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Apresentação 

1. Conhecer a OIKOS 

2. Importância do Ambiente no trabalho da OIKOS 

3. A nossa visão do Ambiente 

4. Exemplos de Projetos 

5. Os nossos planos para intervenção em Portugal 
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Quem somos? 

 
Fundada em 23 de fevereiro de 1988, em 
Portugal, a Oikos – Cooperação e 
Desenvolvimento é uma associação sem 
fins lucrativos, reconhecida 
internacionalmente como Organização Não 
Governamental para o Desenvolvimento 
(ONGD/INGO).  
  
Trabalhamos com as comunidades de 
regiões e países mais pobres e vulneráveis, 
independentemente da sua origem étnica, 
língua, religião ou geografia. 
  
Acreditamos, acima de tudo, num mundo 
sem pobreza e injustiça onde o 
desenvolvimento humano seja equitativo e 
sustentável à escala local e global. 
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Esta é a nossa visão 
Um mundo sem pobreza e injustiça onde o 
Desenvolvimento humano seja equitativo e 

sustentável à escala local e global.  
 

 
 
Assumimos como missão 
Erradicar a pobreza e reduzir as assimetrias  
económicas e de conhecimento, através do  
envolvimento e corresponsabilização dos actores  
sociais e no desenvolvimento de soluções  
sustentáveis, para que todas as pessoas  
exerçam o direito a uma vida digna.  

  
 
 
 
Os nossos valores 
Equidade . Liberdade e liderança . Solidariedade  
Responsabilidade . Conhecimento e inovação   
Transparência e accountability. 
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A Oikos no Mundo 

Sede Presente Passado 

 
Atualmente a Oikos atua 
através de delegação própria 
em Cuba, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, 
Nicarágua, Moçambique,  
Peru e Portugal. 

 
 

Desde a Emergência ao Desenvolvimento, passando pela Educação, Mobilização Social e 
Influência Pública, o trabalho da Oikos estende-se atualmente Portugal, África e América 
Latina. Desde a fundação há 25 anos, a Oikos já trabalhou nos 5 continentes, em concreto: 
Angola, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Guiné-Bissau, Haiti, Indonésia, Panamá, Uruguai e 
Timor-Leste. 
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A nossa atividade encontra-se estruturada  

em continuum nas áreas: 

 

• Emergência/Ação humanitária 

• Desenvolvimento/Vida sustentável  

• Mobilização/Cidadania global 

Através da nossa ação, com os diferentes atores sociais (Comunidades, 

Governos e Sociedade Civil local, Setor Privado, Academia), partilhamos 

esforços e responsabilidades e facilitamos soluções para garantir que 

todas as pessoas usufruam do direito a uma vida digna.  
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• Delegações: 7 

• Funcionários: 72 (com espaço para 2 ou 3 estagiários na sede) 

• Voluntários: 367 

• Projetos/Intervenções: 43 (em curso em 2013) 

 

Oikos em números 
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Sector de Atividade Pessoas Famílias 
Saúde, Habitação e Assistência Social 1.385.452 231.619 
Agricultura e Segurança Alimentar 400.144 95.538 
Reabilitação de Infraestruturas Sociais 0 0 
Redução do Risco de Catástrofes 30.662 6.276 
Juventude e Integração Social 15.400 5.375 
Acesso aos Mercados e Organização de Produtores 83.400 16.680 
Negócios sociais e cooperativos 694 174 
Gestão Sustentável de Recursos Naturais 713.981 178.272 
Fortalecimento dos Actores Sociais e Sociedade 

Civil 1.290 248 
Cadeias de Valor e Qualificação da Oferta 40.436 8.295 
Desenvolvimento Local e Gestão do Território 75.784 14.223 
Resiliência e Adaptação às Alterações Climáticas 528.052 132.013 

Total 3.275.294 688.712 

Total de Beneficiários por Sector de Atividade: 2012 

38% - beneficiários de projetos ambientais 

TOTAL – 1.260.033 pessoas 

No entanto 100% dos projetos têm uma componente ambiental 
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Ambiente 

 
Não pode ser visto como uma mera nota de 
rodapé. 
 
As questões ambientais têm que ser 
totalmente integradas na análise de cada 
situação, na definição dos objetivos e 
metodologias de intervenção, na 
determinação dos resultados alcançados e 
no sucesso dos projetos. 
 
Atualmente o desenvolvimento sustentável 
que defendemos tem que ter em conta a 
satisfação das necessidades das populações 
e a conservação do ambiente e recursos 
naturais, mas também tem que ajudar a 
desenvolver uma maior resiliência das 
comunidades em relação a condições 
ambientais que são cada vez mais 
adversas.  
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AgroEnergia 
  
Fomento de cooperativas 
agrícolas integrais 
agroenergéticas para 
contribuir para o 
desenvolvimento 
sustentável em zonas 
rurais de Cuba      
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• Forte dependência energética em Cuba ajuda a desequilibrar  a 
balança comercial (petróleo representa 40% das importações). 

• Baixo aproveitamento das fontes renováveis existentes 
(sobretudo através do aproveitamento de produtos de cana em 
processos de combustão pouco eficientes).  

• Acentuada degradação dos solos  e intensificação da  
desertificação com 76,8% das terras cultiváveis classificadas 
como pouco ou muito pouco produtivas. Principais causas da 
desertificação encontram-se: a desflorestação e má gestão de 
terras e processos agrícolas. 

AgroEnergia - Cuba 

Problemas 
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1. Reflorestação de 200 ha de solos degradados com várias 
culturas intercaladas com Jatropha curcas. 

2. Criação de cadeias logístico-produtivas “curtas” em 7 
cooperativas para a produção de biocombustível a partir de óleo 
vegetal de JCL . 

3. Instalação de 28 biodigestores para produção de biogás. 

4. Sistematização da experiência e difusão das técnicas agrárias, 
energéticas e ambientais a outras zonas de Cuba. 

AgroEnergia - Cuba 

Atividades 
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Plantulas JCL Multiplicadas por Semillas en vivero San Antonio Sur Guantanamo 
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Jatropha curcas dos meses plantadas y soja asociada finca productor en Lajitas de Paraguay Guantanamo 
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Co-Inovação  
 
Em Processos Agrários 
para fortalecer a 
soberania alimentar em 
Cuba 
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• Escassez de alimentos (insegurança alimentar) associada a 
uma ausência de programas agrícolas sustentáveis. 

• Baixa produtividade, elevadas perdas pós-colheita e forte 
impacto negativo no meio ambiente. 

• Falta de integração entre instituições académicas cubanas e o 
sector produtivo (apesar da capacidade de inovar existir no meio 
académico cubano e dos produtores necessitarem urgentemente 
de novas técnicas, não existem canais funcionais de 
comunicação entre os dois “mundos”). 

 

Problemas 

Co-Inovação- Cuba 
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1. Estabelecimento de planos de intervenção locais integrando 
especialistas/académicos em todos os momentos (diagnóstico, 
implementação, adaptação e reforço). 

2. Desenvolvimento, implementação e validação um sistema de 
gestão integrado da cadeia de valor. 

3. Realização de investimentos estratégicos validados pelos 
especialistas e produtores. 

4. Sistematização da experiência e difusão a outras zonas de 
Cuba. 

Co-Inovação- Cuba 

Atividades 
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Campo de cultivo em projecto da Oikos municípios de Bahía Honda e Gibara 
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Campo de cultivo em projecto da Oikos municípios de Bahía Honda e Gibara 
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DiPECHO 
Moçambique 
 
Desastres naturais em 
Moçambique: Prevenção,  
preparação e resiliência  
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DiPECHO Moçambique 

Região extremamente vulnerável a desastres naturais: 

• Ciclones e tempestades tropicais 

• Inundações 

• Seca 
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DiPECHO Moçambique 

Março 2008 – Ciclone Jokwe 

Início de resposta de emergência 
(financiamento IPAD, CGD, 
Millenium BCP e CM Lagos): 

• Distritos da Ilha de Moçambique, 
Mossuril e Mogincual 

• Reconstrução de habitações 

• Reconstrução de barcos de pesca, 
distribuição de sementes, 
distribuição de materiais de pesca e 
agrícolas para reativação de 
atividades económicas e de 
subsistência. 

• Beneficiários: 1,062 famílias 
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• Reduzida capacidade institucional e recursos para 
implementação de planos de gestão de risco  

•  Reduzida articulação entre atores municipais, regionais e 
comunidade na prevenção, preparação e resposta a desastres 

• Falta de conhecimento e aplicação de técnicas de preparação, 
redução de risco e resiliência 

• Reduzido conhecimento sobre medidas de proteção e 
preparação perante desastres por parte dos técnicos municipais 
e comunidade 

 

Problemas 

DiPECHO Moçambique 
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 1. Maior autonomia da comunidade na gestão dos riscos de 
desastres a nível comunitário 

 

 2. Reforço da resiliência das populações mais vulneráveis 

 

 3. Maior capacidade das instituições locais para implementação 
dos planos nacionais de gestão de risco a nível distrital 

Intervenção 

DiPECHO Moçambique 
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•  Criação e equipamento de comités comunitários de gestão de 
risco (sensibilização e planos de gestão de risco de desastre 
natural a nível comunitário). 

• Mainstreaming da prevenção e preparação de desastres em 
projetos de segurança alimentar (agricultura e pesca) 

•  Desenvolvimento de modelos, resistentes e de baixo custo, de 
estruturas de habitação, armazenamento de alimentos, animais e 
fontes de água  

•  Integração dos planos comunitários em planos de gestão de risco 
de desastre natural a nível distrital 

 

Atividades 

DiPECHO Moçambique 
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Food We Want 
  
Projeto de sensibilização para 
o papel crítico da Agricultura 
Sustentável no garante da 
segurança alimentar e da 
proteção ambiental.     
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Integrar para 
Alimentar 
  
- conhecimento, saúde e 
sustentabilidade  
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Plataforma de 
matching 
  
Entre produtores, 
consumidores, 
comerciantes e IPSS. 
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New Deal 4 Europe 
  
ICE – Iniciativa de 
Cidadania Europeia 
 
Recolher 1.000.000 
assinaturas para a criação 
de um plano europeu de 
investimento público 
verde e solidário 
 
 
www.newdeal4europe.eu 
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Contamos consigo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.oikos.pt 


