

2 botes de recreio construídos

6 campanhas de prevenção

da COVID-19 realizadas

ATIVIDADES EM 2020

• 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 (entrega de materiais e realização de pequenas 
obras nas unidades de produção);

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

• Continuação da reabilitação e do equipamento de cozinhas comunitárias;

• Realização de uma formação de reforço de capacidades dirigida a membros de organizações 
comunitárias e lançamento do concurso para Apoio a Terceiros dirigido às Organizações 
da Sociedade Civil; 

• Dinamização de sessões de coaching dirigidas a jovens de 13 localidades da ilha; 

• Realização de uma formação em técnicas de atendimento ao público dirigida aos técnicos 
da Câmara Municipal do Maio; 

• Início da elaboração de uma brochura sobre a Rota do Queijo e da produção do filme promocional 
das rotas turísticas do Maio; 

• Seleção e início de 4 projetos de Apoio a Terceiros: Empreendedorismo Jovem e lançamento 
do concurso de Apoio a Terceiros: Organizações da Sociedade Civil; 

• Conclusão da atividade de orçamento participativo no bairro de Fontona, na Cidade do Porto Inglês 
(alterações decorrentes da pandemia COVID-19);

• Realização de ações de sensibilização para prevenção da propagação da pandemia de COVID-19. 
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“No âmbito do projeto Rumo a 2030 tive oportuni-
dade de consolidar conhecimentos e de beneficiar 
do apoio das técnicas do IMVF para ações de sen-
sibilização e formação sobre os municípios e os 
ODS. As metodologias de trabalho que aprende-
mos, a partir das formações em que participamos, 
foram um reforço muito positivo para aumentar as 
nossas competências enquanto promotores da 
Agenda Global. Os materiais de suporte às forma-
ções, fornecidos pelas formadoras do IMVF, são 
ferramentas muito importantes para a implemen-
tação dos ODS nas diversas organizações com as 
quais trabalhamos no processo de disseminação 
da Agenda 2030 com vista a contribuir para o 
Desenvolvimento Sustentável. O facto de as ações 
de trabalho terem sido dinamizadas por profissio-
nais profundamente conhecedoras da temática e 
muito criativas, possibilitou-nos a organização de 
atividades direcionadas para diversos públicos, 
dentro e fora da Câmara Municipal, levando os 
ODS à comunidade em geral. Foi uma experiência 
muito enriquecedora do ponto de vista profissional 
e pessoal.”

Maria Helena Palacino, técnica superior
da Câmara Municipal da Seixal e participante 

nas formações do projeto Rumo a 2030

“O projeto ACCIONAD-ODS está para a sua 
parceria como as metas dos Objetivos 
do Desenvolvimento Sustentável estão para 
a Humanidade: um desafio constante, a neces-
sidade imperiosa de uma estratégia coletiva, 
que obriga a medidas de adaptação, superação 
e reorganização, e que implica não só olhar os 
problemas do passado com um olhar focado 
no futuro, mas em que também está claro que 
só iremos longe se caminharmos juntos.”

Artur Filipe Gregório, coordenador
de projetos na Associação In Loco,

parceira do projeto ACCIONAD-ODS 

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.

AUTARQUIAS E PODER LOCAL

ACCIONAD-ODS
Rumo a 2030 
People and Planet: a Common Destiny
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MAI 2019 – AGO 2022
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 (Programa INTERREG V-A Espanha-Portugal - POCTEP)  

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

ACCIONAD-ODS
AÇÕES PARA ALCANÇAR OS OBJETIVOS
DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ATRAVÉS
DA PARTICIPAÇÃO DE ATORES LOCAIS:
UMA ABORDAGEM TERRITORIAL
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FACTOS E NÚMEROS

1 webinar sobre “Municípios Sustentáveis

e Alterações Climáticas” com 55 participantes 

1 formação de formadores ODS

a decorrer em Espanha 

1 formação de formadores ODS

em Portugal em preparação 

2 webséries, com 2 episódios cada,

em 2 países sobre consumo e produção

sustentável em gravação

11 reuniões de acompanhamento do projeto

ATIVIDADES EM 2020

• Participação na reunião de parceiros para acompanhamento do projeto, a 27 de fevereiro, 
em Mérida; 

• Desenvolvimento de uma plataforma de ação colaborativa sobre os ODS, impulsionada 
por redes de governos locais transregionais; 

• Elaboração e divulgação de Termos de Referência para: 
a) produção de uma websérie (com 4 episódios) sobre boas-práticas sustentáveis nas regiões 
do Alentejo, Algarve, Estremadura e Andaluzia;
b) realização de uma ação de formação de formadores (com 2 edições) sobre os ODS dirigida 
a técnicos de associações e municípios do Alentejo e Algarve. 

• Seleção das entidades a produzir as webséries e a dinamizar a formação de formadores, 
e realização de reuniões preparatórias com ambas; 

• Início das gravações das webséries e da preparação das ações de formação de formadores; 

• Participação no webinar “Municípios Sustentáveis e Alterações Climáticas”, a 10 de dezembro, 
organizado pelos parceiros FELCODE e FAMSI. 
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SET 2019 – AGO 2021
PORTUGAL

OBJETIVOS
Geral: promover políticas glocais para o desenvolvimento sustentável e inclusivo e assegurar 
a mobilização e o envolvimento ativo dos cidadãos em prol dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (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.

PARCEIROS
Rede Intermunicipal de Cooperação para o Desenvolvimento (RICD) e Câmara Municipal de Oeiras 

RUMO A 2030
CAMPANHA PARA A PROMOÇÃO DOS OBJETIVOS
DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
E DA EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
E CIDADANIA GLOBAL
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FACTOS E NÚMEROS

1 estudo sobre os Municípios

e os ODS elaborado e divulgado 

2 manuais “ABC dos Objetivos

de Desenvolvimento Sustentável”

elaborados e divulgados

5 blocos formativos sobre a localização

da Agenda 2030 criados e dinamizados 

4 ações de formação dirigidas

a 69 técnicos municipais com

a duração de + de 25 horas 

1 ação de formação dirigida a + de 40
professores com a duração de 3 horas

1 ação de sensibilização dirigida

a 21 decisores municipais

8 campanhas sobre a Agenda 2030

definidas por 8 municípios, das quais

4 já implementadas e disseminadas

ATIVIDADES EM 2020

• Elaboração e publicação do estudo “Rumo a 2030: os Municípios e os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável”, que oferece aos municípios portugueses uma base para 
integrarem os ODS nos seus contextos locais e terem um impacto efetivo na transformação global; 

• Elaboração e implementação de 2 planos nacionais de formação: um para técnicos municipais 
e outro para docentes, que permitiram estruturar o bloco formativo utilizado nas sessões 
de formação dirigidas a ambos os públicos-alvo; 

• Coorganização do seminário “Os Municípios Rumo a 2030: Desafios e Oportunidades 
para o Desenvolvimento Sustentável”, 6 de março, no Auditório Municipal do Seixal; 

• Elaboração e publicação de duas versões do manual “ABC dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável”, uma dirigida às autoridades locais e outra à comunidade escolar; 

• Criação e dinamização de blocos formativos sobre o processo de localização da Agenda 2030; 

• Estruturação e dinamização de ações de sensibilização sobre a Agenda 2030 dirigidas 
a decisores e técnicos municipais; 

• Estruturação e dinamização de uma ação de formação dirigida a docentes, a 15 de setembro, 
em parceria com o Centro de Formação de Escolas do Concelho do Seixal;  

• Desenvolvimento do website (www.rumoa2030.pt), atualizado com recursos e notícias sobre o projeto;  

• Idealização, produção e distribuição de materiais de sensibilização sobre os ODS; 

• Apoio à definição e implementação de campanhas de sensibilização sobre os ODS por parte 
dos municípios envolvidos no projeto; 

• Participação na sessão online sobre o papel-chave dos governos locais e regionais para 
alcançar a Agenda 2030 no âmbito da 18.ª Semana Europeia das Regiões e Cidades, a 5 de outubro; 

• Adesão à Campanha Action for Sustainable Development.
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NOV 2020 – OUT 2024
PORTUGAL
Parceria europeia: Alemanha, Espanha, Irlanda, Itália,
Países Baixos, Polónia, Roménia; e Cabo Verde 

OBJETIVOS
Geral: promover políticas de desenvolvimento sustentáveis ao nível glocal e assegurar a participação 
ativa de cidadãos jovens enquanto atores de mudança e mobilização para o combate às alterações 
climáticas e em prol dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), através da promoção 
de estilos de vida, comportamentos e hábitos sustentáveis.
Específicos: contribuir para a sensibilização, espírito crítico e mobilização dos jovens da União Europeia 
em relação aos desafios colocados pelas alterações climáticas através da promoção de mudanças 
às práticas e políticas ao nível local, tornando-as coerentes com o desenvolvimento global sustentável; 
e reforçar o papel das autoridades locais, associações autárquicas e organizações da sociedade civil 
enquanto atores-chave na promoção do desenvolvimento sustentável e enquanto atores de mudança
no âmbito das alterações climáticas.

BENEFICIÁRIOS 
Cidadãos jovens europeus dos 15 aos 35 anos, técnicos das autarquias e decisores políticos locais. 

ORÇAMENTO
1.243.609 € (Global: 6.714.846 €) 

FINANCIAMENTO
União Europeia e Camões, I.P. 

PARCEIROS
Câmara Municipal de Loures, FUEL Publicidade Lda, Rede Intermunicipal de Cooperação para 
o Desenvolvimento (RICD), finep - Forum für international entwicklung + planung, Dornstadt Municipality, 
Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, National Town-Twinning Council, Netherlands-Nicaragua, 
LBSNN, Maastricht Municipality, Zoetermeer Municipality, The Waterford Sustainable Living Initiative, 
WeWorld - GVC Onlus, Felcos Umbria, Buy Responsibility Foundation, APSD - Agenda 21, Brasov 
County Council e Câmara Municipal do Maio 

PEOPLE AND PLANET: A COMMON DESTINY
CAMPANHA PAN-EUROPEIA DE MOBILIZAÇÃO
DE JOVENS CIDADÃOS E AUTORIDADES GLOCAIS
NO COMBATE ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
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FACTOS E NÚMEROS

2 reuniões bilaterais com a FUEL

para preparação da identidade corporativa

4 reuniões bilaterais com os parceiros 

4 reuniões entre o IMVF e a Câmara Municipal

de Loures para preparação do acordo de parceria

1 manual de gestão financeira elaborado 

ATIVIDADES EM 2020

• Participação nos inception seminars de apoio a projetos cofinanciados pela União Europeia, 
organizados pela DEAR Support Team, nos dias 15, 17, 22 e 24 de setembro e 6 de outubro; 

• Assinatura do acordo de parceira entre o IMVF e a Câmara Municipal de Loures;

• Realização de reuniões bilaterais entre o IMVF, a Câmara Municipal de Loures e os parceiros
do projeto;

• Contratação da equipa de coordenação e de uma técnica para apoio financeiro ao projeto;

• Preparação dos acordos de parceria a assinar entre IMVF e cada um dos parceiros;

• Criação da identidade corporativa do projeto por parte da FUEL; 

• Preparação da reunião de lançamento do projeto;

• Elaboração do manual de gestão financeira do projeto.
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TESTEMUNHOS

“O projeto TAS Migration Labs tem sido 
para mim um importante espaço de partilha 
e aprendizagem, onde tenho questionado 
algumas certezas que tomava como garantidas. 
Este questionamento tem-se realizado não só 
ao nível de questões sociais, nomeadamente 
no que diz respeito à distribuição desigual 
da sociedade, mas também a um nível mais 
pessoal, nomeadamente na desconstrução de 
preconceitos e reconhecimento de privilégios. 
Tem sido um percurso muito instrutivo 
e educativo para mim, onde tenho conhecido 
realidades e vivências muito diferentes 
daquelas a que sempre estive habituada. 
Este confronto de cenários tem-se repercutido
muito positivamente na forma como vejo 
o mundo e na forma como moldo a minha 
ação nele. Sinto-me uma cidadã mais
consciente e interventiva.” 

Mariana Álvares, participante nos WorkLabs 
do projeto TAS Migration Labs 

“Dentro do meu ODS, que é o 14 - Proteger
a Vida Marinha, pensei em voltar à minha terra, 
à cidade onde nasci e limpar o nosso rio que 
está bastante poluído. Tentámos tirar o lixo 
das margens e aquele que está à superfície 
da água para que não seja engolido por peixes 
e para que mesmo os pássaros que habitam 
nas margens não morram por engolirem algum 
resíduo. As 4 ações de limpeza correram 
muito bem, embora curtas, tendo em conta 
aquilo que é preciso fazer, mas foi uma ajuda 
bastante boa. Acredito que, com todas 
as equipas e com todos os projetos que estão
 a ser feitos nesta zona, e em muitas outras 
também, no futuro possamos ter um rio 
muito mais limpo e cumprir completamente
o objetivo.”

Patrícia Alves, jovem ativista
do projeto Geração ODS 

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.

CIDADANIA GLOBAL

Desafios para a Cidadania Global 
Geração ODS
#ClimateOfChange
#GoEAThical - Our Food. Our Future
TAS Migration Labs 
#CoerênciaNaPresidência 
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SET 2018 – AGO 2020
PORTUGAL

OBJETIVOS
Geral: contribuir para o aumento da reflexão crítica de jovens universitários, aspirando ao exercício 
da cidadania global e à participação na construção de sociedades mais justas, dignas e sustentáveis.
Específico: promover as 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
26.814 € (Global: 85.827 €)

FINANCIAMENTO
Camões, I.P. 

PARCEIROS
Associação Renovar a Mouraria e PAR – Respostas Sociais

DESAFIOS PARA A CIDADANIA GLOBAL
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FACTOS E NÚMEROS

1 workshop com 5 módulos,

2 oficinas, 7 formadores,

32 participantes, 5 dias e 27 horas

1 conferência nacional com 3 temas,

9 oradores, 3 moderadores,

134 participantes e 3 horas

1 sessão de apresentação do curso

com 27 participantes

17 rotas interculturais dinamizadas

para 223 estudantes

7 oficinas de escrita criativa

com 94 participantes

ATIVIDADES GLOBAIS

• Realização de um workshop em Cidadania Global e Migrações, entre 4 e 8 de fevereiro de 2019, 
dirigido a jovens universitários, com os seguintes módulos temáticos: Globalização e Interdependência; 
Paz e Conflitos; Interculturalidade; Direitos Humanos; Migrações e Interculturalidade; Advocacia 
e Mobilização; e Comunicação para o Desenvolvimento; 

• Dinamização de 17 ações de sensibilização e informação de educação para a cidadania global, 
com realce às migrações: sessões de contos (“contarias”), ciclo de documentários, exposições 
e desafios fotográficos; 

• Dinamização de 4 visitas de conhecimento a associações de migrantes (1 visita presencial 
à Associação Renovar a Mouraria e 3 visitas online à Casa do Brasil, Fundação Cidade de Lisboa 
e Associação Batoto Yetu), das quais resultaram 3 vídeos;  

• Criação e disseminação do curso formativo “Cidadania Global e Migrações”, replicável por todos 
os atores do Desenvolvimento; 

• Organização da conferência nacional online “Desafios para a Cidadania Global: A Agenda 2030 
da ONU e as Migrações” nos dias 20, 21 e 22 de maio; 

• Dinamização de rotas interculturais guiadas por migrantes dirigidas a estudantes do ensino
universitário e secundário; 

• Organização de oficinas de escrita criativa sobre migrações, que tiveram como ponto de partida 
cartas reunidas na “Enciclopédia dos Migrantes”;

• Criação e dinamização do website (desafiosparaacidadaniaglobal.org) para divulgação 
de conteúdos e materiais pedagógicos. 
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SET 2018 – AGO 2020
PORTUGAL

OBJETIVOS
Geral: contribuir para a promoção e implementação da Agenda 2030 através de uma estratégia 
de comunicação multicanal eficiente e inovadora. 
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 e os 30 anos.

ORÇAMENTO
32.341 € (Global: 71.907 €)

FINANCIAMENTO
Camões, I.P. 

PARCEIRO
PAR – Respostas Sociais 

ENTIDADE ASSOCIADA
Associação A Reserva

GERAÇÃO ODS
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FACTOS E NÚMEROS

15  jovens ativistas mobilizados

para a prossecução dos ODS

10 iniciativas sobre os ODS idealizadas

e implementadas pelos jovens ativistas 

5 oficinas criativas dinamizadas envolvendo

+ de 250 participantes 

36 vídeos produzidos e partilhados

nos vários canais de comunicação 

+ de 444 publicações na página

de Facebook e Instagram

191.219 pessoas alcançadas

(59.654 no Facebook do projeto e restantes

através das plataformas dos parceiros) 

59 contributos partilhados no portal

colaborativo e compilados na publicação

“ODS - Participação Cidadã”

19 reuniões de parceiros

ATIVIDADES GLOBAIS

• Organização da formação residencial “Laboratório ODS: uma formação criativa para 
a transformação social” dirigida a jovens ativistas (Equipa ODS), entre 23 e 26 de maio de 2019, 
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 de 2019, em Sintra;

• Desenvolvimento e dinamização de atividades sobre os ODS no âmbito da Feira de Projetos 
Educativos do Seixal, no dia 13 de maio de 2019, com o objetivo de promover a reflexão crítica 
sobre os ODS e partilhar ferramentas de educação para a cidadania global;

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

- Anuário “365 Dias de ODS” – publicações diárias na página de Facebook do projeto sobre iniciativas 
e recursos relacionados com a Agenda 2030; 
- Portal colaborativo (geracaoods.pt) – plataforma para a partilha de ideias e ações relacionadas 
com cada um dos 17 ODS;
- Playlist #GeraçãoODS no canal de Youtube para divulgação de vídeos sobre as temáticas do projeto; 
- Caderno Geração ODS, um documento orientador, inspirador e mobilizador em prol da Agenda 2030; 
- Poster Geração ODS, com dicas, desafios e atividades sobre os ODS e a Agenda 2030; 
- #ODS - Participação Cidadã, uma publicação que reúne os contributos de todos aqueles 
que enviaram ideias e propostas de ações relacionadas com os ODS; 
- Playlist musical #GeraçãoODS no Spotify.

  
• Realização de oficinas criativas abordando os ODS através de storytelling, ilustração 
e expressão plástica. 
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JAN 2020 – MAI 2023
PORTUGAL
Parceria Europeia: Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre,

Eslovénia, Espanha, França, Grécia, Hungria, Itália e Polónia

OBJETIVOS
Consciencializar os jovens cidadãos europeus para a relação entre as alterações climáticas 
e a migração, destacando as interligações com o atual modelo de desenvolvimento, sistema
económico e estilo de vida sustentável. 

BENEFICIÁRIOS 
Cidadãos europeus entre os 16 e os 35 anos.

ORÇAMENTO
394.874 € (Global: 10.252.681 €)

FINANCIAMENTO
União Europeia e Camões, I.P. 

PARCEIROS
WeWorld - GVC Onlus, ActionAid Hellas, European Environmental Bureau, FINEP, Oxfam Germany, 
European Association for Local Democracy, Südwind, Alianza por la Solidaridad, Slovenian Global Action, 
Hungarian Baptist Aid, Buy Responsibly Foundation, Bulgarian Environmental Partnership Foundation, 
Universidade de Nicósia, Universidade de Bolonha e Município de Bolonha

#CLIMATEOFCHANGE
CAMPANHA PAN-EUROPEIA PARA
UM FUTURO MELHOR
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FACTOS E NÚMEROS

6 dias de reunião de início de projeto

com + de 92 participantes

e 24 horas de formação 

1 kit orientador do Torneio de Debates,

incluindo 26 documentos de apoio à realização

dos debates, criado e partilhado 

16 sessões de esclarecimento online dirigidas

a 21 professores e a + de 35 alunos

1 festival apoiado, com + de 103 eventos

promovidos por + de 100 organizações

com uma média de 30 participantes por evento
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ATIVIDADES EM 2020

• Elaboração de 4 drafts de estudos de caso sobre o impacto das alterações climáticas nos países 
do Sul Global; 

• Elaboração de 1 relatório sobre economia humana; 

• Realização de 1 inquérito sobre alterações climáticas em 23 países da União Europeia;  

• Lançamento do Torneio de Debates “Expõe a tua Ideia” dirigido a alunos do ensino secundário 
e ensino superior;

• Promoção de sessões de esclarecimento sobre o Torneio de Debates dirigidas a professores 
e alunos; 

• Criação e atualização do website do projeto (climateofchange.info) e início da tradução 
de conteúdos para a versão em português; 

• Apoio ao Festival Umundu Lx, um festival coletivo para a transformação sustentável,
que decorreu entre 9 e 17 de outubro; 

• Produção e divulgação de 2 vídeos de sensibilização sobre emergência climática; 

• Lançamento de uma bolsa de ativistas para jovens que queiram integrar as atividades do projeto; 

• Criação e implementação da estratégia de comunicação e identidade gráfica do projeto. 
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MAR 2020 – AGO 2023
PORTUGAL
Parceria Europeia: Alemanha, Áustria, Bélgica, Chipre, Dinamarca,

Eslováquia, Eslovénia, Espanha, França, Grécia, Hungria, Itália, Letónia,

Lituânia, Polónia, Portugal, Républica Checa e Roménia

OBJETIVOS
Garantir que os jovens europeus se comprometem com políticas europeias de desenvolvimento, 
que contribuam para a mitigação dos desafios globais das migrações e alterações climáticas 
e para a produção e consumo sustentáveis de alimentos. 

BENEFICIÁRIOS 
30 milhões de jovens europeus.  

ORÇAMENTO
481.485 € (Global: 11.158.585 €)  

FINANCIAMENTO
União Europeia (Programa DEAR) e Camões, I.P. 

PARCEIROS
Christliche Initiative Romero e.V., Action Aid France – Peuples Solidaires, Asociatia Mai Bine, Buy 
Responsibly Foundation, Federación Andalucía Acoge, Focus Association for Sustainable Development, 
International Movement of Catholic Agricultural and Rural Youth – Europe, Katholische Landjugendbewegung 
Deutschlands e.V. Oxfam Deutschland, Repórter Brasil, Slow Food Youth Germany, Südwind, 
Tudatos Vásárlók, Association of Conscious Consumers, Women on Farms Project e WeWorld - GVC Onlus

GOEATHICAL – OUR FOOD, OUR FUTURE
CAMPANHA PARA A PROMOÇÃO
DO DESENVOLVIMENTO MAIS JUSTO,
DIGNO E SUSTENTÁVEL
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FACTOS E NÚMEROS

8 dias de reunião de início de projeto,

26 horas de partilha, com 16 organizações

parceiras de 16 países

+ de 49 jovens mobilizados para

as questões de cidadania global

em + de 16 sessões temáticas

correspondendo a + de 96 horas
de formação 

1 inquérito promovido junto de 8.850
consumidores em relação aos seus hábitos

de consumo alimentar em 17 países europeus

ATIVIDADES EM 2020

• Elaboração e divulgação de 1 inquérito internacional sobre hábitos de consumo alimentar; 

• Dinamização de 2 tours “Escuta Ativa” para melhor compreender as diferenças entre as atitudes 
e os comportamentos dos jovens; 

• Apoio à dinamização de 2 laboratórios nacionais dirigidos a jovens, nos quais foram abordados 
temas relacionados com o ambiente, as alterações climáticas e a cidadania global: 

- Academia de Ativismo “Da Inspiração à Ação”, entre 25 de junho e 11 de julho, organizada 
pela Animar - Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local, pela Fundação Friedrich Ebert 
Portugal e pela Associação EcoGerminar; 
- Campo de Trabalho Internacional 2020 “For Climate”, entre 3 e 14 de setembro, organizado 
pela Marca - Associação de desenvolvimento local.

• Produção e disseminação de 1 vídeo sobre o impacto do sistema alimentar nas alterações climáticas 
e nas causas da migração; 

• Lançamento de uma bolsa de ativistas para jovens que queiram integrar as atividades do projeto; 

• Preparação de uma campanha internacional de advocacia para sensibilizar para a relação entre 
o nosso sistema alimentar, as principais causas da migração e as alterações climáticas, e para mobilizar 
os jovens a terem uma participação ativa na mudança do nosso sistema alimentar e dos nossos padrões 
de consumo; 

• Desenvolvimento de uma narrativa comum sobre os temas abordados no âmbito do projeto; 

• Criação e implementação da estratégia de comunicação e identidade gráfica do projeto.  
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MAR 2020 – AGO 2021
PORTUGAL
Parceria Europeia: Bélgica, Itália, Roménia e Sérvia 

OBJETIVOS
Geral: contribuir para a promoção da cidadania europeia e melhorar as condições de exercício 
das participações cívicas e democráticas na União Europeia. 
Específico: apoiar a participação cívica e democrática, o desenvolvimento de uma melhor compreensão 
do processo de elaboração de políticas de migração da União Europeia por parte dos seus cidadãos 
e criar oportunidades específicas de participação social, intercultural e de voluntariado.

BENEFICIÁRIOS 
Diretos: jovens entre os 18 e os 30 anos. 
Indiretos: migrantes, decisores políticos, comunicação social e sociedade civil. 

ORÇAMENTO
20.560 € (Global: 141.120 €)

FINANCIAMENTO
União Europeia (Programa Europe for Citizens)

PARCEIROS
ACTA Center, Vocal Europe, COPE e Terraforming

TAS - TESE, ANTÍTESE,
SÍNTESE - MIGRATION LABS
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FACTOS E NÚMEROS

3 WorkLabs sobre migrações com 6 oradores,

65 participantes, num total de 6 horas de debate 

7 newsletters elaboradas e disseminadas 

2 webinars sobre migrações realizados,

com mais de 90 participantes

8 vídeos produzidos e divulgados

com 125 visualizações no canal de YouTube

ATIVIDADES EM 2020

• Realização de WorkLabs, debates entre jovens para analise das narrativas sobre migração 
e desconstrução de mitos e preconceitos: 

- WorkLab Tese I – “Os jovens e as narrativas para as migrações” (2 de junho);  
- WorkLab Tese II – “Narrativas sobre as migrações” (25 de junho);
- WorkLab Antítese I – “Narrativas sobre migrações e como combater as fake news” (16 de novembro).

• Participação nos webinars internacionais “Migration Past and Present: Comparative Experiences 
and Historical Lessons”, a 9 de junho e “New Pact on Migration and Asylum: The Future of Dublin 
Regulation”, a 3 de dezembro;

• Participação e intervenção nos WorkLabs das entidades parceiras partilhando experiências nacionais; 

• Disseminação das atividades no website e nas redes sociais do projeto.
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SET 2020 – AGO 2022
PORTUGAL

OBJETIVOS
Geral: consciencializar e desenvolver o entendimento crítico das interdependências glocais e reforçar 
o valor da Coerência das Políticas para o Desenvolvimento (CPD) como eixo central do Desenvolvimento 
Sustentável.
Específico: contribuir para o reforço do conhecimento e da aplicação da Coerência das Política para 
o Desenvolvimento ao nível dos decisores políticos a nível nacional e europeu, no âmbito da Presidência 
Portuguesa do Conselho da União Europeia.

BENEFICIÁRIOS 
Diretos: decisores políticos nacionais e europeus, técnicos de administração pública, Organizações 
Não Governamentais para o Desenvolvimento, redes de agentes locais e público em geral.

ORÇAMENTO
30.447 € (Global: 186.742 €)

FINANCIAMENTO
Camões, I.P. 

PARCEIROS
FEC – Fundação Fé e Cooperação e CIDSE – Together for Global Justice #COERÊNCIANAPRESIDÊNCIA - ADVOCACIA

PELO DESENVOLVIMENTO GLOBAL
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FACTOS E NÚMEROS

1 questionário elaborado e disseminado 

1 Lisbon Talk e 2 Lisbon Speed Talks

coorganizadas com 3.310 visualizações 

+ de 32 participantes na oficina

temática sobre Coerência das Políticas

para o Desenvolvimento 

4 reuniões de advocacia dinamizadas 

ATIVIDADES EM 2020

• Lançamento do questionário “Portugal e o Desenvolvimento Global”, em dezembro, com o objetivo 
de analisar os conhecimentos, as perceções e as opiniões dos portugueses sobre questões ligadas 
ao desenvolvimento global; 

• Coorganização da Lisbon Talk “Desafios Europeus da Cooperação no âmbito da Presidência 
Portuguesa”, a 6 de novembro, com a participação dos eurodeputados Carlos Zorrinho, Paulo Rangel 
e Marisa Matias. Cooperação, ajuda, migrações e parcerias tiveram lugar de destaque e serviram 
como fio condutor da conversa;

• Coorganização da Lisbon Speed Talk “2021, que mudanças nas desigualdades?”, a 25 de novembro,
com Pedro Conceição, diretor e redator principal do Gabinete do Relatório sobre o Desenvolvimento
Humano do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e moderação de Ana Isabel 
Xavier, professora na Universidade Autónoma de Lisboa; 

• Coorganização da Lisbon Speed Talk “2021, que mudanças na Cooperação para 
o Desenvolvimento?”, a 2 de dezembro, com Jorge Moreira da Silva, diretor de Cooperação 
para o Desenvolvimento da OCDE e moderação de Teresa Almeida Cravo, professora na Faculdade 
de Economia da Universidade de Coimbra;

• Dinamização de uma oficina temática sobre Coerência das Políticas para o Desenvolvimento 
nas II Jornadas de Educação para o Desenvolvimento, a 17 de outubro; 

• Dinamização do website do projeto (Coerência.pt) com notícias e relatórios atualizados sobre 
as temáticas do projeto; 

• Lançamento em português do Guia para a Coerência das Políticas para o Desenvolvimento
Sustentável elaborado pela CONCORD; 

• Realização de reuniões de advocacia com decisores políticos e técnicos ministeriais; 

• Reforço do projeto de petição à Assembleia da República para instituição do “Dia Nacional 
do Desenvolvimento Global”. 
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TESTEMUNHOS

“Assisti à Lisbon Speed Talk sobre 
as eleições nos EUA. Interessou-me
a generalização do voto por 
correspondência dada a situação 
pandémica. Foi importante perceber 
o aumento da mobilização para votar 
desde 2016, num momento em que 
vivemos tempos incertos, com polos 
políticos cada vez mais afastados.”

Letícia Marta, assessora
de imprensa na agência de RP

e consultoria Marco

“As Conferências de Lisboa ocupam 
um espaço de reflexão incontornável 
em Portugal. A importância do 
debate levado a cabo em 2020 
sobre a aceleração das mudanças 
globais e os impactos da pandemia 
vieram comprová-lo. É um tema 
incontornável. Parabéns pela escolha.”

Carlos Branco, major-general
e Investigador do IPRI-NOVA

“Com temas atuais e adaptados 
aos tempos que vivemos, o curso 
Global Challenges contou com 
oradores de excelência, que 
aprofundaram o meu conhecimento 
sobre temas como a pandemia, 
o nacionalismo e a cibersegurança. 
A recomendar, para conhecer 
e fazer frente aos principais 
desafios globais.”

Mafalda Infante,
aluna do mestrado de Estudos

Internacionais do ISCTE-IUL

ESTUDOS ESTRATÉGICOS
E DO 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.
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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 6.ª Escola de Verão sobre Global Challenges para análise e debate das oportunidades 
e ameaças globais. O IMVF disponibilizou, pelo segundo ano consecutivo, uma exposição sobre os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que esteve patente durante essa semana no átrio 
do auditório onde o curso se realizou. O GEED colaborou ainda com a Unidade de Cidadania Global 
para tornar possível a contratação do IMVF para a realização de uma formação específica a docentes 
e discentes do ISCTE-IUL sobre os ODS.

Foram dadas 2 palestras: uma a 13 de fevereiro sobre Conflitos na África Subsariana ao Curso para 
Promoção a Oficiais Generais, e outra a 20 de outubro sobre Tipologia da Conflitualidade em África 
ao Curso de Estudos Africanos, em ambos os casos no Instituto Universitário Militar (IUM). 

Foi realizada, a 14 de janeiro, 1 palestra sobre Segurança e Desenvolvimento em África ao Curso 
de Auditores de Defesa Nacional do Instituto de Defesa Nacional (IDN).

OUTRAS ATIVIDADES

No âmbito do apoio ao Clube de Lisboa, o Instituto colaborou na realização
de 3 Lisbon Talks, sobre: Futebol e política no contexto global;
Desafios europeus da cooperação no âmbito da presidência 
portuguesa; e Guerra na Etiópia: implicações regionais e globais. 

Colaborou também na realização de 20 Lisbon Speed Talks, todas 
online, nas quais foram abordados os seguintes temas: (1) Futuro da 
mobilidade humana pós-COVID-19; (2) Respostas europeias à crise; 
(3) Impacto das decisões do Tribunal Constitucional alemão na UE; 
(4) Dinâmicas políticas no Brasil; (5) O Jihadismo no norte de Moçambique;
(6) Post-Brexit: what now?; (7) Dinâmicas políticas em Espanha; 
(8) What happened to coups d’état in Africa?; (9) A política externa 
russa; (10) A evolução política em Angola; (11) Africa & Europe: 
between aid and strategy; (12) European Union and China; 
(13) O Jihadismo no grande Sahel; (14) Elections in the USA; 
(15) Relações transatlânticas: que futuro?; (16) India, a new global 
power?; (17) 2021, que mudanças nas desigualdades; (18) 2021, 
que mudanças na cooperação; (19) 2021, que mudanças 
na geoeconomia; (20) 2021, que mudanças na geopolítica. 

Todas as Talks tiveram ampla divulgação nas redes sociais e os seus resultados foram objeto de relatos 
em vários órgãos de comunicação social. Quer na promoção, quer nas visualizações foi sempre mencionado 
o apoio do IMVF e exibido o respetivo logotipo.

As atividades do Gabinete de Estudos Estratégicos e do Desenvolvimento (GEED) em 2020, apesar 
de afetadas pelos efeitos da pandemia, continuaram a pautar-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 2020 a atividade do GEED concentrou-se na realização de atividades em parceria com terceiras 
entidades, nomeadamente: (1) Conferências, com destaque à 4.ª Conferência de Lisboa, em colaboração 
com as entidades fundadoras das Conferências de Lisboa; (2) Formação, com relevo para a 6.ª Escola 
de Verão Global Challenges, em colaboração com o ISCTE-IUL; e (3) Outras atividades, designadamente 
em apoio ao Clube de Lisboa para a realização de 20 Lisbon Speed Talks e 3 Lisbon Talks. 

CONFERÊNCIAS

O GEED liderou a participação do IMVF no apoio ao Clube 
de Lisboa (e às entidades fundadoras do projeto das Conferências 
de Lisboa) para a preparação e realização, de 29 de setembro 
a 1 de outubro, da 4.ª Conferência de Lisboa sobre A aceleração
das Mudanças Globais – e o impacto da pandemia que, pela 
primeira vez, decorreu totalmente no formato online. A conferência 
contou com o Alto Patrocínio do Presidente da República. 

Realizou, igualmente, em parceria com a Câmara Municipal da 
Maia, a 7.ª Conferência World Press Photo sobre Tendências 
Geopolíticas no Contexto da Pandemia (desde 2013 que estas 
conferências são coorganizadas com o IMVF).

Área de Intervenção Estudos Estratégicos
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FACTOS E NÚMEROS 

2 conferências:

4.ª Conferência de Lisboa, totalmente online, com 29 oradores e moderadores,

uma audiência de 873 espectadores de 22 nacionalidades e 43 publicações

em 21 órgãos de comunicação social, mais a Lusa; Conferência World Press Photo,

igualmente online, com uma audiência de cerca de 50 pessoas

4 atividades de formação:

6.ª Escola de Verão Global Challenges, com 55 formandos e 15 oradores e 3 palestras 

3 Lisbon Talks do Clube de Lisboa, com um total de 9 oradores, a 1.ª delas presencial,

com cerca de 100 participantes, as outras 2 online, com cerca de 3.100 visualizações 

20 Lisbon Speed Talks do Clube de Lisboa, com um total

de 20 oradores e cerca de 19.000 visualizações 

5 publicações:

3 IMVF Briefs, 1 IMVF Policy Paper e 1 resumo da primeira Lisbon Talk do ano

PUBLICAÇÕES

No decurso do ano, foram editados e publicados no website 4 papers, todos escritos pelo coordenador 
da área. 

3 deles, sob a forma de IMVF Briefs, designadamente:
(1) Cabo Delgado: Jihadismo “nova guerra” ou revolta popular?
(2) How to avoid the aid trap in the AU-EU Relationship.
(3) Pandemia, o mito do excecionalismo africano.
Um 4.º, sob a forma de IMVF Policy Paper, nomeadamente:
(4) Sobre a pandemia, a cooperação para o desenvolvimento e as relações Europa-África.

Foram ainda publicados no website do IMVF 2 resumos das Lisbon Talks: Futebol e Política no Contexto 
Global, e Desafios Europeus da Cooperação no âmbito da Presidência Portuguesa.

Área de Intervenção Estudos Estratégicos
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SET 
30 | 4.ª Conferência de Lisboa
“A Aceleração das Mudanças Globais
- e os Efeitos da Pandemia”

7-8 | Workshop sobre Auditorias Participativas 
da Associação Cabo Verdiana de Luta Contra
a Violência baseada no Género

23 | Palestra Global Health and the Pandemic
na 6.ª Escola de Verão sobre Desafios
Globais do ISCTE-IUL, com a participação
do Presidente do Conselho de Administração
do IMVF, Dr. Paulo Freitas 

30 | Acordo de colaboração entre a ISS
Ibéria e o IMVF para a promoção e acesso
ao emprego de mulheres em Cabo Verde

JUL 
15 | IV Fórum do Centro de Investi-
gação em Didática e Tecnologia na 
Formação de Formadores (CIDTFF) 
da Universidade de Aveiro 

23 | 109th Tech Day - Digital
Health: What Changed and Are
We Really Prepared? da Altice 
Labs, com a participação
do Presidente do Conselho
de Administração do IMVF,
Dr. Paulo Freitas 

Ao longo do ano, a equipa do IMVF participou ativa e regularmente nos Grupos de Trabalho de Ética, Educação para o Desenvolvimento, Aid-
watch e Advocacy da Plataforma Portuguesa das ONGD, e representou a Plataforma no HUB 1 (Sustainable Development and Policy Coheren-
ce 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.

OUT 
2 | IMVF apoia a 12.ª edição da Imed
Conference através da atribuição de estágios 
médicos em São Tomé e Príncipe 

17 | II Jornadas de Educação para Desenvolvi-
mento “A Educação para o Desenvolvimento e 
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável” 

27 | Webinar “Redes de participação
e conhecimento para a cooperação
internacional municipal. Experiências globais e 
ibéricas”, organizado pela Coglobal

21 | Encontro Anual de Grupos de Trabalho
da Plataforma Portuguesa das ONGD

NOV 
4 | Webinar sobre a Presidência portuguesa 
no Conselho da União Europeia: prioridades 
da Sociedade Civil da Plataforma Portugue-
sa das ONGD

17 | Workshop Q.A “Grandes Desafios dos 
Projetos” com o tema “Desafios em Projetos 
de Cooperação para o Desenvolvimento”, 
Nova School of Law

DEZ 
1 | Webinar EUROPEAID
/ CSO consultation on CSO
thematic programme

21 | Cerimónia de assinatura
da convenção de financiamento
entre a União Europeia
e o Governo de Cabo Verde

JAN
8 | Visita da Embaixadora da União Europeia em 
Cabo Verde, Dra. Sofia Moreira de Sousa ao IMVF 

8 e 9 | Seminário anual do Camões, I.P. sobre 
Cooperação, Cultura e Língua, na Fundação 
Calouste Gulbenkian

10 | Visita do Embaixador de Portugal em Cabo 
Verde, Emb. António Albuquerque Moniz ao IMVF

21 | Evento comemorativo dos 100 anos
da Chatham House - Royal Institute
of International Affairs, Londres

31 |  8.ª edição das Jornadas Luso São-Tomenses
de Otorrinolaringologia, Centro Cultural
Português em São Tomé 

31 | 2.ª reunião do Comité de Acompanhamento 
Estratégico (CAE) do Saúde para Todos,
Centro Cultural Português em São Tomé

ABR 
7 | Webinar sobre o Neighbourhood, 
Development and International Coo-
peration Instrument (NDICI),
do CONCORD 

FEV
13 | Apresentação pública e assinatura
de contratos de projetos de apoio
à sociedade civil e autoridades locais 
em Cabo Verde, Cidade da Praia 

20 | Encontro sobre Cooperação
em Saúde entre a Santa Casa
da Misericórdia, a Ministra dos
Negócios Estrangeiros de São Tomé
e Príncipe, Elsa Pinto e o IMVF 

21 | Reunião do Conselho Executivo
da Rede Intermunicipal de Coopera-
ção para o Desenvolvimento (RICD) 

MAI 
9 | Feira de projetos virtual do Dia
da Europa da Delegação da União
Europeia na Guiné-Bissau

25 | Sessão “Dinâmicas atuais em África
– impactos da pandemia” no Dia de África
do Museu Nacional de História Natural
e da Ciência 

20 | IMVF adere à Plataforma
Action for Sustainable Development

MAR 
6 | Seminário “Os Municípios
Rumo a 2030: Desafios
e Oportunidades para
o Desenvolvimento
Sustentável”, na Câmara
Municipal do Seixal 

25 | Assembleia
Intermunicipal da RICD 

JUN 
3 | Webinar “Como comunicar
com eficácia no contexto da crise
da COVID-19” da Plataforma
Portuguesa das ONGD

4 | Sessão “África em tempos
de COVID-19” do Centro de
Estudos Internacionais
do ISCTE-IUL 

5 | Workshop formativo
“A Cooperação Delegada
em análise: objetivos,
instrumentos e atores”
da Plataforma Portuguesa
das ONGD
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COMUNICAÇÃO
E MEDIA



152 153

IMVF Relatório Anual 2020IMVF Relatório Anual 2020

REDES SOCIAIS

PRESENÇA ONLINE

IMVF.ORG 

+ 27.000 visitantes ao website

204 notícias publicadas 

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.

FACEBOOK 

650 PUBLICAÇÕES 

9.673 SEGUIDORES

TWITTER 

618 TWEETS 

286 MENÇÕES 

864 SEGUIDORES 

INSTAGRAM 

61 PUBLICAÇÕES 

221 STORIES

832 SEGUIDORES 

LINKEDIN

105 PUBLICAÇÕES 

954 SEGUIDORES 

YOUTUBE 

96 NOVOS VIDEOS 

28.533 VISUALIZAÇÕES 

O canal tem atualmente 421 vídeos

e conta com 883 subscritores

e cerca de 419.436 visualizações

desde 2008, ano da criação do canal. 

PUBLICAÇÕES 

35 NOVAS PUBLICAÇÕES

224 DOWNLOADS

No website do IMVF

estão disponíveis para consulta

e download 401 publicações. 

+219

+1.432

+143

+91

+228

+227

+32

+6

Face à pandemia de COVID-19, o ano de 2020 foi de-
safiante a nível do trabalho da Comunicação, que se 
adaptou a novas exigências, mantendo o compromis-
so de continuar a dar a conhecer a ação do IMVF,
a nível institucional e dos projetos, contribuindo, igual-
mente, para o reforço da notoriedade do IMVF nas vá-
rias áreas de intervenção e geografias onde atua. De 
forma mais alargada, potenciou também a divulgação 
dos principais temas subjacentes à área do Desenvol-
vimento.

Ainda que à distância (física), continuámos em contacto permanente com os nossos interlocutores, traba-
lhando de forma empenhada com recurso a diferentes ferramentas de comunicação digital, a fim de darmos 
continuidade à nossa missão de divulgação do trabalho levado a cabo pelo IMVF. 

Assim, o Gabinete de Comunicação Imagem e Eventos (GCIE), continuou, 
em 2020, a ser um importante veículo na dinamização do website
e das redes sociais do IMVF – neste ponto salientamos o significativo 
crescimento de seguidores nas várias redes; no apoio à preparação 
e produção de materiais gráficos, audiovisuais e merchandising, privi-
legiando o uso de materiais sustentáveis; na criação e envio de news-
letters sobre as atividades dos projetos e as ações desenvolvidas pelo 
IMVF ou em parceria; e no apoio e colaboração na organização de even-
tos e outras iniciativas de âmbito institucional ou no quadro dos proje-
tos, desta feita, maioritariamente, online. 

Não tendo sido possível a realização de missões de comunicação aos 
países onde o IMVF atua, devido aos constrangimentos impostos pela 
pandemia COVID-19, a equipa de comunicação do IMVF continuou em-
penhada em aprofundar as relações de trabalho com a equipa no ter-
reno associada aos diferentes projetos, através de um contínuo apoio
à distância à capacitação de técnicos locais da área da comunicação 
e afins alocados aos projetos implementados pelo IMVF. 

+77

+178
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27/07 – Altice Labs
109th TechDay - Digital Health:

What Changed and Are We Really Prepared?

08/07 – Caquetá Al Dia
UE y Embajada de Portugal 
entregaron 220 mercados

a familias de Caquetá

21/10 – RTP África (Repórter África)
Formação de formadores do PAISE-STP

27/10 – TV Amadora
Amadora preocupada com

o Desenvolvimento Sustentável

02/11 – ptvGambia
Tekki Fii donates garden

equipment to schools

RECORTES DE IMPRENSA 

Em 2020 foram publicadas várias notícias em diferentes meios de comunicação social nacionais e interna-
cionais sobre a atividade do IMVF, para além de reportagens, entrevistas, artigos de opinião e comentários 
em diferentes órgãos de comunicação social.

11/02 – RTP Notícias 
Cinco projetos para inclusão

social em Cabo Verde recebem
2,5 milhões de euros da EU

23/03 – Saúde +
A utilização da Telemedicina

como alternativa

23/04 – Diário de Notícias
Sobre a pandemia, a Cooperação

para o Desenvolvimento
e as Relações Europa-África

06/07 – RTP África (Repórter África) 
UE entrega materiais e equipamentos

médicos à Guiné-Bissau
para combate à COVID-19
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RESULTADOS
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Educação

Ambiente e Sustentabilidade

Autarquias e Poder Local

SITUAÇÃO PATRIMONIAL*

ATIVO 2020 2019

Ativos fixos 1 172 077 1 552 298

Contas a receber 1 807 305 1 642 086

Estados e outros entes públicos 22 103 8 214

Entidades cofinanciadoras 13 920 600 14 775 075

Caixa e Depósitos Bancários 7 078 725 10 498 718

Diferimentos 33 246 33 909

 

TOTAL ATIVOS 24 034 055 28 510 300

FUNDOS PATRIMONIAIS 2020 2019

Fundos 5 268 553 5 268 553

Resultados 1 211 460 1 195 191

TOTAL FUNDOS 6 480 013 6 463 744

PASSIVO 2020 2019

Contas a pagar 27 848 59 854

Estados e outros entes públicos 39 719 46 126

Provisões para riscos e encargos 41 794 53 121

Outros passivos correntes 476 578 274 290

Diferimentos 23 064 24 714

Subsídios diferidos 16 945 039 21 588 453

TOTAL PASSIVO 17 554 042 22 046 556

TOTAL FUNDOS E PASSIVO 24 034 055 28 510 300

RESULTADOS

GASTOS 2020 2019

Fornecimentos e Serviços Externos 146 353 192 774

Gastos com Pessoal 940 938 967 014

Depreciações 57 835 55 228

Gastos de acabamento projetos 7 467 010 5 802 183

Outros gastos 35 153 24 841

Impostos 8 443 20 370

TOTAL GASTOS 8 655 732 7 062 410

RENDIMENTOS 2020 2019

Serviços Prestados 176 019 243 877

Subsídios à exploração (Fundos) 8 323 079 6 510 774

Outros rendimentos 172 904 228 121

TOTAL RENDIMENTOS 8 672 002 6 982 772

RESULTADO LÍQUIDO 16 270 -79 638

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

Todos os projetos executados pelo IMVF são sujeitos a auditorias independentes, com as respetivas opiniões e resultados reportados aos 
respetivos financiadores. Consulte o nosso Relatório e Contas 2020 completo em www.imvf.org

€ €

€ €

€

Estudos Estratégicos e do Desenvolvimento

Cidadania Global

Migrações, Pós-Conflito e Ação Humanitária

Sociedade Civil

RECURSOS
HUMANOS
POR PAÍS

ORIGEM Nº

Angola 3
Cabo Verde  8
Colômbia  28 
Gâmbia 28
Guiné-Bissau  154
Portugal / Sede  21
São Tomé e Príncipe  121

TOTAL  363*

FUNDOS RECEBIDOS
POR ORIGEM

DESPESAS
POR ÁREA DE INTERVENÇÃO

União Europeia

Estado Português

Saúde

Desenvolvimento Rural e Segurança Alimentar

91%

9%

47%

14%

19%

* Dos quais 288 são pessoal local, 36 são expatriados
e 39 são missões médicas e de assistência técnica.

14%

1,3%

1,5%
1,2%
0,3%1,7%
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CONTACTOS

Rua de São Nicolau, 105 . 1100-548 Lisboa - Portugal

tel.: + 351 213 256 300 - info@imvf.org

www.imvf.org 
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