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Quantas pessoas podemos ajudar com o valor de uma refeição escolar?   
 
No dia 3 de dezembro, pela primeira vez, Portugal vai juntar-se a milhões de pessoas no mundo 
inteiro num ato único de solidariedade:  o  Giving Tuesday . 
Vamos juntar-nos a este movimento, levando uma mensagem de solidariedade a todos os 
elementos da comunidade escolar, especialmente aos encarregados de educação? 
O Giving Tuesday surge de uma ideia muito simples: um dia em que o mundo inteiro se une para 
doar, utilizando as redes sociais para inspirar todas as pessoas a serem generosas. Surgiu por 
oposição aos dias frenéticos de compras do “Black Friday” e “Cyber Monday”, e rapidamente se 
propagou a vários países, sendo hoje considerado o maior movimento mundial de solidariedade. 
A Oikos é uma Organização Não Governamental para o Desenvolvimento (ONGD),  com mais de 30 
anos de trabalho , constituída em 1988, em Portugal. Em 1992, o Estado Português reconheceu-lhe 
o estatuto de Pessoa Coletiva de Utilidade Pública e, em 2000, foi-lhe atribuído o Estatuto 
Consultivo junto do Conselho Económico e Social das Nações Unidas (ECOSOC). 
O que pretende esta organização fazer?  
Participar neste dia com uma campanha para que as famílias de Moçambique possam voltar a 
produzir! A Oikos apoiou mais de 200 mil pessoas na emergência após os ciclones que devastaram 
este ano o país. Agora é preciso que as comunidades recuperem a agricultura para garantir a 
alimentação e uma fonte de rendimento para as famílias. 
Como pode a nossa escola ajudar? 
Vamos entregar sementes para uma pessoa voltar a cultivar a sua terra em Moçambique? Basta 
doar 1,50€. Se dia 3 de dezembro todos nos uníssemos para doar este pequeno valor, quantos 
milhares de pessoas conseguiríamos ajudar? Neste sentido, esta informação será partilhada com os 
Coordenadores dos D.T. , Coordenadora da Pré, Coordenadora do 1º ciclo, para que seja mais célere 
a comunicação, porquanto estes a encaminharão para os D.T./ Encarregados de Educação.  
O valor pode ser doado através do link https://www.oikos.pt/mz/produto/donativo-livre ou 
em  www.oikos.pt/mz, colocando em “donativo livre” 1,50€ ou o valor pretendido (só no caso de 
querer doar um valor superior). No formulário de pagamento, em “Informação adicional” deve 
colocar-se o nome da escola para sabermos quantas sementes de esperança levou a nossa escola a 
Moçambique. 
No final desta campanha receberemos um diploma com o valor angariado! 
Vamos participar! É um valor irrelevante e pode fazer toda a diferença! Conto convosco! 
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