
A Fundação Aga Khan é uma agência da Rede Aga Khan para o Desenvolvimento.
www.akdn.org



A Fundação Aga Khan Portugal (AKF) é uma agência da Rede Aga Khan para o Desenvol-
vimento (AKDN) que reúne um conjunto de organizações lucrativas e não lucrativas, as 
quais trabalham para a melhoria das condições e da qualidade de vida das populações 
mais vulneráveis, sobretudo em África e na Ásia, independentemente da sua origem, 
género ou religião. Cada agência executa o seu próprio mandato e todas elas traba-
lham em conjunto dentro da Rede para que as suas diferentes atividades interajam e se  
reforcem mutuamente. As intervenções são desenhadas para acrescentar valor e massa 
crítica ao desenvolvimento económico, social e cultural de cada região, tanto em meios 
rurais, como em áreas urbanas. 

Em Portugal a Fundação trabalha na investigação-ação de áreas como o desenvolvimen-
to da infância, educação, sociedade civil, inclusão económica e seniores. A metodologia 
de trabalho assenta em potenciar redes para o desenvolvimento, implementação, partilha 
e expansão de soluções e modelos inovadores. A Fundação concentra-se em desafios de 
desenvolvimento específicos, através de parcerias intelectuais e financeiras com organi-
zações públicas, privadas e da sociedade civil que partilham os seus objetivos.
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ÁREAS TEMÁTICAS

A Fundação procura incluir princípios de participação e de 
equidade na transformação dos profissionais de educação 
e na melhoria do sistema educativo, tanto para aumentar o 
sucesso escolar como para reduzir o abandono precoce de 
estudantes. O objetivo primordial é melhorar o ambiente, a 
integração e o sucesso educativo de todas as crianças e jo-
vens desde a educação pré-escolar até ao ensino secundá-
rio, bem como promover práticas inclusivas que valorizem a 

O Programa de Educação e Desenvolvimento da Infância 
(ECD) valoriza os primeiros anos de vida e coloca o foco na 
qualidade da aprendizagem de forma a fortalecer e construir 
sistemas/instituições que invistam no desenvolvimento das 
crianças, famílias e profissionais. Procura a sustentabilida-
de da formação de professores e promove o intercâmbio 
de práticas, numa lógica de investigação-ação que valoriza 
a pedagogia em participação. Em 2009, e a convite do Ins-
tituto de Segurança Social, a Fundação assumiu a gestão do 

DESENVOLVIMENTO  DA INFÂNCIA

EDUCAÇÃO

Centro Infantil Olivais Sul, com as valências de creche e jar-
dim-de-infância, o qual se tornou um laboratório vivo para 
partilhar conhecimento, inspirar outros e a partir do qual se 
desenvolvem programas que colocam em prática os princí-
pios enunciados. A Fundação procura assim desenvolver co-
munidades de práticas e trabalhar com outros centros infan-
tis através da formação e do acompanhamento em contexto, 
dando também apoio na implementação in situ.

 CENTRO INFANTIL OLIVAIS SUL 
 SERVIÇOS INTEGRADOS PARA A INFÂNCIA  
 CRECHE FAMILIAR (AMAS) 
 PROGRAMA DE LITERACIA FAMILIAR (CONTO CONTIGO) 
 PROGRAMA DE APOIO À PARENTALIDADE (GERAR.TE) 
 DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL CONTÍNUO

 QUALIDADE EM EDUCAÇÃO
 EDUCAÇÃO JOVEM E ADULTA 
 REDE E SELO INTERCULTURAL DE ESCOLAS 
 PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO ESTÉTICA E ARTÍSTICA

diversidade e o desenvolvimento de relações positivas entre 
todos. Trabalha-se em rede para que as crianças e os jovens 
tenham boas transições educacionais ao longo do percurso 
de aprendizagem, para que se fortaleçam também as tran-
sições da educação para o mercado de trabalho e, sobretu-
do, para que se reconheça a educação e a formação como o 
principal motor para garantir a inclusão social e económica.



Desde 2004, o Programa de Desenvolvimento Comunitário 
Urbano (K’CIDADE) tem implementado, na Região da Grande 
Lisboa, processos de mobilização de pessoas e de organiza-
ções para a construção de sociedades plurais, fortes e segu-
ras, estando atualmente em expansão para o Porto. Ao tra-
balhar em rede com parceiros institucionais e locais, têm-se 
vindo a desenvolver diagnósticos e processos participativos 

SOCIEDADE CIVIL

 FORTALECIMENTO DAS ORGANIZAÇÕES 

 PORTUGUÊS COMO LÍNGUA ADICIONAL 

 INCLUSÃO DE JOVENS 

 DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

 PROJETOS DE INOVAÇÃO COMUNITÁRIA

 REQUALIFICAÇÃO URBANA

 ESPAÇOS DE CO-GESTÃO

que estimulam a convivência, o talento e a energia criativa 
para responder aos desafios globais e às necessidades locais. 
A atuação traduz-se em compromissos de longo-prazo para 
garantir sustentabilidade e qualidade. Em conjunto, procu-
ra-se fortalecer diariamente instrumentos de governança 
local e aumentar tanto a autoconfiança como a resiliência 
das populações, criando oportunidades para todos. 



A Fundação promove a melhoria das condições de vida das 
populações ao contribuir para a integração económica e 
inclusão financeira, investindo nos talentos e no potencial 
das pessoas, independentemente das suas características 
individuais. Em parceria com outras organizações, integra a 
Carta Portuguesa para a Diversidade, a qual encoraja os em-
pregadores a implementar e a desenvolver políticas internas 

INCLUSÃO ECONÓMICA

 REDES DE EMPREGABILIDADE 
 PRÁTICAS INCLUSIVAS 
 CARTA PORTUGUESA E PRÉMIO PARA A DIVERSIDADE

de promoção da diversidade no local de trabalho. Também 
procura fortalecer as condições de empregabilidade em 
rede, melhorando a formação e o job-matching, tal como 
desenvolver as economias locais, ao valorizar a herança cul-
tural na criação de micro-negócios e a melhoria da literacia 
financeira, incluindo o acesso a serviços e apoio comercial.



Tendo em conta que Portugal é o 5º país mais envelhecido 
da Europa, o Programa de Seniores procura melhorar a qua-
lidade de vida dos mais velhos. O objetivo é garantir o bem-
-estar dos seniores, através do fortalecimento de redes de 
cuidados formais e informais, do aumento da sua participa-
ção e representação na sociedade, incluindo em processos 
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de decisão local através de fóruns, e valorizando-os como 
um recurso de conhecimento na comunidade. Atualmente, 
está a desenvolver-se um currículo de âmbito nacional para 
cuidadores formais cujo modelo holístico e participativo 
procura atender às necessidades de seniores e de profissio-
nais prestadores de cuidados.



PARA MAIS INFORMAÇÕES
Fundação Aga Khan Portugal  
Rua de S. Domingos 58, 1200-836 Lisboa 
Tel.: +351 21 394 9110

e-mail: akfportugal@akdn.org
web: www.akdn.org
Facebook: https://www.facebook.com/AKFPortugal/
Fotografias: Fundação Aga Khan, AKDN, Lucas Cuervo 
Moura, Anaya Galibdin, Sofia Sabjaly.

REDE AGA KHAN PARA O DESENVOLVIMENTO

A Rede Aga Khan para o Desenvolvimento (AKDN) trabalha em mais de 30 países por todo 
o mundo e emprega aproximadamente 80.000 pessoas, estando a maioria delas a trabalhar 
em países em desenvolvimento. Anualmente, em colaboração com diferentes parceiros, 
a AKDN proporciona cuidados de saúde de qualidade a 5 milhões de pessoas. De igual forma, 
mais de 2 milhões de alunos beneficiam dos programas anuais de educação, e 40.000  
organizações da sociedade civil, com mais de 1.3 milhões de membros, são fortalecidas.

A AKDN segue uma abordagem participativa que conta com a intervenção ativa dos bene-
ficiários, para a construção de sociedades plurais mais tolerantes e abertas, que compreen-
dam as culturas, os valores e as crenças de todos. Existe sempre uma perspetiva de longo 
prazo para garantir a sustentabilidade do ambiente físico, social, cultural e do investimento 
que potencia.


