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justiça



carta da directora

Respondendo 
com qualidade ao 
contexto de crise

Queridos amigos e amigas, 

Entregamos um breve resumo das actividades 
realizadas durante o exercício 2007-2008 por 
todos os que formamos a Intermón Oxfam, 
caso como leitor, com a sua colaboração tam-
bém ajuda a tornar possível estas mudanças 
tão importantes. Este ano foi um ano difícil de-
vido ao contexto de crise actual que alcançou 
primeiro, através da escandalosa subida dos 
preços dos alimentos, aos mais vulneráveis, 
às populações mais pobres dos países que 
perderam a segurança alimentar por causa 
de políticas erróneas dos seus governos e das 
instituições financeiras internacionais.

Frente a esta dura realidade, continuamos e 
continuaremos a insistir num modelo de co-
operação integral que procura responder ao 
problema da pobreza desde todos os pontos. 
Pois a pobreza é um problema económico, 
mas também político e social, cujas raízes 
estão na vulneração dos direitos básicos de 
mulheres e homens, desde os mais elemen-
tares –como o direito à vida e à protecção e 

assistência ante qualquer catástrofe ou confli-
to– até os direitos à educação, acesso à pro-
priedade,  equidade de género, participação 
social e política…

Este enfoque de direitos dirige o nosso modelo 
de trabalho e o plano estratégico 2007-2017 
cujos primeiros avanços nos seus cinco eixos 
básicos –justiça económica, serviços sociais 
básicos, acção humanitária, direitos das mul-
heres, e cidadania e governabilidade– resu-
mimos aqui. Ao conseguido nas mudanças e 
melhoras concretas na vida das populações 
beneficiárias do nosso trabalho, devemos so-
mar o conseguido nas metas internas de mel-
hora da qualidade e a transparência da nossa 
gestão, que significou um enorme esforço pa-
ra a equipa da Intermón Oxfam à qual quero 
agradecer. Também quero agradecer a todos 
os nossos colaboradores –pessoas, empresas, 
instituições públicas– pelo apoio contínuo e 
entusiasta. Juntos continuaremos a combater 
a injustiça e a pobreza.

Obrigada!

Ariane Arpa 
Directora Geral da Intermón Oxfam

Frente a esta dura realidade, 
continuamos a insistir  
num modelo de cooperação 
integral que procura 
responder ao problema  
da pobreza

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 nossa web: www.IntermonOxfam.org/rindiendocuentasFo
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Quem somos? 
243.570 sócios e doadores. 81.850 colaboradores nas 
nossas campanhas. 15.694 participantes em A unir 
Mundos. 2.947 pessoas que compraram os nossos 
livros. 274.010 consumidores de comércio justo. 1.829 
voluntários que, de forma estável, formam a equipa 
ao lado de 807 pessoas contratadas (483 na Espanha 
e 324 nos países do Sul). Mais de 3.464 voluntários 
que contribuem a organizar Um Dia para a Esperança 
e outras actividades públicas. 104 organizações locais 
do Sul com as quais trabalhamos. 113 organizações de 
comércio justo das quais compramos produtos…

A EQUIpA DA 
InTERMón 
OxFAM 
Junho 2008

COnSELHO DE 
DIRECÇÃO

Ariane Arpa, directora 
geral
Anna Sentís, adjunta à 
directora geral
Marta Arias, directora de 
Campanhas e Estudos
Santi Bolíbar, director 
Territorial
Fran Equiza, director de 
Cooperação Internacional. 
Actualmente, Franc Cortada
Pilar Porta, directora de 
Comunicação e Marketing
Laura Sáenz, directora 
de Recursos Humanos e 
Gestão Interna
Rafael Sanchís, director 
de Comércio Justo

pATROnATO

Presidente: Josep Miralles
Secretário: Xavier Pérez 
Farguell
Tesoureiro: Jorge Rosell
Vogais: Bartomeu Amat, 
Ramon Casals, Esther 
Colmenarejo, María Luisa 
de la Puente, Lluís Magriñà, 
Luis Marteles, Fernando 
Motas, José María Tomás, 
Oriol Tunyí e Yolanda 
Yustas.

Durante o exercício 2007 - 2008, 
abandonaram o Patronato, por 
finalização do seu mandato, os 
vogais Lluís Magriñà e Yolanda 
Yustas. Posteriormente, foram 
incorporados a este órgão José 
Antonio Alonso, Cipriano Díaz, 
Cristina Manzanedo e Xavier 
Torra; Ramon Casals assumiu o 
cargo de tesoureiro e Jorge Rosell 
passou a ser vogal.

70%

18%

12%

Pessoal contratado  
em Espanha

Pessoal contratado  
nos Países do Sul

Voluntariado

pessoas que unidas exigimos justiça.



na Guatemala…
Conseguimos melhorar a capacidade de 
produção de 2.191 pequenos produtores de 
grãos básicos, hortaliças e frutas. É o caso de 
pedro García que agora possui uma estufa que 
lhe permite diversificar o seu cutivo e vender o 
que sobra no mercado. “Com o dinheiro extra 
compramos açúcar, feijão e comida para as 
crianças”, afirma.

Defendemos a 
justiça económica

Desde a Intermón Oxfam, implementamos 
30 programas de cooperação, a maioria dos 
quais estão destinados a garantir meios de 
vida sustentáveis às famílias dos camponêses 
mais pobres. Ao mesmo tempo, reivindica-
mos políticas agrícolas e comerciais que os 
considere. Nesta linha, uma parte importante 
do nosso trabalho de pressão e mobilização 
foi centralizado no acompanhamento dos 
acordos de associação económica (EPA, 
pelas suas siglas em inglês) que a União 
Europeia deve realizar com os países ACP 
(África, Caraíbas, Pacífico), entre os quais 
estão alguns dos mais pobres do mundo. 
Exigimos ao Governo espanhol que incentive 
acordos favoráveis ao desenvolvimento, com 

propostas apresentadas em dois relatórios e a 
entrega de 600.000 assinaturas, muitas das 
quais foram conseguidas durante a tournées 
de Miguel Bosé, Dover e Shuarma. Também, 
incorporamos nas nossas reivindicações a 
luta contra a mudança climática que afecta 
principalmente, os países pobres. 

De forma paralela, aumentamos as compras 
realizadas aos camponêses e artesãos do Sul 
com o objectivo de facilitar o seu acesso ao 
mercado internacional em condições justas 
e igualitárias. No total, realizamos compras 
por um valor de 4,3 milhões de euros a 113 
grupos produtores da África, América Latina 
e Ásia.

Mais mulheres e homens, 
no campo e na cidade, exer-
cem o direito a ter meios 
de vida seguros e susten-
táveis, resultado também 
duma divisão mais justa da 
riqueza.O
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Exigimos serviços sociais 
básicos de qualidade

Em Mozambique…
no nosso trabalho de formação do professorado 
nas províncias de niassa e Cabo Delgado, ao norte 
do país, conseguimos que aumente o número de 
professoras que querem melhorar o seu nível de 
estudos. Uma delas declarou: “no começo, eramos 
criticadas, mas demonstramos que somos capazes 
de ser algo mais que esposas, filhas ou mães 
subordinadas”.

Promovemos sete programas destinados a melhorar o acesso 
e a qualidade da água potável, higiene e educação básica da 
população mais pobre, sempre exigindo o envolvimento do 
Estado como garantia do direito a serviços sociais básicos de 
qualidade para todos e todas.

As metas dos Objectivos de Desenvolvimento do 
Milénio referentes aos serviços sociais básicos 
foram alcançadas, o qual permitirá às pessoas 
que vivem na pobreza, especialmente mulheres 
e meninas, exercer o seu direito a ter serviços 
acessíveis de educação, abastecimento de água, 
saneamento e saúde. O
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NICARÁGUA

COSTA RICA

EQUADOR

PERÚ

BOLÍVIA  

HONDURAS

COLÔMBIA
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GANA

CHADE
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ÁFRICA DO SUL
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7

11 16
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Onde trabalhamos

  Nº de projectos de DESENVOLViMENTO

  Nº de projectos de ACçãO huMANiTáRiA

  Nº de organizações de COMéRCiO juSTO

  incidência nas políticas e/ou MOBiLizAçãO SOCiAL

 desenvOlvImentO acçãO humanItárIa cOmércIO justO Países

afrIca 153 31 26 18

amérIca 296 19 53 15

asIa 20 5 34 13

tOtal 469 55 113 46

Também realizamos a gestão de projectos de desenvolvimento no âmbito 
regional: 7 na América Central, 3 na América do Sul e 8 na áfrica.

A reprodução do mapa corresponde à projecção de Peters. Mostra os países em 
proporção ao tamanho relativo dos mesmos, de acordo com as áreas iguais.
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Membros da Oxfam internacional
Intermón Oxfam (España) 1956
Oxfam Alemanha 1995
Oxfam América (E.U.A.) 1970
Oxfam Austrália 1953
Oxfam Bélgica 1963
Oxfam Canadá 1963
Oxfam França - Agir Ici 1988

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

Membro observador: Rostros y Voces (México).

Organizações vinculadas (pré-observadoras): Oxfam Japão e Oxfam Trust na Índia.

Juntos combatemos a pobreza e a injustiça.

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



Trabalhamos pelos direitos 
nas crises humanitárias

no Sudão…
O nosso programa alimentar 
e de abastecimento de 
água no Sul do país está a 
beneficiar 60.000 pessoas, 
entre retornados após o 
final da guerra nesta região, 
comunidades de acolhida 
e deslocados pela actual 
violência em Darfur. Yazia 
ngere recebeu sementes e 
ferramentas: “Espero que 
a colheita permita dar de 
comer a toda a minha família 
que cresceu ao abrigar uma 
sobrinha e os seus três filhos, 
que ficaram órfãos”.

Durante este exercício, estivemos presentes 
em 14 emergências para dar uma resposta 
às vítimas de catástrofes como o terremoto 
no Peru e os incêndios no Paraguai (Agosto 
2007), as tempestades tropicais na Repú-
blica Dominicana (final de 2007), as inun-
dações em Moçambique (início de 2008) 
e a guerra em Darfur, que provocou a fuga 
de milhares de sudanêses e sudanêsas aos 
campos de refugiados de Chade. Primeiro, 
procuramos refúgio seguro, alimentos e água 
potável, e promovemos a saúde e a higiene 

das pessoas afectadas. Logo, colaboramos 
para que possam iniciar novamente. Tam-
bém, implementamos 5 projectos destinados 
à prevenção de futuros desastres. 

Além disso, pedimos à comunidade interna-
cional que cumpra com a sua ‘responsabi-
lidade de proteger’ às vítimas de desastres 
naturais e conflitos. Pedimos ao Governo es-
panhol que promova a aplicação do direito 
internacional humanitário em todas as crises 
importantes. 

Nas crises humanitárias, mulheres e 
homens têm garantida a protecção 
e a assistência necessárias, sem 
importar quem são, onde moram ou 
como foram afectados, de forma a 
garantir os seus direitos humanos.
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Durante este exercício desenhamos um 
plano de trabalho para elaborar, no período 
2008 -2009, um diagnóstico que permita 
detectar as nossas necessidades para ser 
uma organização sensível às questões de 
género, de tal forma que, realmente, os di-
reitos das mulheres estejam no centro de 
todas as nossas acções. 

No Brasil, Colômbia, Equador, Guatemala e 
Marrocos, iniciamos cinco programas espe-
cíficos dirigidos a reforçar os direitos políticos 

das mulheres. Também, avançamos na apli-
cação do enfoque de género nos programas 
de Meios de Vida Sustentáveis e de Educação 
de forma que não se limitem a considerar às 
mulheres como meras beneficiárias, mas que 
signifiquem uma mudança nas relações de 
poder dentro e fora das moradas. Em acção 
humanitária, o foco está centralizado em 
observar e denunciar a violência contra as 
mulheres e em incentivar a sua participação 
na resolução de conflitos e nos processos de 
construção da paz.

Incentivar os  
Direitos das Mulheres

na Colômbia…
no contexto de conflito 
armado e de degradação 
sistemática das condições 
de vida dos sectores 
populares, as mulheres da 
Colômbia vivem diversas 
formas de discriminação e 
violência. Através do nosso 
trabalho são beneficiadas 
directamente 965 mulheres e 
350 organizações integrantes 
do movimento feminista e 
pacifista chamado a Rota 
pacífica de Mulheres, através 
do qual são beneficiadas 
entre 8.750 e 9.000 
mulheres em todo o país. 

No ano 2017 um maior número de mulheres dos países onde tra-
balhamos ganham o controlo sobre suas próprias vidas, têm acesso 
e controlam recursos e rendas estáveis e os seus direitos têm maior 
reconhecimento a diferentes níveis (desde o ambiente familiar até os 
âmbitos político e legislativo), através do aumento da capacidade de 
participação e decisões das organizações de mulheres em diferentes 
espaços políticos, sociais e económicos. O
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Promovemos a 
cidadania global
Defendemos os direitos humanos  
e as minorias 
Contribuimos a reforçar a capacidade das 
organizações indígenas da Guatemala e do 
Paraguai para reclamar políticas públicas e 
orçamentos que considerem os seus direitos. 
Na Colômbia e no Brasil colaboramos com 
as organizações de descendentes africanos, 
para conseguir um maior reconhecimento do 
seu problema e capacidade para pressionar 
os governos locais. 

Exigimos a redistribuição  
da riqueza e transparência 
Na maioria dos países da América Latina onde 
trabalhamos, desenvolvemos programas espe-
cíficos dirigidos a reforçar a participação da 
cidadania para pedir políticas públicas redistri-
butivas e uma maior transparência dos gastos 
públicos. Na Bolívia, Chade, Equador e Mau-
ritânia, países ricos em recursos energéticos, 
também trabalhamos com este objectivo, muito 
vinculado à redistribuição da renda derivada da 
indústria extractiva.

Educamos para uma  
cidadania global
Contribuimos na transformação de valores, 
atitudes e comportamentos dos nossos alunos 
com a elaboração de material didáctico para 
o programa Educar para a Cidadania Global, 
no qual foram inscritos 1.935 centros e 1.873 
professores e professoras a título pessoal. 
Com a organização do I Encontro Internacio-
nal e o II Seminário Educar para a cidadania 
global continuamos a promover uma rede de 
professorado activo. 

pedimos a acção responsável  
do sector privado
No passado mês de Maio, participamos da as-
sembleia de accionistas da Repsol YPF graças 
à cessão de acções de investidores espanhóis 
(aproximadamente 81.000) e fundos norte-
americanos. Aproveitamos esta oportunidade 
para pedir publicamente à empresa uma po-
lítica de povos indígenas pública, transparente 
e que possa ser verificada; e para entregar as 
11.000 assinaturas de apoio que conseguimos. 

A intermón Oxfam contribuirá na cons-
trução dum movimento cidadão global com 
capacidade para exigir justiça aos governos 
e ao sector privado, e ao estabelecimento 
dum ambiente privado e público favorável 
para o exercício dos direitos dos cidadãos 
e cidadãs.O
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Era a primeira vez que desde a Intermón Oxfam 
realizavamos ‘activismo na forma de acções’ e 
conseguimos que o presidente da empresa ma-
nifestasse a intenção de cumprir com as nossas 
reivindicações, ainda que até esta data 
não houve qualquer mudança. 

Mobilizamos os jovens
A participação deste colectivo 
aumentou muito, principalmen-
te com o lançamento, no mês 
de Maio de 2008, da web www.
dalelavueltaalmundo.org, desde 
onde propomos actividades (tanto 
virtuais, como presenciais) que, no 
final do exercício, conseguiram mobilizar 
820 jovens. Também, criamos grupos de apoio 
à Intermón Oxfam em 11 universidade.

Fomentamos o consumo responsável
Isto é realizado desde vários pontos. Por um 
lado, incentivamos 129 actividades de sensibi-

lização sobre o comércio justo (111 nos super-
mercados), que contaram com a participação 
de 70.000 pessoas. Por outro lado, oferecemos 
espaços de estudo e propostas para economizar 

energia, realizar turismo sustentável ou 
apostar por empresas responsáveis. 

Apostamos pelo 
conhecimento crítico
O nosso editorial lançou 66 títulos 
durante este exercício. Destaca o 
lançamento duma nova colecção 
dirigida aos adolescentes, Nadhari 

jovem, e a primeira série de livros pa-
ra bebés de 0 a 3 anos. Paralelamente, 

a nossa equipa de investigação realizou 20 
relatórios, os quais poderá realizar o download 
na nossa web. Destaque para Portas ao mar. 
Porque todos deveríamos estar interessados nu-
ma política migratória mais justa e inteligente, 
onde por primeira vez nos posicionamos num 
tema chave como a imigração.

CUENCA

CÁCERES

CÓRDOBA

GRANADA

BAHÍA DE CÁDIZ

MÁLAGA

GANDÍA

CASTELLÓN

SANTIAGO
DE COMPOSTELA

VIGO

GIJÓN

OVIEDO

SANTANDER
SAN SEBASTIÁN

LOGROÑO

MADRID

TOLEDO

SEVILLA

MURCIA

ALICANTEELCHE

PALMA DE MALLORCA
VALENCIA

BILBAO
A CORUÑA

LEÓN

ZARAGOZA

BARCELONA

TARRAGONA
REUS VILANOVA I LA GELTRÚ

LLEIDA

TERRASSA
SABADELL

GIRONA
PAMPLONA

BURGOS

VALLADOLID

SALAMANCA
GUADALAJARA

BADALONA

ANDORRA

VITORIA-GASTEIZ

GETAFE

HUELVA

MATARÓSANT CUGAT

JEREZ DE LA FRONTERA

LAS PALMAS

SEDE

COMITÉ

LOJA DE COMERCIO JUSTO

na Espanha… 
Até o dia 30 de Junho de 
2008, contamos com 7 
sedes, 41 comités e 47 
lojas de comércio justo, 
desde onde canalizamos 
a solidariedade dos 
nossos sócios e 
colaboradores e da 
sociedade espanhola em 
geral, às populações mais 
pobres.
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Relatório económico

Receita
RECEiTA PRiVADA  52.712

4	Sócios e Doadores  36.465
4	Doações para Emergências  1.691
4	Vendas de Comércio Justo, Editorial  
 e Receita financeira  12.198
4	Heranças e Legados  2.358

RECEiTA PÚBLiCA  26.449

4	Governo espanhol  7.721
4	União Europeia  8.539
4	Administrações autonómicas  
 e locais  8.997
4	Agências de cooperação  
 internacionais  1.192 

TOTAL RECEiTA  79.161

Gastos
PROGRAMAS DE ACçãO  69.533 

4Cooperação internacional  51.744
Projectos de desenvolvimento  29.238

Ajuda humanitária de emergência  13.319

Gestão técnica, acompanhamento de  
terreno e avaliação  9.187

4Campanha de sensibilização  
 e educação  7.139
4Comércio justo e editorial  10.650

ADMiNiSTRAçãO E CAPTAçãO  
DE FuNDOS  10.323

TOTAL DE GASTOS  79.856

Resultado -695

No exercício 2007-2008, houve um aumento de 6% 
da renda total, que superou os 79 milhões de euros. 
Este aumento foi muito significativo no capítulo de 
renda pública com 33%, frente a 67% de privados.

67%

33%

70%

3%

23%

4%

RECEITA 
PRIVADA

SÓCIOS E DOADORES

HERANÇAS 
E LEGADOS

VENDAS DE COMÉRCIO 
JUSTO, EDITORIAL E 
RECEITA FINANCEIRA

DOAÇÕES PARA 
EMERGÊNCIAS

5%
34%

29%

32%
RECEITA
PÚBLICA

GOVERNO ESPANHOL

UNIÃO EUROPEIA

ADMINISTRAÇÕES
AUTONÓMICAS 
E LOCAIS

AGÊNCIAS DE 
COOPERAÇÃO 
INTERNACIONAIS

DISTRIBUIÇÃO DE GASTOS
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