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A VI DA CONTINUA DIARIAMENTE O SEU TRABALHO COM OS MAIS VULNERÁVEIS DOS
MAIS VULNERÁVEIS (... ) COM AQUELES QUE DESEJAM FAZER A DI FERENÇA NAS
SUAS VI DAS E NAS COMUN I DADES ON DE NASCERAM E VIVEM ATÉ HOJE
Apesar da pandemia global que nos
assolou e que parece ter vindo para
ficar, 2021 acabou por trazer-nos algum
tempo para recuperar e conseguir
regressar, ainda que lentamente, à
vida que ficou suspensa em inícios
de 2020. A realidade imposta pela
Covid-19 ainda se sente em muitos
dos nossos projetos, sobretudo nas
atividades a realizar; contudo, o nosso
trabalho não cessou e foi-se moldando
às circunstâncias e exigências de cada
momento. O empenho, esforço e
dedicação de todas as equipas, quer na
Sede quer no terreno permitiu que as
comunidades com quem trabalhamos
não perdessem a esperança, mas
sobretudo a capacidade de continuar
a lutar diariamente contra o ciclo de
desinvestimento humano, económico e
ambiental que se faz sentir um pouco
por todo o mundo - principalmente nos
países menos desenvolvidos. É notória a
invisibilidade que cresce de dia para dia

dos mais frágeis e vulneráveis perante
uma sociedade alheia e desinteressada
dos compromissos assumidos pelos
nossos líderes mundiais em 2015 para
a concretização da Agenda 2030. A
lista das “coisas a fazer” em nome
dos povos e do planeta está aquém
dos objetivos propostos e a verdade
é que a pandemia permite e/ou
permitirá, de alguma forma, justificar
o injustificável. Se, por um lado, há a
necessidade de reforçar o compromisso
e continuar a trabalhar com as
comunidades para que os 17 Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) - identificados na altura - sejam
possivelmente alcançáveis; por outro
lado, é urgente que os restantes
atores do Desenvolvimento olhem
devidamente para a realidade e
consigam readequar as suas políticas e
estratégias de intervenção por forma a
que todos os intervenientes (governos,
instituições locais, sociedade civil)

possam contribuir para um verdadeiro
Desenvolvimento sustentável. E é
neste sentido que a VIDA continua
diariamente o seu trabalho com os
mais vulneráveis dos mais vulneráveis,
com os “invisíveis”, com aqueles que
desejam fazer a diferença nas suas vidas
e nas comunidades onde nasceram e
vivem até hoje. É preciso “trazê-los
para o mundo”, informá-los, capacitálos, dar-lhes voz. Conscientes da sua
humanidade e munidos com os meios
adequados, terão certamente o poder
de decidir enquanto cidadãos do
mundo e de participar ativamente nas
suas comunidades. Assim, e apesar
dos constrangimentos e desafios que
2021 nos trouxe, conseguimos alcançar
os objetivos e resultados a que nos
propusemos. Obrigada a todas equipas
e parceiros!

[Vice-Presidente do Conselho de Administração]

Feira da Alimentação e da Nutrição
São Domingos - Guiné-Bissau, 2021
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Viver e trabalhar com
as comunidades mais
pobres, desenvolvendo
as capacidades das
pessoas e o potencial da
terra onde vivem. Juntos
construimos caminhos e
soluções concretas para
um desenvolvimento
mais justo e sustentável.

Formação em Sistemas Agroflorestais Sintrópicos
Centro de Desenvolvimento Comunitário de Djabula, 2021

RE ALI DADE
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.
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PESSOA

RESPONSABILI DADE

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

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

HUMAN I DADE

PERMANÊNCIA

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.

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

O QUE
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E M 2 0 21

Matutuíne

O NOSSO FUTURO É HOJE

FORTALECIMENTO DA RESILIÊNCIA ALIMENTAR E AMBIENTAL
DAS COMUNIDADES VULNERÁVEIS DO DISTRITO DE MATUTUÍNE
OBJETIVOS
GERAL

LOCALIZAÇÃO

• Reduzir a vulnerabilidade das
famílias em risco em Matutuíne;

• Moçambique, Distrito de Matutuíne

• Apoiar e fortalecer a rede de apoio
às famílias vulneráveis;

ENTIDADES FINANCIADORAS

• Fortalecer a resiliência ambiental do
distrito de Matutuíne.

• Camões, I.P.
• Fundación Ayuda en Acción

INSTITUIÇÕES OU ORGANISMOS
PARCEIROS
• UAAMAT - União das Associações
Agrárias de Moçambique
• Serviço Distrital de Saúde, Mulher e
Ação Social (Matutuíne)
• Serviço Distrital de Agricultura e
Atividades Económicas (Matutuíne)

VALOR TOTAL PROJETO
€ 208 004,00

ESPECÍFICO
• Diminuir a prevalência de
desnutrição moderada e grave das
famílias em risco;
• Aumentar a capacidade de
sinalização e respostas dos Serviços
do Estado para as famílias mais
vulneráveis do distrito;
• Aumentar a consciência da
importância da gestão dos recursos
naturais para a prevenção de
situações de crise na população e
atores do distrito de Matutuíne e
sustentabilidade dos modos de vida
no curto e médio prazo.

15 ABRIL 2019
31 AGOSTO 2021
Projeto concluído

RESULTADOS
• 50 ativistas e Agentes Polivalentes
Elementares (APE) capacitados em
Segurança Alimentar e Nutricional, com
foco na Alimentação Infantil
• Formação sobre Programas de Proteção
Social (parceria: Instituto Nacional de Ação
Social) para 45 ativistas, 27 permanentes e
6 chefes de Localidades
• Encontros mensais com 44 ativistas de
todo o distrito de Matutuine
• Criação e lançamento oficial da base de
dados piloto ao nível distrital para recolha
de informação sobre famílias vulneráveis
• 21 professores de 21 escolas do distrito
capacitados para a prevenção para a
Covid-19 na escola e temas de Proteção
Social
• Criação de um viveiro florestal e realização
de canteiros hortícolas no CDCD
• Formação em Sistemas Agroflorestais
Sintrópicos no CDCD com 29 participantes
• 664 crianças (até 14 anos) e 19 pessoas
registadas em 5 campanhas de registo civil
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O caminho percorrido, junto e para os beneficiários, aproximou
novos parceiros e projetos a serem implementados no distrito
de Matutuine e reforçou o nosso papel junto das comunidades
para as servir.
Criámos e testámos uma ferramenta que irá apoiar os Serviços
de Ação Social da Província de Maputo na resposta a situações
de emergência, e criámos e fortalecemos uma rede de atores
comunitários no distrito de Matutuine, agora ligados aos serviços
estatais, o que permite identificar e responder a situações de
risco e de emergência humanitária, nomeadamente a localização
e apoio às famílias mais vulneráveis. Como contributo para
fortalecer a resiliência ambiental, focámo-nos na testagem de
sistemas agroflorestais, um contributo para a regeneração do
solo e da paisagem de Matutuine, bem como para a melhoria da
nutrição familiar.

LIGHT UP DJABULA’S LIFE

1 MAIO 2020
31 MARÇO 2021
Projeto concluído

OBJETIVOS

RESULTADOS

GERAL

• 4 workshops para artesãos da Marca
Djabula para melhoria do design e da
qualidade dos produtos

Contribuir para melhorar a qualidade de
vida no Distrito de Matutuine, através
do aumento da segurança alimentar,
do reflorestamento e da geração de
rendimentos.

ESPECÍFICO
Melhorar a condição do Centro de
Desenvolvimento
Comunitário
de
Djabula (CDCD) através da energia solar.

• Estratégia de comunicação para a
Marca Djabula para posicionamento
de produto no mercado

E DOR
PROJ ETO V E N C
2ª E D IÇ Ã O D O
FU N DO
P RO G R A M A D O
E RG IA
N
E
À
O
S
S
E
C
A
DE
DA E D P

• Instalação do viveiro com sistema
de rega gota-a-gota no Centro
de Experimentação Ambiental de
Matutuine para multiplicação de
espécies nativas

LOCALIZAÇÃO

• 8 tanques de água e 1 cisterna com
sistema de recolha de água da chuva

ENTIDADES FINANCIADORAS

• 20 líderes comunitários, 44 ativistas e
20 técnicos dos Serviços de Agricultura
e de escolas públicas do distrito
formados em gestão sustentável de
recursos naturais
• Aumento da produção de mel em
Djabula com formação a apicultores e
acompanhamento/monitorização

• Moçambique, Distrito de Matutuine

• Programa do Fundo de Acesso à
Energia da EDP

INSTITUIÇÕES OU ORGANISMOS
PARCEIROS
• Associação Pfukani Djabula

VALOR TOTAL DO PROJETO
€ 27 000,00
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O projeto Somos Moçambique II surge na continuidade
da intervenção da Fase I, que surgiu imediatamente após
a passagem do ciclone Idai no centro de Moçambique em
março de 2019. Na Fase II, a VIDA, a FEC e a FGS continuam
a trabalhar em conjunto com o objetivo de contribuir
para a redução da vulnerabilidade da população da Beira
face a desastres naturais, reforçando a sua capacidade de
resiliência.

SOMOS MOÇAMBIQUE II

A VIDA e a Helpo, com vasta experiência de trabalho em Moçambique, são parceiras neste novo projeto
no distrito da Ilha de Moçambique, localizado na província de Nampula. Em conjunto, aliando agricultura
e nutrição, pretendem melhorar o estado nutricional durante os primeiros 1000 dias de vida da criança,
através da produção dos alimentos locais e da
sua disponibilidade anual utilizando técnicas de
conservação, transformação e armazenamento.

MOÇAM BIQUE

Em função da sua expertise, cada ONGD está mais envolvida
em áreas temáticas: VIDA - saúde e geração de rendimentos;
FGS - educação informal e dimensão de educação para
cidadania; e FEC - educação formal de profissionais e gestão
e administração escolar.

Beira

Ilha Moçambique

1 FEVEREIRO 2020
31 JANEIRO 2022

1 FEVEREIRO 2021
31 JANEIRO 2023

Em implementação

Projeto iniciado

RESULTADOS

1000 DIAS DE BOA ALIMENTAÇÃO

DE MÃOS DADAS ENTRE A AGRICULTURA E A NUTRIÇÃO PELAS
GRÁVIDAS E CRIANÇAS DO DISTRITO DA ILHA DE MOÇAMBIQUE

• Conclusão da reconstrução da Escola
Primária Completa Manga Mascarenhas

OBJETIVO

• 55 profissionais do ensino básico (20
diretores + 35 professores) envolvidos
nas formações:
• Formação específica e em Resiliência
Escolar para docentes

LOCALIZAÇÃO
• Moçambique, Distrito da Beira

ENTIDADES FINANCIADORAS
• Mecanismo de Apoio à Reconstrução
de Moçambique
• Camões, I.P.
• Fundação Calouste Gulbenkian
• Campanha donativos em Portugal

INSTITUIÇÕES OU ORGANISMOS
PARCEIROS
• Arquidiocese da Beira
• Direção Distrital de Educação da Beira

VALOR TOTAL PROJETO
€ 497 061,68

OBJETIVOS
GERAL
Contribuir para a redução da
vulnerabilidade, face ao ciclone
Idai e futuros desastres naturais,
da população da Beira, província de
Sofala.

ESPECÍFICO
Reforçar a capacidade de resiliência
e de autossuficiência das famílias
do bairro da Manga-Mascarenhas,
através do reforço das suas
struturas de educação, saúde e do
desenvolvimento de capacidade de
cooperação (associativa).
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• Formação em conteúdos transversais
para a transformação a partir da
escola para docentes
• Formação em Resiliência Escolar para
elencos diretivos de 10 escolas
• Diagnóstico dos espaços de educação
de infância da cidade da Beira
• 35 agentes educativos (15 diretores
+ 20 professores) de educação de
infância envolvidos na formação
• Inquérito a 1.005 agregados familiares
para caracterização setorial da
comunidade do bairro da Manga
Mascarenhas
• Formação em Literacia Financeira para
diferentes grupos do bairro da Manga
Mascarenhas

Melhorar o estado nutricional durante os primeiros 1000 dias de vida, através
da produção dos alimentos locais e da sua disponibilidade anual utilizando
técnicas de conservação, transformação e armazenamento (CTA), com medidas
de combate à pandemia Covid-19, no distrito da Ilha de Moçambique.

LOCALIZAÇÃO
• Moçambique, Distrito da Ilha de
Moçambique

ENTIDADES FINANCIADORAS

RESULTADOS
•

de demonstração
criados nas 5

• Elaboração de materiais de apoio às
sessões de sensibilização da rede de
ativistas comunitárias

• Formação on-the-job nos 5 campos
aos Agregados Familiares em técnicas
agroecológicas e distribuição de
materiais e material vegetativo

• Apoio à gestão e monitorização do
estado nutricional das mulheres
grávidas e lactantes e crianças
menores de 2 anos nas unidades de
saúde e nas equipas móveis

• Camões, I.P.

INSTITUIÇÕES OU ORGANISMOS
PARCEIROS
• ONG Helpo
• Serviços Distritais da Saúde,
Mulher e Ação Social do Distrito da
Ilha de Moçambique
• Direção Provincial da Agricultura e
Pescas de Nampula
• Universidade de Lúrio – Unilúrio

VALOR TOTAL DO PROJETO
€ 382 816,82

•

5 campo
agroecológica
comunidades

Diagnóstico das técnicas de
conservação,
transformação
e
armanezamento (CTA) de alimentos
nas comunidades

• Construção e equipamento do
alpendre comunitário destinado a
atividades de CTA
• Recrutamento, formação e seleção da
rede de mulheres ativistas em cada
comunidade

• Formação sobre maneio da Moringa
- uma planta multipropósito de
alto valor nutricional - para 131
beneficiários
• Formação de técnicos de saúde das 5
unidades de saúde do distrito sobre
os cuidados nos primeiros 1000 dias
de vida
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PORTUGAL

1PLANET4ALL

EMPOWERING YOUTH, LIVING EU VALUES,
TACKLING CLIMATE CHANGE

Moçambique
Província de Maputo

1 FEVEREIRO 2020
31 JANEIRO 2023

REFORÇO DOS SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL PARA A
PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE SITUAÇÕES DE RISCO AO
NÍVEL DA PROTEÇÃO SOCIAL DA PROVÍNCIA DE MAPUTO
OBJETIVO

Em implementação

1 SETEMBRO 2021
28 FEVEREIRO 2023
Projeto iniciado

RESULTADOS

ESPECÍFICOS

GERAL

• Capacitar as 8 Repartições Distritais de

Reforçar o sistema de identificação, apoio
e seguimento às famílias mais vulneráveis
pelos 8 Serviços Distritais – Repartição
do Género, Criança e Ação Social – da
Província de Maputo.

Ação Social da província de Maputo para
utilização de um programa de recolha de
dados e seguimento das famílias mais
vulneráveis/risco em articulação com as
redes comunitárias de proteção da criança
e famílias em risco;

• Criar uma rede funcional de proteção
social para as famílias em risco, através
da coordenação e articulação entre os
diferentes atores dentro de cada distrito
e entre os 8 distritos da Província de
Maputo.

EM
S EG U E- N O S P T
4 A L L_
@1 PLA N ET
LOCALIZAÇÃO
• Portugal

OBJETIVOS
ENTIDADES FINANCIADORAS
• União Europeia (Programa DEAR)
• Camões, I.P.

LOCALIZAÇÃO
• Moçambique, província de Maputo,
distritos de Matutuine, Boane,
Magude, Manhiça, Marracuene,
Matola, Moamba e Namaacha

INSTITUIÇÕES OU ORGANISMOS
PARCEIROS

• Serviço Provincial de Assuntos
Sociais de Maputo (SPAS)

• People In Need–Czech Republic,
11.11.11., Ayuda en Acción, Acted,
Center for Citizenship Education
(CEO), Cesvi, Concern Worldwide,
Convergences, People In Need–
Slovakia, Punto Sud, Mondo,
Suedwind, Welthungerhilfe
• Faculdade Letras - Universidade do
Porto
• 2adapt
• Associação de Professores de
Geografia

VALOR TOTAL DO PROJETO

VALOR TOTAL DO PROJETO

€ 192.395

€ 392 597,58

ENTIDADES FINANCIADORAS
• Camões, I.P.

INSTITUIÇÕES OU ORGANISMOS
PARCEIROS

GERAL
Promover a cidadania ativa da juventude
europeia para a Agenda 2030, ao
realçar o sentido de interdependência,
de responsabilidade individual e de
solidariedade entre os países do Norte e
do Sul Global para um futuro sustentável
para todos.

ESPECÍFICO
Promover a consciencialização e o
entendimento crítico dos jovens europeus
de 12 estados-membros da União Europeia
em relação às alterações climáticas
enquanto ameaça ao alcance dos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável, e
inspirar o seu envolvimento ativo em
ações concretas para a construção de
comunidades “climate-smart”, seguras e
inclusivas.

• 4 lives no canal de Instagram
“1Talk4Planet” com especialistas e
influenciadores
• 10 jovens influenciadores envolvidos
em campanhas digitais
• Plantação da FCULresta, uma
minifloresta densa e biodiversa no
campus da Faculdade de Ciências
de Lisboa (600 espécies de plantas
nativas, 150 jovens e 23 parceiros e
apoios)
• 2 dias da atividade “Alimentação e Crise
Climática: Pode o ativismo começar
no prato?” com 19 participantes
• 1ª edição do curso de professores
#1Planet4All: Do mundo para a escola
• 2 oficinas “Speakers do Clima” para
estudantes universitários (1 online e
1 presencial)
•

2 workshops de
Permacultura Urbana

Introdução

• “Plantar a mudança”: 4 escolas
secundárias da AML envolvidas no
processo de criação de um espaço
verde resiliente em contexto escolar
(208 estudantes)
• “Cozinhar a mudança”: 6 sessões de
sensibilização para 141 estudantes
em escolas secundárias de vários
pontos do país
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GUINÉ-BISSAU
Na Guiné-Bissau, continuamos a trabalhar em diversas áreas que se complementam entre
si: A linha nacional de atendimento telefónico Covid-19, coordenada pela VIDA, procura dar
resposta à identificação e seguimento dos casos suspeitos de Covid-19 no país, através de
um serviço de proximidade acessível à população de uma forma gratuita e especializada.
Também em Bissau, iniciamos um novo projeto no campo das artes e da cultura que surge
como uma resposta integrada e atual aos principais condicionalismos bloqueadores do
desenvolvimento do setor cultural e seus agentes na Guiné-Bissau. Na região de Cacheu,
na área da saúde e da nutrição, através do acompanhamento próximo aos técnicos de
saúde procuramos reforçar a qualidade dos serviços de apoio à nutrição; e na área da
agricultura e da segurança alimentar, em que trabalhando de forma próxima e contínua
com um grupo de mulheres horticultoras-vendedoras, esperamos reforçar a sua resiliência
e trazer benefícios concretos para a melhoria de vida das suas famílias.

UR-GENTE

9 DEZEMBRO 2021
8 JULHO 2024

CENTRO DE ARTES CÉNICAS TRANSDISCIPLINAR DE BISSAU

Projeto iniciado

Setor autónomo Bissau

1 AGOSTO 2020
31 MARÇO 2022
Em implementação

CALL CENTER COVID-19

UNDP GUINEA BISSAU EARLY RESPONSE TO THE COVID-19 CRISIS

OBJETIVO
OBJETIVO
GERAL

LOCALIZAÇÃO
• Guiné-Bissau, Bissau

ENTIDADES FINANCIADORAS
• União Europeia (PROCULTURA)
• Camões, I.P.

INSTITUIÇÕES OU ORGANISMOS
PARCEIROS
• Grupo de Teatro O Oprimido
(Guiné-Bissau)
• ALAIM - Academia Livre de Artes
Integradas do Mindelo (Cabo Verde)
• Companhia de Música Teatral
(Portugal)

VALOR TOTAL DO PROJETO
€ 871 712,10

Contribuir para o apoio à operacionalização
da resposta aos casos suspeitos de
Covid-19 na Guiné-Bissau.

RESULTADOS

Contribuir para aumentar o grau de profissionalização através da implementação de uma

• 56.995 chamadas chamadas recebidas

ação integrada e sustentada no domínio das artes e da cultura na Guiné-Bissau.

• 260 alertas efetuados de casos
suspeitos ou positivos de Covid-19

ESPECÍFICOS
• Contribuir para a existência de

• Capacitar e fortalecer as associações

dois espaços culturais sustentáveis,
de produção e promoção artística e
cultural, de referência no panorama
nacional e internacional, promotores de
cultura, criatividade, conhecimento e de
programação cultural descentralizada e em
rede, com uma forte vertente tecnológica,
numa visão integrada de formação e
promoção de artistas, criadores e agentes
culturais, reforçando o apoio a novos
valores, numa dinâmica de envolvimento
e cooperação intersectorial que favoreça o
desenvolvimento económico do país.

e atores do sector cultural, de forma
a contribuir para a profissionalização
do setor, criando condições para a
internacionalização e sustentabilidade
financeira dos agentes do setor artístico,
criativo e cultural, promovendo em
paralelo, a criação de uma rede de
trabalho que, de forma ativa e participada,
contribua para a definição de uma Política
Nacional de Cultura da Guiné-Bissau,
inclusiva, coesa e de serviço público.

LOCALIZAÇÃO
• Guiné-Bissau, Bissau (abrangência
nacional)

ENTIDADES FINANCIADORAS
• Programa das Nações Unidas para
o Desenvolvimento (PNUD)

INSTITUIÇÕES OU ORGANISMOS
PARCEIROS
• Alto Comissariado para a Covid-19
• Instituto Nacional de Saúde Pública
(INASA)

VALOR TOTAL DO PROJETO
€ 166 242,00

• Formação em Reforço de capacitação
no atendimento em saúde para
todos os elementos da equipa de
operadores
• Estabelecimento de um Protocolo
de Atendimento para garantia da
qualidade do atendimento ao utente
• Estabelecimento do seguimento
telefónico pós-referência para
identificar se existiu ou não resposta
por parte do respetivo serviço
ativado

• Reuniões mensais de formação
on-the-job para a equipa de
enfermeiros e operadores (melhoria
no atendimento aos utentes, nos
registos e organização de dados
físicos e digitais, nos instrumentos de
registo e seguimento de atividades e
na gestão de recursos humanos)
• Formação em “Reforço de capacitação
no atendimento em saúde” que
permitiu melhorar o modo de
comunicar e escutar os utentes da
linha
•

Reforço do investimento em
equipamento informático para o Call
Center Covid-19
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MINDJERIS DI AMANHA

FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA E COMERCIAL DAS
MULHERES HORTICULTORAS-VENDEDORAS DA REGIÃO DE CACHEU

Guiné-Bissau

1 OUTUBRO 2020
31 OUTUBRO 2021
Projeto concluído

Cacheu

1 NOVEMBRO 2019
31 DEZEMBRO 2021

RESULTADOS

Projeto concluído

REFORÇO DOS SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E DA
CAPACIDADE DE GESTÃO INTEGRADA DOS CENTROS
DE SAÚDE DOS SETORES DE SÃO DOMINGOS E BIGENE
REGIÃO DE CACHEU

• Formação em Agroecologia e
Agricultura Biológica para 24
horticultoras

OBJETIVOS

• Acompanhamento às hortas das
participantes pelo técnico do projeto

GERAL

• Realização de 3 sessões de
demonstração prática no campo
de demonstração agrícola para as
horticultoras participantes

Aumento da resiliência das mulheres
horticultoras-vendedoras através da
otimização das atividades produtivas e
comerciais nos mercados do Canchungo e
Bula.

ESPECÍFICO

LOCALIZAÇÃO
• Guiné-Bissau, Região de Cacheu,
Canchungo e Bula

ENTIDADES FINANCIADORAS
• Camões, I.P.

INSTITUIÇÕES OU ORGANISMOS
PARCEIROS
• Direção Regional de Saúde de
Cacheu
• Administrações de Canchungo e
de Bula

VALOR TOTAL DO PROJETO
€ 123 473,24

• Aquisição de conhecimento por
parte das horticultoras-vendedoras
da cintura verde do Canchungo sobre
práticas agroecológicas que permitam a
aumento da quantidade e diversidade de
alimentos ao longo do tempo;
• Aumentar a resiliência alimentar das
famílias produtoras através do aumento
dos conhecimentos sobre a importância
dos alimentos na saúde das famílias;
• Contribuir para a otimização da gestão
do negócio hortícola das famílias
produtoras;
• Apoiar a Administração local do
Canchungo e Bula na adaptação dos
mercados para situações de endemia/
pandemia.

• Formação em Alimentação, Nutrição e
Saúde para 24 horticultoras
• Formações em Literacia Financeira e
em Gestão de Pequeno Negócio para
27 horticultoras
• Atelier de transformação, conservação
e preparação de produtos locais
• 45 Agentes de Saúde Comunitária das
áreas sanitárias de Canchungo e Bula
receberam formação sobre a Covid-19
• 332 vendedores de 2 mercados foram
sensibilizados pelos ASC para a
prevenção Covid-19
• Recensamento dos mercados de
Canchungo e de Bula e melhoria de
algumas condições higiossanitárias
• Entrega de materiais delimpeza e de
prevenção Covid-19 nos 2 mercados
(lixívia, baldes com tampa e torneira,
máscaras de pano)
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RESULTADOS
OBJETIVOS
GERAL

LOCALIZAÇÃO
• Guiné-Bissau, 7 áreas sanitárias da
Região de Cacheu: Varela, Suzana, São
Domingos, Sedengal, Ingoré, Barro,
Bigene

Contribuir para a diminuição da
mortalidade materno infantil na GuinéBissau, através de uma ação integrada,
reforçando as capacidades dos técnicos
de saúde em 7 Centros de Saúde para a
melhoria do estado nutricional e da saúde
oral das crianças e grávidas.

ENTIDADES FINANCIADORAS
• Camões, I.P.
• UNICEF

INSTITUIÇÕES OU ORGANISMOS
PARCEIROS
• ONG Helpo
• ONG Mundo A Sorrir
• Direção Regional de Saúde de
Cacheu
• Associação de Mulheres
de São Domingos

VALOR TOTAL DO PROJETO
€ 352 586,78

ESPECÍFICO
• Aumentar o acesso ao tratamento da
desnutrição e promoção de boas práticas
alimentares na infância em 7 Áreas
Sanitárias da região de Cacheu – Varela,
Suzana, São Domingos, Sedengal, Ingoré,
Barro, Bigene;
• Reforçar a qualidade dos serviços de
apoio à nutrição na região de Cacheu nas
7 Áreas Sanitárias abrangidas pelo projeto;
• Promover o acesso a cuidados de medicina
dentária e a boas práticas de higiene oral
nas 7 Áreas Sanitárias.

• Manual e Albúm Seriado sobre boas
práticas alimentares na gravidez e na
primeira infância
• 329 visitas de acompanhamento
em serviço aos 7 centros de saúde
e equipamento com
material
antropométrico e de apoio à consulta
• Reativação/ativação de 7 Centros de
Recuperação e Educação Nutricional
Ambulatório para Desnutrição
Grave e 2 Centros Recuperação e
Educação Nutricional em regime de
Internamento
• Reativação/ativação de 3 Centros de
Recuperação e Educação Nutricional
Ambulatório para Desnutrição
Moderada
• 52 sessões de sensibilização e educação
para a nutrição nas tabancas
• 2 Feiras da Alimentação e Nutrição
• 60 técnicos de saúde capacitados em
estratégias de promoção da saúde
oral
• 7 sessões de sensibilização em saúde
oral para grávidas e mães com 159
beneficiários e 58 sessões em escolas
para 1591 beneficiários
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BALANÇO 2021
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 2021

ATIVO

RENDIMENTOS E GASTOS
ATIVO NÃO CORRENTE

Ativos fixos tangíveis

ATIVO CORRENTE
120.290,11

Outros Ativos financeiros

Estado e outros entes públicos

1.082,21

Outras contas a receber

121 .372,32

Diferimentos
Caixa e depósitos bancários

-

RENDIMENTOS E GASTOS

310.939,56

Subsídios atribuídos aos projetos

559.156,96

-

Fornecimentos e serviços externos

-454.540,08

Gastos com o pessoal

-99.658,56

Outros rendimentos e ganhos

306.720,39

872.748,49
1.183.688,05

Outros gastos e perdas

TOTAL
DO ATIVO

-8.356,37

€ 1.305.060,37

€ 303.322,34
RESULTADOS ANTES DE DEPRECIAÇÕES,
GASTOS DE FINANCIAMENTO E IMPOSTOS
Gastos de depreciação

FUNDO SOCIAL E PASSIVO
FUNDO SOCIAL
Resultados transitados
Outras variações fundos patrimoniais (doações)
Resultado líquido do período

PASSIVO CORRENTE
306.212,38
300.177,45

€ 300.169,07

Fornecedores

21.787,50

Estado e outros entes públicos

2.786,07

Outras contas a pagar

83.601,86

Juros e rendimentos similares obtidos

Diferimentos

590.495,11

Juros e gastos similares suportados

TOTAL
DO FUNDO
SOCIAL
€ 606.389,83

RESULTADOS OPERACIONAL
(ANTES DE FINANCIAMENTO E IMPOSTOS)

TOTAL
DO PASSIVO

8,38
-

€ 300.177,45

€ 698.670,54

TOTAL
DO FUNDO SOCIAL
E DO PASSIVO
€ 1.305.060,37

-3.153,27

RE SU LTAD O
LÍQU ID O DO PE RÍ OD O

€ 30 0.17 7,45

RESULTADOS OPERACIONAL
ANTES DE IMPOSTOS
Imposto sobre o rendimento

0, 00
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PARCERIAS E REDE DE AÇÃO
As parcerias são fundamentais para o desenvolvimento, ao fortalecerem e
permitirem um trabalho mais integrado e articulado junto das comunidades.
Agradecemos a participação de todos os parceiros nos diversos projetos
e reiteramos a importância de cada contributo prestado às famílias e
comunidades com quem a VIDA trabalha:

• Alto Comissariado para a Covid-19
(Guiné-Bissau)

• Faculdade de Letras - Universidade do
Porto

• Associação de Mulheres de São
Domingos - Embuerere

• Fundação Calouste Gulbenkian

• ALAIM - Academia Livre de Artes
Integradas do Mindelo (Cabo Verde)
• Associação Pfukani Djabula
• APG - Associação de Professores de
Geografia
• Camões - Instituto da Cooperação e da
Língua, I.P.
• Companhia de Música Teatral
• Direção-Geral de Saúde (Portugal)
• Direção Provincial da Agricultura e
Pescas de Nampula
• Direção Regional de Saúde de Cacheu
• EDP - Energias de Portugal
• Escola Superior Agrária de Ponte de
Lima - Instituto Politécnico de Viana do
Castelo

Portugal

• Fundación Ayuda en Acción (Espanha)
• INASA - Instituto Nacional de Saúde
Pública (Guiné-Bissau)
• Grupo de Teatro O Oprimido (GuinéBissau)
• Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD)
• NOVAFRICA - Nova School of Business
and Economics (Universidade Nova de
Lisboa)

• Serviços Distritais de Atividades
Económicas de Matutuine

• 2adapt - Serviços de Adaptação Climática

• União de Associação Agrárias de
Matutuine (UAAMAT)

• Serviços Distritais de Saúde, Mulher e
Ação Social de Matutuine
• Serviços Distritais da Saúde, Mulher
e Ação Social do Distrito da Ilha de
Moçambique

• Serviço Provincial de Assuntos Sociais de
Maputo
• United Nations Children’s Fund (UNICEF)
• União Europeia

VI DA
ONGD de Utilidade Pública
MNE nº8296/98

Rua António Nobre, 1-D, 4º direito
2800-260 Almada - Portuga l
Tel: (+351) 213 433 022
Email: vida@vida.org.pt
www.vida.org.pt

