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SUMÁRIO EXECUTIVO

Este é o momento de fazer um balanço dos 10 
anos de vida da FGS, que celebrámos em 2014. E, 
neste balanço, tenho obrigatoriamente que falar 
nas pessoas, que são o centro da nossa ação e com 
quem temos construído uma relação de encontro 
de vontades para a construção de um mundo mais 
justo e solidário!   Este olhar para trás feito com o 

coração, mas com os olhos posto no futuro, mostra-nos 10 anos dedicados 
à promoção de uma transformação do mundo em que vivemos através de 
ações que levaram ao despertar de consciências para uma cidadania ativa e 
esclarecida, capaz de efetivamente ajudar a transformar o nosso mundo num 
mundo mais justo, sustentável e solidário. Procurámos o desenvolvimento 
integral das pessoas com quem nos cruzamos no nosso dia-a-dia, trabalhámos 
para promover a fé e justiça, através do desenvolvimento das populações 
menos favorecidas criando um estilo de trabalho participativo, entre jesuítas 
e colaboradores profissionais e voluntários mas com uma vontade de inovar 
e buscar novas respostas para enfrentar os desafios diante de nós.

Sentimos um imenso orgulho pela obra feita e pela opção nos nossos 
programas no âmbito da Educação pois confirmamos que a nossa contribuição 
para o reforço da dignidade e capacidade das pessoas, com quem e para 
quem trabalhamos, deu os seus frutos e que esta é uma condição capaz de 
originar a responsabilidade conjunta pela construção de uma sociedade 
mais justa!

Ao longo de uma década, desenvolvemos 22 projetos de Cidadania e 
Desenvolvimento, contamos mais de 5.500 pessoas diretamente apoiadas 
pelos projetos com que colaboramos, em Moçambique e outros territórios, e 
17 escolas portuguesas que acompanhamos de perto.

E este trabalho foi possível porque na FGS promovemos espaços de 
diálogo e encontro sustentáveis e duradouros, que nos levam a parcerias 
estratégicas com outras ONGD e comunidades locais com quem fortalecemos 
a colaboração mútua, pela identidade comum: a Fé e justiça numa dimensão 
global.

Não posso terminar sem agradecer ao P. Afonso Herédia, o primeiro 
Presidente da Direção da FGS, que nos deixou em outubro de 2014. A sua 
entrega e dedicação ao trabalho com os missionários foi, e será sempre, uma 
referência para nós.

Faz 10 anos que escolhemos o embondeiro como nosso logotipo. Hoje, 
mais do que nunca, estamos certos do que ele representa: um projeto que se 
renova constantemente, que lança sementes e partilha frutos. Este relatório 
é o lançar de sementes para o futuro e a partilha dos frutos do que fizemos 
em equipa FGS. Uma equipa forte e comprometida com o desenvolvimento 
integral. Obrigada a todos!   

POR TERESA PAIVA COUCEIRO - Presidente da Direção da FGS.
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ATIVIDADES
Cidadania Global e Desenvolvimento

Na FGS entendemos que o Desenvolvimento e a Cidadania Global são 
indissociáveis e por isso a nossa equipa de projetos consolidou, ao longo 
de 2014, o Departamento de Cidadania Global e Desenvolvimento (CG&D), 
resultado da fusão entre as áreas de Educação para o Desenvolvimento e de 
Cooperação para o Desenvolvimento. Procuramos assim, resultado de um 
processo de reflexão interna, responder aos desafios globais que marcam 
a atualidade: justiça social, erradicação da pobreza extrema, educação de 
qualidade para todas e todos, maior e melhor acesso a cuidados de saúde, 
equidade e sustentabilidade ambiental, reconhecendo sempre a importância 
que as parcerias têm no processo de Desenvolvimento.
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MOÇAMBIQUE

1. Comunidades rurais e piscatórias de Nhangau

Continuamos o trabalho com as 8 comunidades de Nhangau (Casa Partida, 
Nhangulo, Nhanduvo, Nhambira, Njalane, Nhangau, Tchissuguwe e Tsimi). 
Concretamente em 2014 o trabalho consistiu:

•Campanha de apoio às escolas comunitárias de Nhangulo e Nhambira;

•Apoio às 5 Associações de Produtores Agrícolas através do parceiro 
local CISA;

•Apoio à missão de 3 voluntários GASNova nas comunidades de Nhambira 
e Nhangulo (Agosto/Setembro 2014).

2. Escola Secundária Inácio de Loyola (ESIL)

Prosseguimos o nosso trabalho de apoio à divulgação da Escola 
Secundária Inácio de Loyola (ESIL), trabalhando em estreita parceria com a 
Missão Jesuíta da Fonte Boa.

Esta escola procura responder a dois problemas fundamentais na região: 
a  falta de oportunidades da população jovem do distrito para conseguir 
prosseguir os seus estudos de nível secundário e a fraca qualidade do ensino 
que caracteriza grande parte das escolas da região. O voluntário que iniciou 
a sua missão em 2013 continuou ao longo deste ano a apoiar o seguimento 
da obra.
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A Paróquia de S. João Baptista, no bairro do Fomento (Matola) é uma 
paróquia jesuíta bastante dinâmica e com muita afluência juvenil. A paróquia 
implementa numerosas atividades educativas, sempre com elevada 
participação dos jovens. Para fazer face ao crescente número de jovens 
paroquianos, a Paróquia pretende levar a cabo a construção do Instituto 
Xavier, um centro de reflexão de inspiração Inaciana, com fins sociais, 
espirituais, educativos e culturais.

Para garantir a sustentabilidade financeira da Paróquia e o 
prosseguimento das suas inúmeras atividades, a FGS apoiou a Paróquia na 
elaboração do pedido da aquisição de um camião basculante ao FACSI. O 
pedido foi financiado (31.000€). O aluguer do camião a empresas/privados 
permitirá garantir um rendimento, que será investido no plano estratégico e 
nas atividades da Paróquia.

          

3. Apoio à Paróquia de S. João Baptista do Fomento - Instituto Xavier

4. Diagnóstico na Moamba - Moçambique

No âmbito do Mecanismo de Apoio à Elaboração de Projetos de Cooperação 
para o Desenvolvimento, com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian, 
Fundação EDP e Fundação Portugal - África, a FGS liderou uma candidatura 
intitulada “Dinamização das cadeias de valor agrário da Moamba”, 
juntamente com as ONGD ATA e TESE na área do Desenvolvimento rural e 
Reforço da sociedade civil, através de apoio às associações locais.

Esta iniciativa conjunta, pretendeu levar a cabo a recolha de dados 
atualizados diretamente no terreno (Moamba/Moçambique) que 
permitissem o fortalecimento de um projeto a submeter a um financiador 
internacional, com o objetivo de contribuir para a segurança alimentar e 
para o desenvolvimento social e económico dos produtores e comunidades 
da Moamba (Distrito de Moamba, Província de Maputo, Moçambique). O 
parceiro local é a Associação de Agricultores de Moamba.

O diagnóstico foi aprovado/financiado e permitiu:

•Deslocação a Moçambique dos diretores de cada ONGD (de 5 a 21 de 
Junho);

•Atualização das estatísticas de produção, de comercialização de 
produtos, de fatores de produção, de equipamentos e de recursos humanos;

•Visita detalhada à área do projecto; 

•Definição de metas de produção e de comercialização de produtos.
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PORTUGAL

5. Construindo uma Rede de Educação para a Cidadania Global no Meio 
Escolar

Em 2014 a Rede de Educação para a Cidadania Global (ECG) celebrou um 
ano de existência e deu novos passos na consolidação da sua estrutura e da 
sua forma de trabalho em rede. Enquadrada no projeto Co-construindo uma 
Rede de Educação para a Cidadania Global no Meio Escolar, promovido pelo 
CIDAC e pela FGS e cofinanciado pelo Camões IP, o trabalho desenvolvido pela 
Rede ECG durante o ano de 2014, permitiu alcançar os seguintes resultados:

•Realização de uma oficina temática para educadores/as, na EB1 de 
Pedome, com 12 participantes. No seguimento desta iniciativa, foi também 
elaborado um documento-guia de como realizar uma oficina de Educação 
para a Cidadania Global, para utilização dos educadores/as da Rede e 
disponíbilização futura no site da Rede ECG;

•Realização de três oficinas temáticas para educadores/as sobre Educação 
para a Cidadania Global: na Escola Secundária da Baixa da Banheira (Moita). 
10 participantes; no Agrupamento de Escolas Carlos Amarante (Gualtar). 14 
participantes; e na Escola Secundária de Bocage (Setúbal). 11 participantes;

•Realização de uma oficina de formação, a partir do trabalho “Articulando 
a Educação para a Cidadania Global e o Pré-escolar e o 1.º ciclo”, solicitada à 
Rede ECG pelos docentes da disciplina de Educação para o Desenvolvimento 
da Escola Superior de Educação de Lisboa. 15 participantes;               
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•Realização do II Encontro Local de ECG no Seixal, coorganizado pela 
Rede ECG e pela Câmara Municipal do Seixal. 21 participantes;

•Preparação e realização de duas apresentações do caderno “O Estado 
Social em Estado de sítio?” por 2 membros da Rede ECG de Braga, na escola 
Superior de Educação do Porto e na escola Superior de Educação de Viana 
do Castelo.

   •Realização de três encontros de trabalho da Rede ECG (um no Porto e 
dois em Lisboa), com uma participação média de 19 educadores/as membros 
da rede ECG.

•Realização do IX Encontro Nacional “A escola no mundo e o mundo na 
escola”, em Lisboa, com a participação de 83 educadores/as, provenientes 
de diferentes zonas de Portugal Continental e Região Autónoma da Madeira.

•Criação de um site destinado à comunicação interna e externa da Rede 
ECG e disponibilização de documentos e outras informações sobre Educação 
para a Cidadania Global.

•Participação no ENCUENTRO GLOBAL 2014. Remuévete. Actúa por la 
Educación y los Derechos Humanos, organizado pela ONGD Jesuíta espanhola 
Entreculturas, com a participação de 3 membros da Rede ECG.

6. Recursos e Materiais Didático-Pedagógicos

À semelhança do que tem acontecido nos últimos anos, e atendendo ao 
retorno positivo por parte dos nossos destinatários, manteve-se a lógica de 
divulgação e distribuição de materiais e recursos de ED/Cidadania Global, 
sendo de destacar:

•A apresentação de propostas educativas de Educação para a Cidadania 
Global às escolas e professores/as, a partir da newsletter e site M-igual?;

•A divulgação da versão online da coleção 1 Dia para Agir , assim como, 
dos cadernos da Campanha para a Promoção da Equidade, incluindo a versão 
física do livro infantil “A Grande Família da Felpa”;

• A prossecução do trabalho de catalogação e organização da bibliografia 
existente nas instalações da FGS no âmbito do Desenvolvimento (Cooperação 
e Educação), bem como da sua divulgação e disponibilização a todo/as os/as 
interessados/as. 

   ¹Coleção produzida pela Equipa M-Igual?, no âmbito do projeto “Conhecer para Agir”, promovido pelo Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural (ACIDI IP) e co-financiado pelo Fundo Social Europeu (FSE) através do Programa Operacional para o 
Potencial Humano (POPH). Apresenta diferentes propostas de atividades para os diferentes níveis de ensino (Pré-Escolar, 1.º ciclo, 2.º e 3.º ciclos; Secundário) para assinalar dias específicos (Dia Universal dos Direitos da Infância, Semana dos Direitos Humanos e das 
Migrações, Dia escolar da Paz e da Não-Violência; Dia Internacional da Mulher, Semana da Cidadania e da Diversidade Cultural e Dia Mundial do Ambiente).



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2015 |11

7. Site e newsletter M-Igual?

Foi mantida a dinâmica do site www.m-igual.org e newsletter M-Igual?, 
que se consolidaram enquanto ferramenta conjunta de comunicação do 
trabalho desenvolvido nas escolas e/ou por educadores/as e de divulgação 
de formações e recursos na área da Educação para a Cidadania Global. 

Relativamente a resultados concretos, foram registadas 2.300 visitas ao 
site durante o ano de 2014, com um total de 5.700 visualizações de página . 
Foram enviadas 24 newsletters e o número de contactos na base de dados 
que lhe está associada, subiu para 418, graças ao interesse e novos pedidos, 
por parte dos/as educadores/as.

De assinalar também o acréscimo verificado no número de aberturas/
leituras em 2014, que passou a contar com cerca de 139 aberturas/leituras 
únicas por notícia. Qualitativamente, os resultados também foram muito 
positivos. Foram recebidas notícias de atividades realizadas no âmbito 
da Educação para a Cidadania Global de 11 escolas e educadores/as, cujo 
resumo pode ser consultado no site M-Igual?.

  ²Durante o ano de 2014 houve a necessidade de alterar o sistema fornecedor de Estatísticas, levando a novas métricas de avaliação, o que explica a aparente discrepância no número de visitas ao site quando comparada com anos anteriores.
  ³O grupo Diálogos foi constituído no ano lectivo 2005/2006 no Instuto Nun’Alvres com o objectivo de pensar um projecto no âmbito da educação para o amor e a sexualidade, capaz de envolver alunos, docentes, auxiliares da acção educativa, pais e encarregados de 
educação. Por isso, a base subjacente ao projecto é proporcionar um espaço de diálogo na procura de um núcleo comum consensual de valores a fim de se chegar a uma unidade e consistência na acção educativa (cf. site do Instituto Nun’Alvres).
       

O trabalho com os colégios da Companhia de Jesus no âmbito da Educação 
para o Desenvolvimento e Educação para a Cidadania Global continuou a ser 
desenvolvido em 2014 através das seguintes ações:

•No Colégio das Caldinhas:

- em articulação com o grupo “Diálogos” , foram realizadas 6 sessões 
dirigidas ao 11.º ano sobre as questões do género e igualdades de 
oportunidades a nível global;

- em ligação com a educadora responsável pelo 12.º ano, foram realizadas 
4 sessões sob o tema “O Global como Oportunidade”, com ligação à sua 
orientação vocacional, destinadas aos alunos/as de 12.º ano.

8. Colégios da Companhia de Jesus em Portugal
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•Relativamente aos 3 colégios da Companhia de Jesus em Portugal:

- A FGS funcionou como intermediária e facilitadora da participação 
dos colégios da Companhia de Jesus em Portugal no ENCUENTRO GLOBAL 
2014. Remuévete. Actúa por la Educación y los Derechos Humanos, da ONGD 
jesuíta espanhola Entreculturas. Presença de 4 educadores/as ligados/as aos 
3 colégios.

- Para além destas colaborações, continuámos a apoiar a seleção e 
disponibilização de recursos para outras ações desenvolvidas nos 3 colégios.

9. Sinergias ED: Conhecer para melhor agir – promoção da investigação 
sobre a ação em ED em Portugal

O projeto “Sinergias ED: Conhecer para melhor agir – promoção da 
investigação sobre a ação em ED em Portugal”, promovido em conjunto 
pela FGS e pelo CEAUP arrancou em dezembro de 2013 e tem por fim 
promover a valorização da ED em Portugal e a qualidade da sua intervenção. 
Pretende especificamente: 1) criar oportunidades e condições para a ligação 
investigação/ação na produção de conhecimento em ED e 2) sistematizar e 
aprofundar o conhecimento relevante para a capacitação de atores de ED. 

O projeto propõe-se ligar Instituições do Ensino Superior (IES) e 
Organizações da Sociedade Civil (OSC), num processo de aprendizagem 
colaborativo, com vista a criar dinâmicas de diálogo e cooperação 
institucional que permitam potenciar as sinergias e complementaridades em 
torno da investigação e da ação na área da ED. Ao mesmo tempo, tem-se em 
vista uma preocupação concreta com o reforço da capacitação em ED destes 
atores e a sua interligação com bases conceptuais e teóricas. O projeto tem 
a duração de 2 anos. Na primeira fase do projeto, decorrida em 2014, foram 
alcançados os seguintes resultados:
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 • Uma linha de investigação na área do Desenvolvimento e da Cidadania 
Global no CEAUP, com a adesão de 10 investigadores;

•Um estudo sobre perceções e relevância da ED em Portugal, a partir 
da aplicação de um inquérito nacional e da realização de entrevistas, 
com a disponibilização de um conjunto relevante de dados qualitativos e 
quantitativos de base;

•A primeira edição da revista científica digital com o contributo de 
investigadores e ativistas nacionais e internacionais;

•16 fichas de leitura de obras de referência produzidas e publicadas;

•3 artigos científicos produzidos e publicados pela equipa do projeto; 1 
artigo científico produzido pela equipa do projeto submetido para aprovação 
a uma publicação internacional; 4 textos de outra natureza produzidos e 
publicados pela equipa do projeto;

•6 artigos científicos, com peer-review, publicados no 1º número da 
revista online.

•1 site criado e divulgado para aceder e partilhar informação sobre 
investigação em ED

•11 IES e 11 OSC associadas ao projeto;

•3 encontros entre OSC e IES realizados com um total de 59 participantes 
(de notar a realização de mais 2 encontros para além do previsto)

•11 estudos iniciados, num trabalho colaborativo entre IES e OSC sobre 
iniciativas de ED

•Lista de obras de referência em ED realizada e divulgada;

•2 centros de recursos especializados identificados;

•1 acordo de cooperação com um centro de investigação especializado 
para o empréstimo de obras de referência às entidades associadas ao projeto.

Consideramos que nesta primeira fase, o Sinergias ED apresentou 
resultados muito positivos, alguns acima do esperado, o que irá permitir 
a continuação do trabalho na promoção da valorização da ED em Portugal 
e da qualidade da sua intervenção. Cremos que a segunda fase permitirá 
aprofundar e desenvolver o trabalho até agora iniciado, como a aposta no 
trabalho colaborativo entre IES e OSC e ainda o investimento na produção de 
conhecimento em ED, através da revista científica digital, do site e ainda da 
criação dos referenciais de formação.



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2015 |14

10. Campanha Global pela Educação (CGE) 

Em 2014, a FGS continuou ligada à Campanha Global pela Educação, 
enquanto membro da coligação nacional. Nesse sentido, colaborámos nas 
atividades desenvolvidas durante este ano, nomeadamente na:

- dinamização da Semana de Ação Global pela Educação, que decorreu 
entre 4 e 10 de maio sob o tema  “Direitos Iguais, Oportunidades Iguais. 
Educação Inclusiva para Crianças com Necessidades Especiais”. Em 
concreto, participámos na criação conjunta  de um manifesto (este ano 
com a colaboração de algumas associações com trabalho direto com 
crianças com necessidades especiais) e sua divulgação para posterior 
envio à Assembleia da República; na divulgação dos materiais pedagógicos 
específicos disponíveis; na resposta às escolas que nos foram contactando e 
na divulgação da semana pelos nossos meios de comunicação;

- facilitação de uma sessão sobre o tema no Colégio Os Cartaxinhos 
(Alenquer).

11. Outras atividades

Contrato-Programa entre a Direção-Geral da Educação, CICL, CIDAC 
FGS

Na sequência do trabalho de elaboração de um referencial de ED para 
os níveis de ensino Pré-escolar, Básico e Secundário iniciado em 2013, 
prosseguiu-se com o objetivo de consolidar a ED no setor da educação formal 
em 2014, a partir deste trabalho conjunto, cuja finalização está prevista para 
2015. 

Move-te pela Mudança

A colaboração da FGS com a Fundação Fé e Cooperação (FEC) no Projeto 
“Move-te pela Mudança” manteve-se em 2014com o fim de sensibilizar e 
mobilizar os/as jovens cristãos como agentes de mudança e transformações 
positivas, na realidade local e global.

Para além do apoio à coordenação do projeto, a FGS esteve também 
presente na formação para professores/as de Educação Moral Religiosa e 
Católica (EMRC); no Workshop Move-te pela Mudança, com a participação de 
4 escolas, 6 educadores/as e 10 alunos/as; na ligação às escolas e educadores/
as envolvidos/as no projeto; na criação de guiões pedagógicos dirigidos ao 
1.º ciclo do Ensino Básico, para a disciplina de EMRC e na criação do recurso 
pedagógico GPS Move-te pela Mudança.
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•Presença da FGS na Escola da Parede no Dia Internacional dos Direitos 
Humanos, onde para além da articulação com 2 alunos de 12.º ano no trabalho 
de apresentação da Instituição aos restantes alunos/as, foi desenvolvida uma 
sessão no âmbito da Educação para a Cidadania Global, dirigida a uma turma 
de 10.º ano, com cerca de 30 alunos/as; 

•Colaboração, juntamente com o CIDAC, na dinamização de 2 oficinas 
acreditadas (“Estratégias de Educação para o Desenvolvimento Sustentável”), 
promovidas pela In Loco, no âmbito do projeto Dear Student. Estas oficinas 
decorreram em Faro e em S. Brás de Alportel, num total de 25 horas cada, com 
a participação de 5 e 14 educadores/as respetivamente.

12. Ações pontuais
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Ajuda Humanitária e de Emergência 

Na sequência do tufão Haiyan, que atingiu as Filipinas a 8 de novembro 
de 2013, encerrámos a campanha de angariação de fundos a favor das 
mais de 10 milhões de pessoas afectadas pela catástrofe. A promoção 
desta campanha concretizada pela FGS em Portugal foi enquadrada 
numa iniciativa internacional da Rede Xavier, a Rede Europeia de ONGD 
Jesuítas. Os fundos recolhidos foram entregues à ONG local Simbahang 
Lingkod ng Bayan permitindo a rápida recolha e distribuição de 13.656 
pacotes de bens essenciais, entregues nas várias ilhas. Para além do plano 
imediato, procurando minorar os efeitos da catástrofe sobre as populações 
mais fragilizadas, a Rede Xavier realizou visita ao terreno para traçar, 
conjuntamente com os atores locais, um plano de médio/longo prazo numa 
ótica de sustentabilidade, recuperação e prevenção. A zona definida para 
intervenção foi Culion, dada a longa e histórica presença dos jesuítas no local 
e os severos danos nas ilhas da zona norte deste Município. Ao longo dos 
primeiros meses do ano foram definidas como áreas prioritárias de trabalho: 
1) reabilitação de casas e barcos; 2) apoio a atividades de subsistência como o 
eco-turismo e as cooperativas; 3) definição de soluções ao nível das energias 
renováveis; 4) intervenção psicossocial; 5) capacitação e desenvolvimento 
institucional; 6) construção de centros de evacução integrados num Programa 
de “Community-based Disaster Risk Reduction”; e 7) educação: reabilitação 
do Colégio jesuíta de Culion (Loyola College). A FGS mantem o contacto regular 
com a Rede Xavier participando nas tomadas de decisão e acompanhando o 
desenrolar do plano traçado.
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Voluntariado  

Neste ano a FGS deu continuidade ao trabalho que tem vindo a 
desenvolver com alguns grupos de voluntariado, particularmente GASNova 
e GRÃO. A parceria regular com estes grupos de voluntários tem provado ser 
uma oportunidade única de desenvolvimento de um trabalho concertado 
e com fundamento no âmbito do desenvolvimento nas comunidades onde 
trabalhamos. Os voluntários possibilitam um complemento fundamental à 
presença dos missionários jesuítas no terreno e, por inerência, uma forma 
de representação da FGS e são eles próprios agentes multiplicadores de 
questões de Cidadania Global e atores de desenvolvimento, que se pretende 
sustentável e concertado, por excelência. 

Demos também continuação à parceria com a Fundação Calouste 
Gulbenkian, no seu programa de voluntariado sénior, denominado Mais Valia 
e com a ONGD FEC, no âmbito do seu programa de Formação de Voluntariado 
Missionário.

GASNova

Este ano foi marcado pelo desafio à participação dos jovens voluntários 
e da Direção do GASNova em atividades de ED ao longo do ano, de forma 
a enquadrá-los dentro da temática e a reforçar as suas competências neste 
âmbito. Facilitámos o estabelecimento de parceria entre o grupo de voluntários 
e os parceiros Mucumbli-Ponta Figo em Neves, São Tomé e Príncipe. A FGS 
facilitou e mediou ainda a parceria do GASNova e da Região Moçambicana 
da Companhia de Jesus na Beira, particularmente com a Paróquia da Matola.

As 3 voluntárias em Moçambique, que desenvolveram a sua missão 
nas comunidades de Nhambira e Nhangulo e atuaram sobretudo no âmbito 
do Associativismo, Educação e Saúde individual e comunitária, foram 
responsáveis por:

•Apoio às Associações agropecuárias de Nhambira e Nhanduvo em 
questões de associativismo, gestão;

•Reforço do apoio aos estudantes do ensino básico, secundário e da 7ª 
classe externa das escolas comunitárias de Nhambira e Nhangulo;

•Formação na área da saúde: hipertensão arterial, aconselhamento 
nutricional;

•Pesagem, medição e verificação da vacinação de bebés e crianças.



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2015 |18

Grão

Tal como tem acontecido nos anos anteriores, voltámos a colaborar no 
percurso formativo do grupo de voluntários sediado no Porto, Grão, bem 
como no acompanhamento dos 6 voluntários que integraram a Missão Grão 
Fonte Boa 2014. O seu trabalho incluiu:

•Apoio ao projeto Sementes do Amanhã - incentivo e reforço da língua 
portuguesa e apoio ao estudo das crianças;

•Escola Secundária da Fonte Boa - organização e apoio à gestão da 
Biblioteca Escolar e apoio em atividades desportivas;

•Sala Tsogolo - apoio ao estudo;

•Internato Feminino e Masculino da escola - apoio ao estudo obrigatório 
e formações sobre autoestima, HIV/Sida, o papel da mulher na sociedade e 
orientação profissional;

•Escola Primária de Dula, de Magumbo, de Mankhoma - formação sobre 
regras básicas de vida em comunidade e expressões de língua portuguesa; 
apoio ao estudo; reforço de capacidades de professores;

•Msaladzi - formação de jovens e líderes de comunidade;

•Escola Sec. Inácio de Loyola - apoio à alfabetização de adultos

Mais Valia

No âmbito do programa de voluntariado sénior da Fundação Calouste 
Gulbenkian, continuámos a colaborar na formação da bolsa de voluntários, 
intervindo especificamente com o objetivo de:

•Refletir e debater sobre as ideias associadas ao Desenvolvimento;

•Introduzir a origem e evolução do conceito de Desenvolvimento;

•Dar a conhecer o trabalho da FGS e mostrar possíveis colaborações dos 
voluntários Mais Valia no terreno.

Voluntariado Missionário da FEC

Na sequência da colaboração iniciada nesta área em novembro de 2013, 
continuámos a parceria com a ONGD portuguesa Fundação Fé e Cooperação 
(FEC), dando apoio ao seu programa de formação de voluntariado missionário. 
Foi, por isso, dinamizada uma sessão sobre as questões do Ciclo de Projeto, 
com a duração de 3 horas.
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Comunicação e Angariação de Fundos

No ano de 2014 demos continuidade à identificação de formas alternativas 
de garantir a sustentabilidade financeira da FGS. Nomeadamente, procurámos 
a capacitação/formação interna em matéria de angariação de fundos junto 
de doadores particulares e junto do setor empresarial. Paralelamente, deu-
se continuidade ao plano regular de atividades no âmbito da Comunicação 
Institucional. As duas áreas continuam a ser desenvolvidas de forma 
integrada e complementar. Concretamente, continuámos as atividades nas 
seguintes áreas: 1) gestão de Imagem; 2) comunicação online; 3) comunicação 
de projetos; 4) relações com os media; 5) angariação de fundos junto de 
particulares; 6) parcerias com setor privado

Destacamos os seguintes pontos:

• Projeto “Nova Cultura para a Sustentabilidade”

Aprovado projeto no âmbito do “Reforço da Eficácia da Ação das ONG”, 
na designação do Programa Cidadania Ativa/EEA Grants, promovido pela 
Fundação Calouste Gulbenkian e financiado pelo Mecanismo Financeiro do 
Espaço Económico Europeu (EEA Grants).   

O projeto designa-se “Nova Cultura para a Sustentabilidade – Criar 
Parcerias Estratégicas com o Setor Privado” e através dele pretende-se, 
entre outros aspetos, reforçar e capacitar o Departamento de Comunicação e 
Angariação de Fundos e despertar o interesse do tecido empresarial para as 
necessidades da FGS.

O projeto tem a duração de 12 meses (de outubro de 2014 a setembro 
de 2015) e tem como parceiros a ONGD jesuíta Entreculturas (Espanha), a 
Cooperativa Bagabaga Studios e a OFICINA – Escola Profissional do Instituto 
Nun’Alvres.

•Renovação do site institucional

A FGS lançou, em 2014, o seu novo site institucional. Um processo 
concretizado com o apoio do Centro de Recursos Multimédia da Escola 
Superior de Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Leiria e 
agora disponível a partir do endereço www.fgs.org.pt.



RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2015 |20

•Produção de suportes de comunicação para o projeto “Sinergias ED”

No âmbito do projeto “Sinergias ED” foi desenvolvido, ao longo de 2014, 
a criação de um logotipo próprio e da respetiva linha gráfica do projeto. Foi 
ainda criado layout para os suportes previsto no projeto, nomeadamente a 
Revista Científica “Sinergias”. Por ultimo, foi ainda criado e lançado o site 
que aloja esta Revista – www.sinergiased.org .

•Concretização das Campanhas:

Durante o ano de 2014 concretizámos 6 campanhas, procurando, por 
um lado, fazer face a necessidades urgentes identificadas pelas equipas 
no terreno e, por outro, incentivar à participação direta na missão da FGS, 
através de donativos regulares que nos permitam garantir a sustentabilidade 
financeira da estrutura.  

“Emergência pelas Filipinas”

A Rede Xavier - Rede Europeia de ONGD jesuítas deu início a uma 
Campanha de recolha de fundos para apoio às vítimas do tufão Haiyan, que 
atingiu as Filipinas a 8 de novembro de 2013. Enquanto membro desta Rede, 
a FGS foi a entidade encarregue de promover esta Campanha de Emergência 
em Portugal.

“Mitos à volta da consignação do IRS?”

Campanha informativa destinada a alertar a sociedade portuguesa para a 
possibilidade de consignarem, sem custos, 0,5% do seu IRS a instituições sem 
fins lucrativos. A Campanha procurou clarificar alguns “mitos” associados a 
esta possibilidade e, ainda, cativar doadores para a FGS.

“Ser Solidário”

A FGS foi uma das entidades beneficiárias deste Programa em 2014, 
promovido pela Empresa SIBS e através do qual foi possível efetuar um 
donativo à FGS de forma simples e intuitiva através do respetivo menu de 
qualquer Caixa Multibanco.

“Semear o Amanhã”

Campanha com vista a apoiar a Missão Católica da Fonte Boa a cobrir as 
despesas mensais com seis casas de acolhimento de órfãos de pais vítimas 
de VIH/SIDA, localizadas no Planalto de Angónia, em Moçambique. A partir 
desta campanha a FGS criou um Programa de Apadrinhamento das seis 
casas, através do qual todos os interessados podem continuar a participar 
neste projeto. 
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“10 anos de vida”

Campanha destinada a informar sobre os 10 anos de existência da FGS 
e as atividades realizadas ao longo deste período e a mobilizar doadores 
particulares para continuarem a ser parte do “corpo social” da FGS. 

“Apoio às Escolas de Nhambira e de Nhangulo”

Com o apoio da Fundação Mais e através da Plataforma Raise Your Cause 
foi criada uma campanha de crowdfunding para apoiar estas duas escolas 
localizadas na zona rural de Nhangau, uma das zonas privilegiadas de 
atuação da FGS. Ainda se encontra a decorrer.

•Eventos

Black Fashion Week (fevereiro) – a convite da Associação Passeio Público 
(APP) marcámos presença neste evento divulgando a imagem da FGS e a 
cultura africana através da exposição de artesanato. 

Exposição Fotográfica “Semear o Amanhã” (setembro) – concretizada 
nas instalações da Empresa Casal Branco, como complemento à Campanha 
homónima.

Feira de Natal da Avenida da Liberdade (15 a 17 de dezembro) – evento 
organizado pela APP.

• Presença nos media

Ao longo de 2014 registou-se um ligeiro aumento do nr.º de referências 
à FGS nos meios de comunicação, com destaque para o arranque do projeto 
“Sinergias” (3 registos), para a actividade “IX Encontro A Escola no Mundo e 
o Mundo na Escola” (2 registos), Campanha “Emergência pelas Filipinas” (2 
registos), reunião Rede Xavier e Institucional (1 registo cada).

Com o apoio da Comunicação da Província Portuguesa da Companhia 
de Jesus e das edições SNAO continuámos também a marcar presença nos 
meios impressos jesuítas.

A todos agradecemos a atenção prestada.
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Redes e Parcerias de Trabalho

Global Ignatian Advocacy Network (GIAN) 

Representação da Província Portuguesa da Companhia de Jesus na Global 
Ignatian Advocacy Network (GIAN) para o Direito à Educação. 

Rede Xavier

A Rede Xavier, rede de organizações jesuítas comprometidas com a 
solidariedade internacional esteve reunida em Lisboa, no Mosteiro das 
Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora das Vitórias, na Apelação, para mais 
uma reunião anual dos seus membros que durou 3 dias.  

Esta reunião foi dedicada à aprendizagem interpares e, para isso, 
contamos com a participação de Alastair Dutton, da Caritas Internacionalis e 
Francesca Campolongo, do Jesuit Refugee Service que partilharam connosco 
sobre o modo de operar das suas instituições. Estas intervenções serviram de 
ponto de partida para uma reflexão interna sobre situações de emergência 
em que a Rede Xavier esteve envolvida, nomeadamente Filipinas e Haiti.

Houve ainda um momento de partilha de Relatórios dos Grupos de 
Trabalho de Advocacia, de Projetos e de Voluntariado.

A FGS é membro de dois grupos de trabalho da Rede Xavier, 
nomeadamente o grupo de Advocacia e o grupo de Projetos, e ambos com um 
o objetivo de sinergias e de trabalho conjunto no âmbito de linhas de ação 
comuns. 

Rede de Educação para a Cidadania Global em Portugal

Continuação do apoio e fortalecimento à Rede que tem por fim potenciar 
e congregar capacidades no meio escolar e motivar atores educativos para 
enfrentar os desafios do nosso tempo com base em valores e princípios de 
Educação para a Cidadania Global.

Plataforma Portuguesa das ONGD (PONGD)

A FGS integrou, até dezembro de 2014, a Direção da Plataforma Portuguesa 
das ONGD cuja visão é a de um sector em que a Plataforma e as ONGD que 
a compõem participam (pro) activa, livre e autonomamente na definição e 
na implementação das prioridades e das políticas. A FGS participa ainda, 
especificamente, nos Grupos de Trabalho da Plataforma das ONGD sobre Ética 
(como representante) e sobre Educação para o Desenvolvimento. Neste último 
caso, em 2014, com contributo direto, enquanto foco de ação-investigação, no 
estudo realizado no âmbito do projeto DEEEP, do Development Awareness 
Raising and Education Forum (DARE Forum), intitulado Journeys to Citizen 
Engagement: Action Research with Development Education Practitioners in 
Portugal, Cyprus and Greece.
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Comissão de Acompanhamento da Estratégia Nacional de Educação 
para o Desenvolvimento

Representação da PONGD neste fórum de trabalho (até março de 2014), 
em conjunto com o Camões IP – Instituto da Cooperação e da Língua, a Direção 
Geral da Educação e o CIDAC, contribuindo ativamente para o processo de 
monitorização da estratégia e com contributo específico para o relatório 
do European Global Education Peer Review Process, Global Education in 
Portugal, do Global Education Network Europe (GENE), publicado em 2014.

Colégios da Companhia de Jesus em Portugal

A FGS tem colaborado de forma cada vez mais articulada com os 3 
colégios da Companhia de Jesus em Portugal - Colégio das Caldinhas (Santo 
Tirso), Colégio da Imaculada Conceição (Cernache) e Colégio São João de 
Brito (Lisboa) – numa perspetiva de juntar sinergias entre estas 4 obras 
da Província Portuguesa da Companhia de Jesus, que procuram dar o seu 
contributo na sociedade através de valores e princípios educativos comuns.

Parcerias e colaborações de continuidade

CIDAC - continuação da parceria com esta Organização Não 
Governamental para o Desenvolvimento, com quem trabalhamos desde 2010, 
no âmbito da Educação para o Desenvolvimento/ Educação para a Cidadania 
Global, em específico na área da educação formal. 

Colégios da Companhia de Jesus – seja através do apoio prestado a nível 
logístico e administrativo, quer na permanente abertura para envolvimento 
dos seus professores/as e alunos/as nas atividades da FGS incluindo 
dinamização de campanhas de apoio aos projetos dos missionários jesuítas 
em Moçambique. 

Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico 
de Leiria – através do planeamento e concretização de ações conjuntas no 
campo da Educação para o Desenvolvimento e da Cooperação Internacional, 
sobretudo em Moçambique e Timor-Leste. Esta Unidade de Ensino tem 
apoiado a FGS, igualmente, ao nível da Comunicação.

FEC – Fundação Fé e Cooperação - a FGS tem colaborado no âmbito da 
Educação para o Desenvolvimento com a FEC, em concreto com o projeto Move-
te pela Mudança e através da participação na Rede Fé e Desenvolvimento.

ATA - Parceria no âmbito do diagnóstico realizado na Moamba em 
Moçambique, sobretudo relacionado com as questões agrárias.

TESE - Parceria no âmbito do diagnóstico realizado na Moamba em 
Moçambique, no âmbito das questões de comercialização e energéticas 
envolvidas
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Estágios e colaborações

Este ano a FGS contou com 2 estágios. O primeiro, no âmbito do Mestrado 
em Estudos de Desenvolvimento no ISCTE, teve início em fevereiro e estendeu-
se até Novembro. A estagiária deu apoio ao departamento de Cidadania 
Global e Desenvolvimento, na elaboração de candidaturas a financiamentos, 
no apoio a ações concretas de projetos (Sinergias ED, Rede ECG e Move-te pela 
Mudança), tendo também colaborado com o departamento de Comunicação. 
O segundo estágio está a ser realizado ao abrigo do Programa Leonardo Da 
Vinci e teve início em novembro com previsão de conclusão em fevereiro 
de 2015. A estagiária está a colaborar na adaptação e replicação de uma 
Campanha promovida pela ONG jesuíta Alboan, nomeadamente através da 
pesquisa temática e da tradução de materiais.

Voluntários

A FGS tem vindo a colaborar de forma mais frequente com alguns 
voluntários, sobretudo a nível de voluntariado de competências. Uma nova 
área que se tem revelado fundamental para apoiar a sustentabilidade da 
estrutura.

Gente que (se) importa

Este ano continuamos a agradecer a todos os que acreditam na nossa 
missão capacidade para concretizar os objetivos a que nos propusemos. De 
todos depende a transformação efetiva do mundo em que vivemos! Muito 
obrigado!

Este ano, um OBRIGADO muito especial às seguintes entidades:

Associação Passeio Público
BRISA Auto-Estradas de Portugal
Centro de Recursos Multimédia da Escola Superior de Educação e Ciências 

Sociais do Instituto Politécnico de Leiria
Colégio S. João de Brito, INA e Colégios das Caldinhas
Centros Universitários CREU, CUMN e CUPAV 
CVX – Sul
Fundação Mais
Fundação PT
GASNova
GRÃO
Joemca
Meninos do Coro 
Microsoft
Paróquias da Covilhã e do Lumiar
Portucel
Quinta do Casal Branco
Rodízio
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FUTURO
INTRODUÇÃO

Considerando que vivemos num mundo em clara transformação em 
que o conceito de ajuda ao desenvolvimento é mais do que a transferência 
de recursos entre o norte e sul, a FGS continuará, ao longo de 2015, a 
solidificar a intervenção através do seu departamento de Cidadania Global 
e Desenvolvimento (CGeD) que materializa a união entre os departamentos 
de Educação para o Desenvolvimento e de Apoio ao Desenvolvimento, 
numa visão conjunta de contribuir para a mitigação das desigualdades e da 
promoção da justiça social ao nível global.

ESTRATÉGIA

Em 2015 a ESTRATÉGIA DA FGS será pautada
_ pelo Atuar em diálogo com o mundo e com todos aqueles que se 

comprometem na promoção da justiça ambiental (in Curar um mundo ferido, 
2011);

_ pelo Reforço da intervenção da FGS com a Educação como pilar da ação;
_ pelo Potenciar do trabalho de fortalecimento das capacidades das 

instituições parceiras da FGS, nomeadamente ajudando à definição de linhas 
orientadoras da ação;

_ pelo Fortalecimento e reforço das parcerias da FGS
_ pela Presença contínua e participação em debates estratégicos sobre os 

grandes temas das plataformas nacionais e internacionais, às quais estamos 
associadas (Plataforma Portuguesa das ONGD, Rede Xavier, entre outras) no 
sentido de melhorar a participação da FGS em diferentes projectos, criando 
sinergias e, assim, aumentando o impacto e resultados positivos;

- pelo Reforço da presença em redes Jesuítas internacionais, como a Rede 
Xavier e a GIAN - Global Ignatian Advocacy Network;

_pelo Reforço de parcerias locais para garantir uma ação concertada com 
as necessidades e prioridades de cada País;

_ pela Melhoria e reforço da rede de doadores;
_ pela Solidificação dos procedimentos de transparência e prestação de 

contas aos doadores e benfeitores;
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_ pelo Quebrar do ciclo vicioso da pobreza em zonas geográficas de 
atuação da FGS reforçando o nosso trabalho de colaboração com instituições 
locais para a criação de soluções de compromisso, integradas e duradouras, 
que levem ao enfraquecimento do ciclo pelo reforçar do trabalho em parceria.

OPERACIONALIZAÇÃO

Departamento de Cidadania Global e Desenvolvimento
- Manter a priorização das áreas geográficas - Portugal, Moçambique e 

Timor-Leste e reflexão estratégica sobre a possibilidade e pertinência de um 
alargamento da atuação geográfica a outros territórios;

_ Reforçar a capacidade de intervenção em projetos de motivação e de 
promoção de capacidades em meio escolar para enfrentar os desafios do 
nosso tempo, com base em valores e princípios de Educação para a Cidadania 
Global;

_ Promover a valorização da ED em Portugal criando oportunidades e 
condições para uma ligação entre investigação-ação e sistematizando o 
conhecimento relevante para a capacitação de atores de ED;

_ Promoção de processos de mudança social com vista à construção de 
uma sociedade mais solidária, justa, inclusiva e sustentável;

_ Realização de oficinas de sensibilização em escolas e / ou projetos 
sociais para um reflexão critica sobre as questões do desenvolvimento;

_ Continuação do trabalho na promoção da consolidação da Educação 
para o Desenvolvimento no setor da educação formal nos níveis de ensino 
pré-escolar, básico e secundário;

_ Aumentar a capacitação técnica do Centro de Investigação Santo
Agostinho – CISA – em investigação-ação de forma a melhorar a
eficácia da sua intervenção nas comunidades de Nhangau;
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_ Continuação da realização de projectos conjuntos com os grupos de 
voluntariado universitário com quem a FGS tem já relação (Grão e GASNova);

Departamento de Comunicação e Angariação de Fundos
_ Responsabilidade Social Empresarial
pela Criação de um documento orientador de normas e princípios de 

parcerias
pelo Estruturar do voluntariado de competências
pela identificação de parcerias em regime de pró-bono 
_ Campanhas de Angariação de Fundos 
que promovam o envolvimento e a aproximação entre a FGS e os seus 

doadores
que estimulem ao apoio regular
que permitam mobilizar recursos financeiros para apoio aos projetos em 

curso
que contribuam para a sustentabilidade da FGS
_ Comunicação Institucional, continuando a promover e potenciar a FGS
_ Suportes de Comunicação, enquanto ferramentas de aproximação, 

auscultação e transparência, complemento essencial à angariação de fundos
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