
RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM 2014

Contexto

Para  o  CIDAC  2014  foi,  simbolicamente,  um  ano  importante:  celebrávamos  o  40º
aniversário! Houve festa coletiva no nosso bairro, no jardim da Praça José Fontana, no dia
31 de maio, o mês que viu nascer o Centro de Informação e Documentação Anti-Colonial,
em 1974. E um texto no qual ensaiámos um sintético balanço/posicionamento da nossa
experiência,  intitulado  “Pelas  causas,  pelas  lutas”,  que  terminava  assim:  “Queremos
continuar a intervir. Interrogando, pensando, criando e reforçando laços, experimentando
e lutando por alternativas.”

Não é fácil  festejar num contexto de crise, incerteza, empobrecimento e aumento das
desigualdades como aquele em que temos vivido, a nível nacional, mas também mundial.
No entanto, a persistência fundamentada em causas e o ânimo que ganhamos ao lutar
com outros – pessoas individuais e coletivas de várias naturezas – por alternativas nas
quais  acreditamos,  pelos  valores  que  encerram,  trazem-nos  perspetivas  e  energias
renovadas.

Neste  ano  prosseguimos  fundamentalmente  a  trajetória  traçada  nos  últimos  anos  no
quadro  do  Programa  Estratégico  para  2010-2014,  centrado  em  7  Objetivos,  3  deles
ligados à intervenção e 4 ao melhoramento organizacional. É nesta estrutura que, mais
uma vez, assenta o presente Relatório de Atividades.

Mantemos um percurso consistente na área da Educação para o Desenvolvimento, em
parte no meio escolar, e em parte junto de setores variados da sociedade que tentamos
mobilizar para o conhecimento e a prática do Comércio Justo, do Consumo Responsável e
da Soberania Alimentar. Continuámos o trabalho em conjunto com parceiros na Guiné-
Bissau e em Timor Leste, visando, respetivamente, o apoio à produção local e ao turismo
de  base  comunitária,  mas  em 2014  em ambos  os  casos  foram encerrados  ciclos  de
projetos sem que novos já tivessem sido abertos. A Loja de Comércio Justo e o Centro de
Recursos são os intrumentos nos quais se têm ancorado a maior parte das atividades.

A ideia de “aprender a ler a realidade para intervir nela” continua a ser uma aposta forte,
que nos leva a estar atentos ao que se passa e, a par da concretização de compromissos
no quadro de projetos ou de atividades correntes estruturantes, a conseguir responder a
novos desafios, como aconteceu com as campanhas cidadãs contra a adesão de pleno
direito da Guiné Equatorial à CPLP e contra a negociação do Tratado Transatlântico (TTIP). 

Vários fatores nos faziam sentir que era necessário repensar a estratégia definida, apesar
das continuidades verificadas, o que coincidia com o fim do Programa adotado em 2010.
Em dezembro a equipa começou a preparar o novo Programa Estratégico, a apresentar à
Assembleia Geral em 2015. 
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Objetivo Estratégico 1

Descodificar junto do grande público questões globais do desenvolvimento e
promover posturas  ativas de cidadania / Aprender a ler  a realidade para
intervir nela

1.1. Programa documental
Disponibilização de recursos documentais e informativos na área do Desenvolvimento

Relembramos que o acervo documental está organizado em dois núcleos fundamentais: 

   a guerra colonial e a luta anti-colonial, a descolonização, os países africanos de
língua oficial portuguesa e Timor-Leste, as relações entre Portugal e estes países,
as suas literaturas

 as  temáticas  do  desenvolvimento,  com prioridade  para  as  questões  ligadas  ao
Comércio Justo,  ao Consumo Responsável, à Soberania Alimentar e à Educação
para o Desenvolvimento.

A forma de acesso à informação está em mudança. Ao mesmo tempo que  a consulta
presencial se mantém estável, aumentam os pedidos por email e telefone de reprodução
de documentos, tanto  em papel como em formato digital. Um indicador interessante é o
facto de a edição do CIDAC intitulada “O Estado Social em estado de sítio?” ter sido objeto
de  tantos  descarregamentos  completos,  em  2014  (a  partir  do  sítio  web,  onde  está
disponível) quanto o número de exemplares (700) editados em papel. 

Os utilizadores são maioritariamente investigadores e estudantes do ensino superior, de
vários países, e o núcleo documental mais conhecido e solicitado continua a ser o relativo
à guerra colonial  e luta anti-colonial,  descolonização, países africanos de língua oficial
portuguesa e relações entre Portugal e estes países.

Apesar de o núcleo relativo às temáticas do desenvolvimento, que inclui as questões do
Comércio  Justo,  do  Consumo  Responsável,  da  Soberania  Alimentar  e  da  Economia
Solidária,  assim como da  Educação para  o  Desenvolvimento,  começar  a  atrair  jovens
estudantes e ativistas, que encontram não só informação, mas igualmente possibilidades
de diálogo e apoio a necessidades concretas (trabalhos académicos, conceção e realização
de iniciativas, etc.), considerámos que era preciso fazer um esforço para o dar a conhecer
melhor.  Iniciámos  assim,  em dezembro,  um ciclo  de  contactos  com professores/as  e
alunos/as de várias instituições da área de Ciências Sociais do ensino superior, com vista a
uma divulgação presencial, em diálogo com as necessidades próprias de cada grupo, na
própria sala de leitura. O balanço só poderá ser feito em 2015.

O reforço das aquisições fez-se por via da compra, parcialmente através de projetos, e da
oferta,  em particular  de  organizações pares,  de  investigadores/as  e de estudantes  de
mestrado  que  oferecem  as  suas  teses.  Todas  as  pessoas  e  entidades  que  oferecem
publicações  passaram  a  ser  referenciadas,  a  partir  de  2013,  enquanto  “Amig@s  dos
Livros”, cuja lista se encontra acessível no sítio  web do CIDAC. Até 31 de dezembro de
2014 o CIDAC contava com 65 Amig@s dos Livros.

Do ponto de vista do tratamento documental, foi revista e melhorada a classificação e
indexação de parte substancial do núcleo dedicado ao desenvolvimento. 

Deu-se continuidade à participação em exposições bibliográficas,  através da seleção e
empréstimo de  documentos  significativos  para  os  respetivos  temas  específicos,  o  que
permitiu também divulgar o Centro de Recursos e o seu acervo. Foi o caso, em 2014, de
uma exposição no Museu Jorge Vieira / Casa das Artes, em Beja (abril) e de outra na
Faculdade de Letras de Lisboa (maio).

Finalmente,  é  importante  não  esquecer  que  todas  as  atividades  de  sensibilização,
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formação  e  edição realizadas  pelo  CIDAC se  alicerçam no  conhecimento  das  diversas
matérias em causa, para o qual a informação coligida e tratada pelo Centro de Recursos é
fundamental.

1.2. Programa de Formação
Oferta de formação alargada

Em  maio  terminou  a  5ª  edição  da  formação  para  professores/as  Educação  para  a
Cidadania Global na escola (iniciada em novembro de 2013), acreditada através do Centro
de Formação Professor Orlando Ribeiro, que reuniu 18 docentes do 2º e 3º ciclos e do
ensino secundário.

Em 2014 foram também solicitadas ao CIDAC as seguintes ações de formação na área da
Educação para o Desenvolvimento:

 2 ações acreditadas sobre  Educação para o Desenvolvimento Sustentável,  entre
janeiro  e  maio,  para  professores/as  do 2º e  3º  ciclos  e  do  ensino secundário,
promovidas pela Associação In Loco em S. Brás de Alportel (14 participantes) e
Faro (6 participantes), ambas realizadas em conjunto com a Fundação Gonçalo da
Silveira (FGS).

 1 ação sobre Aprendizagem Intercultural, em março-abril, para 12 profissionais da
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Durante o ano o CIDAC participou ainda em 2 ações de formação no quadro da Rede de
Educação para a Cidadania Global (ver ponto 2.3).

1.3. Programa de Sensibilização
Organização regular de iniciativas próprias de sensibilização

As dificuldades em criar e manter um programa próprio de iniciativas de Sensibilização
mantiveram-se  em 2014,  devido  à  sobrecarga  de  trabalho  com os  compromissos  no
âmbito  da  Educação  para  o  Desenvolvimento,  quer  no  quadro  de  projetos,  como  da
participação  no  Grupo  de  ED  da  Plataforma  Portuguesa  das  ONGD,  na  Comissão  de
Acompanhamento da Estratégia Nacional de Educação para o Desenvolvimento (ENED) e
no GENE – Global Education Network Europe, e ainda da resposta a solicitações pontuais
ou inseridas na linha de trabalho sobre Comércio e Desenvolvimento. 

Este  ano,  no seguimento do já  verificado sobretudo no  ano  anterior,  deram-se novos
passos no sentido do reforço da nossa colaboração com instituições do Ensino Superior. O
CIDAC foi convidado:

-  a  11  de  fevereiro,  a  animar  uma  sessão  de  sensibilização  sobre  Comércio  Justo,
organizada pelo GASNova (Grupo de Ação Social da Universidade Nova), que juntou cerca
de 20 dos seus voluntárias e voluntários 

-  a  11  de  abril,  a  dar  o  seu  contributo  numa sessão  intitulada  “Experiências  vivas”,
dedicada à análise de testemunhos prestados por destacados atores da economia social,
realizada na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra

- a 27 de junho,  a  orientar  mais  uma aula  do Seminário do curso de pós-graduação
especializado  em  Cooperação  e  Educação  para  o  Desenvolvimento,  no  Instituto  de
Educação de Lisboa

- a 23 de julho, a participar na 1ª Escola de Verão aTerra, dirigida a jovens universitários,
para  debate  sobre  estratégias  integradas  de  sustentabilidade  rural,  organizada  pela
Fundação Fé e Cooperação (FEC) e realizada em Ourém, na quinta da Associação Casa
Velha
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- em novembro-dezembro, a apoiar, em articulação com as ONGD Graal e FGS, um grupo
de alunos/as da Unidade Curricular de ED da ESE de Lisboa, com vista à concretização do
seu trabalho final.

Merece um destaque especial o início de um processo colaborativo com a ESE de Lisboa,
que visa repensar  a  Unidade Curricular  de ED na lógica de a tornar acessível  aos/às
alunos/as  das  4  licenciaturas  existentes  na  instituição,  o  qual  foi  inserido  no  projeto
“Sinergias ED: conhecer para melhor agir – promoção da investigação-ação na ED em
Portugal”, da responsabilidade da FGS e do Centro de Estudos Africanos da Universidade
Católica  do  Porto  (2014-2015).  Neste  contexto,  a  8  de  maio,  o  CIDAC  orientou  um
primeiro seminário com docentes responsáveis das 4 licenciaturas.

Este ano decidimos iniciar um novo trabalho, dirigido a um novo público – as associações
juvenis  –  com  um novo  parceiro,  a  PAR  –  Respostas  Sociais.  Teve  assim  início  em
novembro o projeto “Acima da média! Descodificação dos media ao serviço da cidadania
global” (2014-2016).

1.4. Programa editorial
Reestruturação, com coerência, da linha editorial  

Em 2014, o esforço continuou a ser centrado na  divulgação das publicações já existentes,
através de vários meios, de forma mais sistematizada no contexto escolar. Destaque para
duas apresentações públicas do caderno “O Estado Social em estado de sítio?” (coleção
Aprendizagens, nº3), nas Escolas Superiores de Educação do Porto (9 de janeiro) e de
Viana do Castelo (23 de abril), realizadas por educadores membros da Rede de Educação
para a Cidadania Global.

Objetivo Estratégico 2

Consolidar o entendimento e as práticas de ED junto dos seus atores 

2.1. Reconhecimento da ED

Acompanhamento e influência sobre os processos de reconhecimento da ED junto das
instituições associadas à ENED - Estratégia Nacional de Educação para o Desenvolvimento

O  CIDAC  tem  participado  ativamente,  desde  2008,  no  processo  de  elaboração  e
concretização  da  ENED  (2010-2015),  fazendo  parte  da  respetiva  Comissão  de
Acompanhamento.

A  28  de  outubro  realizou-se,  pela  primeira  vez,  uma das  duas  atividades  estruturais
previstas na Estratégia, o Fórum ED, para o qual o CIDAC deu um contributo significativo.
Teve  lugar  na  Sala  do  Senado  da  Assembleia  da  República,  dedicada  ao  tema  “A
importância do exercício  da cidadania global”.  A sessão acabou com o lançamento do
relatório de  peer review (exame pelos pares) realizado pelo GENE –  Global Education
Network Europe, sobre a situação da ED em Portugal, em que a intervenção do CIDAC
vem várias vezes referida. Tanto a memória do Fórum ED, como o Sumário Executivo,
Observações e Recomendações do  peer review, traduzidos para português pelo CIDAC,
estão disponíveis no nosso site.

Este ano a participação do CIDAC no GENE traduziu-se na presença na 31ª  Mesa Redonda
realizada  em  Bruxelas  (outubro)  e  pelo  acompanhamento  do  processo  de  peer  review da
experiência de Educação para o Desenvolvimento em Portugal.
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2.2. Reforço dos atores coletivos da ED

O CIDAC participou durante todo o ano no Grupo de ED da Plataforma Portuguesa das
ONGD.

2.3. Reforço da prática de ED no ensino formal

Um dos instrumentos mais constantes (desde 2007) e de maior amplitude de intervenção
no meio escolar no domínio da ED é a proposta didática “Conectando Mundos”, que o
CIDAC dinamiza em Portugal, em articulação com outras ONGD noutros países – Intermón
Oxfam (a criadora e coordenadora da ação) em Espanha, Inizjamed em Malta e Oxfam
Itália no próprio país. No ano letivo 2013-2014, o tema continuou a ser a produção e
comercialização de alimentos e as injustiças neste processo, sob o lema “Sementes para
um  mundo  mais justo”.  Inscreveram-se  nas  atividades  92  turmas  de  81  escolas,
abrangendo aproximadamente 2134 alunos/as, de 16 distritos do continente, Açores e
Madeira. No início do ano letivo 2014-2015, teve lugar a preparação e divulgação da 9ª
edição, cujas atividades se desenvolvem nos 2º e 3º períodos de 2015.

Um  outro  instrumento  tem  sido,  desde  2011,  os  projetos  de  ED  elaborados  e
concretizados em conjunto pelo CIDAC e pela Fundação Gonçalo da Silveira (FGS), com
cofinanciamento do CICL. Ele tem permitido reunir educadores/as de vários pontos do
país,  em  grupos  de  trabalho,  em  encontros  presenciais  de  média  dimensão  e  em
encontros nacionais anuais. 

Foi neste contexto que surgiu um processo de co-construção de uma Rede de Educação
para a Cidadania  Global  (ECG) que deu origem à apresentação ao CICL de um novo
projeto  de  ED  com  o  objetivo  de  apoiar  os  dois  primeiros  anos  de  vida  da  Rede,
denominado “Co-construindo uma Rede de Educação para a Cidadania Global no meio
escolar” (2013-2015). A Rede tomou forma em outubro de 2013 e o apoio obtido permitiu
a organização, pela primeira vez sob a responsabilidade da Rede ECG, do IX Encontro de
educadores/as “A escola no mundo e o mundo na escola” (5 de julho), dedicado ao tema
“Desafios da sociedade, contribuições da Educação para a Cidadania Global”, que reuniu
em Lisboa 83 participantes de diferentes pontos do país,  na sua maioria docentes de
vários  graus  e  ramos  de  ensino,  mas  também  representantes  de  associações  de
professores, ONGD, instituições de Ensino Superior, Câmaras Municipais e departamentos
do Estado com responsabilidades, envolvidos ou interessados na temática.

Ainda  no  âmbito  da  Rede  ECG,  de  cuja  Equipa  de  Dinamização  o  CIDAC  faz  parte,
implicámo-nos particularmente na organização dos encontros regulares de trabalho da
Rede (Porto, 1 de fevereiro e Lisboa, 17 de maio e 11-12 de outubro) e em 2 ações de
formação,  realizadas  respetivamente  em  Pedome,  Vila  Nova  de  Famalicão  (19  de
fevereiro) e em Gualtar, Braga (4 de outubro).

Decorrente do Protocolo celebrado entre o CICL e o Ministério da Educação e do contrato-
programa assinado entre estas duas entidades e o CIDAC e a FGS em 2012, visando
reforçar a concretização do Objetivo 2 da ENED, começou a ser  desenvolvido durante este
ano o Referencial de Educação para o Desenvolvimento para o pré-escolar e os ensinos
básico e secundário, no quadro da área transversal de Educação para a Cidadania.   

Num  registo  um  pouco  diferente,  o  CIDAC  respondeu  positivamente  ao  desafio  de
organizar  um  intercâmbio  escolar  entre  a  Kurt  Scjwitters  Schule,  uma  escola  alemã
bilingue (português/alemão), e a Escola Básica da Apelação (concelho de Loures), com o
objetivo  de  promover  a  interculturalidade,  o  conhecimento  mútuo  e  a  partilha  de
experiências  de  vida  entre  os  jovens. Participaram cerca de 60  jovens,  de  ambas as
escolas, com idades compreendidas entre os 14 e os 18 anos.
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Objetivo Estratégico 3

Incentivar a adesão a uma visão e práticas de Comércio Justo alicerçadas na
soberania alimentar e na economia social e solidária

3.1. Comércio Justo alicerçado na Soberania Alimentar
Visão do Comércio Justo alicerçada na Soberania Alimentar posta em prática pela Loja de
Comércio Justo do CIDAC

As prioridades da Loja de Comércio Justo centraram-se no enriquecimento da gama de
produtos  nacionais  disponíveis,  na  realização  de  bancas  de  venda  fora  da  Loja  e  no
desenvolvimento de contactos com vista à dinamização do consumo institucional.

No primeiro caso, a oferta de produtos locais beneficiou do estabelecimento de laços com
3 novas iniciativas (sempre com base num conjunto de critérios, no quadro dos princípios
do Comércio Justo, fruto de uma reflexão coletiva que deu lugar a um documento no qual
estão definidos):

- com a exploração biológica de tipo familiar Pitéus do Paço, em Ferreira do Alentejo, que
fornece grão de bico, azeite em garrafões de 3 litros e molhos de tomate

- com o grupo Agricultura e Vida, na zona de Colares, ao qual compramos, na época,
nozes, avelãs e maçãs secas

-  e  com  o  empreendimento  Brinquedos  da  Torre,  constituído  por  três  mulheres  do
concelho de Loulé, que concebe e constrói brinquedos de madeira tradicionais.

Este trabalho de identificação de iniciativas produtivas de interesse para a Loja foi 

A Loja continuou a disponibilizar o seu espaço para a entrega regular, às 6ªs feiras entre
as 17h e as 19h e aos sábados entre as 10h e as 13h, dos cabazes de produtos frescos
inseridos no mecanismo de distribuição PROVE, abrangendo cerca de 130 famílias.

No  segundo  caso,  a  Loja  realizou  18  bancas  com  produtos  de  Comércio  Justo,
essencialmente em estabelecimentos escolares, na maior parte das vezes integradas em
ações de sensibilização sobre o Comércio Justo, o Consumo Responsável e a Soberania
Alimentar (ver ponto 3.3).

Relativamente  ao  consumo  institucional,  os  contactos  feitos,  dirigidos  sobretudo  a
organizações da sociedade civil, não resultaram no estabelecimento de relações regulares
de consumo, devido a dois fatores mais importantes: o desconhecimento do conceito e a
falta de reflexão sobre o próprio consumo enquanto instituição, assim como a prevalência
da lógica de preços baixos nos processos de tomada de decisão.

Este ano a Loja foi referenciada no guia turístico alemão MERIAN Guide “Lissabon”, na sua
secção “verde”, o que proporcionou a visita de turistas que conhecem bem o conceito do
Comércio Justo,  mas que não estão habituados a relacioná-lo com produtos europeus
(neste  caso,  portugueses),  pois  a  visão  predominante  é  ainda  a  do  Comércio  Justo
exclusivamente associado ao comércio internacional Sul-Norte.

3.2. Reforço da rede ibérica ECJ

A rede Espaço por um Comércio Justo em Portugal é reforçada

A rede ECJ  encontra-se numa fase de quase total  inatividade.  O CIDAC manteve, no
entanto, contactos próximos com a cooperativa Mó de Vida e, mais ocasionalmente, com a
Sodepaz (Espanha), ambas membros da rede. 
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3.3. Sensibilização sobre CJ e Consumo Responsável
Sensibilização para públicos alargados, prioritariamente para públicos jovens  

O CIDAC comemorou o Dia Mundial do CJ, no dia 10 de maio,  com a organização, em
parceria com o Graal, de uma conferência na Câmara Municipal de Évora em que também
intervieram duas representantes da Rede Cidadania de Montemor-o-Novo. No mesmo dia,
em Lisboa, a Loja de CJ recebeu o produtor de azeite José Cid, pioneiro da agricultura
biológica em Portugal, cujo produto comercializamos, que organizou uma prova e interagiu
com os clientes.

Realizámos durante o ano 18 sessões de sensibilização em escolas de vários pontos do
país sobre as temáticas associadas ao Comércio Justo, Consumo Responsável e Soberania
Alimentar, abrangendo cerca de 860 alunas e alunos. A exposição “O Comércio pode ser
Justo!” foi mostrada em 11 locais, igualmente no meio escolar.

No quadro do projeto de ED “Bancos de Tempo e Comércio Justo: reforçando Outras
Economias”,  coordenado  pelo  Graal,  em parceria  com o  CIDAC,  foram organizadas  4
sessões  de  sensibilização  das  equipas  coordenadoras  dos  Bancos  de  Tempo  (Lisboa,
Albufeira, Quarteira, Coimbra), envolvendo 56 pessoas de 14 Bancos. A seguir, com estas
equipas, concebemos e realizámos sessões de informação e sensibilização destinadas aos
membros e às comunidades próximas dos Bancos de Tempo, sob o lema “Comércio Justo
e  Consumo Responsável,  podemos  fazer  a  diferença?”,  que  tiveram lugar  em Aveiro,
Lisboa e Quarteira e abrangeram 125 pessoas de 18 Bancos de Tempo. Por princípio, cada
encontro associou organizações locais  relevantes  no contexto  do Comércio  Justo  e da
Soberania  Alimentar  -  produtores  do PROVE,  a  Casa do  Sal,  o  projeto  Querença e  a
Associação In Loco.

No âmbito do projeto “Do campo para o prato: o Direito à Alimentação e à Soberania
Alimentar em debate”, realizámos duas conferências na Fundação Calouste Gulbenkian, a
primeira (16 de janeiro) com Boaventura Sousa Santos, intitulada “Do desenvolvimento
alternativo às alternativas ao desenvolvimento” , que contou com 180 participantes, e a
segunda (20 de maio) com Olivier de Schutter, então Relator Especial das Nações Unidas
para o Direito à Alimentação, que interveio sobre “O Direito à Alimentação e a Soberania
Alimentar”,  congregando  109  pessoas.  Ambas  as  iniciativas  foram  transmitidas  em
streaming e filmadas, de modo a poderem ser visualizadas no site do CIDAC. A vinda de
Olivier  de  Schutter  foi  precedida  pela  organização de  um Círculo  de  Leitura,  com 14
participantes,  repartido  em 3 sessões,  para conhecimento prévio  do seu pensamento,
animado por Carolina Leão, membro do Núcleo de Pesquisas Outras Economias ligado à
cooperativa  Mó  de  Vida.  Olivier  de  Schutter  orientou  também um seminário  sobre  o
mesmo  tema,  o  que  permitiu  uma  interação  direta  com as  17  pessoas  que  nele  se
inscreveram.

Ainda  no  quadro  deste  projeto  realizaram-se  4  visitas  de  estudo  a  iniciativas  de
conhecimento e promoção da Soberania Alimentar: um exploração PROVE, o projeto 270
(Agricultura  Apoiada  pela  Comunidade),  o  Centro  de  Convergência  da  Aldeia  das
Amoreiras (processo de transição) e a Rede Cidadania de Montemor-o-Novo (banco de
terras, trocas em rede, moeda social...).  Estas vistas mobilizaram 37 pessoas, que se
voltaram a encontrar num seminário final,  com quem os recebeu nos diferentes locais
para, em conjunto, analisarem criticamente as várias experiências e as problemáticas que
enfrentam. Nesta ocasião houve também a oportunidade de descobrir modos alternativos
de  certificação  de  fileiras  produtivas  através  da  presença  e  intervenção  de  Noémie
Ménard, representante da Rede Minga (França) e de conhecer diretamente o modo de
funcionamento do grupo Prossumidores da Madeira, através da participação de um dos
seus fundadores e dinamizadores, Manuel Vicente.

3.4. Reforço da capacidade e da intervenção de atores locais na Guiné-Bissau e
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em Timor Leste
Capacidade e intervenção dos atores locais, principalmente na Guiné-Bissau e em Timor
Leste, reforçadas

No quadro do projeto Anos Ku Ten Tera, coordenado pela Tiniguena, que visa redinamizar
as atividades produtivas e económicas na região de Quinara, no sul da Guiné-Bissau, o
CIDAC realizou duas sessões de formação, em Farancunda e em Djabada Porto, intituladas
“Organização solidária das atividades produtivas e comerciais”, que tiveram como objetivo
permitir ou incentivar: a realização de economias de escala; a identificação e procura de
soluções para problemas setoriais (por exemplo, vendas fracas num dado período do ano
– porquê? Como resolver?); a solidariedade no seio de um mesmo setor, a criação de um
espírito de entreajuda. Não se pretendia que um modelo definisse as práticas, mas que as
práticas fizessem emergir uma diversidade de modelos adaptados e eficazes, de acordo
com cada um dos setores de atividade. Participaram 43 pessoas, homens e mulheres,
agricultores/as, pescadores, comerciantes e artesãos.

No termo deste projeto, o CIDAC apoiou a Tiniguena na respetiva fase de encerramento,
participando na elaboração dos termos de Referência da avaliação final do projeto e na
realização da auditoria financeira.

O nosso trabalho com a Fundação Haburas, em Timor-Leste, foi marcado pela fase de
conclusão do projeto de turismo de base comunitária  Ahimatan ba Futuru,  em finais de
julho.  Como reflexo  da  intervenção  realizada,  o  Turismo  da  Base  Comunitária  esteve
presente na Bolsa de Turismo de Lisboa (12-16 de março) com duas ideias: “Timor Leste
real” e “Turismo com as comunidades, para as comunidades”. Seguiu-se, ainda em março,
uma primeira missão para acompanhar a planificação e realização das últimas atividades e
estruturar o processo de avaliação. A ação de maior relevo neste período foi a organização
da “Feira de Turismo Comunitário 2014”, em Díli, no Jardim Borja da Costa (9-12 julho),
que contou com a presença de cerca de 400 representantes de grupos de turismo, de
agricultura, de arte e cultura, de artesanato, de produção de alimentos processados e de
gastronomia tradicional, oriundos de todos os distritos do país. Estes grupos animaram
bancas  de  produtos,  espaços  de  restauração,  momentos  culturais,  num evento  muito
participado pela população e com presença relevante de representantes da esfera política
e governamental. A Feira foi inaugurada e encerrada pelo então Vice Primeiro Ministro
Fernando “La Sama” de Araújo.

Na última quinzena de julho decorreu a fase de trabalho de terreno da avaliação final
externa do projeto, realizada pela cooperativa Mó de Vida. Esta contratação prende-se
com a vontade do CIDAC em dar corpo a práticas de reforço entre pares, estimulando o
recurso às competências das organizações da economia social  como via de consolidar
outras economias.

Resultado Estratégico 4

Fortalecer  a  sustentabilidade  financeira  do  CIDAC,  entendida  como  a
capacidade de gerar os  recursos financeiros suficientes para prosseguir a
nossa missão com autonomia

4.1. Aumento do número e diversidade dos financiamentos
O número e a diversidade de financiadores e de linhas de financiamento com os quais
trabalhamos aumentou

Em 2014 trabalhámos sobre 6 candidaturas a 5 diferentes linhas de financiamento, das
quais duas (EEA Grants e Erasmus Plus) se podem classificar como novas (no ano anterior
tínhamos preparado uma candidatura ao programa  EEA Grants, mas não chegou a ser
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entregue devido a falhas de um parceiro). Cinco destes projetos situam-se na área da ED,
incluindo  uma  proposta  apresentada  à  Fundação  Calouste  Gulbenkian  ao  abrigo  do
programa de “Recuperação, Tratamento e Organização de Acervos Documentais”, que não
foi selecionada. O sexto, no âmbito da cooperação com Timor Leste, não chegou a ser
finalizado, por dificuldades de obtenção de dados por parte da organização parceira em
Díli.  Apesar  deste  esforço,  que  implicou trabalho  com várias  entidades  pares,  apenas
foram aprovadas as segundas fases dos projetos de ED “Co-construindo uma Rede de
Educação para a Cidadania Global no meio escolar”, em parceria com a Fundação Gonçalo
da  Silveira  e  “Bancos  de  Tempo  e  Comércio  Justo:  reforçando  Outras  Economias”,
coordenado pelo Graal (ambos, 2013-2015).

4.2. Aumento das receitas próprias
Receitas próprias aumentadas e diversificadas

Sendo evidente que todo o comércio de produtos e serviços se ressente do contexto de
crise em que vivemos, este objetivo foi concretizado através de três tipos de atividades:
venda de produtos de Comércio Justo, quer na Loja, quer em bancas organizadas em
diversos locais; prestação de serviços na área da formação em ED e apoio a ações de
sensibilização, sobretudo no meio escolar; e consultorias, na área da ED e da Cooperação
para o Desenvolvimento.

Em 2014 verificou-se um aumento das receitas provenientes destas várias atividades,
destacando-se oportunidades interessantes de consultoria entre pares que proporcionam,
para além dos proveitos, aprendizagens importantes.

Em relação às receitas registadas a título de donativo, o valor manteve estabilidade.

4.3. Sistema de gestão mais eficiente
Sistema de gestão mais eficiente implementado

Durante este ano mantiveram-se os instrumentos e procedimentos estabelecidos em anos
anteriores, que se revelaram adequados às necessidades das rotinas e da produção de
informação, quer da contabilidade, como da gestão financeira do CIDAC.

Resultado Estratégico 5

Consolidar e alargar as condições de estabilidade da equipa

5.1. Clarificação das prioridades, tarefas e responsabilidades

A equipa manteve-se estável, tendo apenas integrado, transitoriamente, no 2º semestre,
uma estagiária que permanecerá no CIDAC durante um ano, ao abrigo do dispositivo de
estágios profissionais do IEFP.

5.2. Formas de trabalho mais transversais e integradas
Conceção, experimentação e implementação de formas de trabalho mais transversais e
integradas 

O funcionamento da equipa está progressivamente mais fluído e articulado.

Os e as voluntários/as assumem um papel ativo no quadro da organização, em diferentes
áreas: atendimento ao público, informação sobre Comércio Justo e sobre os produtos e os
respetivos  produtores,  tratamento  de  encomendas  e  funcionamento  da  Loja  de  CJ;
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acompanhamento  da  proposta  didática  “Conectando  Mundos”;  trabalho  gráfico
institucional; e atualização do site do CIDAC.

Este ano, apesar de nos termos candidatado ao programa do Serviço Voluntário Europeu,
no sentido de conseguir contar com a colaboração de uma voluntária estrangeira, durante
12 meses, a nossa proposta não foi selecionada.

Continuamos também a acolher estagiários, nacionais e internacionais. No quadro de um
Protocolo assinado em 2011 com a Licenciatura de Estudos Africanos da Faculdade de
Letras da Universidade de Lisboa, acompanhámos o trabalho de uma estagiária, o mesmo
acontecendo com um estudante da Universidade de Cambridge (Reino Unido) e com uma
estudante da Universidade de Turku (Finlândia).

 

5.3. Clarificação e adequação das normas de funcionamento da organização

A equipa tem conhecimentos de legislação laboral  e das normas de funcionamento da
organização.

5.4. Acompanhamento e reforço da equipa
Implementação de medidas de acompanhamento e reforço da equipa

Em 2014 sublinham-se dois momentos de formação de 3 membros da equipa através da
participação em dois eventos internacionais: o Colóquio Internacional “Epistemologias do
Sul”  (Coimbra,  10-12 de julho) e o  IV Congresso de ED “Cambiar  la educación para
cambiar el mundo... por una acción educativa emancipadora” (Vitoria-Gasteiz, 9-11 de
outubro).

Resultado Estratégico 6

Reforçar as ligações do CIDAC no quadro das organizações da sociedade civil
de forma a fortalecer a nossa intervenção e a reforçar o associativismo como
modelo de intervenção social

6.1. Laços criados e reforçados

Criados ou reforçados laços com organizações com as quais partilhamos uma base de
entendimento e/ou uma visão

Em 2014 continuámos a aprofundar o entendimento e capacidade de trabalho em comum
com organizações pares em Portugal – casos do Graal, da Fundação Gonçalo da Silveira e
da  Mó  de  Vida.  Mas  também  descobrimos  novas  possibilidades  neste  âmbito,
particularmente através da participação no fórum Cidadania & Território. E iniciámos um
trabalho conjunto com a PAR – Respostas Sociais, na área da educação para os media, na
perspetiva da ED.

Num outro registo,  o CIDAC tem continuado a dar  apoio logístico,  acolhendo as suas
reuniões regulares, à Associação de Amizade Portugal-Sahara Ocidental, à Rede Inclusão e
à “Plataforma Não ao TTIP”.

 
6.2. Participação em espaços coletivos
Estruturação e implementação da participação em espaços coletivos temáticos e sectoriais

O CIDAC manteve a participação na Plataforma Portuguesa das ONGD, onde assumiu a
presidência da Mesa da Assembleia Geral pelo 6º ano consecutivo  e na rede “Espaço por
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um Comércio Justo” (ver ponto 3.2). Em 2014 reforçámos o compromisso com a Rede de
Educação para a Cidadania Global, de cuja Equipa de Dinamização fazemos parte, e com o
fórum Cidadania & Território, a partir da renovação da nomeação para integrar a respetiva
Equipa de Coordenação, que esteve em funções até ao final do ano. 

Igualmente num outro registo,  voltámos a participar no movimento da sociedade civil
portuguesa contra a integração da Guiné Equatorial na CPLP cuja posição, desta vez, foi
ultrapassada pela decisão dos Chefes de Estado e de Governo que, por unanimidade,
admitiram  uma  reconhecida  ditadura  como  membro  de  pleno  direito  na  organização
internacional lusófona.

Também o apelo da campanha europeia contra o prosseguimento das negociações entre a
UE e os EUA para a assinatura do Tratado Transatlântico (TTIP) nos levou a decidir estudar
a questão e a incluir o seu conhecimento e debate nas iniciativas em que participamos ou
promovemos. Assim, além de participarmos na divulgação e recolha de assinaturas para a
Iniciativa de Cidadania Europeia auto-organizada, apoiámos um estagiário na elaboração
de um documento sobre “O impacto do TTIP sobre o desenvolvimento local/territorial na
Europa”, que foi distribuído num momento de apresentação e discussão do tema durante o
7º Encontro nacional do fórum Cidadania & Território (Vila Real, 18 de outubro) e demos
um contributo num debate público realizado em Lisboa (6 de dezembro).

Resultado Estratégico 7

Comunicar de maneira mais ativa e ao serviço dos valores e princípios que
alicerçam a nossa intervenção, com públicos diferenciados

7.1. e 7.2. Definição e implementação de uma estratégia de comunicação

Tanto o site, como a página de Facebook da Loja de CJ foram regularmente alimentados,
tendo esta atingido a 31 de dezembro o número de 1552 “amigos” (mais 641 desde o
início do ano).

Continuamos a reforçar, em todos os momentos, a linha gráfica do CIDAC nos vários
materiais de divulgação que elaboramos, quer os de utilização digital, como em suporte
papel.

Embora tenha havido alguns avanços em termos da preparação de registos que permitisse
começar a utilizar regularmente a nova base de dados de contactos em código aberto,
criada  para  organizações  da  sociedade  civil,  o  CiviCRM  (CRM  =  contact  relationship
management), ainda não foi em 2014 que concretizámos este objetivo.

A estratégia de comunicação que definimos não contempla a relação com a comunicação
social, por falta de recursos para a implementar. No entanto, temos mantido, desde 2012,
o  apoio  regular  do  jornal  Público aos  ciclos  de  iniciativas  sobre  temáticas  ligadas  ao
Desenvolvimento  e  à  Soberania  Alimentar,  através  da  publicação  de  entrevistas  aos
pensadores reconhecidos a nível internacional que, a nosso convite, têm vindo a Portugal,
e da publicação gratuita de anúncios das conferências que têm proferido na Fundação
Calouste Gulbenkian. Além deste esforço de continuidade, procuramos também responder
a todas as solicitações que nos são feitas. Em 2014 destacamos duas entrevistas: uma
dada ao programa “Sociedade Civil” da RTP2, em conjunto com a FGS, em nome da Rede
de Educação para a Cidadania Global (9 de abril); a outra dada por 3 dos membros da
equipa  ao  programa  Bem-Vindos,  da  RTP-África  (transmitida  a  5  de  setembro),  que
permitiu apresentar o CIDAC e a sua intervenção, relacionando as áreas nas quais ela se
centra:  Educação  para  o  Desenvolvimento,  Cooperação  para  o  Desenvolvimento  e
Comércio Justo.  

Lisboa, maio de 2015
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