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Missão e Estratégia
g
Teoria da Mudança: Acreditamos que o acesso à educação e nutrição, num
ambiente saudável e digno permite aos jovens e crianças moçambicanos
quebrar o ciclo de pobreza
Missão: Promoção da melhoria das condições de vida de crianças
desfavorecidas e suas famílias, em Moçambique

Sobrevivência

Educação

Infra-Estruturas

Condições mínimas
para uma vida
digna

Matriculas,
uniformes livros
uniformes,
livros,
material escolar,

Financiamento de
infra estruturas
comunitárias

Alojamento,
alimentação,
vestuário,, higiene
g
e
saúde

Financiamento de
pré-escolas e
actividades de
tempos livres

Facilitar o acesso à
água e apoio ao
alojamento
j

Apoio a casos de
emergência

Melhorar a
qualidade da
educação

Sustentabilidade
Suportar os
parceiros locais a
serem sustentáveis
nas suas
actividades
Promoção
ç
da
educação
profissional para
permitir a geração
de rendimento
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Área de Actuação
ç

M
Moçambique,
bi
P
Província
í i d
de Gaza
G
(Sul
(S l do
d país)
í )
Taxa de pobreza: 59.7% (média nacional 54.1%)
Prevalência HIV/ SIDA: 27% (média nacional 16%)
Xai-Xai

Chongoene

Conhane/ Chaquelane

Cidade de Xai-Xai tem c.
120,000 habitantes

Missão remota e rural

Distrito de Chokwe tem
c. 60,000 habitantes

Pouco acesso a condições
Cerca de 215 km de Maputo
de subsistência
Fortemente afectada pelas
cheias de 2001

Habitação precária

Cerca de 200 km de
Maputo
Taxa HIV acima da média
provincial

4

História
2004

Um Pequeno
Gesto

Nº Crianças
Apadrinhadas
A
d i h d

2005

Lançamento
do Projecto

50

Constituição
da Associação

Estatuto de
ONGD

88

371

76
•

Carpintaria

Infantário
• Palhota
•

Fundos
obtidos
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•

Centro de
Costura

Moageira
• Furo
• Palhota
•

Projectos

7,500 €

12,255 €

24,130 €

2009E

2008

2007

2006

88,816 €

+100 125
+100-125
crianças
Orfanato
• Acesso água
• ATL
•

100,000€

Quem Somos

Mudanças na Sede I
Presidente da Direcção
Sara Vicente

Vogais da Direcção

Parceiros Locais

Anabela Nina

Por projecto

Patricia Acquaviva

Directora Financeira
Sara Vicente (V)

Contabilista
Carla Matos (V)

Directora de Voluntariado

Directora de
Apadrinhamento

em estudo

Anabela Nina (V)

Assistente Direcção
A Contratar

Equipa
q p Angariação
g
ç
de
Fundos

Estagiário UPG

Inês Portela (V)

Moçambique

Restante equipa
a definir

A definir

Apoio Criativo
Diana Jacinto,
Designer (V)

A serem alterados
em 2009E

•(V) - Colaboração em regime de voluntariado
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Pro Bono
Apoio Website: Empresa Create
Apoio Legal: PLMJ

Quem Somos

Mudanças na Sede II
Angariação de Fundos
• A primeira experiência de equipa

Assistente Administração
•

Todo o trabalho administrativo

• A UPG concorreu ao concurso

de angariação de fundos foi em

tem sido executado pela

INOV/ Mundos, patrocinado pelo

2008

Presidente e pela Directora de

IPAD

Apadrinhamento da UPG em

• Esta equipa foi formada por

regime voluntário

elementos voluntários que
entretanto deixaram de ter o

•

mesmo tempo para dedicar à UPG

padrinhos e projectos paralelos
há uma necessidade de alargar

2-3 voluntários/as adicionais para

os recursos humanos nesta área

apoiarem nesta função,
função alargando
o contacto da UPG com empresas

Contudo, dado o grande
aumento no número de

• Para 2009, a UPG espera recrutar

•

A UPG espera contratar uma

e fundações e apoiando na

assistente administrativa em

organização de eventos

2009 ou, alternativamente,
recrutar mais voluntários/as em
regime mais fixo para garantir
esta função
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Estagiário Local

• Estamos confiantes de nos ser
atribuído um estagiário para
passar 12 meses em Moçambique
• Um membro UPG no local será
essencial para consolidar o
crescimento alcançado e
aprofundar a relação com os
parceiros locais
• A única forma de financiamento
ao alcance da UPG p
para sustentar
este tipo de recurso humano é
obtendo uma comparticipação do
IPAD

Quem Somos

Novos Parceiros Locais
Parceiros Locais UPG
• A UPG acredita que os parceiros locais são as entidades com melhor conhecimento da realidade e mais próximos
dos beneficiários
• Até hoje, a UPG trabalhou com a Irmã Isabel, em Xai-Xai, a Irmã Aparecida, na Missão de Chongoene e a Irmã
Isaura, no Orfanato de Conhane
• Em 2009, a UPG vai alargar a sua actividade a dois novos projectos passando a trabalhar com dois novos parceiros
locais, o Padre Rosendo e a Professora Etelvina

Padre
d Rosendo
d

Professora
f
Etelvina
l i

• Origem Mexicana, residente na Missão de
Chongoene

•

Origem Moçambicana, residente na Aldeia
Marien Ngouabi em Xai-Xai

• Trabalha com as Irmãs Dominicanas e foi-nos
foi nos
recomendado pela Irmã Aparecida

•

Auxiliou a Irmã Isabel na fundação da
Escolinha do André

• Propôs um projecto de Apadrinhamento de 100
crianças (50 famílias) à UPG no final de 2008 –
Projecto Banhine

•

Devido às cheias passou a residir longe da
Escolinha e fundou a sua própria Escolinha
para meninos de rua – Escolinha Flor da
Infância

•

A UPG conheceu este projecto no final de
pretende dar apoio
p
à educação
ç
p
pré2008 e p
escolar e infra-estruturas

• Contratou como ajudantes a Mana Estelina e o
Mano Gabriel, que acompanharão as famílias de
perto e ajudarão
p
j
no trabalho administrativo
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2009

Ainda mais Pequenos Gestos
Crescimento

Consolidação
ç

Apadrinhamento

Financiamento

• 1.3-1.5x número de crianças Apadrinhadas



>150 contactos de futuros padrinhos

• Missão Banhine: 100 crianças novas



Aumento de
d 20-50% de
d donativos
d

• Escolinha André: 20-30 crianças novas (escola em
capacidade)



Intensificação das actividades de relações
públicas

• Meninos de Xai-Xai: 10-20 crianças novas
(absorção de projecto existente)



Primeira organização de eventos



Contactos a Empresas

NOVO

Projectos
• Escolinha Flor da Infância
Financiamento Alimentação e Educação

A UPG
NOVO

NOVO
• Escolinha Chongoene
Financiamento parcial Alimentação e Educação

• Escolinha Flor da Infância
Uma Escola Sem Tecto

Novo website

•

Alterações e alargamento de recursos
humanos

•

Envio de 3-5 voluntárias para Moçambique

•

Consideração da Angariação de um Espaço

NOVO

• Orfanato Um Tecto Uma Vida

NOVO

• Furos de Chongoene

NOVO

• Fundo de Idosos,
Idosos Galinhas Poedeiras e Projecto
Chique de Doer - Costura
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•

UPG

Apadrinhamento
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Apadrinhamento 2009
# Crianças

€/ano

Meninos de
Xai-Xai

40

€175

Orfanato de
Conhane

70

€175

Missão de
Chongoene

100

Banhine

100

Escolinha do
André

200

€165

NOVO

€150

€135

c. 510 crianças

Utilização dos fundos
Apoio na educação (matrículas, uniforme, material e
transporte), alimentação (directamente na família),
vestuário, saúde e pontualmente ao alojamento
(habitam com a família)
Apoio na educação (matrículas, uniforme, material e
transporte), alimentação (refeições diárias),
vestuário, saúde e alojamento (regime de internato)
Apoio na educação (matrículas, uniforme, material e
transporte), alimentação (directamente na família),
vestuário, e pontualmente ao alojamento e saúde
((vivem com famílias))
Apoio na educação (matrículas, uniforme, material e
transporte), alimentação (directamente na família),
vestuário, saúde e pontualmente ao alojamento (vivem
com famílias)
Apoio na educação (corpo docente, material escolar e
pessoal auxiliar), alimentação (2 refeições/dia) e
pontualmente ao vestuário e saúde

11

Meninos de Xai-Xai
O projecto
 Os meninos de Xai-Xai fazem parte do primeiro grupo de
apadrinhamento
 Iniciámos com 17 crianças em 2005 e c. 40 crianças
planeadas para 2009
 A Irmã Isabel é a responsável local
 Os padrinhos têm um papel fundamental no apoio da
alimentação, educação, vestuário e acesso aos cuidados
de saúde

As crianças
 São crianças de zonas remotas e com condições
de vida precárias
 Frequentam a escola pública que está
f
frequentemente
a mais
i de
d uma hora
h
de
d distância
di â i
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Orfanato de Chiaquelane
O projecto
 O Orfanato de Conhane foi o primeiro projecto de
apadrinhamento da Um Pequeno Gesto
 Iniciámos com 33 crianças em 2004 e estão planeadas c.
de 70 crianças em 2009
 O Orfanato foi re
re-locado
locado para a aldeia de Chiaquelane em
2008 e passará a usar essa denominação
 Em 2007 foi construído um Infantário para 20 crianças,
neste momento bem acima da sua capacidade
 A Irmã Isaura e Mana Artemiza são as responsáveis
locais
 Os padrinhos têm um papel fundamental no apoio à
educação, vestuário, alimentação e cuidados de saúde

As crianças
 As crianças são na maioria órfãos de pais
com SIDA.
SIDA Frequentam
F
t
a escola
l pública
úbli e
vivem no orfanato.
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Missão de Chongoene
O projecto
 A missão de Chongoene foi considerada a primeira grande
expansão da UPG, apoiando jovens, crianças e idosos
 Iniciámos esta missão em 2008 com 95 crianças (cerca de 40
famílias) sem alterações previstas para 2009
 A responsável local é a Irmã Aparecida
Aparecida, ajudada pelas Mamãs
Cecília, Vitória e Angelina em cada um dos bairros
 A contribuição dos padrinhos permite distribuir 25kg arroz,
10kg de açúcar, 1l de óleo, 1 kg chá, 1 kg de sal, 10 pacotes de
massa, 10 pacotes de caldo e 5 pedaços de sabão por família
por mês

As crianças
 As crianças
ç vivem com as suas famílias,, no
Bairro Nhampfumine, Cumine ou Santuário
 O número de crianças acompanhadas não
está previsto aumentar, para que seja
garantida a qualidade do acompanhamento
d t crianças
destas
i
14

Banhine
O projecto
 O projecto de Banhine tem previsto o seu início para 2009,
2009 uma expansão da Um Pequeno
Gesto que se situa na zona da Missão de Chongoene
 O padre Rosendo será o responsável local, em colaboração com a Mana Estelina que
acompanhará as crianças no seu dia-a-dia e o Mano Gabriel, que ajudará com a parte
administrativa
d i i t ti
 Este projecto terá um acompanhamento frequente do dia-a-dia, problemas de saúde e
avanço escolar das crianças e distribuições mensais de comida
 A contribuição dos padrinhos permitirá essencialmente acesso à educação e distribuições
mensais de comida directamente nas famílias
As crianças
 As crianças vivem no bairro de Banhine
 Estão a ser seleccionadas as 50 famílias
í
mais necessitadas e serão apadrinhadas duas
crianças por família
 Normalmente, as famílias deverão incluir crianças órfãs de pelo menos um dos pais
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Escolinha do André
O projecto
 A Escolinha do André foi criada à 12 anos pela Irmã Isabel
e foi ajudada pela ONGD Apoiar, até 2008 quando passou
a ser responsabilidade da Um Pequeno Gesto
 A responsável local e directora da Escola, é a Irmã Isabel
 Em 2009 a Um Pequeno Gesto prevê alcançar 200
crianças
 A contribuição dos padrinhos financia 2 refeições por dia,
as aulas diárias e a educação profissional

As crianças
 Algumas
g
crianças
ç vivem com as suas
famílias, ã sua maior parte “meninos de rua”
 Frequentam as aulas diariamente, desde a
pré-escola até à 5ª classe
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Apadrinhamento 2009
Logística

Relação com os Padrinhos
 A UPG quer continuar a aprofundar a relação com os padrinhos
 Para tal, tentaremos obter cada vez mais frequentes actualizações fotográficas e escolares
das crianças
 Adicionalmente, tentaremos instituir uma comunicação adicional, uma “carta de Verão” para
contar sobre acontecimentos da vida dos alunos
Educação
 Em 2009,
2009 a UPG quer dar um passo à frente para apostar na melhoria da educação das
crianças
 A UPG procurará uma forma de monitoria padrão para todos os projectos que nos permita
posteriormente apostar na melhoria dos estudos
Administrativo
 O crescimento do número de crianças exigirá alguns investimentos na parte administrativa
 A UPG planeia desenvolver uma base de dados padrão para todas as crianças que permita
um fácil controlo dos padrinhos e afilhados, pagamentos das anuidades, relatórios familiares
e contactos existentes
 Para a campanha de novos padrinhos a UPG pensa ainda recorrer a trabalho voluntário para
permitir lidar com o esperado aumento do tráfego
17
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Projectos
j
2009
# Beneficiários

Fundos

Objectivos

Sobrevivência
Fundo de Idosos

6*

Necessidades básicas e
ajuda de emergência

€800

Infra-Estruturas
Orfanato
Chiaquelane
Educação
Pré-Escolinha Sra.
Etelvina

100-150 crianças

60-80 crianças

Pré-Escolinha Sra.
Etelvina

60-80 crianças

Pré-Escolinha
Chongoene

60 crianças

Geração Rendimento
Centro Ed.
Ed Prof.
Prof
Chaquelane
Galinhas Poedeiras

>250.000€

c. 10.000€

✓

Alojamento e Educação

✓

Infra-Estruturas para
Educação

c. €5.000

Financiamento Educação
Pré-Escolar**

c. €8.000

Financiamento Educação
Pré-Escolar**

100 crianças e
comunidade

em estudo

3 famílias*

em estudo

Educação TécnicoProfissional e Geração
Rendimento
Sustentabilidade das
famílias

€273 800
€273.800
* Poderá ser expandido a mais idosos
** Projectos multi-anuais

✓

Urgente
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Apoio à Sobrevivência
Fundo de Idosos

Local:
Bairro de
d S
Santuário,
á
Missão
ã de
d Chongoene
Ch
Objectivos:
Permitir condições mínimas de subsistência e dignidade a um conjunto de idosos,
maioritariamente doentes
Projecto:
Financiar a alimentação mensal bem como a provisão de bens essenciais como
cobertores,
b t
panelas
l e esteiras
t i
a um grupo de
d idosos
id
Grupo Alvo:
6 idosos >60 anos
Parceiro Local:
Irmã Aparecida Marques
Custo Orçamentado:
c. €800 Euros por ano (multi-anual)
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Infra-Estruturas: Alojamento
Um Tecto Uma Vida

Local:
Ch
Chiaquelane,
l
Distrito d
de Ch
Chokwé,
k é Província
í
d
de G
Gaza,
Moçambique
Objectivos:
Melhoria das condições de vida e subsistência e paralela redução da pobreza e melhoria
da saúde a 100 crianças através do acesso imediato a uma habitação condigna.
Garantir o seu acesso à educação e acompanhamento escolar.
Grupo Alvo:
100-150 crianças órfãs dos 6 aos 18 anos
Parceiro Local:
ç )
Irmã Isaura ((Irmãs Vicentinas da Encarnação)
Custo Orçamentado:
>€250.000
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Apoio a Educação

Escolinha Flor da Infância
Local:
Aldeia
ld
Marien Nguambi,
b C
Cidade
d d d
de Xai-Xai, Distrito de
d G
Gaza, Moçambique
b
Objectivos:
Permitir a aprendizagem às crianças em idade pré-escolar, em particular as órfãs e
vulneráveis ou que não têm meios de frequentar o jardim de infância,
infância reduzindo assim
a marginalidade e dando-lhes uma ocupação
Grupo Alvo:
60-80
60
80 crianças dos 3 aos 6 anos
Parceiro Local:
Professora Etelvina Pacheco
Custo Orçamentado:
€10.000
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Financiamento Educação Pré-Escolar
Esc Flor da Infância e Esc
Esc.
Esc. Chongoene
Local:
Aldeia Marien Nguambi e Missão de Chongoene
Objectivos:
Permitir a aprendizagem às crianças em idade pré-escolar, em particular as órfãs e
vulneráveis ou que não têm meios de frequentar o jardim de infância, reduzindo assim
a marginalidade e dando-lhes uma ocupação
Projecto:
Apadrinhe uma Escola: refeição diária e materiais necessários à educação
Grupo Alvo:
Duas escolas com 60-80 crianças dos 3 aos 6 anos
Parceiro Local:
Professora Etelvina Pacheco e Irmã Aparecida
Custo Orçamentado:
c. €5.000 Euros por ano e
c. €8.000 por ano Euros (multi-anual)
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Orçamento 2009E
Apadrinhamento
Apadrinhamento
Criancas
Escolinha Andre
Meninos Xai Xai
Orfanato de Chiaquelane
Missao Chongoene
Banhine
Total Apadrinhamento

200
40
70
100
100
510

Anuidade
€
135
€
175
€
175
€
165
€
150

Total
€
€
€
€
€
€

27,000
7,000
12,250
16,500
15,000
77,750

Admin
€
(810)
€
(210)
€
(368)
€
(495)
€
(450)
€ (2,333)

Directo
€
26,190
€
6,790
€
11,883
€
16,005
€
14,550
€
75,418

Apadrinhamento 2009
Banhine
19%

Escolinha
Andre
35%

Missao de
Chongoene
21%
Orfanato
Chiaquelane
16%

Meninos XaiXai
9%
25

Evolução Apadrinhamento
Fundos

Fundos Apadrinhamento: €77
€77.750
750
100.000
Crescimento: 37%

80.000
60.000
40.000
20 000
20.000
0
2005
Escolinha do Andre
Missao de Chongoene

2006

2007

Meninos de Xai-Xai
Banhine

2008

2009

Orfanato de Chiaquelane
Extra
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Orçamento 2009E
Projectos
Projectos
Subsistencia: Fundo Idosos

Idosos

Anuidade Total Est.
Admin
Directo
6 €
133 €
800 €
(20) €
780
6
€
800 €
(24) €
776

Chongoene
Total Subsistencia
Infra-Estruturas

Criancas
Orfanato Conhane
Pre‐Escolinha Sra Etelvina

Total Est.
€ 250,000
€
10,000
€ 260,000

Admin
€ (6,250)
€
(250)
€ (7,800)

Directo
€ 243,750
€
9,750
€ 252,200

Unitario
Total Est.
70 €
71 €
5,000
60 €
133 €
8,000
130
€
13,000

Admin
€
(125)
€
(200)
€
(325)

Directo
€
4,875
€
7,800
€
12,675

125
70
195

Total Infra-Estruturas

Anuidade

Educacao: Apadrinhe Uma Escola

Criancas
Pre‐Escolinha Sra Etelvina
Pre‐Escolinha Chongoene
Total Educação
Total Projectos

€

273,800
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Orçamento 2009E
Projectos = €273.800
€273 800

Infra-Estuturas
Infra
Estuturas
Alojamento
91,3%

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0
2005

2006

Ed. Técnica e Profissional

2007

Infra-Estuturas

2008

Educação

2009

Subsistencia
0,3%

Educação
8,4%

Subsistência
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Financiamento 2009

Act.
Sustentáveis
Fundações/
Outras
Organizações
Campanhas
Eventos

Empresas
Famílias
Individuais

Produtos Actividades
Geradoras Rendimento

Concurso a fundações e
institutos públicos
Campanhas Especiais:
Aniversário e Natal

Organização/ Participação
em 2/3 eventos
Aposta na comunicação às
empresas
Manutenção
M
t
ã da
d Base
B
Familiar
Alargamento donativos
individuais e base
padrinhos
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Um Pequeno Gesto Uma Grande Ajuda
Contactos
+351 91 887 8020
geral@umpequenogesto org
geral@umpequenogesto.org
www.umpequenogesto.org
Donativos
NIB: 0033 0000 453 400 42447 05
Paypal: geral@umpequenogesto.org
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