
RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM 2015

Contexto

Em 2015 o contexto global não mudou muito e houve tendências que se acentuaram 
de disfuncionalidades institucionais em muitos países e em círculos supranacionais, 
em vários continentes, fruto da desordem económica e ambiental, da instabilidade e 
incerteza  nas  sociedades,  dos  movimentos  de  auto-proteção  e  de  rarefação  da 
solidariedade.  Ao  mesmo  tempo,  a  chama  da  indignação,  da  resistência  e  da 
construção de alternativas foi-se reacendendo em diferentes locais e circunstâncias, 
alimentada por experiências anteriores, desenhando trajetos não lineares.

No CIDAC sentimo-nos atravessados por muitos destes feixes invisíveis que fazem o 
mundo em que vivemos. Manter um rumo com a maior coerência possível, aberto e 
não fechado, viável,  capaz de ir  tomando decisões no quotidiano com o olhar  no 
médio e longo prazos, é um desafio permanente.

Foi  neste  quadro  que elaborámos  o  novo Programa Estratégico  (2015-2019),  que 
exigiu  a  revisão  da Missão da organização,  a  qual  passou a  ser  assim expressa: 
"Promover a solidariedade entre os povos e o trabalho colaborativo entre pessoas e  
coletivos como parte integrante da vivência de uma cidadania global, num contexto  
de  complexas  interdependências  mundiais.  Considera-se  como  base  para  esta  
intervenção o reforço de capacidades para aprender a ler a realidade e intervir nela,  
assim como a promoção de ações que potenciem a construção de alternativas para  
outros modos de vida, solidários e sustentáveis."

Tentámos também focalizar  mais a intervenção e por essa razão passámos dos 7 
anteriores Objetivos Estratégicos para 3:

1. Contribuir para a qualificação, na teoria e na prática, de atores e instituições na  
área da Educação para o Desenvolvimento
2.  Permitir  um entendimento crítico  do sistema económico  dominante e das suas  
alternativas e reforçar as Outras Economias
3.  Fortalecer  a  sustentabilidade  financeira  do  CIDAC,  entendida  como  a  sua  
capacidade  de  gerar  os  recursos  suficientes  para  prosseguir  a  sua  missão  com  
autonomia.

Como já vínhamos praticando, a aposta é aproximar cada vez mais a intervenção em 
Educação  para  o  Desenvolvimento  (ED)  e  a  intervenção  na  Cooperação  para  o 
Desenvolvimento, mantendo a vontade de compreender mais profundamente e de 
questionar o conceito de Desenvolvimento. 

Este ano, sem que isso correspondesse a um desígnio programado, verificou-se uma 
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pausa em termos de iniciativas conjuntas com parceiros da Guiné-Bissau e de Timor 
Leste  com  os  quais  temos  longos  anos  de  experiência  comum.  No  entanto, 
elaborámos em parceria com organizações da sociedade civil de ambos os países 2 
novas candidaturas de projetos a desenvolver, a partrir de 2016.

A apresentação deste Relatório segue a lógica da estrutura do Programa Estratégico, 
referindo  sucessivamente  as  várias  atividades  que  contribuíram  para  alcançar  os 
objetivos estratégicos pretendidos, sublinhando a especifidade do contributo de cada 
grupo de atividades. Neste quadro, há diferentes atividades realizadas no âmbito de 
um mesmo projeto  que se  encontram em diversos  pontos,  de acordo com a sua 
natureza e o resultado a que estão ligadas. No final, encontra-se a lista dos projetos 
em curso durante o ano de 2015, que tornaram possível a concretização da maior 
parte das atividades mencionadas.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 – EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
Contribuir  para  a  qualificação,  na  teoria  e  na  prática,  de  atores  e 
instituições na área da Educação para o Desenvolvimento

1. Consolidado o reconhecimento da ED na sociedade portuguesa,
através  
- do aumento e da visibilidade da produção de reflexão e conhecimento na área da ED  
aos níveis concetual, metodológico, temático e das práticas
- do alargamento do reconhecimento da ED ao nível da sociedade e das instituições  
públicas

Em 2015, o contributo do CIDAC para concretizar este resultado, nas duas vertentes 
apontadas, passou pelas seguintes atividades:

* para enriquecer o conhecimento e a reflexão sobre ED,
-  a elaboração de 3 documentos escritos: sobre avaliação no âmbito da ED (uma 
bibliografia e uma reflexão sobre a avaliação entre pares, esta em colaboração com o 
Graal e a Fundação Gonçalo da Silveira) e sobre o trabalho colaborativo com a ESE de 
Lisboa

* para tornar acessível um maior conhecimento na área da ED,
- a publicação de uma entrevista sobre a ED em Portugal na revista digital Sinergias - 
Diálogos educativos para a transformação social (janeiro)
-  o convite  a  docentes  de  diferentes  áreas científicas  e  universidades para dar  a 
conhecer a documentação sobre temáticas ligadas ao desenvolvimento existente no 
nosso acervo documental: 7 professores e 2 grupos de alunos/as, respetivamente do 
ISCSP (dezembro de 2014 e janeiro de 2015), da Universidade Nova – Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas (fevereiro e março de 2015) e da Faculdade de Letras de 
Lisboa – Licenciatura de Estudos Africanos (maio de 2015)
- a divulgação da bibliografia sobre avaliação no contexto da ED, enquanto documento 
das IV Jornadas de ED dedicadas a este tema (Lisboa, 29 de abril)

*  para  ter  acesso  e  partilhar  conhecimentos  e  reflexões  no  quadro 
internacional,
-  a participação nas 2 mesas-redondas anuais do GENE - Global Education Network 
Europe (Viena, 19-21 março e Bruxelas, 5-7 novembro)
- a  participação no  “V  Encuentro  Nacional  de  docentes  en  ED:  creando redes“  a 
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convite da Agência Nacional Espanhola de Cooperação (AECID), co-organizadora do 
evento com o Ministério da Educação, Cultura e Desporto de Espanha (Guadarrama, 
24-26 abril)
- e nas Jornadas de estudo “L'education à la citoyenneté mondiale dans les écoles”, a 
convite da respetiva Comissão Organizadora, composta pelo  programa federal belga 
“Annoncer la Couleur”, a federação das ONGD francófonas e o Ministério belga da 
Educação (Bruxelas, 24-25 setembro).

*  para reforçar o programa de sensibilização  sobre temáticas e práticas  de 
ED,
- a introdução da questão da descodificação dos media ao serviço da cidadania global 
junto  de  responsáveis  de  associações  juvenis,  em  parceria  com  a  ONGD  PAR  – 
Respostas Sociais: 1 formação residencial (Lourinhã, 15-18 outubro)
-  uma intervenção sobre  o  trabalho  em rede numa jornada de trabalho  da Rede 
Inclusão (24 janeiro)
- uma  ação-piloto  com  alunos/as  do  12º  ano,  sobre  fontes  documentais  para  a 
História contemporânea de Portugal, numa perspetiva de ED (13 abril)
-  a intervenção sobre “A descolonização e as políticas de memória”, numa lógica de 
ED, na iniciativa organizada pela ONGD Oficinas do Convento (Montemor-o-Novo, 18 
abril)
- a intervenção sobre “O que é a ED” na sessão de lançamento do projeto europeu de 
ED “Global Schools” (Viana do Castelo, 13 maio)
- a  participação  no  painel  das  “Conversas  de  Animação  e  Desenvolvimento” 
organizado pela ESE de Coimbra, com uma intervenção sobre o Desenvolvimento (18 
novembro).

* para dar continuidade ao empenho e contribuição do CIDAC no quadro das 
estruturas nacionais ligadas à ED,
-  a  participação  na  Comissão  de  Acompanhamento  da  Estratégia  Nacional  de 
Educação  para  o  Desenvolvimento  (ENED)  que,  entre  outras  coisas,  preparou  o 
processo  de  avaliação  externa  final  da  Estratégia  (8  reuniões),  e  no  Grupo  de 
Entidades Subscritoras do Plano de Ação da ENED (1 reunião)
- a participação no Grupo de Trabalho de ED da Plataforma Portuguesa das ONGD (11 
reuniões)
-  a participação na Comissão Organizadora das IV Jornadas de ED, promovidas no 
quadro da ENED (Lisboa, 29 abril), dedicadas à “Avaliação no contexto da ED” (5 
reuniões).

2. Reforçada a ED no setor formal da educação,

através
-  de  uma  prática  da  Educação  para  a  Cidadania  Global  no  meio  escolar  mais  
generalizada, mais enraizada e com mais qualidade

Neste ano, a contribuição do CIDAC para a concretização deste resultado centrou-se 
nas seguintes atividades:

*  para  apoiar  ativamente  a  consolidação  da  Rede  de  Educação  para  a 
Cidadania Global,
-  a  participação  ativa  na  Rede  (criada  em  2003,  a  partir  de  um  grupo  de  14 
educadores/as, do CIDAC e da Fundação Gonçalo da Silveira), que no final de 2015 
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tinha 63 membros
- o que incluiu a responsabilidade de fazer parte da respetiva Equipa de Dinamização 
e  dos  grupos  de  trabalho  de  preparação  do  X  Encontro  nacional  de  ECG  e  de 
comunicação externa, de participar nos 3 Encontros de trabalho da Rede (Baixa da 
Banheira,  7  fevereiro;  Gualtar/Braga,  11  abril;  e  Lisboa,  14-15  outubro),  no  X 
Encontro  nacional  de  ECG (4  julho) e  na  oficina  de  elaboração  da  estratégia  de 
comunicação da Rede (Lisboa, 28 novembro)

* para capacitar a comunidade educativa na área da ED,
-  o  acompanhamento  da  9ª  edição  (2014/2015)  da  proposta  pedagógica  online 
Conectando Mundos, na qual se inscreveram 93 turmas de 72 escolas de 12 dos 18 
distritos do Continente e dos Açores e da Madeira, envolvendo cerca de 2000 alunos, 
e a preparação e lançamento da 10ª edição (2015/2016)
- a continuação da linha de trabalho iniciada em 2012 com a realização, a pedido de 
várias escolas dos ensinos básico e secundário, de diferentes pontos do país, de 9 
sessões de sensibilização sobre Comércio  Justo,  consumo responsável  e  soberania 
alimentar, tanto no Centro de Recursos, como nas próprias escolas (nos distritos de 
Lisboa, Portalegre, Santarém e Setúbal)(nos distritos de Lisboa, Portalegre, Santarém 
e Setúbal), acompanhadas por vezes da utilização da exposição “O comércio pode ser 
justo!”  e  da  organização  de  bancas  de  venda  de  produtos  de  Comércio  Justo, 
abrangendo cerca de 400 alunos/as
- a finalização da primeira fase (para consulta pública) da elaboração do “Referencial 
de Educação para o Desenvolvimento – Educação Pré-Escolar, Ensino Básico e Ensino  
Secundário”, em colaboração com a Fundação Gonçalo da Silveira (FGS), no quadro do 
Protocolo  celebrado com a Direção-Geral  da Educação e o Camões –  Instituto da 
Cooperação e da Língua (12 reuniões)
- o  trabalho colaborativo com a Escola  Superior  de Educação (ESE) de Lisboa na 
construção  da  Unidade  Curricular  eletiva  de  Educação  para  o  Desenvolvimento, 
dirigida aos alunos/as de todas as licenciaturas da ESELx, a conceção e animação de 3 
aulas (10 fevereiro, 6 e 13 outubro) e o apoio a um grupo de alunas e participação na 
aula de apresentação de trabalhos (15 dezembro)
- o  lançamento de uma linha de trabalho com alunos/as e professores  da Escola 
Secundária José Gomes Ferreira (Lisboa, em Benfica)  que visa criar  um grupo de 
dinamização do Comércio Justo no estabelecimento, no quadro de uma intervenção 
europeia que alia mais duas escolas secundárias e duas organizações de Comércio 
Justo, em França e na Bélgica: realizaram-se 10 sessões de trabalho com o grupo de 
estudantes, um estudo de mercado junto da comunidade escolar, uma banca de Natal 
gerida pelos alunos, em simultâneo com a exposição “O comércio pode ser justo!”, e 
participou-se numa reunião transnacional realizada em Bordéus.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 - OUTRAS ECONOMIAS
Permitir um entendimento crítico do sistema económico dominante e 
das suas alternativas e reforçar as Outras Economias

1. Apropriado pelos cidadãos/ãs o saber económico como via de resistência e 
emancipação no contexto do atual sistema mundial,
através
- da criação de dinâmicas de diálogo e partilha entre atores das Outras Economias

Em 2105, as atividades desenvolvidas pelo CIDAC para dar corpo a este resultado 
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foram

* para promover e participar em espaços de reflexão e partilha entre atores 
das Outras Economias,
- a participação numa sessão sobre Soberania Alimentar organizada pelo grupo de 
eco-consumidores Abelarama (22 fevereiro)
- a participação, em parceria com o Graal, na conceção e realização de 2 oficinas de 
formação (27-28 abril e 13 novembro) e de 3 palestras (Coimbra, 21 maio; Braga, 14 
julho; Lisboa, na Portela, 26 novembro) dirigidas a membros dos Bancos de Tempo
-  a organização de  três visitas de estudo a iniciativas que promovem a Soberania 
Alimentar  e a comercialização alternativa em Portugal: no concelho de Penafiel,  o 
projeto  “Da Nossa Terra” (18 setembro);  no concelho da Figueira da Foz,  a Rede 
Colaborativa do Mondego (3 outubro); e no concelho de Odemira, o «Cabaz do Mar», 
uma  realização  conjunta  da  associação  TAIPA  e  da  Associação  Cultural  e  de 
Desenvolvimento de Pescadores e Moradores da Azenha do Mar (17 outubro)
- a realização de um círculo de leitura (13, 20, 27 outubro) e de um seminário, neste 
caso  animado  por  Eric  Holt-Giménez (6  novembro),  ambos  sobre  soberania 
alimentar e TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership)

* para sensibilizar os cidadãos e as cidadãs para o conceito e práticas das 
Outras Economias,
-  a elaboração de 3 fichas sobre hábitos de consumo nas áreas do vestuário, da 
alimentação e da energia, base para a dinamização de um processo de sondagem e 
análise coletiva dos hábitos de consumo dos membros dos Bancos de Tempo
- a colaboração com alunos/as na realização de atividades sobre Comércio Justo na 
universidade:  em  sessões  na  Faculdade  de  Ciências  Humanas  e  Sociais  da 
Universidade Nova de Lisboa (8 de maio), na ESE de Lisboa (15 de maio), na ESE de 
Coimbra (18 de maio) e no ISCSP (5 junho), abrangendo um total de cerca de 110 
alunos/as, e na edição da revista “Mais Social” do ISCSP  (nº 15, maio 2015)
- a  promoção  de  uma  ação  de  sensibilização  sobre  Comércio  Justo  dirigida  a 
trabalhadores  da  Caixa  Geral  de  Depósitos,  em  colaboração  com  os  respetivos 
serviços sociais e o Graal (14 maio) e de uma oficina sobre Comércio Justo realizada 
no âmbito da Semana do Desenvolvimento (16 maio)
- a  organização  de  uma  conferência  sobre  “Diálogo  transatlântico:  agricultura, 
alimentação e TTIP”, com Eric Holt-Giménez e Esther Vivas (5 novembro)

* para reforçar e tornar acessível um maior conhecimento nesta área,
- a elaboração e divulgação de 4 documentos sobre o atual sistema económico e as 
suas  alternativas  (respetivamente  sobre  TTIP  e  soberania  alimentar,  segurança 
alimentar, circuitos curtos e Comércio Justo)
- a edição e disponibilização no sítio do CIDAC de 3 vídeos: sobre Desenvolvimento, 
direito à alimentação e soberania alimentar, e TTIP e soberania alimentar.

2. Reconhecimento de iniciativas de consumo coletivo responsável, público e 
privado, potenciando o seu desenvolvimento e consolidação,
através
-  do  conhecimento  e  promoção  de  iniciativas  de  consumo  coletivo  responsável,  
público e privado

Neste ano o CIDAC não realizou atividades correspondentes a este resultado.
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3.  Resposta  cidadã  a  políticas  e  medidas  internacionais  que  ameaçam  a 
justiça social, económica e cultural,
através
-  da  realização  de  ações  de  influência  política  contra  ameaças  à  justiça  social,  
económica e cultural

Em 2015 a concretização deste resultado esteve ligada às seguintes atividades:

*  para  informar  e  sensibilizar  a  opinião  pública,  e  influenciar  decisões 
políticas
- o acompanhamento da Plataforma “Não ao TTIP” e a introdução da temática dos 
tratados comerciais  em negociação com a União  Europeia  (CETA,  TTIP, TISA)  nas 
diferentes  atividades  que  organizamos  ou  nas  quais  participamos;  para  além  de 
algumas já indicadas noutros pontos, a questão foi introduzida no X Encontro nacional 
de Educação para a Cidadania Global (Lisboa, 4 julho) e no Encontro nacional dos 
Bancos de Tempo (Lisboa, 13 novembro)
- a mobilização cidadã em solidariedade com o povo grego, através da participação no 
coletivo informal “Solidários com a Grécia” (13 reuniões, março-junho) e em várias 
iniciativas, entre as quais a  sessão realizada no Fórum Lisboa (8 maio), neste caso 
em colaboração com a Associação José Afonso, a ATTAC, o Congresso Democrático 
das Alternativas e a Iniciativa para uma Auditoria Cidadã à Dívida, que juntou cerca 
de 400 pessoas . 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 - SUSTENTABILIDADE
Fortalecer a sustentabilidade financeira do CIDAC, entendida como a 
capacidade  de  gerar  os  recursos suficientes  para  prosseguir  a  sua 
missão com autonomia

Aumento e diversificação das receitas próprias, 
através
- do aumento de 10% ao ano durante os próximos 5 anos
-  do  reconhecimento  do  CIDAC  como  uma  organização  qualificada  para  prestar  
serviços na área das temáticas do Desenvolvimento

Em 2015 as atividades realizadas pelo CIDAC para conseguir alcançar este resultado, 
nas duas vertentes enunciadas, foram:

* para aumentar as vendas na Loja de Comércio Justo,
- a melhoria do espaço comercial através do aumento da superfície de exposição dos 
produtos alimentares
- o aumento e diversificação da oferta, através da integração de 2 novos produtores: 
de brinquedos e bijutaria Da Torre (Algarve) e de vinho da Adega Cooperativa de 
Colares
- um investimento  na  qualidade  dos  embrulhos  de  oferta  através  da  pesquisa  e 
experimentação,  aquisição  de  materiais  e  formação  da  equipa  de  voluntários/as
- a produção e difusão de um folheto para a época do Natal
- a organização de duas sessões de provas de produto - vinho da Adega Cooperativa 
de Colares e compotas Nobre Terra (dezembro)
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* para aumentar as vendas fora da Loja de Comércio Justo, 
- a estruturação e lançamento do serviço de Pausas Justas (pausas café em eventos, 
com produtos de Comércio Justo),  que permitiu a realização de 14 prestações de 
serviço ao longo do ano
- a realização de 15 bancas de venda de produtos de Comércio Justo
- um encontro com a representação da Comissão Europeia em Lisboa, para potenciar 
o consumo de produtos de Comércio Justo na instituição (16 junho)
-  a elaboração de uma candidatura e de um plano de trabalho para a concretização 
de um estágio  do  IEFP  centrado na estruturação da nossa oferta  fora de portas, 
(novembro)

*  para  desenvolver  atividades  de  consultoria e  aconselhamento  a  nível 
nacional e internacional,
- a  avaliação  final  do  projeto  “Assistência  técnica  e  reforço  das  competências  da  
HASATIL e das Organizações da Sociedade Civil de Desenvolvimento Rural em Timor  
Leste”, uma intervenção de 3 anos da responsabilidade do Instituto Marquês de Valle 
Flôr  (IMVF),  em  parceria  com  as  ONG  timorenses  BELUN,  FOKUPERS  e  ETADEP 
(janeiro-março)
- a dinamização de três grupos de trabalho ligados, respetivamente, à Agricultura, à 
Inserção através da Atividade Económica e ao Turismo Social e Solidário enquanto 
parte do processo  de elaboração de planos de ação no quadro da  Lei da Economia 
Social e Solidária de 2014, em França (Departamento de Charente, janeiro-março)
-  o apoio, enquanto especialista,  ao projeto «Sinergias ED: conhecer para melhor 
agir:  promoção  da  investigação  sobre  a  ação  em  ED  em  Portugal»,  da 
responsabilidade da Fundação Gonçalo da Silveira e do Centro de Estudos Africanos da 
Universidade do Porto (janeiro-dezembro).

A estrutura financeira do CIDAC reflete as opções políticas de longo prazo assumidas 
no quadro de uma envolvente externa adversa, com a diminuição de fundos acessíveis 
e  com  menor  espaço  político  para  o  financiamento  de  pequenas  organizações 
apostadas numa intervenção transformadora.
O  resultado  verificado  em  2015  está  intimamente  ligado  com  o  encerramento 
contabilístico  de  projetos,  do  qual  decorre  o  reconhecimento  das  limitações  na 
mobilização  dos  co-financiamentos  externos  necessários.  Ainda  assim,  importa 
enquadrar este resultado nos últimos 3 anos, aproximando-nos de uma leitura mais 
expectável de uma associação sem fins lucrativos.

O facto de uma parte substancial quer dos proveitos (50,76% + 26,64%), quer dos 
custos (50,27% + 18,67%) registados contabilisticamente estarem relacionados com 
a execução de projetos transmite de forma clara o impacto deste instrumento em 
particular  no  financiamento  global  da  organização,  dando  conta  do  desafio  que 
representa  o  objetivo  de  manter  uma linha de  intervenção de  médio-longo prazo 
coerente mas compartimentada em intervenções de curta duração.
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Do ponto de vista da angariação de fundos, 2015 é um ano de continuidade face aos 
anos anteriores, com um peso muito significativo dos fundos públicos (nacionais e 
europeus) a situarem-se perto dos 75%.

Importa  destacar  o  crescimento  continuado  dos fundos  associados  à  atividade  de 
Comércio Justo (que incluem as atividades na loja, as bancas e os serviços de Pausa 
Justa)  que,  em  conjunto  com  as  outras  prestações  de  serviços  (consultorias, 
formações e documentação) e com as receitas de quotas e donativos, ultrapassam 
este ano os 20% dos recursos mobilizados.
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ATIVIDADES DE SUPORTE
Para tornar possível toda a atividade desenvolvida 

Coordenação e administração
Para além do esforço de coordenação da atividade, da equipa, dos voluntários/as e 
estagiários/as  e  do  cumprimento  de  todos  os  procedimentos  administrativos 
correntes, em 2015:
- iniciou-se um processo de monitorização interna da atividade, tendo como objetivos 
o melhoramento da interligação entre as várias iniciativas, da articulação entre os 
membros da equipa e da programação
- contámos com a preciosa colaboração de 22 voluntários/as, em diferentes áreas 
(Loja  de  Comércio  Justo,  Educação  para  a  Cidadania  Global  no  meio  escolar, 
comunicação, administração)
- acolhemos 3 estágios curriculares (da Licenciatura de Animação Socioeducativa da 
ESE de Coimbra; da Licenciatura de Estudos Africanos da Faculdade de Letras da 
Universidade  de  Lisboa;  e  do  Institute  of  Public  Health  and  Clinical  Nutrition  da 
University of Eastern Finland) e 1 estágio profissional
- cedemos o espaço, regularmente, para reuniões da Associação de Amizade Portugal-
Sahara Ocidental  (AAPSO),  da  Rede  Inclusão,  da  plataforma “Não  ao  TTIP”  e  do 
coletivo Climáximo.

Gestão financeira
Manteve-se a rotina de gestão financeira, sem alterações significativas.

Documentação
Para além do tratamento da documentação e atendimento diário ao público na sala de 
leitura do Centro de Recursos (10h-13h /  14.30h-18h),  destacam-se as  seguintes 
atividades:

*  para  tornar  mais  acessível  e  preservar  a  documentação  disponível  no 
Centro de Recursos,
-  a digitalização  e disponibilização  online de  parte  do  núcleo  documental  sobre  a 
situação nas colónias portuguesas, a guerra colonial, a luta anti-colonial em Portugal e 
nas colónias e o processo de descolonização (a partir de setembro)
- o empréstimo de documentos-chave para exposições no Museu do Aljube (maio) e 
no MUDE – Museu do Design e da Moda (outubro)

* para repensar o papel da documentação na atividade do CIDAC a médio 
prazo, num  horizonte de 5-10 anos, 
-  o contacto  aprofundado com 3 centros de documentação com alguma semelhança 
com o do CIDAC, para recolher informação e problematizar as questões colocadas por 
este  tipo  de atividade:  Centro  de  Documentação 25 de Abril,  pertencente  a  uma 
universidade pública (Coimbra);  Centro de Documentação e Arquivo Feminista Elina 
Guimarães,  integrado  na  UMAR,  uma  organização  da  sociedade  civil  (Lisboa);  o 
Gabinete de Estudos para a Educação e o Desenvolvimento (GEED), inserido num 
Instituto Politécnico (Viana do Castelo)
- uma  primeira  reflexão  interna  sobre  a  matéria,  com o  objetivo  de  começar  a 
estabelecer as bases para futuras tomadas de decisão (15 dezembro).

Comunicação
Para além da alimentação regular do sítio do CIDAC e da página de facebook da Loja, 
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assim como  do  contacto  com pessoas  e  organizações  que  nos  procuram ou  que 
procuramos, destacou-se, em 2015
- a manutenção do apoio do jornal  Público às iniciativas de convite a especilistas 
estrangeiros nas temáticas nas quais o CIDAC trabalha (publicação de uma entrevista 
a Eric Holt-Giménez, 16 novembro, reproduzida em 28 meios digitais) 
-  o início da publicação trimestral de um boletim de notícias sobre a atividade do 
CIDAC (1º número, dezembro)
- um artigo na revista da Junta de Freguesia de Arroios de Abril (tiragem de 30.000 
exemplares).

Associação
Para além dos procedimentos inerentes às responsabilidades estatutárias, o CIDAC 
manteve a participação, enquanto associada, na Plataforma Portuguesa das ONGD, 
tendo  participado  no  livro  e  no  evento  (3  dezembro)  que  assinalou  o  seu  30º 
aniversário;  mas diminuiu  o nível  de prioridade atribuído à participação no fórum 
(informal) Cidadania & Território (presença no 8º Encontro, Porto, 6 janeiro). 

PROJETOS EM CURSO EM 2015
que permitiram a concretização de parte substancial da atividade 

anteriormente descrita

- Co-construindo uma rede de Educação para a Cidadania Global no meio escolar, em 
parceria  com  a  Fundação  Gonçalo  da  Silveira,  cofinanciado  pelo  Camões  -  Instituto  da 
Cooperação e da Língua (dezembro 2013-novembro 2015)

- Bancos de Tempo e Comércio Justo: reforçando Outras Economias, em parceria com o 
Graal,  cofinanciado  pelo  Camões -  Instituto  da  Cooperação  e  da  Língua (dezembro  2013-
novembro 2015)

- Do campo para o prato: o Direito à Alimentação e à Soberania Alimentar em Debate, 
cofinanciado  pelo  Camões -  Instituto  da  Cooperação  e  da  Língua (janeiro  2013-dezembro 
2015)

-  Acima da  media!  Descodificação  dos  media  ao  serviço  da  cidadania  global,  em 
parceria com a ONGD PAR – Respostas Sociais e cofinanciado pelo Camões - Instituto da 
Cooperação e da Língua (novembro 2014-janeiro 2017)

-  Das  colónias  às  independências:  fontes  para  o  conhecimento  dos  processos, 
financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian (setembro 2015-agosto 2016)

-  Jovens Embaixadores do Comércio Justo, liderado pelo Liceu Belorme de Bórdeus, em 
parceria com as organizações de Comércio Justo Artisans du Monde e Oxfam – Magasins du 
Monde, a cooperativa peruana de produtores de café CECOVASA e as escolas secundárias Saint 
Roch  (Bélgica)  e  José  Gomes  Ferreira  (Lisboa,  Benfica),  com  cofinanciamento  da  União 
Europeia através do dispositivo Erasmus+ (setembro 2015-agosto 2018)

- Comércio Justo em Portugal:  conhecer,  compreender,  problematizar,  cofinanciado 
pelo Instituto Camões da Cooperação e da Língua (dezembro 2015-novembro 2017)

- Desafios globais: reforçar a Educação para a Cidadania Global em meio escolar para  
responder aos contextos da atualidade, em parceria com a Fundação Gonçalo da Silveira, 
cofinanciado pelo  Camões - Instituto da Cooperação e da Língua (dezembro 2015-novembro 
2017).

Lisboa, maio 2016
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