
RELATÓRIO
ANUAL
2013



RELATÓRIO ANUAL 20132 www.vida.org.pt 3

HÁ VINTE E DOIS ANOS A TRABALHAR EM DESENVOLVIMENTO. 
TEMOS, COMO PRINCÍP IO,  TRA BALHAR A PARTIR DOS PROBLEMAS CONCRETOS 

DAS COMUNI DADES E COLOCAR AS QUESTÕES MA IS PERTINENTES. 

Cada pessoa , cada comunidade , 
representa uma riqueza a partir 
da qual se constroem caminhos 
de valorização que permitam 
adquirir consciência desse valor 
e da sua dignidade, favorecendo 
o nascimento de uma resposta 
pessoal e responsável.

HUMANIDADE

PESSOA RESPONSABILIDADE

PERMANÊNCIA

O sujeito do desenvolvimento é a 
pessoa na sua totalidade enquanto 
ser único, irrepetível e irredutível.

A competência profissional é uma 
primeira e fundamental necessidade, 
mas por si só não basta, é necessária 
a atenção do coração de modo que 
brote a riqueza de humanidade.

Atuar como parte responsável na 
melhoria das condições de vida 
das pessoas e comunidades e não 
como mero dador de recursos.

A responsabilidade só pode ser 
vivida se permanecer no tempo, 
ou seja, se for viver com.

Há vinte e dois anos a trabalhar em 
desenvolvimento, temos, como princípio, 
trabalhar a partir dos problemas 
concretos das comunidades e colocar as 
questões mais pertinentes. Defendemos 
que as políticas de desenvolvimento 
devem assentar nas comunidades e que 
a sua sustentabilidade só é possível 
com a participação e implicação de cada 
pessoa no processo social.

Apesar da crise económica que a 
todos tem afetado nos últimos anos, 
a VIDA conseguiu manter-se junto das 
populações e alargar o seu âmbito de 
ação em Moçambique e na Guine Bissau, 
tarefa que só foi possível graças a um 
trabalho muito focado e objetivo e com 
uma avaliação sistemática de resultados.

É isto que faz da VIDA uma ONG de 
referência quer junto das principais 
entidades nacionais, quer junto de 
organizações internacionais como a 
Unicef, a União Europeia e outras. 

Juntamente com as comunidades que 
acompanhamos, temos vindo a descobrir 
novas e inovadoras formas de lidar com 
os problemas, juntos renovamos todos 
os dias as nossas ações.

Vinte e dois anos de experiência no 
terreno permitem-nos apostar também 
num complemento de ação em Portugal, 
que dê sentido ao nosso trabalho no 
terreno, tornando-o uma experiência 
conhecida e acessível a todos. Foi 
assim que reativamos o projeto de 

Educação para o Desenvolvimento 
PLANETA VIDA agora “The Next 
Generation”. Trata-se de uma atividade 
que procura criar na opinião pública e 
nas escolas em Portugal, uma crescente 
consciencialização sobre as questões do 
desenvolvimento e da cidadania global.

É também através deste projeto - e 
sempre com base no nosso trabalho no 
terreno - que mostramos como o norte 
e o sul estão ligados, tornando mais 
fácil que as novas gerações percebam a 
urgência de políticas assentes em valores 
de justiça e solidariedade. Só assim o 
futuro é possível para todos.

[Conselho de Administração]

REALIDADE

PRINCÍPIOS

Viver e trabalhar com 
as comunidades mais 

pobres, desenvolvendo 
as capacidades das 
pessoas e o potencial 

da terra onde vivem, 
construindo caminhos 
de esperança solidários 
que libertam da pobreza.

MISSÃO



RELATÓRIO ANUAL 20134 www.vida.org.pt 5

LOCALIZAÇÃO

Moçambique, Distrito de Matutuine

ENTIDADES PROMOTORAS  

E FINANCIADORAS

• ONG VIDA

• Fundação Calouste Gulbenkian, 
Camões – Instituto da  
Cooperação e  
da Língua

NOMES DAS INSTITUIÇÕES  

OU ORGANISMOS PARCEIROS

• Rede de Associações 
e cooperativas para o 
Desenvolvimento Rural de 
Moçambique (RADER)

• Secretariado Técnico de Segurança 
Alimentar e Nutricional (SETSAN)

• Centro Internacional de la Papa 
(CIP)

• Instituto Investigação Agronómica 
de Moçambique (IIAM)

• Nova Africa Center for Business and 
Economic

• Development da Nova School of 
Business and Economics, Faculdade 
de Economia da Universidade Nova de 
Lisboa (NOVAFRICA)

• Instituto de Investigação Cientifica 
Tropical (IICT)

• LUSOSEM produtos para agricultura, SA

VALOR TOTAL DO PROJETO

€ 247.806

GERAL
Reduzir a pobreza e promover o 
desenvolvimento sustentável do 
distrito de Matutuine, valorizando 
o trabalho das 15 associações exis-
tentes, através da capacitação dos 

seus membros e órgãos directivos 

nas áreas de produção, de comer-

cialização, de advocacia e boa 

governação.

ESPECÍFICO
Dotar as associações de mecanis-
mos participativos e democráticos 
de decisão e desenvolvimento.
Criar polos de formação, infor-
mação e capacitação de jovens e 
adultos.

Criar e dinamizar redes de inter-
câmbio comunitário / associativo.
Apoiar na dotação de recursos ma-
teriais para efetivação dos projetos 
de origem comunitária / associativa.

• 179 membros representantes das  
Associações de Matutuine,  iden-
tif icaram as áreas formativas e 
produtivas que mais careciam de 
apoio. 

• Foram realizados 17 encontros de 

consulta e 12 encontros de acom-

panhamento às associações. 

• 15 Associações do distrito de 
Matutuine foram capacitadas nas 
áreas organizacional, produtiva e 
comercial tendo sido realizados 9 

cursos de formação técnica para 
os membros das associações.

• Foi promovida uma rede de 

partilha de informação entre as 
Associações do distrito de Matu-
tuine e as Associações congéneres 
nos distritos vizinhos, que incluiu 
visitas de intercâmbio.

MOÇAMBIQUE
Em implementaçãoO QUE 

FIZEMOS
EM 2013

Continuámos o trabalho com as 
Associações Rurais do distrito de 
Matutuine, conjugando atividades de 
formação técnica com capacitação 

institucional. 

Tem sido fundamental a valorização das 
associações, enquanto organismos vivos 
e de decisão, que num futuro próximo 
contribuirão para o desenvolvimento 

integral dos seus associados, famílias, 

comunidades e região.

CONHECIMENTO E INOVAÇÃO
ASSOCIAÇÕES EM AÇÃO NO DISTRITO DE MATUTUINE

CONHECER, PRODUZIR E NUTRIR
CAPACITAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES PARA O REFORÇO DA 
SEGURANÇA ALIMENTAR NO DISTRITO DE MATUTUINE

JANEIRO 2011

FEVEREIRO 2013

1 FEVEREIRO 2013

30 ABRIL 2015

LOCALIZAÇÃO

• Moçambique, Distrito de Matutuine

ENTIDADES PROMOTORAS  

E FINANCIADORAS

• ONG VIDA
• Camões – Instituto da Cooperação 

e da Língua
• Critical Ecossistem Partnership Fund 
• Fondazione AVSI

NOMES DAS INSTITUIÇÕES  

OU ORGANISMOS PARCEIROS

Rede de Associações e Cooperativas 
para o Desenvolvimento Rural de 
Moçambique (RADER)

VALOR TOTAL DO PROJETO

€ 179 .651 ,00

OBJETIVOS RESULTADOS

GERAL
Reduzir a pobreza e a insegurança 
alimentar no distrito de Matutuine 
através da dinamização da capaci-
dade empreendedora das associa-
ções de camponeses.

ESPECÍFICO
Aumentar a produção e consumo 
de alimentos locais de alto valor 
nutritivo.

• Com o apoio da VIDA, Matutuine 
foi neste ano, pela primeira vez , 
incluído no Relatório Anual da 

Análise da vulnerabilidade aguda 

2012 do Ministério da Agricultura.

• Foram realizados 3 cursos de for-

mação para a promoção de alimen-

tos nutritivos:

OBJETIVOS

RESULTADOS

Promoção do cultivo de fruteiras 

no setor familiar:

> 122 participantes (em 2 cursos) 
> 66% foram mulheres
> 400 plantas entregues
> 4 pomares de mangueiras e citri-

nos plantados

Promoção do cultivo e consumo de 

batata-doce de polpa alaranjada: 

> 50 participantes 
> 100% mulheres com crianças até 

7 anos de idade

> 1 tonelada de ramas de batata 
doce de polpa alaranjada (com 
o apoio do CIP)

• Foi realizada em parceria com a 
NOVAFRICA uma avaliação de 

impacto ao curso de promoção de 
cultivo e consumo de batata-doce 
de polpa alaranjada no qual partici-

param 100 mulheres.

• Foi realizada com a LUSOSEM 
(empresa portuguesa de sementes) 
uma demonstração com testagem 
de 7 variedades de milho híbrido 
Seed-Co.

Matutuine

Projeto concluído
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GUINÉ-BISSAU
O ano de 2013 revelou-se um ano de consolidação e crescimento 
do trabalho da VIDA na Guiné-Bissau. 

Apesar do país continuar a viver um período político conturbado, 
marcado pela ausência do apoio financeiro dos principais doadores 
internacionais, a VIDA conseguiu manter o seu compromisso com 
as famílias e comunidades com quem trabalha desde 1994. 

É precisamente nos períodos mais difíceis que devemos manter 
a presença e o trabalho com e para as comunidades, visando um 
desenvolvimento contínuo e sustentável para as gerações futuras.

Projeto concluído

MUMELAMU
OS 50 FUROS ESTÃO ABERTOS! 

CERCA DE 15.000 PESSOAS COM 

ACESSO A ÁGUA POTÁVEL!

MARÇO 2010

DEZEMBRO 2013

Cacheu

LOCALIZAÇÃO

• Guiné-Bissau, Região de Cacheu

ENTIDADES PROMOTORAS  

E FINANCIADORAS

• População portuguesa através das 
campanhas realizadas nas Lojas 
LIDL e IPADI

NOMES DAS INSTITUIÇÕES  

OU ORGANISMOS PARCEIROS

• LIDL
• Leo Burnett
• Associação de Poçeiros de São 

Domingos

VALOR TOTAL DO PROJETO

€ 395 .100 

LOCALIZAÇÃO

• Região de Cacheu, àreas sanitárias 
de São Domingos: Suzana e Varela

ENTIDADES PROMOTORAS  

E FINANCIADORAS

• ONG VIDA

• Camões – Instituto da Cooperação 
e da Língua e Fundação Calouste 
Gulbenkian

NOMES DAS INSTITUIÇÕES  

OU ORGANISMOS PARCEIROS

• Direção Regional de Saúde de 
Cacheu

VALOR TOTAL DO PROJETO

€ 180 . 260 

GERAL
Promover o acesso melhorado 
à água através de modelos de 
gestão comunitária e mudar a 
vida de milhares de pessoas na 
Guiné-Bissau que percorrem 
centenas de quilómetros 
para adquirir um dos bens 
mais essenciais para a nossa 
sobrevivência - a água potável.

ESPECÍFICO
Reforçar a capacidade local para 
a gestão sustentável do acesso 
e utilização da água e criar 
capacidade técnica na região 
para a construção de sistemas 
de abastecimento de água.

GERAL
Aumentar o acesso a cuidados 
básicos de saúde das 
comunidades mais isoladas e 
pobres da zona de intervenção, 
nomeadamente a crianças 
menores de 5 anos e a grávidas, 
contribuindo assim para a 
redução da pobreza.

ESPECÍFICO
Capacitar as Unidades de Saúde 
para garantirem o acesso dos 
benef iciários a cuidados de saúde 
básicos.
Capacitar as comunidades para 
encontrarem soluções de gestão 
e f inanceiras que contribuam 
de forma positiva para a 
sustentabilidade do sistema 
local de prestação de cuidados 
de saúde, nomeadamente os 
cuidados que se referem aos 
menores de 5 anos e às grávidas.• Foram concluídos os 50 furos de 

água nas aldeias rurais e isoladas 
do setor de São Domingos, Região 
de Cacheu. 

• Foi constituído para cada furo 
artesiano, um comité de água, 
gerido pelos comités de bairro, 
que assegura a sua limpeza e 
manutenção.

• A implementação deste projeto 
permitiu, não só o reforço da 
capacidade local para a gestão 
sustentável do acesso e da 
utilização da água, mas também 
a criação de capacidade técnica 
na região para a construção 
e manutenção de sistemas de 
abastecimento de água acessíveis 
às comunidades.

• 6 técnicos de saúde foram 
formados em Gestão de Centros 
de Saúde em áreas isoladas.

• Foi criado um canal de 

abastecimento regular e 
sustentável de medicamentos 
essenciais nas 2 áreas sanitárias 
benef iciárias do projeto.

• Foram realizados 12 encontros 
com a população durante o 
processo participativo de 
discussão sobre o acesso à saúde 
pelas comunidades, com uma 
média de 76 participantes.

OBJETIVOS

OBJETIVOS

RESULTADOS

RESULTADOS

SAÚDE DA COMUNIDADE
PROJETO-PILOTO DE APOIO À SAÚDE 

NAS ÁREAS ISOLADAS
Em implementação

1 JANEIRO 2012

28 FEVEREIRO 2014

A 31 de Dezembro de 2013 
estavam inscritas 953 pessoas 

no novo sistema de 

mutualidade!

• Foram criados e estão em 
funcionamento 8 comités de 
gestão de mutualidade de saúde

• Foram capacitados 48 indivíduos 
para a gestão da mutualidade em 
saúde.

• Foram realizadas 84 sessões de 
informação sobre a mutualidade 
em saúde nas 8 comunidades 
benef iciárias do projeto.

35.030 HABITANTES

 DE S. DOMINGOS, SUZANA 

E VARELA FORAM 

BENEFICIADOS PELO 

PROJETO
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Projeto concluído

PROCESSOS COMUNITÁRIOS DE 
DESENVOLVIMENTO EM ESTADOS FRÁGEIS 
UMA EXPERIÊNCIA PILOTO NA GUINÉ-BISSAU

OUTUBRO 2011

DEZEMBRO 2013

LOCALIZAÇÃO

• República da Guiné-Bissau

• Região de Cacheu, setores de 
Canchungo e S. Domingos

• Áreas Sanitárias de S. Domingos, 
Suzana, Varela e Canchungo

ENTIDADES PROMOTORAS  

E FINANCIADORAS

• Fundação Calouste Gulbenkian

• VIDA – Voluntariado Internacional 
para o Desenvolvimento Africano

• FEC – Fundação Fé e Cooperação

NOMES DAS INSTITUIÇÕES  

OU ORGANISMOS PARCEIROS

• Ministério da Saúde  
da Guiné-Bissau

• Ministério da Educação  
da Guiné-Bissau

• Direção Regional de Saúde (DRS) de 
Cacheu

• Direção Regional de Educação (DRE) 
de Cacheu

• CIDES/ FMUP – Departamento de 
Ciências de Informação e da Decisão 
em Saúde, da Faculdade de Medicina 
da Universidade do Porto

VALOR TOTAL DO PROJETO

€ 125 . 049

ESPECÍFICO

• Desenhar modelos e instrumentos de 
defesa da saúde que desenvolvam e 
potenciem as perceções das Doenças 
Tropicais Negligenciadas (DNT) entre 
a população afetada.

• Implementar, testar e verificar fer-
ramentas e protocolos pedagógicos, 
preventivos e clínicos, construídos 
com os agentes da saúde, da educa-
ção e os grupos formais e informais 
das comunidades abrangidas.

• Definição do Estudo Sentinela, do 
Modelo de monitorização e avaliação 
de intervenção integrada comunitária 
de prevenção e tratamento das DTN.

• Capacitar 32 agentes educativos das 
8 escolas alvo em matéria de educa-
ção para a saúde.

• Disponibilizar materiais de consul-
ta e apoio técnico em matéria de 
educação para a saúde ao sistema de 
ensino e aos agentes educativos alvo 
do projeto.

• Facilitar o acesso da população gui-
neense à informação sobre prevenção 
e tratamento das principais doenças 
que atualmente contribuem para 
as elevadas taxas de morbilidade e 
mortalidade no país.

• Participaram no projeto 8 escolas do 
ensino básico. 

• Foram beneficiados 2700 alunos e 32 

agentes educativos.

• Participaram nas campanhas de despara-
sitação um total de 2604 crianças (96% 
do número total de alunos).

• Foram formados 8 comités escolares 
constituídos por Diretor, professor, 
representante da comunidade e dos en-
carregados de educação de cada escola.

• Foram formados 44 Agentes de Saúde 

Comunitária pertencentes aos comités 
de água e saúde escolar das 8 escolas.

• Foram realizados fóruns de partilha de 
experiências entre as escolas e os comi-
tés escolares do sector de São Domingos 
e de Canchungo, onde participaram 122 

pessoas.

• Foram formados em Educação para a 
Saúde 32 agentes educativos.

• Foi produzido e publicado o Manual 

“Nha Saude na Nha Mon” (em português: 
“Saúde na minha mão”)

• Foram realizadas 80 emissões na Rádio 
Sol Mansi do programa “Nha Saude na 
Nha Mon”.

RESULTADOS

TABANKA KU SAUDI
Em implementação

1 SETEMBRO 2013

31 FEVEREIRO 2017

GERAL
Combate participativo e educativo 
às DTN pelas comunidades, agentes 
educativos e agentes de prestação 
de serviços, contribuindo para que a 
Guiné-Bissau tenha mecanismos de 
prevenção e tratamento mais eficazes 
em particular no âmbito das doenças 
negligenciadas.

GERAL
Contribuir para a implementação 
acelerada do plano operacional 
(POPEN) para intensif icar as 
intervenções de alto impacto na 
redução da mortalidade materna 
e nas crianças menores de cinco 
anos na Guiné-Bissau.

ESPECÍFICO
Aumentar o acesso e a utilização 
dos cuidados de saúde materno-
infanto-juvenil a cerca de 208.698 
habitantes da Região de Cacheu 
e 86.629 habitantes da Região de 
Biombo.

OBJETIVOS

• 508 Agentes de Saúde 

Comunitários foram capacitados 
e distribuídos pelas 19 Áreas 
Sanitárias das Regiões de Cacheu 
e Biombo.

• Cada Agente de Saúde realiza o 
seguimento mensal de cerca de 
50 agregados familiares cobrindo 
um total de 295 327 habitantes 
distribuídos por 644 aldeias/

bairros.

• 90% dos agregados familiares 
seguidos pelos Agentes de Saúde 
já tratam a água de consumo.

RESULTADOS

OBJETIVOS

Guiné-Bissau

Cacheu

Biombo

• 80% do total das crianças 

menores de 5 anos e das 

mulheres grávidas das duas 
regiões já dormem debaixo de 

redes mosquiteiras impregnadas 
com repelente.

• 85% do total das crianças foram 
completamente e corretamente 
vacinadas antes de completar 1 
ano.

• 70% das grávidas das duas 
regiões já realizam pelo menos 4 

Consultas Pré Natais (que inclui 
a toma de 2 doses de vacinas 
antitetânica e 2 doses de TPI) 
antes do parto.

LOCALIZAÇÃO

• República da Guiné-Bissau, Região de 
Cacheu e Biombo

ENTIDADES PROMOTORAS  

E FINANCIADORAS

• ONG VIDA

• UNICEF, Fundação Calouste 
Gulbenkian, Camões – Instituto da 
Cooperação e da Língua

NOMES DAS INSTITUIÇÕES  

OU ORGANISMOS PARCEIROS

• Direção Regional de Saúde de Cacheu

• Programa Integrado para a Redução 
da Mortalidade Materno-Infantil 
(PIMI)

VALOR TOTAL DO PROJETO

€ 1 192 068,00
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PORTUGAL

PLANETA VIDA
THE NEXT GENERATION

EDUCAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO

Reiniciámos o trabalho na área de Educação 
para o Desenvolvimento, com o apoio do 
Camões – Instituto da Cooperação e da 
Língua. Através da plataforma na internet 
PLANETA VIDA, estamos a desenvolver 
uma rede nas escolas para a promoção 
da Educação para o Desenvolvimento e 
pensamento global em língua Portuguesa.

Reforçámos em 2013 a parceria com a empresa 
portuguesa de design Omlet - www.omlet.pt  
por forma a criar uma estratégia para a ima-

gem / comunicação da VIDA.

Em Portugal e nos países onde atuamos fortalece-
mos as parcerias antigas e iniciamos novas parcerias 
que apoiam a persecução das atividades e resulta-
dos que se pretendem atingir. 

• Associação Professores de Geografia   
 (APG)

• Camões - Instituto da Cooperação e da  
 Língua (CICL, IP)

• Centro Internacional de la Papa (CIP)

• Direção Regional de Saúde Biombo

• Direção Regional de Saúde Cacheu

• Fundação Fé e Cooperação (FEC)

• Fundação Calouste Gulbenkian

• Fundação Minhembeti

• Instituto de Fomento do Caju (INCAJU)

• Instituto de Investigação Agrária de  
 Moçambique (IIAM)

• Instituto de Investigação Cientifica   
 Tropical (IICT)

Em implementação

1 OUTUBRO 2013

30 SETEMBRO 2015

LOCALIZAÇÃO

• PALOP ś (Plataforma online)

ENTIDADES PROMOTORAS  

E FINANCIADORAS

• ONG VIDA

• Camões – Instituto da Cooperação 
e da Língua

NOMES DAS INSTITUIÇÕES  

OU ORGANISMOS PARCEIROS

• Associação de Professores de 
Geografia (APG)

• Núcleo de Horticultura Sustentável 
-Wakeseed,

• Fórum Estudante

• Oficina do Site 

• Omlet Design

VALOR TOTAL DO PROJETO

€ 48 . 444

GERAL
• Criação de uma rede para a 

promoção da educação para um 
mundo mais justo e sustentável 
através da página de internet 
www.planetavida.org

ESPECÍFICO
• Aumentar o conhecimento 

e  compreensão das questões 
ligadas ao Desenvolvimento, 
preparando as crianças e jovens 
para viverem e participarem numa 
sociedade e economia global.

• Desenvolver e incentivar 

a “competência de ação”,  
potenciando a capacidade de 
intervir localmente para um 
mundo melhor, trabalhando os 
valores e atitudes que promovem 
o Desenvolvimento Sustentável.

OBJETIVOS

• Realização das cinco primeiras 
sessões nas escolas: Escola Básica 

Gil Vicente de Queijas, Escola Se-

cundária Professor José Augusto 

Lucas de Linda-a-Velha e a Escola 

Secundária da Cidadela.

• Participação de 112 alunos e 4 

professores em atividades re-
lacionadas com Modos de Vida, 
Agricultura, Direitos Humanos e 
Género.

• Dinamização e update contínuo 
dos conteúdos do Site do Planeta 
VIDA.

• As visitas à página do PLANETA 
VIDA tiveram um aumento com-
parativamente ao ano de 2012. 
Foi duplicado o número de visitas 
para uma média mensal de 13.560 

visitas à página!

valores aproximados

VISITAS MENSAIS 2013

www.planetavida.org
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RESULTADOS

PARCERIAS E REDE DE AÇÃO

• LUSOSEM Moçambique

• NOVA Africa Center for Business and  
 Economic Development (NOVAFRICA)

• Núcleo de Horticultura Sustentável   
 Wakeseed

• Serviços Distritais de Atividades   
 Económicas de Matutuine

• Serviços Distritais de Saúde Mulher e  
 Ação Social de Matutuine

• UNICEF

• Unidade de Bioestatística e Informática  
 Médica da Faculdade de Medicina da  
 Universidade do Porto (CIDES)

• Associação Macassane

• Associação Agropecuária Santaca

• Associação Caiado

• Associação Chemlane

• Associação de Mulheres de São   
 Domingos - Embuerer 

• Associação de Mulheres de Suzana  
 - UBOMAL

• Associação Fábrica de Cal

• Associação Hundzuka Nkassane

• Associação Machia

• Associação Manhangane

• Associação Manheane

• Associação Ndlala

• Associação Nguenha

• Associação Pfukani Djabula

• Associação Ponta de Ouro

• Associação Salamanga

• Associação Técnicos Agro-pecuários  
 de Matutuíne

• Associação Tinonganine

• Associação Xitlango

A rede de parceiros promove, nas comunidades com 
quem a VIDA trabalha, uma base de apoio que per-
mite diminuir a vulnerabilidade das famílias e popula-
ções.

As parcerias/apoios da VIDA são atualmente diversas e 
complementares, incluindo as autoridades locais e or-
ganismos públicos, institutos de investigação nacionais 
e internacionais, fundações e associações e empresas.

A todos gostaríamos de 

agradecer a participação 

nos diversos projetos e 

referir a importância de 

cada contributo prestado às 

famí l ias e comunidades com 

quem a VIDA trabalha:

Portugal
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ATIVO NÃO CORRENTE

Ativos fixos tangíveis 3 965,48  

Outros Ativos financeiros 10,82   

3 976,30

fundo social

Resultados transitados 268 448,82   

Outras variações fundos patrimoniais 
(doações)

4 025,87

Resultado liquido do período 6 529,29

passivo corrente

Fornecedores -

Estado e outros entes públicos 1 035,92

Financiamentos obtidos

Outras contas a pagar 50 010,63

Outros passivos financeiros

Diferimentos 292 349,43

ATIVO CORRENTE

Estado e outros entes públicos 198,04   

Outras contas a receber 157 181,02

Diferimentos -

Caixa e depósitos bancários 447 986,02  

605 365,08

RESULTADOS FINANCEIROS EM 2013

ORIGEM DOS 

FUNDOS 

RECEBIDOS

DESPESAS 

POR ÁREA DE 

INTERVENÇÃO

CAMÕES
Instituto da 
Cooperação 
e da Língua

DONATIVOS UNICEF
Children’s Rights & 
Emergency Relief 

Organization

FCG
Fundação 
Calouste 

Gulbenkian

45%

25%

17%

7%

SAÚ DE77%

ÁGUA6%

DESENVOLVIMENTO 
RURAL16%

EDUCAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO1%

BALANÇO 2013

ATIVO

FUNDO SOCIAL E PASSIVO

TOTAL 
DO PASSIVO

343 395,98  

TOTAL 
DO FUNDO 

SOCIAL

265 945,40

TOTAL 
DO FUNDO SOCIAL 

E DO PASSIVO
609 341,38

TOTAL 
DO ATIVO

609 341,38



PROJETO NAS ÁREAS DE

SAÚDE COMUNITÁRIA E 
MUTUALIDADE DE SAÚDE 
GUINÉ-BISSAU

PROJETO NA ÁREA DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL 
E SEGURANÇA ALIMENTAR 
GUINÉ-BISSAU

PROJETO NA ÁREA DA 
CULTURA / DESENVOLVIMENTO 

MOÇAMBIQUE

KÓPOTI PA 
CUDJI NO 
FUTURO

ÁRVORE DE 
MEMÓRIAS
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RENDIMENTOS E GASTOS

Subsídios atribuídos aos projetos 477 752,64

- 489

Fornecimentos e serviços externos 552,59

Gastos com o pessoal -39 910,69

Outros rendimentos e ganhos 38 320,18

Outros gastos e perdas -1 271,29

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
2013

RENDIMENTOS E GASTOS

RESULTADOS ANTES DE DEPRECIAÇÕES, 

GASTOS DE FINANCIAMENTO E IMPOSTOS

Gastos / reversões de depreciação e de amortização -60,39

Imparidade de ativo / amortizáveis (perdas / reversões)

- 14 661,75

RESULTADOS OPERACIONAL 

(ANTES DE  FINANCIAMENTO E IMPOSTOS)

Juros e rendimentos similares obtidos 8 192,85

Juros e gastos similares suportados

- 14 722,14

RESULTADOS OPERACIONAL 

ANTES DE IMPOSTOS

Imposto sobre o rendimento 0, 00

- 6 529,29

RESULTADO 
LÍQUIDO DO PERÍODO

- 6 529,29

NOVOS PROJETOS PREVISTOS PARA 2014

ANHACANAU 
ADJANHAU
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