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carta da directora

Uma outra felicidade 
para todos é possível

Queridos amigos e amigas, 

Não faz falta que lhes diga que o Haiti nos ocupou a 
mente e o coração destas últimas semanas. Para que 
tenham uma ideia, esta é a emergência mais grave 
que enfrentámos nos nossos 50 anos de história. O 
drama do Haiti foi provocado por um sismo, mas não 
nos enganemos, também é o resultado da pobreza 
extrema, a instabilidade política, a falta de infra-estru-
turas e a indiferença da comunidade internacional em 
relação ao país mais pobre da América. Nós estamos 
ali desde 1994, bem como em muitos outros países 
do Sul, a trabalharmos para reduzir a vulnerabilidade 
das pessoas mais pobres. Quando estão no centro de 
todos os olhares, mas também quando os jornalistas 
já se foram embora.

Seja como for, não nos podemos esquecer do con-
texto de crise económica e financeira em que nos 
encontramos. Por isso, o resumo das actividades 
do exercício de 2008-2009, que apresentamos em 
seguida, tem um sabor agridoce. Para nós, a crise 
representa um duplo desafio: num momento em que 
os países do Sul em que trabalhamos precisam mais 
do que nunca do nosso apoio, a possibilidade de ob-
ter os fundos necessários é a cada vez mais incerta.

Relativamente ao exercício anterior, enfrentámos uma 
diminuição de receitas de 9%, devido, em grande 
parte, à redução conjuntural de fundos públicos e 

privados. Esta situação fez-nos reagir e tomar medi-
das que permitam manter os compromissos assumi-
dos e a qualidade do nosso trabalho. Por isso, para 
além de sermos muito mais exigentes na contenção 
e na redução das despesas, tivemos de reduzir sete 
postos de trabalho e rever o nosso quadro geográfico 
de actuação.

Dá-nos força e esperança comprovar que a solida-
riedade dos nossos sócios e sócias é firme e com-
prometida, inclusive em momentos como este, de 
tentação relativamente à retirada individual. Também 
realizámos avanços importantes nos nossos quatro 
âmbitos de trabalho – que destacamos nas páginas 
seguintes – e que beneficiaram mais de um milhão 
e meio de pessoas.

Creio sinceramente que a crise pode ser uma opor-
tunidade para avançar para uma sociedade mais 
equitativa. Uma sociedade que não esteja baseada 
na acumulação e no egoísmo, mas em construirmos 
juntos, em compartilharmos, na esperança. Uma 
outra felicidade para todos é possível. E é por isso 
que vamos continuar a lutar contra a pobreza e a 
injustiça.

Obrigada!

Ariane Arpa 
Directora-geral da Intermón Oxfam

Creio sinceramente que a crise 
pode ser uma oportunidade 
para avançar para uma 
sociedade mais equitativa

P.D.: O resumo da memória que está nas suas mãos é uma amostra da nossa vontade de informar com austeridade. Para obter 
a informação completa, por favor realizar o download desde o nosso site: www.IntermonOxfam.org/rindiendocuentas
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Promovemos o acesso de homens
e mulheres a umas receitas que 

lhes permitam ter uma alimentação
saudável e uma vida digna.

Trabalhamos para que todas 
as pessoas tenham direito à 

educação, saúde e água potável, 
gratuitas e de qualidade.

Procuramos a protecção
e a assistência das pessoas

afectadas por um desastre natural
ou um conflito; antes, durante

e depois da catástrofe.

Lutamos para as mulheres
terem o controlo das suas próprias

vidas, tanto a nível económico
como político e social.

Construímos um movimento
cidadão global capaz de exigir
justiça, a governos e empresas,

e o livre exercício dos
seus direitos.

Intermón Oxfam somos pessoas que lutamos, com e para as populações 
desfavorecidas e como parte de um vasto movimento global, 
visando erradicar a injustiça e a pobreza, e para conseguir que todos 
os seres humanos possam exercer plenamente os seus direitos 
e desfrutar de uma vida digna.

infografia_PT.pdf   25/2/10   11:57:08



Justiça económica
A crise financeira e económica, 
bem como a mudança climática, 
castigou especialmente as pes-
soas pobres dos países do Sul. 
A FAO adverte que são já 1.000 
milhões as pessoas que passam 
fome no mundo. Para contribuir 
para paliar esta situação, a Inter-
món Oxfam implementa 34 pro-
gramas para conseguir meios de 
vida sustentáveis, mudanças em 
políticas agrícolas e o fortaleci-
mento de organizações campo-
nesas em 20 países. Igualmente, 
colaborámos com 108 grupos 
produtores a quem compramos 
comércio justo e que, graças a 
isso, podem ter uma vida digna. 

Em Espanha, também desenvol-
vemos um intenso trabalho de 
incidência política, apoiado pela 

publicação de 17 relatórios. Des-
tacamos a nossa participação na 
Reunião de Alto Nível sobre Se-
gurança Alimentar (RANSA), ce-
lebrada pela ONU em Madrid em 
Janeiro de 2009, acompanhada 
de actos de rua em 21 cidades 
para exigir mais eficácia e menos 
burocracia contra a fome. Para-
lelamente, pedimos uma redução 
eficaz e equitativa das emissões 
de CO2, ao mesmo tempo que 
exigimos aos agentes da mudan-
ça climática uma transferência 
sistemática de recursos relativa-
mente aos países mais afectados 
(que são os que têm menos re-
cursos) para se poderem adaptar 
ao aquecimento global. 

“Para mim, ser mulher implica 
cuidar o meu território, o meu 
corpo, a minha família. E a 
minha família não é apenas 
o meu esposo e os meus dois 
filhos, mas as 126.000 mulheres 
que fazem parte da Femucarinap, 
com as quais lutamos cada dia 
para defender as nossas terras, 
água e sementes”, assegura de 
forma contundente Lourdes, 
Presidenta desta organização, 
com que trabalhamos no país. 
“As mulheres camponesas temos 
um papel fundamental na 
sociedade: garantir a segurança 
alimentar, uma responsabilidade 
que nos obriga a lutar contra 
os políticos que priorizam os 
biocombustíveis, embora isso 
signifique condenar a pequena 
agricultura à extrema pobreza”, 
explica.

LOurdes Huanca,  
dO Peru

“Uma criança que 
não se alimenta bem 
não pode aprender 
na escola porque 
adormece” 
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Serviços  
sociais básicos
Melhorámos o acesso à educa-
ção de qualidade, à água potá-
vel e a sistemas de saneamento 
de mais de 200.000 pessoas. O 
fornecimento de bens e servi-
ços foi completado com acções 
de sensibilização, mobilização 
social, criação de redes e inci-
dência política. Queremos que 
a comunidade local participe 
activamente em todas as nossas 
intervenções. Porque é o seu di-
reito e porque, ao senti-las como 
próprias, lutarão para que durem 
no tempo. 

Concretamente, desenvolvemos 
programas de educação em 
Angola, Burkina Faso, Moçam-
bique, Sudão e Índia. Construí-
mos equipamentos, compramos 
material didáctico, melhoramos a 

formação de mestres e mestras, 
e sensibilizamos para uma maior 
escolarização das meninas. Em 
Espanha, lideramos a equipa de 
incidência da coligação espanho-
la da Campanha Mundial pela 
Educação, cujas reivindicações 
foram amplamente recolhidas 
pelo Plano Director da Coope-
ração Espanhola (2009-2012). 
Também o Festival de Curtas-
metragens Actua 2009 abordou 
a problemática do acesso à edu-
cação com projecções em 30 
cidades espanholas. Por outro 
lado, implementámos programas 
de água e saneamento no Haiti 
e na Etiópia, onde contribuímos 
para reduzir o tempo dedicado 
pelas mulheres à busca e reco-
lha de água, de 2-5 horas para 
20 minutos.

“Trabalhamos para dar poder 
às pessoas, sejam homens ou 
mulheres”, assegura a responsável 
pelo Centro Polivalente de 
Formação Beoog Yinga. Os 
seus alunos –adolescentes que 
não foram à escola ou que 
a abandonaram – recebem 
educação básica e formação 
profissional que lhes permitirá 
ganhar a vida no futuro.

ZamPaLIgré Kabré  
de burKIna FasO

“Os estudantes 
saem daqui com um 
projecto de vida”
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Um programa é um conjunto de projectos 
que persegue gerar mudanças sustentáveis 
na vida das pessoas para estas poderem 
exercer os seus direitos. Os diferentes 
projectos articulam-se gerando resultados 
superiores à soma individual que cada um 
deles conseguiria por separado.

Também gerimos com impacto regional: na África, 2 programas e 
1 projecto, e na América, 4 programas e 6 projectos.

 áfrIca amérIca áSIa tOtal

JUStIÇa EcONÓmIca
N.º DE PrOJEctOS INDEPENDENtES 15 7 1 23
N.º DE PrOGramaS (PROJECTOS QUE O COMPÕEM) 13 (68) 16 (112) 2 (10) 31 (190)

SErVIÇOS SOcIaIS BáSIcOS
N.º DE PrOJEctOS INDEPENDENtES – 5 – 5
N.º DE PrOGramaS (PROJECTOS QUE O COMPÕEM) 5 (40) – 1 (1) 6 (41)

acÇÃO HUmaNItárIa
N.º DE PrOJEctOS INDEPENDENtES – 1 – 1
N.º DE PrOGramaS (PROJECTOS QUE O COMPÕEM) 19 (36) 11 (19) 2 (4) 32 (59)

DIrEItOS DaS mUlHErES
N.º DE PrOJEctOS INDEPENDENtES 8 1 – 9
N.º DE PrOGramaS (PROJECTOS QUE O COMPÕEM) 3 (14) 6 (27) – 9 (41)

cIDaDaNIa E GOVErNaBIlIDaDE
N.º DE PrOJEctOS INDEPENDENtES 1 8 5 14
N.º DE PrOGramaS (PROJECTOS QUE O COMPÕEM) 5 (14) 11 (51) – 16 (65)

cOmércIO JUStO
N.º DE OrGaNIZaÇÕES 27 45 36 108

tOtal DE PaíSES 17 15 12 44
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Membros da Oxfam Internacional
Intermón Oxfam (Espanha) 1956
Oxfam Alemanha 1995
Oxfam América (EUA) 1970
Oxfam Austrália 1953
Oxfam Bélgica 1963
Oxfam Canadá 1963
Oxfam França - Agir Ici 1988

Escritórios de incidência política da Oxfam Internacional em Washington, Nova 
Iorque, Bruxelas, Genebra e Brasília, e de campanhas no Brasil e na Itália.

Membros observadores: Oxfam Índia e Oxfam Japão.

Organizações relacionadas com a Oxfam Internacional: Ucodep (Itália).

Juntos trabalhamos em mais de 100 países.

Oxfam Grã-Bretanha 1942
Oxfam Hong Kong 1975
Oxfam Irlanda 1998
Oxfam México 1996
Oxfam Novib (Países Baixos) 1956
Oxfam Nova Zelândia 1991
Oxfam Quebeque (Canadá) 1973

A reprodução do mapa corresponde á projecção de Peters.  
Mostra os países em proporção aos seus tamanhos relativos, segundo áreas iguais.



Acção 
humanitária
O panorama internacional é de-
solador: agravam-se os desastres 
ligados à mudança climática; 
continuam os conflitos crónicos 
na Somália, República Democrá-
tica do Congo, Palestina ou Darfur 
(Sudão); e incrementam-se as cri-
ses alimentares. Neste contexto, o 
nosso trabalho na acção humani-
tária cresceu de forma exponen-
cial: respondemos a 5 emergên-
cias, implementamos 2 projectos 
de reabilitação pós-emergência e 
13 de redução de riscos. Em total, 
atendemos 334.319 pessoas  e 
posicionamo-nos como uma ONG 
de referência em temas de água, 
higiene e saneamento. 

Ao mesmo tempo, pressionámos 
políticos espanhóis e Governos 
do Sul para cumprirem com a 

sua responsabilidade de proteger 
os civis apanhados em conflitos. 
Fruto disso, contribuímos para o 
Governo Espanhol incorporar a 
Responsabilidade de Proteger em 
documentos chave da sua políti-
ca exterior e ser aprovada uma 
Proposta Não Legislativa sobre a 
questão.

Igualmente, ajudámos a que a 
voz da população civil dos países 
imersos em conflitos chegue aos 
seus governos e à comunida-
de internacional. Por último, na 
campanha conjunta Armas sob 
controlo, contribuímos para que 
o Tratado Internacional de Comér-
cio de Armas receba o apoio da 
ONU, com o voto de 147 países.

Em Agosto de 2008, foi 
decretada a existência de 
uma epidemia de cólera em 
Cuamba, ao Norte do país. 
As inundações de Março de 
2009 e outros factores, como 
a escassa educação em higiene 
da população, intensificaram 
o risco de contágio. Perante 
esta situação, reabilitámos os 
pontos de distribuição de água 
da zona afectada, construímos 
34 latrinas públicas e mais 
de 500 latrinas familiares e 
distribuímos kits de higiene, 
para além de impulsionar 
diferentes actividades de 
sensibilização. “Lavar as mãos 
com sabão parece uma parvoíce, 
mas pode salvar vidas”, é 
uma das conclusões do curso 
frequentado pela mulher da 
fotografia, uma das 30.000 
pessoas beneficiárias desta 
intervenção. 

aLuna de um  
cursO Para a  
PreVenÇÃO da cÓLera, 
de mOÇambIQue

“Melhorar as 
práticas de higiene, 
salva vidas”
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Direitos das 
mulheres
As três quintas partes das pes-
soas mais pobres do mundo são 
mulheres e meninas. Dois terços 
dos analfabetos são mulheres e 
70% dos menores que não vão à 
escola são meninas. A metade da 
população feminina adulta sofreu 
violência às mãos dos seus pares. 
São informações do Fundo de Po-
pulação da ONU (2008) que nos 
confirmam que não apenas temos 
de continuar a defender os direitos 
das mulheres, mas que a perspec-
tiva de género deve impregnar, de 
forma transversal, todas e cada 
uma das nossas intervenções: 
desde os projectos de desenvolvi-
mento e acção humanitária, pas-
sando pelas nossas campanhas, 
as compras a grupos produtores 
de comércio justo ou a linguagem 
que utilizamos nos nossos textos. 

Aumentámos a nove os países 
em que lutamos, através de pro-
gramas específicos, para as mu-
lheres ganharem controlo sobre 
as suas próprias vidas, os seus 
direitos serem reconhecidos e 
participarem na tomada de de-
cisões. Queremos conseguir mu-
danças em políticas, mas tam-
bém em ideias e crenças. Um 
exemplo ilustrativo: em muitas 
comunidades africanas, tenta-
mos romper com a tradição que 
estabelece que as mulheres não 
podem ser proprietárias da terra. 
Em total, o nosso programa Di-
reitos das Mulheres beneficiaram 
mais de 70.000 pessoas, sendo 
15% homens. 

Vítima de torturas e abusos 
sexuais pelos paramilitares, 
esta jornalista do El Tiempo, um 
dos jornais mais importantes 
do país, viajou para Espanha 
para apoiar a apresentação 
do nosso relatório A violência 
sexual na Colômbia: uma arma 
de guerra. “Tomar a decisão 
de vir despir a alma foi muito 
difícil. As pessoas acham que 
uma agressão sexual é como 
uma bofetada, que ao dia 
seguinte se esquece. Nem é 
assim, temos de conviver com 
isso todos os dias. Eu tenho a 
possibilidade de estar aqui e 
de falar, mas pensem nessas 
mulheres de zonas rurais, 
indígenas, camponesas ou afro-
colombianas, que nem podem 
sair á rua e que são invisíveis. 
Hoje, eu estou a falar por elas, 
pelos milhares de mulheres 
que sofreram abusos e foram 
agredidas na Colômbia, que 
esperam que algum dia se faça 
justiça”.

jInetH bedOya,  
da cOLÔmbIa

“Hoje, estou  
a falar por elas” 
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Cidadania e 
governabilidade
Outro dos nossos objectivos é 
avançar para uma cidadania mais 
activa, Estados mais eficazes e 
empresas mais responsáveis. Na 
Intermón Oxfam, impulsionamos 
um novo modelo de cidadania glo-
bal em que todas as pessoas es-
tejam cientes de pertencer a uma 
comunidade local e global, em 
simultâneo, e se comprometam 
activamente na obtenção de um 
mundo mais justo e sustentável. 

Para contribuir para a construção 
desta cidadania, apoiamos orga-
nizações sociais de 13 países do 
Sul na sua luta por exigirem aos 
seus Governos políticas e leis que 
sejam favoráveis com os excluídos. 
Por outro lado, na Espanha edu-

camos para uma cidadania global 
(já se inscreveram 2.021 centros e 
2.056 docentes, a nível pessoal, no 
nosso programa) e promovemos a 
mobilização social, sobretudo en-
tre os jovens, através do nosso site   
DaleLaVueltaAlMundo.org. Além 
disso, publicámos 62 novos livros 
que convidam à reflexão crítica. 
Finalmente, para conseguir um 
sector privado responsável, em 
Maio voltamos a reclamar à Repsol 
YPF maior transparência e a apli-
cação eficaz da Política de Povos 
Indígenas a que se comprometera. 
Também promovemos uma nova 
Proposta Não Legislativa sobre 
transparência na indústria extrac-
tiva, aprovada recentemente.

“Há que ser optimistas”, 
assegura este jovem activista 
que viajou, juntamente com 
outros 15, para a reunião 
sobre a mudança climática 
de Poznan (Polónia) em finais 
de 2008. “Ali pude constatar 
que somos muitos os que 
gritámos com força, e de forma 
pacífica, que o aquecimento 
global é injusto. Os líderes 
políticos não nos podem 
ignorar”, continua. Como ele, 
a cada dia são mais os jovens 
que colaboram activamente 
e de forma voluntária com a 
Intermón Oxfam, difundindo as 
nossas campanhas e recolhendo 
assinaturas para conseguir umas 
políticas que lutem, de verdade, 
contra a injustiça e a pobreza. 

juan LasaLa,  
de esPanHa

“Não nos  
podemos deixar 
levar pelo desânimo” 
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Quem somos? 241.240 sócios e doadores. 75.360 cola-
boradores nas nossas campanhas. 15.537 participantes em A unir 
Mundos. 66.623 pessoas que compraram os nossos livros. 260.254 
consumidores de comércio justo. 1.895 voluntários que, de forma 
estável, formam a equipa ao lado de 971 pessoas contratadas (455 
na Espanha e 516 nos países do Sul). Mais de 3.786 voluntários que 
contribuem para organizar Um 
Dia para a Esperança e outras 
actividades públicas. 284 orga-
nizações locais do Sul com as 
quais trabalhamos. 108 organi-
zações de comércio justo das 
quais compramos produtos.

CONSELHO DE DIRECÇÃO
Ariane Arpa, Directora-Geral
Anna Sentís, Directora de Planificação, Qualidade e 
Responsabilidade Social
Marta Arias, Directora de Campanhas e Estudos. 
Actualmente, Irene Milleiro
Santi Bolíbar, Director Territorial
Franc Cortada, Director de Cooperação Internacional
Marc Pintor, Diretor de administração, finanças e sistemas 
Pilar Porta, Directora de Comunicação e Marketing
Laura Sáenz, Directora de Recursos Humanos
Rafael Sanchís, Director de Comércio Justo

PATRONATO
Presidente: Josep Miralles
Secretário: Xavier Pérez Farguell
Tesoureiro: Ramon Casals
Vogais: José Antonio Alonso, Bartomeu 
Amat, Esther Colmenarejo, María Luisa 
de la Puente, Cipriano Díaz, Cristina 
Manzanedo, Luis Marteles, Fernando 
Motas, Jorge Rosell, José María Tomás, 
Xavier Torra, Oriol Tuñí

Onde estamos?
Em Espanha…
A 30 de Junho de 2009, contamos com 7 sedes, 42 
comités e 48 lojas de comércio justo, desde onde 
canalizamos a solidariedade dos nossos sócios, 
sócias e colaboradores, bem como a da sociedade 
em geral, para as pessoas mais pobres.  

No resto do mundo…
Temos escritórios em 16 países através dos quais 
mais de cerca o nosso trabalho no terreno.

Mais informações em:

www.IntermonOxfam.org/rindiendocuentas
902 330 331
info@IntermonOxfam.org
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Relatório económico
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RECEITA 
PRIVADA

SÓCIOS E DOADORES

HERANÇAS E 
LEGADOS

VENDAS DE COMÉRCIO 
JUSTO, EDITORIAL E 
RECEITA FINANCEIRA

DOAÇÕES PARA 
EMERGÊNCIAS
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DE FUNDOS
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POR EIXOS ESTRATÉXICOS
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7%
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9%

SERVIÇOS 
SOCIAIS BÁSICOS

DIREITOS DAS 
MULHERES
CIDADANIA E 
GOVERNABILIDADE

JUSTIÇA 
ECONÓMICA

ACÇÃO HUMANITÁRIA

Graças à confiança depositada na Intermón Oxfam, desde o 1 de Julho de 2008 
até ao 30 de Junho de 2009, pudemos gerir mais de 72 milhões de euros. 66% 
das receitas são de origem privada, isto é, doações, heranças e legados, vendas 
e receita financeira; 34%, de origem pública, com especial relevância das 
contribuições de Administrações autonómicas e locais.

Receita
RECEITA PRIVADA  48.056

4	Sócios e Doadores  36.077
4	Doações para Emergências  2.023
4	Vendas de comércio justo, editorial  
 e receita financeira  8.997
4	Heranças e legados  959

RECEITA PÚBLICA  24.267

4	Governo espanhol  6.367
4	União Europeia  5.317
4	Administrações autonómicas  
 e locais  9.702
4	Agências de cooperação  
 internacionais  2.881 

TOTAL RECEITA  72.323

Gastos
PROGRAMAS DE ACÇÃO  62.188 

4Cooperação internacional  44.536
Projectos de desenvolvimento  23.432

Acção humanitária  11.555

Gestão técnica, acompanhamento de  
terreno e avaliação  9.549

4Campanhas de sensibilização  
 e educação  8.625
4Comércio justo e editorial  9.027

ADMINISTRAÇÃO E CAPTAÇÃO  
DE FUNDOS  10.213

TOTAL GASTOS  72.401

Resultado -79
(em milhares de euros)


