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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

Onde actuamos?

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

História
2004

Um Pequeno
Gesto

Nº Crianças
Apadrinhadas
A
d i h d

2005

Constituição
da Associação

Lançamento
do Projecto

50

76
•

Carpintaria

Estatuto de
ONGD

88
Infantário
• Palhota
•

372
•

Centro de
Costura

Moageira
• Furo
• Palhota
•

Projectos

Fundos
obtidos

2008

2007

2006

7,500 €

12,255 €

24,130 €

88,816 €*

Quem Somos - Sede
Q
Presidente da Direcção
Sara Vicente

Vogais da Direcção

Parceiros Locais

Anabela Nina

Por projecto

Patricia Acquaviva

Directora Financeira
Sara Vicente (V)

Directora de Voluntariado

Directora de
Apadrinhamento

em estudo

Anabela Nina (V)

Equipa Angariação de
F d
Fundos

Representante UPG

Inês Portela (V)

Moçambique

Isabel Cancela Abreu (V)

João Amado (T)

Pilar Amado (V)

Contabilista

Assistente Direcção

Apoio Criativo

Carla Matos (V)

A Contratar

Diana Jacinto, Designer (V)

•(V) - Colaboração em regime de voluntariado
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•** (T) Temporário

Pro Bono
Apoio Website: Empresa Create
Apoio Legal: PLMJ

Quem Somos – Parceiros Locais
Q
Parceiros Locais
• A UPG acredita que os parceiros locais são as entidades com melhor conhecimento da realidade e mais próximos
dos beneficiários
• Parceiros têm incentivos mais alinhados com a UPG: Espírito de Missão
• Parceiros geralmente já têm um projecto em mão e a UPG ajuda-os a crescer ou a ajudar melhor

Irmã Aparecida
p
• Origem Brasileira, viveu 7 anos
em Angola
• Está em Moçambique desde
2004
• Começou na administração da
Escolinha do André em 2004
• Projectos: Missão de
Ch
Chongoene,
Escolinha
E
li h de
d
Chongoene, Palhotas

Irmã Isabel

Irmã Isaura

•

Desde sempre com a UPG

• Origem Moçambicana

•

Origem Moçambicana, viveu
20 anos em Portugal

•

Começou a ensinar “debaixo
de uma árvore” Nosso ponto
de contacto mais forte e a
nossa parceira mais activa

• Fundadora do Orfanato e da
congregação religiosa a que
pertence:
t
Vi
Vicentinas
ti

•

Projectos:
P
j t
E
Escolinha
li h d
do
André, Meninos de Xai-Xai,
Centro de Mangunze

• Trata das crianças, da lavoura,
da formação das irmãs e de
diversos assuntos da
comunidade local
• Irmã Artemisa é o seu braço
direito
• Projectos: Orfanato de
Chiaquelane

7

2008: Um Ano de Crescimento…


Apadrinhamento: Quadriplicámos o número de crianças Apadrinhadas em 2007
para 372 afilhados





Novo projecto: Missão de Chongoene com 95 crianças



Expansão: Orfanato de Conhane agora com 70 crianças



Incorporação da Escolinha do André na UPG: 178 crianças

Projectos: promovemos a melhoria de infra-estruturas e a capacitação local


Novo projecto : Centro de Corte e Costura de Mangunze



Novo projecto: Furo do Francisco



Novo projecto: Palhota JOTEM



Novo projecto: Fundo de Idosos



Novo projecto: Galinhas Poedeiras das Famílias de Chongoene



Conclusão de Projecto: Moageira de Xai-Xai



Conclusão de Projecto:
j
Infantário Ludovina Vicente

… e de consolidação
ç


Financiamento: aumentámos a capacidade de angariação de fundos através da
constituição de uma pequena equipa voluntária e actividades de relações públicas


Captámos mais de 100 padrinhos novos e criámos uma lista de espera de
mais de 100 potenciais padrinhos



Aumentámos em 280% o montante de fundos recolhidos de donativos
individuais, para €34.000



A UPG foi convidada na TVI,
TVI RDP Internacional,
Internacional Antena 1,
1 RDP África,
África
Agência Lusa, Jornal Destak, Jornal de Leiria e Revista Palmo e Meio



A UPG foi escolhida como caridade de eleição da Academia do Bacalhau de
Maputo e do TST: Startracker Moçambique



UPG: Grandes passos para expansão e consolidação de actividades


A UPG foi reconhecida com Organização Não Governamental para o
Desenvolvimento pelo IPAD em 11 Março de 2008



A UPG enviou a sua primeira voluntária para a Escolinha do André



A UPG teve o seu primeiro coordenador local em Moçambique por 3 meses

Apadrinhamento
pad
a e o 2008
008

Sumário Apadrinhamento
p
2008

Orfanato de
Conhane

Meninos de XaiXai

Missão de
g
Chongoene

Escolinha do
André

# Crianças

€/ ano

68

€175

31

€175

Apoio à educação, à alimentação,
ao vestuário e à saúde. Apoio
pontual ao Alojamento

€150

Apoio à educação, à alimentação,
ao vestuário e à saúde. Apoio
pontual ao Alojamento

€130

Apoio à educação, à alimentação
(pequeno-almoço e almoço)
Apoio pontual ao vestuário e à
saúde

95

178

Objectivos
Apoio à educação, à alimentação,
ao vestuário e à saúde.
Alojamento

372
11

Gastos Apadrinhamento
p
Distribuição de Fundos

Educação Prof / Ger.
Rendimento
0,9%

Diversos
7,6%
Alimentação
48,0%

Vestuário
0,1%
Transporte
5,9%
Comunicacoes
1,9%
Higiene/ Saúde
2,3%
Alojamento
6,7%

Escola / Educacao
26,6%

Total Fundos p/ Apadrinhamento
€59.039
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Evolução Apadrinhamento I
• O número de crianças apadrinhadas pela Um Pequeno Gesto está a crescer
• Em 2005 contávamos apenas com 50 crianças,
crianças e em 3 anos apadrinhámos mais de

370 crianças

Orfanato
O
f
Conhane

Ci i
Crianças
Crianças
C
Xai-Xai
Xai-Xai

E li lihh
Escolinha
Escolinha
E
doAndré
André
do

Mi ã
Missão
Chongoene

Jan 06

33
45

17
31

-

-

50
76

Jan 07

57

31

-

-

88

Jan 08

68

31

178

95

372

Jan 09E

70

35

200
00

100
00

100
00

505

Jan 10E

75

40

200

100

300

715*

Jan 05

* Estimado, incluindo novo projecto

N
Novos
Projectos

Total

Evolução
ç
Apadrinhamento
p
II
Total Gastos Apadrinhamento
70.000 €
60.000 €
50 000 €
50.000
40.000 €
30.000 €
20.000 €
10.000 €
‐ €

2005
Meninos Xai‐Xai

2006
Orfanato de Conhane

*TECA = Taxa Equivalente Crescimento Anual

2007
Escolinha do André

Missão de Chongoene

2008
Extra

Evolução
ç
Apadrinhamento
p
III
Evolução 2008
• O ano de 2008 foi um ano que pôs à prova as capacidades da UPG de gerir vários projectos em localidades
diferentes e um número muito maior de crianças
• Esta tarefa revelou-se difícil mas consideramos ter sido maioritariamente bem sucedida
• Os comentários recebidos e problemas levantados estão a ser analisados e soluções estão a ser
encontradas, passando pela decisão da criação de uma nova base de dados e o envolvimento de mais
pessoas ao nível da administração

Escolinha do André
• A transferência dos padrinhos da Escolinha do
André(1) decorreu sem incidentes

Missão de Chongoene
g
•

• Registaram-se algumas desistências de
Padrinhos por falta de informação em
relação à “passagem” de testemunho

•

• Registaram-se atrasos nos pagamentos
pelo mesmo motivo
• R
Registaram-se
i t
atrasos
t
na entrega
t
da
d
informação aos padrinhos em relação à
época habitual de distribuição das fichas
devido a diferenças de datas na gestão da
informação ao nível da Escolinha do André

1. De acordo com descrição nó anexo I

O novo projecto de Chongoene foi um sucesso,
com alguns contratempos

•

A UPG revelou-se preparada para o
crescimento com a Irmã Aparecida a
poder fazer uso dos documentos e
formas de gestão da logística dos
projectos já existentes

A tecnologia prejudicou fortemente a relação
com os padrinhos já que a falta de internet em
Chongoene dificultou a promoção da relação
padrinho e afilhado
•

Esperam-se desistências em 2009 devido
a descontentamento com o ponto
anterior

Impacto
p
Apadrinhamento
p
I
Sobrevivência

Educação

Infra-Estruturas

Sustentabilidade

Escolinha do
André

✓✓

✓✓✓

✓

✓

Meninos de XaiXai

✓✓

✓✓

✓

✓

Missão de
Chongoene

✓✓✓

✓✓✓

✓

-

Orfanato de
Conhane

✓✓

✓✓✓

✓✓

-

✓
✓✓
✓✓✓

Melhorias limitadas
Melhorias semelhantes ao ano anterior
Melhorias superiores ao ano anterior

Impacto
p
Apadrinhamento
p
II


Mais do que actividades concretizadas, a UPG procura continuamente analisar impacto




Ainda que a UPG não disponha de momento de mecanismos permanentes de
assessoria de impacto, há uma avaliação qualitativa permanente

A Escolinha do André continuou o seu progresso estável com o maior desenvolvimento
para as crianças a ser a criação do Projecto Chique de Doer


Este projecto permitiu aos elementos do sexo feminino não só o desenvolvimento
das suas capacidades de costura (Educação Profissional) mas também a
compreensão do conceito de geração de rendimento pela contribuição monetárioa
que este produto pode originar



Os Meninos de Xai-Xai mantiveram o seu progresso estável com a maior parte das
crianças a registar melhorias significativas ao nível da educação



g
deu os seus p
primeiros p
passos no Apadrinhamento.
p
As crianças
ç
A Missão de Chongoene
têm ainda receio de visitas mas é já visível nalgumas as melhorias em termos de
nutrição



O Orfanato de Conhane manifestou um progresso lento em termos de higiene e saúde
mas progressos significativos
i ifi ti
no desenvolvimento
d
l i
t psico-social
i
i l das
d crianças,
i
em parte
t
graças a um aumento do número de visitas ligadas à UPG ao Orfanato que se dedicam
exclusivamente a brincadeiras e actividades de tempos livres com as crianças



p
desenvolver e fortificar a monitoria de medidas de impacto
p
Em 2009,, a UPG procurará
procurando avaliar nível de higiene, nutrição, taxas de doença e acompanhamento
médico, desenvolvimento psico-social, frequência escolar, aproveitamento escolar, entre
outros

Apadrinhamento UPG

Projectos
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Sumário Projectos 2008
#
S b i tè i
Subsistència
Fundo de Idosos

6 idosos



Criar condições mínimas de
subsistència, alimentação e bemestar

€3.000 conclusão
€1.754 painéis
€4.000 mobiliário



Criar condições mínimas de
alojamento e sobrevivência para
20 crianças dos 0 aos 6 anos

€ 373

I f
Infra-Estruturas
E
Berçário Ludovina
Vicente

24 crianças

Objectivo

Recursos Prev.

Furo Francisco

Comunidade de
+500 pessoas

€8.254



Fornecimento Água população
e infantário

Palhota JOTEM

1 família de 6

€1.000



Alojamento para família com
palhota em condições
miseráveis

Geração Rendimento
Moageira

Comunidade de
+100 famílias

€300 inst. eléctrica

Centro Corte e
Costura Mangunze

c. 30 mulheres

€6.500

Geração de Rendimento na
zona de Xai-Xai
 Geração
ç
de Rendimento na
zona rural de Mangunze

€250



Galinhas Poedeiras

6 famílias



Geração de Rendimento e
melhoria da nutrição de
famílias de Chongoene

Gastos Projectos
j
2008
Distribuição dos Fundos
Apoio a Educacao
0,2%

A i aS
Apoio
Subsistencia
b i t
i
1,5%

Educação Profissional - Costura
25,8%

Infra-Estruturas: Alojamento
38,7%

Geração Rendimento - Outros
1,2%

Infra-Estruturas: Água
32,7%

Total
ota Fundos
u dos p/ Projectos
ojectos
€25,226
21

Evolução
ç
Projectos
j
2008 I

Evolução
ç
Projectos
j
2008 II


Em 2008 , a Um Pequeno Gesto alargou a sua actuação a novas áreas de
intervenção nomeadamente Geração de Rendimento e Subsistência
intervenção,



A construção/ desenvolvimento de infra-estruturas continuou a representar
grande parte da nossa actividade: c. 38% dos fundos aplicados



A par da área de educação profissional,
profissional que procura estimular a potencial criação
de rendimento futuro, a UPG estendeu a sua actividade ao apoio à criação de
rendimento presente



Finalmente, a UPG criou um fundo de apoio à subsistência em famílias ou
populações não abrangidas pelo Apadrinhamento: Fundo de Idosos
 Esta ajuda é dada em casos pontuais e de acordo com os pedidos dos parceiros
locais
 Esta área não é a de maior foco da UPG e não pretende ser significativamente
alargada no futuro



j
cresceu em q
quase 80% o q
que
O montante de fundos UPG dedicados a Projectos
se reflectiu num grande aumento das necessidades de angariação de fundos fora
da nossa habitual base de padrinhos

23

Projectos
j
2008
Infra-Estruturas
• No âmbito da criação e promoção de
melhorias ao nível de alojamento a
UPG construiu uma palhota familiar
para duas crianças Apadrinhadas na
Missão de Chongoene
• Esta acção demonstra a nossa
relação próxima dos parceiros locais
e o nosso foco na melhoria
sustentada do ambiente da criança
Apadrinhada
• Foi concluído o projecto iniciado em
2007, o Infantário Ludovina
Vicente, agora em pleno
funcionamento
• Extensão dos projectos de infraestruturas de alojamento para acesso
à água com a construção do Furo do
Francisco em Chiaquelane

Educação Profissional
•

A UPG apostou na
sustentabilidade
procurando promover
junto das famílias
actividades geradoras de
rendimento adaptadas à
sua realidade, como é o
caso das 3 famílias piloto
que receberam galinhas
poedeiras

•

Adicionalmente, a UPG
apostou na formação
para o desenvolvimento,
estabelecendo
t b l
d um
centro de corte e
costura em Mangunze
no sentido de
desenvolver a região e
permitir dar uma
ocupação e rendimento
às Mamãs

Subsistência
•

Apoio à subsistência em
famílias ou populações
não abrangidas pelo
Apadrinhamento iniciado
pelo Fundo de Idosos
em parceria com a Irmã
Aparecida dando apoio
directo à sobrevivência
de um grupo de 6 idosos
de Chongoene

Projectos
j
2008 II


Alguns projectos programados para 2008 ficaram para concluir por escolha
da Um Pequeno Gesto e dos parceiros locais e outros projectos foram
acrescentados ao plano de actividades



O Projecto da Carpintaria e Centro de Educação Profissional do Orfanato de
Conhane foi eliminado e incorporado no projecto de 2009 da construção do
Orfanato de raiz



O Projecto do Centro de Corte e Costura de Marranguabi foi cancelado
devido a falta de uma comunicação eficaz por parte do parceiro local: a
Câmara Municipal de Xai-Xai



O Projecto da Palhota JOTEM foi acrescentado devido ao relato da condição
de extrema necessidade por parte do parceiro local



O Projecto da Moageira foi concluído como resposta à necessidade imediata
da comunidade local e à falta de fundos para completar o projecto iniciado
em 2006



O Projecto das Galinhas Poedeiras foi criado como forma de melhorar a
alimentação das famílias e permitir alguma geração de rendimento como
pa te do p
parte
projecto
ojecto de Apad
Apadrinhamento
inhamento da Missão de Chongoene
25

Projectos UPG

Outros
Ou
os Desenvolvimentos
ese o
e os

Voluntariado


Em 2008, a Um Pequeno Gesto enviou a sua primeira voluntária para
a Escolinha do André,
André a Teresa DC



A Teresa DC foi acompanhada de outra voluntária, a Benedita SM, que
foi seleccionada externamente pelas Irmãs da Escolinha mas também
seguiu o programa de voluntariado UPG



A reacção local foi muito positiva e as voluntárias iniciaram um novo
projecto muito querido das alunas da Escolinha, o Projecto Chique de
Doer



O Projecto Chique de Doer transforma a costura numa actividade mais
próxima das meninas, que aprenderam a fazer colares de tecido de
cores típicas moçambicanas e vêm agora um produto final para a sua
actividade



Adicionalmente, os colares foram extraordinariamente bem recebidos
em Portugal e funcionam como forma de angariação de fundos, o que
garante a sustentabilidade do projecto



A UPG considera a experiência de voluntariado muito positiva e espera
poder desenvolver este programa em 2009 como forma de apostar na
melhoria
lh i d
da educação
d
ã das
d crianças
i

Angariação
g
ç
de Fundos
Angariação de Fundos 2008
• Em 2008, a Um Pequeno Gesto aumentou em 4x os fundos recolhidos no ano de 2007, o que
reflectiu um alargamento significativo dos esforços de angariação de fundos
• A UPG alargou as suas actividades de relações públicas e promoção junto dos doadores
• P
Para tal,
t l foi
f i criada
i d uma equipa
i voluntária
l tá i d
de angariação
i ã d
de ffundos
d que se d
dedicou
di
à
preparação de eventos e ao estudo de potenciais contactos no sector privado
UPG na Comunicação
ç
Social
• Fevereiro 08: Reportagem sobre a UPG no Jornal de Leiria, capa da Edição
• Março a Junho 08: Participação na revista infantil Palmo e Meio
• Abril 08: Entrevista da Presidente e Directora de Apadrinhamento na RDP África com Maria Celina
• Abril 08: Reportagem sobre a UPG na Antena 1 no programa “Visão Global”
• Maio 08: Entrevista da Presidente UPG na RDPi “Câmara dos Representantes”
• Maio 08: Entrevista da Directora Apadrinhamento na Revista Gingko
• Maio 08: Entrevista da Presidente UPG na TVNet
• Julho 08: Reportagem sobre a UPG na Revista moçambicana Magazine
• Agosto 08: Entrevista da Presidente UPG e da Directora de Apadrinhamento na TVI, no programa
“Você na TVI”

Relatório
e a ó o de Contas
Co as de 2008
008

Fundos Recebidos
Fundos 2007: €24.129
200 € ;
1%

Fundos 2008: €88.816
451 € ;
1%

200 € ;
0%

59 € ; 0%

9.046 € ;
38%

31.858 €
; 36%

14.825 €
; 61%

Apadrinham ento

Donativos

Quotas

Prov. Fin.

56.307 €
; 63%

Apadrinham ento

Donativos

Quotas

Prov. Fin.

31

Fundos de Apadrinhamento
p
Total Fundos Apadrinhamento
60.000 €
50.000 €
40.000 €

TECA*: 96%

30.000 €
20.000 €
10.000 €
‐ €

2005
Meninos Xai‐Xai

2006
Orfanato de Conhane

*TECA = Taxa Equivalente Crescimento Anual

2007
Escolinha do André

Missão de Chongoene
g

2008
Extra

Análise Fundos Apadrinhamento
p

Atrasos= 29%
Avanços = 20%

Atrasos= 16%
Atrasos
Avanços = 3%

Atrasos= 43%
At
Avanços = 28%

Atrasos = 39%
At
Avanços = 0%

Atrasos: Pagamentos depois de 30 Abril 2008
Avanços: Pagamentos antes de 1 Janeiro 2008

Análise Fundos Donativos
Origem Donativos
• Em 2008, a UPG diversificou
significativamente a sua base de doadores
• Recebemos pela primeira vez donativos
provenientes de outras instituições que
colaboram connosco em alguns projectos
• Recebemos pela primeira vez de
empresas com fins
f
de
d utilização
l
ã
específicos
• Mantivemos uma forte presença na
angariação de fundos junto das famílias
de maiores rendimentos
• Realizámos o primeiro evento social de
angariação de fundos
• Realizámos a primeira campanha pontual
de angariação de fundos em épocas de
menor afluência

Origem Donativos
Donativos Individuais
42%

Familias
27%

p
Especiais
p
Campanhas
8%
Eventos
8%
Fundações e Outras Instituições
6%

Empresas
9%

Origem
g
Donativos

Fundações/
Outras
Organizações =
€1.881
Donativos
Campanhas
C
h
= 30 doadores
d d
=
€2.744 Donativos = €91 por
donativo
Eventos = 174 p
participantes
p
= €2.822
Donativos = €16 por participante
1 Empresa = €3.000 Donativos
2 Famílias = €9.000 Donativos

Desejo Aniversário:
Fundadora

Evento/ Festa
Boston EUA
Boston,
1 Palhota
1 Furo Água
1 Palhota
1 Furo Água

141 individuais = €13.929 Donativos = €99 por donativo
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Volume dos Donativos

Gastos Objecto
j
Social I
Gastos Apadrinhamento:
€59.039
Orfanato de
Conhane;
11.985 €

Extra; 1.305
€

Escolinha do
Andre;
29.804 €
Missao de
Chongoene;
00 8€
10.078

Meninos de
Xai‐Xai;
5.867 €
37

Gastos Objecto
j
Social II
Gastos Projectos: €25.226
Ger. Rendimento: Moageira
€ 300
Ger Rendimento: Costura
Ger.
€ 6.500

Subsistência: Fundo de Idosos
€ 373

IE: Acesso Agua
€ 8.254
Educação
€ 46

Alojamento: Infantario Lud.
Vicente
€ 8.754

Alojamento: Palhotas
€ 1.000

38

Outros Gastos
Custos Administrativos e Outros Custos
• Os custos administrativos da UPG subiram significativamente em 2008 para 4.6% dos
fundos recolhidos devido ao crescimento da organização e respectivo investimento
requerido
• O custo local administrativo mais significativo tem a ver com despesas associadas
a recursos humanos locais que incluiu em 2008 ajudas de custo ao primeiro
ajudante local UPG no terreno e despesas transporte
• Adicionalmente
Adicionalmente, a UPG compra esporadicamente algum material de escritório
localmente, para apoio aos parceiros locais
• Na sede, os custos representam apenas 2.0% dos fundos recolhidos:
• A maior componente é relacionada com custos bancários dado o volume e preços
associados às transferências para os vários projectos
• Os custos de comunicação e material de escritório estão directamente relacionados
p
, e envolvem o contacto com os padrinhos,
p
,
com a actividade de Apadrinhamento,
via telefone ou correio
• No âmbito do objecto social, a UPG apoia esporadicamente situações de voluntariado
• Contudo, esta não é uma actividade central da UPG nem é política da UPG
comparticipar dos gastos dos voluntários, excepto em casos excepcionais
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Gastos Administrativos
Custos Administrativos

• A UPG orgulha-se de aplicar nos
seus projectos 95.6 cêntimos por
cada 1€ recebido
• Adicionalmente, apenas 2 cêntimos
por cada 1€ recebido são
consumidos ao nível da Sede
• Os restantes 2.4 cêntimos de
custos administrativos são
investidos localmente

Custos Admin: €3.746
Bancários
19%

Impostos/Ta
xas
1%

Comunicaçã
o
16%
Transporte
1%
Material
Escritório
14%

Rec.
Humanos
Locais
49%

Custos Sede =
2% Fundos Recolhidos
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Resultados 2008(1)
Fontes de Fundos

Aplicacao de Fundos
2005

Apadrinhamento

2006

2007PF(2)

2008

2005

7.500 €

12.165 €

14.825 €

56.307 €

Apadrinhamento

Donatvos

- €

140 €

9 046 €
9.046

31 858 €
31.858

Projectos

- €

Quotas

- €

- €

200 €

200 €

Outras Despesas Locais

- €

24.071 €

88.366

Custos Obj Social

451 €

Custos Administrativos

88.816

Total Custos Anuais

Proveitos Obj. Social

€

Prov. Financeiros
Total Proveitos Anuais €

7.500 €
- €
7.500 €

12.305 €
42 €
12.347 €

59 €
24.129 €

1. Todos os resultados positivos gerados pela UPG são transitados para o ano seguinte
2. 2007 anualizado porque a UPG só iniciou a sua actividade em Agosto de 2007

2006

2007PF (2)

2008

7.491 € 10.802 € 10.000 € 59.039 €
1 000 € 14.109
1.000
14 109 € 25.226
25 226 €
- €

- €

300 €

€ 7.491 € 11.802 € 24.109 € 84.565
62 €

491 €

618 €

3.746 €

€ 7.554 € 12.293 € 24.727 € 88.310

2009
009 e o Futuro
u u o

Apadrinhamento 2009
# Crianças

€/ano

Meninos de
Xai-Xai

40

€175

Orfanato de
Conhane

70

€175

Missão de
Chongoene

100

€165

Banhine

100

€150

Escolinha do
André

200

€135

c. 510 crianças

Utilização dos fundos
Apoio na educação (matrículas, uniforme, material e
transporte), alimentação (apoio mensal/semanal),
vestuário, saúde e pontualmente ao alojamento
(habitam com a família)
Apoio na educação (matrículas, uniforme, material e
transporte), alimentação (incluí todas as refeições),
vestuário, saúde e alojamento (regime de internato)
Apoio na educação (matrículas, uniforme, material e
transporte), alimentação (apoio mensal/semanal),
vestuário, e pontualmente ao alojamento e saúde
((vivem com famílias))
Apoio na educação (matrículas, uniforme, material e
transporte), alimentação (apoio mensal/semanal),
vestuário, saúde e pontualmente ao alojamento (vivem
com famílias)
Apoio na educação (aulas na Escolinha do André),
alimentação (2 refeições/dia) e pontualmente ao
vestuário e saúde

Apadrinhamento
p
2009
Total Gastos Apadrinhamento
90.000 €

Crescimento*: 38%

80.000 €
70 000 €
70.000
60.000 €
50.000 €
40.000 €
30.000 €
20.000 €
10.000 €
‐ €

2005
Meninos Xai‐Xai

2006

Orfanato de Conhane

2007
Escolinha do André

2008

Missão de Chongoene

2009E
NOVO ‐ Banhine

Extra

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

* Poderá ser expandido a mais idosos
** Projectos multi-anuais

✓

Educação TécnicoProfissional e Geração
Rendimento
Sustentabilidade das
famílias

✓

Urgente
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Gastos Projectos
j
2009
Total Gastos Projectos

Crescimento*: 10x

300.000 €
250.000 €
200.000 €
150.000 €
100.000 €
50.000 €
‐ €

2005

2006

Educação Técnica e Profissional

2007
Infra‐Estruturas

2008
Educação

Subsistência

2009E

Financiamento 2009

Act.
Sustentáveis
Fundações/
Outras
Organizações
Campanhas
Eventos

Empresas

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

Famílias

Manutenção
M
t
ã da
d Base
B
Familiar

Individuais

Alargamento donativos
individuais
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Pequenos Gestos

Anexo I – Projectos de
Apadrinhamento
pad
a e o 2008
008

Orfanato de Chiaquelane
O projecto
 O Orfanato de Conhane/ Chiaquelane foi o primeiro
projecto de apadrinhamento da Um Pequeno Gesto
 Iniciado com 33 crianças em 2004, com a perspectiva de
aumentar assim que for conseguida a construção do novo
Orfanato
 O Orfanato inclui actividades de tempos livres
(informática e costura) e explicações para os alunos
(quando há voluntárias)
 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
ç são na maioria órfãos de p
pais com
SIDA. Frequentam a escola pública e vivem no
orfanato.
 Estas crianças estão completamente ao nosso
cuidado e dependem da nossa ajuda para terem
t uma vida
ter
id digna
di
com condições
di õ mínimas
í i
 O orfanato passou a ser a nova casa e família
para as crianças

Meninos de Xai-Xai
O projecto
 Os meninos de Xai-Xai fazem parte do primeiro grupo de
apadrinhamento
 Iniciámos com 17 crianças em 2005
 A Irmã Isabel é a responsável local
 Parte
P te d
das crianças
i n
residem
e idem n
na zona
on de “mato”
“m to” de
Mangunze, onde o acesso à escola, água e serviços de
saúde é difícil
 Outra parte reside na zona de Xai-Xai mas não perto o
suficiente da Escolinha pelo que frequentam outras
escolas e recebem a sua ajuda directamente na família
 Os padrinhos têm um papel fundamental no apoio da
alimentação, educação e do acesso aos cuidados de saúde

As crianças
 São crianças
ç de zonas remotas e com condições
ç
de vida precárias
 Frequentam a escola pública que está
frequentemente a mais de uma hora de distância
 As crianças mais velhas do Mangunze utilizam a
palhota de Xai-Xai para poderem continuar a ir à
escola, considerando que as habitações destas
crianças são muito longe da escola

Escolinha do André
O projecto
 A Escolinha do André foi criada à 11 anos pela Irmã Isabel
e foi ajudada pela ONGD Apoiar, até 2008 quando passou
a ser responsabilidade da Um Pequeno Gesto
 As aulas da Escolinha do André começaram “debaixo de
uma àrvore” e apenas
p
em 1999 foram criadas instalações
ç
(financiado pela Caritas e Apoiar)
 A responsável local e directora da Escola, é a Irmã Isabel
 Actualmente na escola são oferecidas aulas de costura,
artesanato e cursos de informática
 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 préescola até à 5ª classe
 Na sua maioria, estas crianças tem apenas duas
refeições por dia que são oferecidas na escola
(pequeno-almoço e almoço)
 Os alunos mais velhos têm acesso a cursos de
informática

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)
 A responsável local é a Irmã Aparecida
Aparecida, ajudada pelo José
Pedro que faz a maior parte do trabalho local
 As crianças e famílias são acompanhadas no seu dia-adia, em casos de necessidade de saúde e no seu avanço
escolar e são realizadas reuniões mensais com as famílias
para verificar a sua situação
 A contribuição dos padrinhos permite distribuir 25kg
arroz, 10kg de açúcar, 1l de óleo, 1 kg chá, 1 kg de sal, 5
kg amendoim, 5 kgs milho e 5 pedaços de sabão

As crianças
 As crianças
ç vivem com as suas famílias,, no
Bairro Nhampfumine, Cumine ou Santuário
 As famílias variam de 5 a 10 pessoas por
agregado familiar, e em geral apenas 2 crianças
estão apadrinhas (abrangendo assim mais
f
famílias)
íli )
 O número de crianças acompanhadas não está
previsto aumentar, para que seja garantida a
qualidade do acompanhamento destas crianças

Anexo
e o II – Projectos
ojec os 2008
008

Infra-Estruturas
Projectos Concluídos1

Objectivo: Promover a melhoria das condições de vida das crianças desfavorecidas,
apoiando na criação de infra-estruturas
infra estruturas comunitárias e proporcionando condições de vida
mínimas e dignas

Alojamento

A
Acesso
à Água
Á

Infantário
Ludovina Vicente

Palhota Xai-Xai

2007- 2008

2007

2008

2008

15.000€

1.000€

€1.000

€8.500

1. Moageira concluída em 2008. Fotos não disponíveis. Total €300

Palhota JOTEM

Furo do Francisco

Educação Técnico Profissional
Projectos Concluídos

Objectivo: Promover a educação para um desenvolvimento sustentável através da aposta
na educação técnico-profissional
técnico profissional e da promoção de ofícios com o objectivo de desenvolver
actividades profissionais futuras. Apoio à geração de rendimento nas famílias.
Geração Rendimento

Corte e Costura
Centro Corte e
Costura Mangunze

Projecto Chique de
Doer

2008- 6.500€

2008 – variável

Corte e Costura
Chiaquelane

2007- 720€

Galinhas Poedeiras Chongoene

2008: 300€ (multi-anual)

Carpintaria

Artesanato

Informática

Carpintaria
Chiaquelane

Artesanato
Escolinha

Informática
Chiaquelane

2007 – variável

multi-anual

2007 – 1.200€

Subsistência
Fundo Idosos

Objectivo: Promover as condições mínimas de subsistência a populações vulneráveis não
abrangidas pelo projecto de Apadrinhamento ou em casos de emergência
Esta ajuda é dada em casos pontuais e de acordo com os pedidos dos parceiros locais
Esta área não é a de maior foco da UPG e não pretende ser significativamente alargada no
futuro"
Fundo Idosos
Idosos de Chongoene
g

Criação de
condições mínimas
de sobrevivência a
um grupo de idosos
vulneráveis
Ajuda alimentar e
compra
p de alguns
g
instrumentos
básicos para a
palhota
2008
373€1
1. Projecto Piloto de 6 idosos em 2008, não pretende ser uma área de expansão significativa

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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