
 

 

 

  
 
 

RELATÓRIO ANUAL 2020 

O projeto Living Peace promovido e apoiado pela Associazione Azione per un Mondo Unito - AMU está agora 

no seu nono ano. (apenas para a rede) AMU é uma ONG que realiza projetos de cooperação para o 

desenvolvimento e atividades de formação e educação para a cidadania global e a paz. Inspira-se na 

espiritualidade do Movimento dos Focolares e visa difundir uma cultura de diálogo e de unidade entre os 

povos. A AMU apoia o projeto há cinco anos, assim como dá apoio financeiro, na gestão organizacional e 

formação de jovens e adultos, tanto a nível nacional como internacional, graças à sua experiência neste 

campo, também reconhecida pelo Ministério da Educação italiano.  

Ligação ao website: https://www.amu-it.eu/ 

 

Este projeto de educação para a paz no final do ano 2020 expandiu-se e espalhou-se ainda mais por todo o 

mundo: 

• Mais de 1700 escolas e universidades participaram nos projetos e mais de um milhão de crianças e 

jovens foram envolvidos nas atividades propostas.  

•  80 são as organizações engajadas no projeto, das quais cerca de 42 trabalham em sinergia para criar 

novas iniciativas de paz. Living Peace atua como um contentor: recolhe estas ações de paz, difunde-

as e apresenta-as. 

Eis algumas das atividades realizadas a nível local e internacional: 

➢ Formações presenciais 

O coordenador geral do projecto Living Peace realizou várias formações sobre os fundamentos e 

metodologias do Living Peace através de oficinas artísticas e partilha das boas práticas, para reforçar e 

expandir o projecto: 

- Luxemburgo de 20 a 24 de Janeiro 

- Israel de 29 de Fevereiro a 9 de Março 

- Jordânia de 10 a 12 de Março  

envolvendo deste modo cerca de 700 pessoas entre professores/educadores e alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em parceria com 

https://www.amu-it.eu/


 

 

 

➢Formação, reuniões e atividades em modo telemático 

Devido à situação pandémica, de Março de 2020 a Dezembro de 2020, todas as atividades e reuniões tiveram 

lugar em modo telemático. Este modo virtual levou o projeto a espalhar-se e criar novos relacionamentos e 

sinergias na Alemanha, Rússia, Chile, Polinésia Francesa e Golfo Pérsico. 

A nível nacional e internacional foram realizadas cerca de uma centena de reuniões/atividades do projeto 

Living Peace e ações de formação na América Latina, África, Europa, Médio Oriente e Ásia.  

   O principal protagonista destes eventos foi a rede de Jovens Líderes e Embaixadores de Paz formada desde o 

congresso de Madrid (Dezembro de 2019) e apoiada por coordenadores locais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre os eventos destacamos: 
 

o Dia Internacional da Paz 2020   

O Dia Internacional 

da Paz é 

comemorado a 21 

de Setembro. Para 

esta recorrência, 

foram realizados 4 

encontros de zoom 

envolvendo países 

vizinhos nos quais 

muitos jovens, 

organizações e 

personalidades 

participaram, na 

América Latina, no 

Médio Oriente, em 

África e na Ásia.  

Além disso, em 

diferentes partes do 

mundo, foram feitas 

cerca de 40 

pequenas ligações 

locais para 

comemorar este dia. 

 

 



 

 

 

o One Year After Madrid 

Em 12 de Dezembro de 2020, o encontro intitulado "Um ano depois de Madrid" teve lugar em modo 

telemático. Um ano após o primeiro Congresso para Jovens Líderes e Embaixadores da Paz, 

participaram no encontro cerca de uma centena de jovens de 33 países do mundo, empenhados na 

promoção da paz. A reunião foi preparada por uma comissão internacional de Jovens Embaixadores 

da Paz que se ocupou tanto dos aspetos técnicos como do conteúdo da reunião, apoiada pela 

coordenação Living Peace da AMU. Os jovens da rede Living Peace são cada vez mais protagonistas e 

promotores de ações de paz. Por exemplo na Argentina, os jovens embaixadores mantiveram-se em 

contacto com os seus amigos de língua espanhola e durante todo o ano viveram momentos 

importantes de formação e intercâmbio. Mais tarde, em Junho, iniciaram uma colaboração com um 

centro infantil num bairro pobre chamado "La Lata", onde a situação económica se agravou 

consideravelmente devido à pandemia. Foi feito um peditório na cidade para ajudar a comprar 

legumes e bens de primeira necessidade que eram distribuídos todas as segundas-feiras no centro 

   

 

 

 

 

 

 

➢Rede de Coordenadores Locais 

A rede Living Peace foi enriquecida com novos coordenadores. O papel dos coordenadores é fundamental 

para: 

- a divulgação e o reforço do projecto nos seus próprios contextos; 

- a promoção de iniciativas locais; 

- reuniões de formação presençiais e através de zoom a nacional e internacional, dirigidas a educadores e 

formadores.  

Há uma maior partilha entre os coordenadores e participação nas ações promovidas uns pelos outros. 

Através deles é facilitada a comunhão de iniciativas de paz com o secretariado internacional e são feitas 

reuniões periódicas para a sua formação.  



 

 

 

➢O Dado da Paz 

O Dado foi traduzido em 29 línguas. Utilizado como ferramenta pedagógica, o Dado foi adaptado a diferentes 

realidades e campos educacionais, tendo sido criadas várias versões: O Dado da Ética da Paz (Colômbia), o 

Dado axiológico da Paz (Colômbia), o Dado interreligioso (México), o Dado das Ferramentas da Paz (com 

MMPAZ, Argentina), o Dado do Elefante da Paz (com Elefantes4Paz, Alemanha), o Dado da Consciência da 

Paz (ou Introspeção, Suíça), o Dado da Mandala da Paz (Mimos para tus Ojos, Argentina), o Dado da Paz da 

Família durante a Pandemia (Itália), o Dado da Paz para a Catequese (Espanha). 

Para além dos 37 Grandes Dados da Paz colocados em praças públicas/parques em diferentes partes do 

mundo, existem outros 3 novos no sul do Brasil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢Estafeta Mundial pela Paz - Run4Unity  

Run4Unity, uma estafeta mundial promovida por Teens4Unity é enriquecida pela contribuição e presença de 

muitas escolas/grupos aderentes ao Living Peace, tornando-se para eles o evento final do projeto. Este ano 

aconteceu de modo virtual. Dependendo do fuso horário, muitos grupos da rede internacional Living Peace 

fizeram a sua própria estafeta telemática Run4Unity intitulada In Time for Peace, num total de 42 Estafetas. 

Por exemplo: 

- Na Argentina organizaram uma "mateada" pela paz, onde cada um tinha consigo o seu próprio "mate", 

pronto a beber (uma bebida feita da infusão de uma planta, um verdadeiro ritual social!), depois partilharam 

experiências e fizeram jogos. 

- Em Itália a corrida virtual teve lugar com um grupo de Jovens Embaixadores da Paz. Iniciou com a 

"passagem do bastão", que teve lugar com alguns jovens embaixadores da Jordânia e continuou com música, 

testemunhos de compromisso para difundir a paz.  

- No Egipto foram realizados workshops, canções e orações durante o evento. 

- Na República Democrática do Congo os talentos artísticos foram expressos através da pintura de mandalas 

de paz. 

Concluindo, este ano com a Run4Unity a imaginação foi posta em ação! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢#Daretocare 

Durante este ano marcado pela pandemia, a rede Living Peace não parou, pelo contrário, nasceram muitas 

iniciativas para responder a alguns dos muitos desafios. Por isso foi natural participar na campanha 

#Daretocare - "ousar cuidar", lançada pelos Jovens para um Mundo Unido: tomar conta, interessar-se, cuidar 

ativamente dos mais frágeis, do planeta, estar atentos aos problemas da sociedade. 

 

 Alguns exemplos: 

• milhares de cartas de encorajamento enviadas para hospitais, para doentes mas também para os 

funiconários em casas de repouso, centros de desintoxicação, em diferentes partes do mundo.  

• Recolha e distribuição de bens de primeira necessidade a pessoas isoladas e/ou em situação 

vulnerável, em países como o Nepal, Tunísia, Brasil, Portugal. 

• Iniciativas telemáticas internacionais destinadas a sensibilizar as normas anti-covid, tais como a 

campanha "Fica em casa", para promover a segurança e integridade de cada pessoa: a 

responsabilidade de fazer parte da solução, o que também está a contribuir para a paz mundial. 

•  Participação ativa e constante numa iniciativa de assistência e proximidade a um grupo de pessoas 

sem abrigo no Brasil, através da distribuição de refeições e alojamento em habitações temporárias 

durante o período da pandemia. 

• Ajuda imediata de jovens e adultos após a explosão em Beirute, Líbano: ajuda na limpeza dos 

escombros dentro das casas e nas ruas, cuidados com os feridos e distribuição de refeições aos 

deslocados. 

•  Iniciativas, por exemplo no Congo, para produzir máscaras para serem distribuídas gratuitamente 

em regiões isoladas ou comunidades desfavorecidas. 

• Apesar do período de encerramento, os alunos de uma escola na Argentina encontraram uma forma 

de fazer um projeto utilizando a metodologia 6x1! Deste modo fizeram circular a sua solidariedade 

"concreta" num hospital infantil onde as crianças estavam aborrecidas pelo facto de não poderem 

receber visitas por causa da epidemia: fizeram brinquedos em casa que foram depois entregues no 

hospital. 



 

 

 

O REMÉDIO DA ARTE 

Neste período percebemos a importância da arte para o bem-estar e para a paz. Diferentes propostas do 

projeto Living Peace têm tido um valor artístico.  

Certamente a iniciativa que surpreendeu a todos pela ampla adesão foi a segunda edição do Canto pela Paz, 

onde coros de crianças e jovens da rede internacional apresentaram canções de paz. Esta iniciativa, criada 

em conjunto com a Associação Canto pela Paz, visa reunir jovens de diferentes religiões e várias 

denominações cristãs para construir a paz através da linguagem universal da música. De facto, participaram 

30 grupos de 24 países. A transmissão em direto foi conduzida por dois jovens de Living Peace Portugal e 

atingiu 3620 visualizações no Youtube, 2400 no mesmo dia, confirmando que em tempos de pandemia, 

stress e agonia, a Arte é um remédio que cura e alivia. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢Comunicação 

o Em Setembro de 2020, o guia do projeto para o novo ano letivo foi distribuído em 6 línguas, com 

boas práticas, conhecimentos e sugestões.  

o A coordenação internacional através de uma plataforma especial propõe mensalmente a todos os 

membros da rede, atividades de paz a serem levadas a cabo com os jovens e encontros 

internacionais. 

o O sítio web www.livingpeaceinternational.org, traduzido em 5 línguas, é periódicamente revisto e 

atualizado. 

o O projeto está presente no website da AMU no seguinte link https://www.amu-it.eu/living-peace/ e 

na revista de notícias AMU. 

o A AMU ativou a Campanha de Natal para apoiar o projeto Living Peace através da compra e envio de 

postais eletrónicos. 

o A página do Facebook permite partilhar notícias e boas práticas da rede, dando visibilidade e 

importância a cada pequena atividade ou experiência realizada. Há 4735 pessoas seguindo a página: 

https://www.facebook.com/Living-Peace-International-317874851740169 

o Atualmente, na rede Living Peace existem 30 grupos whatsapp. Cada grupo tem entre 20 e 150 

membros.  

 

 

https://www.amu-it.eu/living-peace/
https://www.facebook.com/Living-Peace-International-317874851740169


 

 

 

➢Semana Mundo Unido 

Também este ano Living Peace participou ativamente na Semana Mundo Unido em eventos nacionais e 

internacionais, através de obras sociais dirigidas aos mais necessitados, recolha de cartas para hospitais, 

difusão de canções de paz, exposições online de desenhos, etc. O projeto foi apresentado em 5 ocasiões 

através de ligações internacionais de zoom envolvendo muitos países dos 5 continentes. 

 

 

 

 

 
 
 


