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PARTIN DO DAS RE A IS NECESSI DADES DAS COMUNI DADES E CONTAN DO COM A E XPERIÊNCIA 
E CONHECIMENTO DE MAIS DE 22 ANOS DE TRABALHO CONJUNTO ,  CONTINUAMOS A 

CONSTRUIR CAMINHOS DE ESPERANÇA PARA UM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL .

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.

Com o aproximar do final dos Objetivos 
de Desenvolvimento do Milénio 
(ODM), 2014 foi marcado por um forte 
trabalho para poder contribuir para 
um maior grau de concretização das 
metas estabelecidas, aproveitando 
para efetuar uma reflexão sobre as 
dificuldades que impossibilitaram 
alcançar as metas na sua plenitude. Ao 
mesmo tempo que se faz este balanço, 
a comunidade internacional perspetiva 
já os seus sucessores, Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentáveis (ODS) 
abrindo uma discussão abrangente e 
participativa a toda a sociedade civil.
Foi neste ambiente que a VIDA renovou 
o seu compromisso para com as 
comunidades com as quais trabalha. 
Moçambique enfrenta o desafio 
de cumprimento das metas para a 

redução da pobreza absoluta e da 
fome no país. O combate à Insegurança 
Alimentar e em especial à Desnutrição 
Crónica tornou-se uma das prioridades 
nacionais, com ação multidisciplinar das 
entidades ministeriais e parceiros de 
desenvolvimento. Neste sentido, a VIDA 
continuou a apoiar o desenvolvimento 
integral das comunidades de Matutuine, 
permitindo às famílias sair da pobreza 
extrema em que viviam. 

Na Guiné-Bissau, apesar das dificuldades 
inerentes à fragilidade do estado, 
continuámos a apoiar a mutualidade 
de saúde e o Programa Integrado para 
a Redução da Mortalidade Materno-
Infantil (PIMI), em estreita colaboração 
com o Ministério da Saúde da Guiné. 
2014 foi ainda marcado pela aprovação 

do projeto “Kópoti Pa Cudji nô Futuro” 
na área do desenvolvimento rural e 
segurança alimentar. 

Em Portugal, com o “Planeta Vida 
- The Next Generation” renovámos 
a nossa aposta na Educação para o 
Desenvolvimento. Foi assim mais um 
ano em que reafirmámos a nossa Missão 
de contribuir para “desenvolver as 
capacidades das pessoas e potenciar as 
terras onde vivem”, possível através do 
intenso trabalho e dedicação das nossas 
equipas de profissionais, dos nossos 
parceiros e financiadores. A todos, o 
nosso sincero e profundo OBRIGADO.

[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
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• Foi formalizada e regulamentada a 
União de Agricultores do Distrito de 
Matutuíne, com a participação de 25 
Associações. 

• Realizada a última fase de inquéri-
tos da Avaliação de Impacto com o 
Grupo BDPA (Batata Doce de Polpa 
Alaranjada), em parceria com a NO-
VAFRICA.

• Foram distribuídos 800Kg de novas 
ramas de batata-doce aos produtores 
pertencentes ao Grupo BDPA .

Introdução do consumo de folhas 

secas e piladas de Moringa:

> 48 plantas entregues aos técni-
cos formados

> 12 exemplares do Manual feito 
pelo IIAM sobre a planta Moringa 
entregues

> Formação em ‘Alimentos e culi-
nária de Alto Valor Nutritivo’

MOÇAMBIQUE
O QUE 

FIZEMOS
EM 2014

Através do trabalho realizado com a maioria das 
Associações de camponeses de Matutuine, a VIDA 
criou uma rede de ação que permite a partilha 
de conhecimento nas áreas da agricultura e 
actividades empreendedoras. Este trabalho tem 
permitido fortalecer o conhecimento que se foi 
adquirindo e ampliar a perceção sobre as causas e 
constrangimentos que a maioria das comunidades 
enfrenta para obtenção de mais e melhor alimento.

Foi mais um ano de consolidação das parcerias e de 
enriquecimento dos canais existentes de forma a 
potenciar todas as atividades.

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)

OBJETIVOS

RESULTADOS

Matutuine

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

1 FEVEREIRO 2013

30 ABRIL 2015

Em implementação

• Nova Africa Center for Business 
and Economic

• Instituto de Investigação Cientifica 
Tropical (IICT)

• LUSOSEM produtos para 
agricultura, SA

VALOR TOTAL DO PROJETO

€ 247.806

GERAL
Reduzir a pobreza e a insegurança 
alimentar no distrito de Matutuine 
através da dinamização da capacidade 
empreendedora das associações de 
camponeses.

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

Cacheu

GUINÉ-BISSAU
Na Guiné-Bissau, 2014 foi marcado pela retoma de um estado demo-
craticamente eleito, o qual veio criar as bases para a tão almejada 
estabilidade. Foi assim possível o regresso dos principais doadores in-
ternacionais, criando-se as condições para a retoma de financiamentos 
fundamentais para desenvolvimento das comunidades. 

A VIDA fortaleceu a sua intervensão na área da saúde comunitária e 
materno-infantil e vimos aprovado um novo campo de trabalho na área 
do desenvolvimento agrícola e segurança alimentar, renovando, assim 
o nosso compromisso para com as famílias da região norte da Guiné-
-Bissau.

SAÚDE DA COMUNIDADE
PROJETO-PILOTO DE APOIO À SAÚDE 

NAS ÁREAS ISOLADAS
Projeto concluído

1 JANEIRO 2012

28 FEVEREIRO 2014

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
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 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 para a 
sustentabilidade do sistema local 
de prestação de cuidados de saúde, 
nomeadamente os que se referem aos 
menores de 5 anos e às grávidas.

OBJETIVOS

• A população foi sensibilizada 
para um mais elevado grau de 
responsabilização relativamente ao 
funcionamento das USC.

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

• Criado um canal de abastecimento 
regular e sustentável de 
medicamentos essenciais nas 2 áreas 
sanitárias do projeto.

• Foram criados e estão em 
funcionamento 9 comités de gestão 
de mutualidade de saúde, abrangendo 
8 tabancas de Suzana e Varela.

• Foram elaborados 3 Manuais que 
apoiam o Sistema de Mutualidade. 

• 953 associados mutualistas inscritos.

RESULTADOS

35.030 HABITANTES DE 

S. DOMINGOS, SUZANA E 

VARELA BENEFIC IADOS
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Em implementação

ANHACANAU ADJANHAU 
A MULHER LÍDER NA GESTÃO COMUNITÁRIA DOS SERVIÇOS 
DE SAÚDE MATERNO-INFANTIL

1 FEVEREIRO 2014

31 JULHO 2016

LOCALIZAÇÃO

• República da Guiné-Bissau, Região 
do Cacheu, Setor de S. Domingos

ENTIDADES PROMOTORAS  

E FINANCIADORAS

• ONG VIDA

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

ESPECÍFICO

• Capacitar os Técnicos de Saúde do 
Centro Comunitário de Saúde Mater-
no-Infantil de São Domingos e dos 
Centros de Saúde de Suzana e Varela 
para a implementação e otimização do 
Pacote Mínimo de Atividades (PMA);

 • Capacitar as comunidades para a 
participação comunitária na gestão e 
financiamento dos serviços de saúde 
materno-infantil;

• Promover a utilização dos serviços 
de saúde materno-infantil nas Áreas 
Sanitárias de São Domingos, Suzana e 
Varela.

• 9 mutualidades em funcionamento com 
sistema operacional, revitalizado com 
ferramentas de gestão otimizadas.

• 1 Casa das Mães reabilitada e equipada 
e 2 Casas das Mães em fase final de 
reabilitação.

• 93% dos agregados familiares foram 
sensibilizados em 15 Práticas Familiares 
Essenciais.

• 92% dos Agentes de Saúde Comunitária 
participaram nas reuniões mensais de 
coordenação.

• 97% dos ASC foram supervisionados 
mensalmente.

• 12 programas e 16 spots foram produzi-
dos e emitidos.

RESULTADOS

TABANKA KU SAUDI
Em implementação

1 SETEMBRO 2013

31 FEVEREIRO 2017

LOCALIZAÇÃO

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

ENTIDADES PROMOTORAS  

E FINANCIADORAS

• ONG VIDA

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

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

GERAL
Contribuir para a redução das taxas de 
mortalidade materno-infantil nas Áreas 
Sanitárias de São Domingos, Suzana e 
Varela.

GERAL
Contribuir para a implementação 
acelerada do plano operacional 
(POPEN) para intensif icar as inter-
venções de alto impacto na redu-
ção 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

Apoio na introdução da monitorização 

descentralizada (Tanahashi):

> Dados demográf icos recolhidos nas 
27 Áreas Sanitárias (AS) nas regiões 
de Cacheu e Biombo.

> Monitorizadas, nos 27 Centro de 
Saúde, as atividades de: Vacina-
ção das crianças <1 ano de idade; 
Consulta Pré-Natal integrada; Parto 
Assistido; Prof ilaxia da Transmissão 
Materno Fetal (PTMF); Planeamento 
Familiar; Cuidados curativos para 
crianças <5 anos.

> Planos de ação por cada Centro de 
Saúde no âmbito da Saúde Reprodu-
tiva e Atenção Integrada das Doen-
ças da Infância (AIDI) com respostas 
adequadas aos estrangulamentos 
identif icados.

RESULTADOS

OBJETIVOS

Apoio à Direção Regional de Saúde 

de Cacheu:

> Planif icação anual das atividades 
com o envolvimento da Equipa 
Regional de Saúde, ONG e res-
ponsáveis das áreas sanitárias.

> Reunião de coordenação mensal 
entre a ERS, responsáveis das AS 
e parceiros.

> Supervisão regional integrada 
nas 19 áreas sanitárias com 
regularidade.

> Formação e reciclagem dos 539 
Agentes de Saúde Comunitária 
em 16 Práticas Familiares Essen-
ciais.

NOMES DAS INSTITUIÇÕES  

OU ORGANISMOS PARCEIROS

• Direção Regional de Saúde de 
Cacheu,

• Casa das Mães de S. Domingos, 
Suzana e Varela

• Centro Comunitário de Saúde 
Materno-Infantil de S. Domingos

• Associação de Mulheres de S. 
Domingos; Associação de Mulheres 
de Varela e Associação de Mulheres 
de Suzana

VALOR TOTAL DO PROJETO

€ 315.602,16

Guiné-Bissau

Cacheu

Biombo
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PORTUGAL

PLANETA VIDA
THE NEXT GENERATION

EDUCAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO

Continuámos o nosso trabalho nesta área, com o 
apoio do Camões – Instituto da Cooperação e da 
Língua.  Através do projeto PLANETA VIDA – The Next 
Generation, desenvolvemos actividades com escolas do 
ensino básico e secundário, e dinamizamos o site, com 
o qual se pretende promover uma plataforma online 
de acesso a informação relacionada com a cidadania 
global e direcionada a distintas faixas etárias: crianças, 
jovens, professores e cidadãos em geral. 

Reforçámos em 2014 a parceria com a empresa portu-
guesa de design Omlet - www.omlet.pt  
por forma a criar uma estratégia para a imagem / comu-

nicação da VIDA.

Todo o trabalho realizado só faz sentido em parceria 
com as comunidades dos países com os quais trabalha-
mos. Neste sentido, continuámos a fortalecer e estreitar 
os laços com os nossos parceiros. 

• 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)

• LUSOSEM Moçambique

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

• 35 sessões na Escola Básica Gil 
Vicente de Queijas, na Escola Se-
cundária Professor José Augusto 
Lucas de Linda-a-Velha e na Escola 
Secundária da Cidadela. 

• Participação de 110 alunos e 4 
professores em atividades re-
lacionadas com Modos de Vida, 
Direitos Humanos e da Criança, 
Género, Água, Soberania Alimen-
tar, Ambiente, Justiça Social, Co-
mércio Justo e Tecnologia Justa.

• Dinamização e melhoria contínua 
dos conteúdos do Site e do Face-
book do Planeta VIDA.

• Aumento contínuo nas visitas ao 
site: comparativamente a 2013 
aumentámos o número de visitas 
para uma média mensal de cerca 
de 22.000 visitas à página! 

valores aproximados

VISITAS MENSAIS 2014

www.planetavida.org
21.000

41.000
39.000

24.000

34.000

RESULTADOS

PARCERIAS E REDE DE AÇÃO

• 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

Atualmente a VIDA conta com diversos parceiros que se 
complementam, incluindo as autoridades locais e organis-
mos públicos, institutos de investigação nacionais e inter-
nacionais, fundações e associações e empresas. A todos 
gostaríamos de reafirmar os nossos agradecimentos pela 
participação nos diversos projetos e referir a importância de 
cada contributo prestado às famílias e comunidades a quem 
dedicamos a VIDA:

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

JAN

9.000

18.000
16.000

12.800
15.000 16.000

18.000

FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
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ATIVO NÃO CORRENTE

Ativos fixos tangíveis 4.025,87  

Outros Ativos financeiros 112,58

4.138,45

fundo social

Resultados transitados 261.919,53   

Outras variações fundos patrimoniais 
(doações)

4.025,87

Resultado liquido do período 14.893,61

passivo corrente

Fornecedores -

Estado e outros entes públicos 1.305,70

Financiamentos obtidos -

Outras contas a pagar 27.744,09

Outros passivos financeiros -

Diferimentos 280.016,89

ATIVO CORRENTE

Estado e outros entes públicos -

Outras contas a receber 35.779,86

Diferimentos -

Caixa e depósitos bancários 549.987,38

585.767,24

RESULTADOS FINANCEIROS EM 2014

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

73.246,00€

2.990€

SAÚ DE76%

DESENVOLVIMENTO 
RURAL20%

EDUCAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO4%

BALANÇO 2014

ATIVO

FUNDO SOCIAL E PASSIVO

TOTAL 
DO PASSIVO

309.066,68 

TOTAL 
DO FUNDO 

SOCIAL

280.839,01

TOTAL 
DO FUNDO SOCIAL 

E DO PASSIVO

589.905,69

TOTAL 
DO ATIVO

589.905,69

368.315,91€

187.333,06€



PROJETO NA ÁREA DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL 
E SEGURANÇA ALIMENTAR

GUINÉ-BISSAU

KÓPOTI PA CUDJI 
NO FUTURO

RELATÓRIO ANUAL 201412 www.vida.org.pt 13

RENDIMENTOS E GASTOS

Subsídios atribuídos aos projetos 648 729,28

Fornecimentos e serviços externos -581 997,19

Gastos com o pessoal -61 154,50

Outros rendimentos e ganhos 8 424,02

Outros gastos e perdas -1 701,88

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
2014

RENDIMENTOS E GASTOS

RESULTADOS ANTES DE DEPRECIAÇÕES, 

GASTOS DE FINANCIAMENTO E IMPOSTOS

Gastos / reversões de depreciação e de amortização -

Imparidade de ativo / amortizáveis (perdas / reversões) -

12 299,73

RESULTADOS OPERACIONAL 

(ANTES DE  FINANCIAMENTO E IMPOSTOS)

Juros e rendimentos similares obtidos 2 593,88

Juros e gastos similares suportados -

12.299,73

RESULTADOS OPERACIONAL 

ANTES DE IMPOSTOS

Imposto sobre o rendimento 0, 00

14 893,61

RESULTADO 
LÍQUIDO DO PERÍODO

14 893,61

NOVOS PROJETOS PREVISTOS PARA 2015
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