
 

 

  
 
 
 
 

 

 

RELATÓRIO ANUAL 2021 

Living Peace é um projeto promovido e apoiado pela Associação Azione per un Mondo Unito (Ação por um 

Mundo Unido) - AMU.  A AMU é uma ONG que realiza projetos de cooperação para o desenvolvimento e 

atividades de formação e Educação para a Cidadania Global e para a Paz. Inspira-se na espiritualidade do 

Movimento dos Focolares e visa divulgar uma cultura de diálogo e de unidade entre os povos. A AMU, 

além de dar apoio financeiro, tem vindo há seis anos, a sustentar o projeto na sua gestão organizacional e 

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

campo, reconhecida também pelo Ministério da Educação italiano.  

Link para o website : https://www.amu-it.eu/  

 

Em 2021, Living Peace continuou a consolidar-se, expandir-se e difundir-se através de numerosas 

atividades e eventos a nível local e internacional, envolvendo cerca de um milhão de crianças, 

adolescentes e jovens de escolas, universidades, grupos juvenis, grupos em prisões, grupos religiosos, etc.. 

➢ Formação presencial 

O coordenador geral do Living Peace, Carlos Palma, apresentou o Projeto, os seus fundamentos e 
metodologias através de oficinas artísticas e da partilha de boas práticas: 
 

• Em 13 encontros em algumas comunidades do norte do Uruguai, envolvendo 860 professores, 
educadores e pessoas interessadas, e 850 estudantes. 

 

• Por ocasião do 10º aniversário do "Vivre Ensemble à Cannes - Viver juntos para melhor habitar a 
nossa terra", um fórum internacional em Cannes/França, no qual participaram cerca de 270 
pessoas, incluindo jovens, adultos e representantes de várias religiões.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Em parceria com 

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


 

 

➢ Formação, encontros e atividades na modalidade telemática 

Mais de 200 encontros, em via web, de sensibilização e formação à educação para a paz que envolveram 

250 professores e educadores e 1600 jovens de 56 países de todo o mundo, entre os quais: 

•  Formação internacional para coordenadores e colaboradores da rede Living Peace com cerca de 

55 coordenadores/colaboradores de todo o mundo. O principal objetivo era dar espaço à partilha 

das suas experiências, apresentar o programa das atividades e o tema do ano "Ousar Cuidar - 

ecologia integral". 

• Encontro com a rede Italiana de Living Peace para a reforçar e apresentar as novas coordenadoras 

italianas. O encontro contou com a presença de 15 pessoas. 

• Reunião com as Associações, Organizações e Fundações parceiras da LP, para partilhar as suas 

ações de paz em colaboração com Living Peace e os resultados recolhidos em conjunto durante 

estes anos, e para favorecer o conhecimento mútuo entre elas. A reunião contou com a 

participação de 84 pessoas representando 47 organizações de 40 países. 

• Formação de Jovens Líderes e Embaixadores da Paz - "Link4Peace", o segundo encontro 

internacional, em vídeo conferência, dos Jovens Líderes e Embaixadores da Paz, por ocasião do 

primeiro congresso realizado em Madrid em 2019. O objetivo do evento era reencontrar-se, 

trocar boas práticas e renovar o empenho pessoal na construção de uma cultura da paz. 

Participaram cerca de 100 jovens de 27 países. 

 

 

 

 

 

Entre os vários eventos destacamos: 

o o Dia da Escola para a Paz e a Não-Violência - 30 de Janeiro 

Cerca de 100 grupos, membros da rede mundial de Living Peace, participaram nesta ocasião, 

realizando celebrações nacionais ou internacionais em escolas, universidades, centros 

educacionais, envolvendo estudantes de várias religiões e culturas: 

▪ A rede italiana do projeto Living Peace para esta ocasião promoveu um evento, através de 

zoom, intitulado “Façamos a diferença: Vivamos pela Paz - Dia da Escola para a Paz e a Não-

Violência”. Participaram no evento cerca de 70 pessoas entre professores, educadores e 

estudantes, que contribuíram para animar esse encontro. 



 

 

o O Dia Internacional da Paz - 21 de Setembro 

Cerca de 80 grupos de escolas, universidades, paróquias, movimentos, associações e fundações da 

rede de Living Peace International participaram ativamente nesta ocorrência através de eventos, 

encontros, atividades de promoção da cultura de paz: 

▪ Na Jordânia, na Escola Rosary Marj Elhamam, realizou-se o Time Out bem como diversas 

atividades tais como danças, canções e desenhos da paz. 

▪ Em Itália, em Rosolini (SR), uma escola de Living Peace fez a conexão de todas as classes 

dos vários complexos do Instituto para realizar em conjunto algumas atividades tais como 

o Time Out, ouvir testemunhos de paz, canções e danças. 

 

 

 

 

 

 

 

  

➢ Rede de Coordenadores locais 

Existem atualmente 60 coordenadores que fazem parte de diversos grupos de coordenação, nos quais 

participam vários jovens, para apoiar: 

- a divulgação e a consolidação do projeto nos seus próprios contextos; 
- a promoção de iniciativas locais; 
- a preparação de encontros de formação, presenciais e através de zoom, nacionais e internacionais, 
dirigidos a educadores e formadores.  

 

➢ O Dado da Paz 

Desde o ano passado, foi acrescentada uma outra língua e atualmente o Dado é utilizado por pessoas de 

30 línguas diferentes. Utilizado como instrumento pedagógico, o Dado foi adaptado a diferentes 

realidades e campos educacionais, e nasceram novas versões: 

 

 Dado Terapêutico da Paz (Filadelfia, USA) 

 Dado da Paz em Psicologia (Espanha) 

 Dado da Paz e da Inclusão (Portugal) 

 Dado da Paz para a Infância (Espanha) 

 

 

O número de Dados Gigantes, inspirados no Dado de Trento, cresceu 
ainda mais e no final do ano de 2021, eles enriquecem 51 lugares, 

convidando todas e todos a viver pela paz.  
 

 



 

 

➢ Estafeta Mundial pela Paz - Run4Unity  

Dependendo do fuso horário, muitos grupos de Living Peace da rede internacional realizaram o seu  
Run4Unity de forma telemática com o título Dare to Care (Ousar Cuidar), num total de cerca de 80 
estafetas. Juntamente com Teens4Unity, mais de 400 cidades em todo o mundo estavam ligadas. 

• Na República Democrática do Congo, na província de Lualaba, diariamente, durante 3 dias, 3 ou 4 
escolas da rede Living Peace, juntas, "entregaram" o testemunho a outro grupo de escolas da 
região. 

 

➢”#Daretocare” e “Jovens Leaders e Embaixadores para a Paz” 

Durante o período da Pandemia de 2021, a rede Living Peace continuou o percurso de #Daretocare - a 
nossa conversão ecológica (2021-2022) lançada pelo Movimento Jovens por um Mundo Unido: assumir, 
interessar-se, cuidar ativamente dos mais frágeis, do planeta, atentos aos problemas da sociedade.  
 
Os Embaixadores da Paz e os jovens comprometidos com a paz foram os protagonistas que promoveram 
estas iniciativas, aderiram às campanhas #Daretocare e fizeram sentir a sua proximidade aos necessitados. 
Alguns exemplos: 

• embalagem de jogos acompanhados por cartões de felicitações e de encorajamento para crianças 
de três hospitais pediátricos em Catania - Itália 

• construção de origami de paz em forma de coração enviados aos profissionais da saúde de dois 
hospitais em Portugal para dar apoio, conforto e coragem 

• acolhida e distribuição de produtos de primeira necessidade no centro para os sem-abrigo em 
Ibiporã -Brasil 

• criação e inauguração de um conservatório para crianças vulneráveis, permitindo-lhes ter acesso 
ao estudo de um instrumento musical, Uruguai  

• recolha de alimentos para um centro que oferece lanches gratuitos para crianças em situações de 
vulnerabilidade (Argentina, Rosario); recolha de material escolar para crianças pertencentes a 
algumas comunidades de imigrantes (Argentina, Córdoba) 

• envio de cartas de apoio (da Argentina, Espanha, Peru, Bolívia, Itália, México, Congo, Jordânia, 
Filipinas, Mianmar, Portugal, Uruguai e Brasil) a algumas comunidades necessitadas após a 
erupção do vulcão de La Palma e do tufão nas Filipinas  

• realização de uma marcha internacional pela paz, virtual, criada pela Escola de Dança, Dancelab, 
Itália, com o tema sobre o "respeito". 

• realização de atividades solidárias de encorajamento e apoio enviadas para 4 lares de idosos 
locais, Croácia 

• realização do "plogging" que permite caminhar ou correr, recolhendo resíduos do chão. Numa 
escola em Portugal foram recolhidos 20 sacos de lixo no 
interior do instituto, na cidade e na praia. 

 

 

 

 
 



 

 

Desde 2017 até hoje, mais de 600 adolescentes e jovens foram nomeados Embaixadores da Paz, atuando 

nacional e internacionalmente em diversos campos: social, escolar, universitário, religioso, desportivo e 

artístico. 

Para a sua formação nasceu na Argentina, 

por iniciativa do Coordenador Nacional de 

Living Peace, um curso de formação para 

jovens Embaixadores da Paz de língua 

espanhola e portuguesa, com 65 

participantes de 11 países. Aprofundaram-

se os 10 pontos do Jovem Embaixador da 

Paz, abordados durante o Congresso de 

Formação em Madrid em 2019. O curso foi 

traduzido para o italiano e para o inglês, 

para se poder usar e realizar também em 

outros países.  

 

 

 

➢ Semana Mundo Unido 

O auge do #daretocare - ousar cuidar foi a Semana do 

Mundo Unido. Para esta ocasião, Living Peace e os Jovens 

Embaixadores da Paz da rede realizaram 5 webinars em 6 

idiomas (espanhol, francês, italiano, português, árabe e 

inglês). O tema central de cada encontro foi viver a paz 

cuidando das pessoas. 

 

 

➢ A Arte como um importante veículo de Paz  

Várias propostas de Living Peace têm um valor artístico, 

pois a arte é uma linguagem universal que realça a beleza como expressão da Paz: 

 

•"PeaceGotTalent" festival de talentos para valorizar a Paz. Em 2021 o evento online assumiu uma 

dimensão internacional e inclusiva. Os protagonistas eram jovens artistas de diversas idades, 

adolescentes com deficiências, jovens de várias culturas e religiões, dos 5 continentes, que através da 

música promoveram os valores da paz. 

•"Canto Pela Paz - III Edição", uma iniciativa que nasceu em conjunto com a Associação Canto Pela Paz. 

O concerto online, este ano intitulado "A Paz não é uma Utopia", teve como objetivo reunir jovens de 

diferentes religiões, igrejas, culturas para construir a paz através da música. Participaram 22 grupos de 

16 países. 

• A Exposição Internacional de Mandala da Paz na Argentina, que envolveu cerca de 500 crianças, 

adolescentes e jovens de 48 países do mundo 

• A competição internacional de desenhos intitulada "Desporto e Paz" com exposição das obras 

finalistas, no Japão em Tóquio, que envolveu cerca de 5.300 crianças e adolescentes de 83 países de  

todo o mundo. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Angariação de fundos para a sustentabilidade do projeto  

#Sostienilapace é o nome dado à angariação de fundos 

lançada a toda a rede de Living Peace para contribuir para a 

sustentabilidade do Projeto, uma vez que a coordenação de 

um projeto de tão grande dimensão requer uma gestão 

periódica competente e profissionalismo, que permitam ao 

projeto de se consolidar, crescer, expandir e alcançar outras 

regiões do mundo, para que ali também sejam promovidas 

ações para a construção de uma cultura de paz e relações 

fraternas e solidárias. 

 

 

 

 

 

 

➢ Comunicação 

 

o Este ano, além das 6 línguas em que o Guia Anual do Projeto é apresentado, graças a um membro 

da rede, foi feita a tradução para o árabe, para a alegria dos participantes do Oriente Médio! 

o  A rede é continuamente enriquecida com novas adesões, através das inscrições na plataforma do 

Projeto, e assim as atividades de paz a serem realizadas com os adolescentes bem como os 

encontros internacionais propostos pela coordenação internacional alcançam grupos sempre mais 

numerosos. 

o O site www.livingpeaceinternational.org , traduzido em 5 línguas, é um instrumento importante 

para dar a conhecer o projeto. 

o A página do Facebook permite que se compartilhem notícias e as boas práticas da rede, dando 

visibilidade e importância a cada pequena atividade ou experiência que se realiza.  

http://www.livingpeaceinternational.org/


 

 

o Há 5152 pessoas que seguem a página: https:///www.facebook.com/Living-Peace-International-

317874851740169  

o As últimas notícias do LP também são apresentadas na revista de notícias da AMU, no boletim da 

AMU e na página do Facebook da AMU. 

o Existem atualmente 30 grupos Whatsapp do LP. Cada grupo tem entre 20 e 150 membros. 

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

