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Missão
Teoria de Mudança
Missão

Promoção
da
melhoria
das
condições de vida de crianças
desfavorecidas e suas famílias,
em Moçambique

Teoria de 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
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Áreas de Intervenção

Alívio à Pobreza, Educação, Desenvolvimento
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Alívio à pobreza

Educação

Condições mínimas de vida digna

Acesso à Educação

Alimentação, vestuário,

Pré-escolas e apoio ao estudo

higiene e saúde

Bolsas Universitárias e Alfabetização

Infra-Estruturas

Sustentabilidade

Acesso à água

Promoção da educação técnica das
crianças e jovens

Apoio ao alojamento nas famílias
Infra-estruturas comunitárias

Geração Rendimento nas famílias

Estabilidade alimentar + Dignidade nas famílias + Promoção da auto-suficiência =
Desenvolvimento

Zona de Intervenção
Distrito de Gaza, Moçambique
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Moçambique, Província de Gaza
Taxa de Pobreza: 59.7% (nacional 54.1%) | Prevalência HIV/ SIDA: 27% (nacional 16%)

Xai-Xai
c. 120’000 habitantes
215 km de Maputo
Fortemente afectada pelas
cheias de 2000 e 2013
Escolinha André, EFI, Crescer
na UPG

Chongoene

Chokwé

Missão remota e rural, com
bairros dispersos
Habitação precária e geração
de rendimento reduzida

c.60’000 habitantes
200 km de Maputo
Fortemente afectada pelas
cheias de 2013
Taxa HIV > média provincial

Chongoene, Banhine, Nhancutse,
Bungane, ESC

S. Vicente Paulo, S Luísa
Marillac
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(3) Projetos 2013 inclui €4’913 de Fundo de Emergência Cheias, de natureza pontual

Como Tudo Começou
O Meu Pequeno Gesto, por Sara V.
Como Tudo Começou

“Em 2004, antes de me mudar para Londres, realizei a viagem
mais importante da minha vida: 4 meses de voluntariado em
Moçambique. Muitos à minha voltam pensaram que não voltaria,
outros consideraram-me louca. Uma parte de mim nunca
regressou e eu ficarei ligada para sempre a Moçambique e a
todas as crianças! Regressei uma pessoa diferente, incapaz de
resistir ao tanto que se pode fazer com tão pouco.
Text
Assim que “tropecei” num grupo de crianças de um orfanato, perguntei-me de que
viveriam eles – “com sorte e uma mão amiga aqui e ali”. E eu sabia que tudo isso podia
mudar, apenas com Uma Pequena Ajuda. E assim, com a minha família e amigos,
comecei uma aventura que mudaria a minha vida a partir daí e para sempre.
Começou com apenas 50 crianças e €7’500 de donativos, alcançando cerca de 300 em
2008 durante o meu MBA em HBS. Os Pequenos Gestos tornaram-se viciantes,
ampliámos os nossos patrocínios e investimos em projectos de infra-estruturas e
desenvolvimento. A UPG apoiava já 775 crianças em 2011, data em que fundámos a “A
Little Gesture A Great Help”, a nossa associada no Reino Unido.

Todos os dias, faço o meu Pequeno Gesto, no escasso tempo livre que tenho na Banca. A
vida pode ser um verdadeiro desafio, mas sempre que penso em abrandar, sei que posso
dar um passo mais à frente e ajudar mais uma criança a sorrir.”
Todo o Pequenos Gesto conta!
por Sara Vicente, Presidente e Fundadora
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Porquê a UPG?
Procuramos aplicar 90c por Euro

Alto Impacto
Objectivo = 90c por Euro
doado
Equipa maioritariamente
voluntária

Acção Focada e Profunda
Aprofundamos o impacto
sobre cada beneficiário operações de pequena
escala permitem focar
cada € gasto

Ligação ao Doador
Oferecemos maior
impacto para o doador total transparência de
cada € doado na vida de
cada criança e família

Parceiros Locais
Operamos com 6
parceiros locais com
conhecimento profundo
das realidades e
necessidades no terreno

Desenvolvimento
Aprofundamos o impacto
sobre a criança –
ajudamos as suas famílias
e as comunidades a sair
da pobreza

Valor da Ajuda
Promovemos a ajuda
mútua e a retribuição
simbólica pelos
beneficiários
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Apadrinhamento 2016
845 Afilhados UPG

Apadrinhamento
Educação, Alimentação e Vestuário
O QUE É?

Iniciamos uma relação de longo prazo entre
crianças Moçambicanas e os padrinhos/madrinhas
de língua portuguesa.
A ajuda financeira destina-se maioritariamente ao
apoio à educação e alimentação.
Ajuda pontual ao vestuário e saúde.
Número Crianças
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!
2015
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Apadrinhamento 2016
Sumário

845
Crianças

Afilhados Anuidade
Escolinha
do André

€145

Crescer
Com a UPG

42

Missão
Chongoene

95

€165

Banhine

112

Nhancutse

Bungane

€100

2 refeições por
dia

-

Educação

Alojamento

Aulas na
Escolinha do
André

Vivem com a
família

Pontualmente
vestuário e saúde

Vivem com a
família

Pontualmente
vestuário e saúde

Matrículas,
uniforme,
material

Outros

Distribuição
mensal à família

Matrículas,
uniforme,
material

Vivem com a
família

Pontualmente
vestuário e saúde

€160

Distribuição
mensal à família

Matrículas,
uniforme,
material

Vivem com a
família

Pontualmente
vestuário e saúde

115

€160

Distribuição
mensal à família

Matrículas,
uniforme,
material

Vivem com a
família

Pontualmente
vestuário e saúde

28

€160

Distribuição
mensal à família

Matrículas,
uniforme,
material

Vivem com a
família

Pontualmente
vestuário e saúde

Aulas na Escola
Bairro Nº5

Vivem com a
família

Pontualmente
vestuário e saúde

172

€175

Distribuição
mensal à família

S. Luísa
Marilac

129

€180

Distribuição
mensal à família

Aulas na Escola S.
Luísa

Vivem com a
família

Pontualmente
vestuário e saúde

Meninos de
Hokwé

5

€200

Regime de
Internato

Regime de
Internato

Regime de
Internato

Pontualmente
vestuário e saúde

S. Vicente
de Paulo

12

147

Alimentação
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As Nossas Crianças
Quem São(1)?

(1)

31 Dez 2015

Género

Idades

Ano Escolar

Situação Familiar

13

Escolinha do André
Modelo Escola de Dia
O Programa
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pequenogestoxaixai@gmail.com

 Criada em 1998 pela Irmã Isabel, a gestão do
padrinhamento foi assumido pela UPG em 2007, que
até então era feita pela APOIAR.
 As aulas começaram “debaixo de uma árvore” e
apenas em 1999 foram criadas instalações
(financiadas pela Cáritas e Apoiar)
 Desde 2009 Escola Oficial, sob gestão privada das
Irmãs Dominicanas
 A Irmã Beta é a Parceira Local, apoiada pelo
Técnico-Local UPG Mano Helder. A fundadora foi a
Irmã Isabel Langa
 Muitas crianças novas são meninos que têm
dificuldade em comprometer-se com a escola e nem
sempre se mantém vários anos no Apadrinhamento
 A escola oferece apoio ao estudo, 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

 A maioria das crianças vivem com as suas famílias e
são em geral “meninos de rua”
 Na sua maioria, estas crianças têm apenas 2
refeições por dia que são oferecidas na escola
 No início, a comida é um atractivo para a
frequência da escola
 Frequentam as aulas diariamente, pré-escola até à
5ª classe
 Em 2016 este programa vai englobar 147 crianças

Crescer Com a UPG
Modelo Escola de Dia
O Programa
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crescernaupg@gmail.com

 A´gestão deste programa de apadrinhamento é
assumido pela UPG em 2016, através do Tecnico
Local Mano Helder e supervisão do coordenador
UPG, Hilário Langa.
 Estas crianças transitam do Programa Escolinha do
André, da responsabilidade das Irmãs Dominicanas
(até final de 2015);
 O formato de apoio às crianças é focado na
Educação. A anuidade do Apadrinhamento financiará
matrículas, material escolar, despesas escolares,
uniformes, bem como apoio extra à saúde e higiene
conforme necessário.

 Ás crianças e suas famílias é exigido o compromisso
e vontade de continuar a estudar é necessária a
manutenção de notas razoáveis, a frequência
escolar, e a comparência nas reuniões com o nosso
técnico local

As Crianças

 A maioria das crianças vivem com as suas famílias e
são em geral “meninos de rua”
 Frequentam as aulas diariamente, da 6ª À 12º
Classe
 Os mais velhos têm acesso a cursos de informática
 Em 2016 este novo programa vai englobar 42
crianças

Missão de Chongoene
Modelo Rural por Família
O Programa
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pequenogestochongoene@gmail.com

 A Missão de Chongoene, foi considerada a primeira
grande expansão da UPG, apoiando 95 crianças (48
famílias) em 2007
 O Pe. Amine é o Parceiro Local, apoiado pelas Mamãs
Cecília, Vitória e Angelina nos bairros, e pelo técnicolocal Mano Arnaldo.
 A contribuição dos padrinhos financia por família 10kg
de arroz, 3kg de açúcar, 2kg de amendoim, 1 litro de
óleo, 6 pedaços de sabão, 2kgs de feijão, 250g de
chá, 1 lata de milho, 1 kg de sal e 1 galinha
 Em 2011 a cesta foi reestruturada devido ao
aumento dos preços, e, ainda, para passar a
introduzir carne na alimentação
 Os Padrinhos têm um papel fundamental no apoio à
educação, financiando matrículas, material escolar e
uniformes. São realizadas reuniões mensais de
acompanhamento às famílias

As Crianças

 As crianças vivem com as suas famílias, nos bairros
de Nhampfumine, Cumine ou Santuário
 As famílias variam de 5 a 10 pessoas por agregado
familiar, e, em geral, apenas 2 crianças estão
apadrinhadas (abrangendo 48 famílias)
 Em 2016 este programa vai englobar 95 crianças
16

Banhine
Modelo Rural por Família
O Programa
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pequenogestobanhine@gmail.com

 Banhine é um bairro rural do Santuário de Chongoene
 O apoio começou com 100 crianças em 2009, ampliado
para Nhancutse em 2010 e aumentado em 20 em 2011
(10 famílias). Não houve aumento em 2012 e 2013
 O Padre Amine é o Parceiro Local, em colaboração com
o Mano Arnaldo, que acompanha as crianças no seu diaa-dia e que ajuda com a parte administrativa
 A contribuição dos Padrinhos financia por família 10kg de
arroz, 3kg de açúcar, 2kg de amendoim, 1 litro de óleo, 6
pedaços de sabão, 2kgs de feijão, 250g de chá, 1 lata de
milho, 1 kg de sal e 1 galinha
 Em 2011 a cesta foi re-estruturada devido ao aumento
dos preços e ainda para passar a introduzir carne na
alimentação
 Os Padrinhos têm um papel fundamental no apoio à
educação, financiando matrículas, material escolar e
uniformes
 As ajudas que chegam a esta região remota são poucas,
as famílias numerosas e o vírus da SIDA só pioram a
situação

As Crianças
 As crianças vivem no bairro de Banhine e vão à
Escola Pública local
 As famílias variam de 5 a 10 pessoas por agregado
familiar, e são apadrinhadas 2 crianças por família
 Normalmente, as famílias incluem crianças órfãs de
pelo menos um dos pais
 Em 2016 a UPG vai construir 13 latrinas a
familiares e afilhados de Banhine
 Em 2016 este programa vai englobar 112 crianças
17

Nhancutse
Modelo Rural por Família
O Programa
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pequenogestonhancutse@gmail.com

 Nhancutse é um Bairro da Missão de Chongoene, de recursos
limitados, pouco acesso a condições mínimas de subsistência
e muita pobreza
 Em 2010, a UPG começou a apoiar 100 crianças (50 famílias)
deste bairro sob o mesmo sistema de Banhine e Chongoene.
Em 2011, foi decidido o aumento em 20 crianças (10
famílias).
 O Padre Amine é o novo Parceiro Local, em colaboração com
o Mano Arnaldo que faz ajuda na parte administrativa e pela
Mana Florda, que acompanha as crianças no seu dia-a-dia na
comunidade
 A contribuição dos Padrinhos financia por família 10kg de
arroz, 3kg de açúcar, 2kg de amendoim, 1 litro de óleo, 6
pedaços de sabão, 2kgs de feijão, 250g de chá, 1 lata de
milho, 1 kg de sal e 1 galinha
 Os Padrinhos têm um papel fundamental no apoio à
educação, financiando matrículas, material escolar e
uniformes
 As ajudas que chegam a esta região remota são poucas, as
famílias numerosas e o vírus da SIDA só pioram a situação

As Crianças
 As crianças vivem com as suas famílias, no Bairro de
Nhancutse e vão à escola pública local
 As famílias variam de 5 a 10 pessoas por agregado
familiar, e são apadrinhadas 2 crianças por família
 Normalmente, as famílias incluem crianças órfãs de
pelo menos um dos pais
 No final de 2015, a UPG, construiu 19 latrinas
familiares para afilhados de Nhancutse

 Em 2016 este programa vai englobar 115 crianças

Bungane
Modelo Rural por Família
O Programa
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pequenogestobungane@gmail.com

 Bungane é um Bairro da Missão de Chongoene, de
recursos limitados, pouco acesso a condições mínimas de
subsistência e muita pobreza
 Em 2012 a UPG começou a apoiar um pequeno grupo de
17 crianças, hoje conta já 29 crianças
 O Padre Amine é o novo Parceiro Local, em
colaboração com a Mamã Marta, que acompanha as
crianças no seu dia-a-dia e ajuda com a parte
administrativa
 A cesta básica é semelhante a Banhine e Nhancutse
 Os Padrinhos têm um papel fundamental no apoio à
educação, financiando matrículas, material escolar e
uniformes

As Crianças
 As crianças vivem com as suas famílias, no Bairro
de Bungane evão à escola pública local
 As ajudas que chegam a esta região remota são
poucas, as famílias numerosas e o vírus da SIDA só
pioram a situação
 As famílias variam de 5 a 10 pessoas por agregado
familiar, e são apadrinhadas 2 crianças por família

 Normalmente, as famílias incluem crianças órfãs de
pelo menos um dos pais
 No final de 2015, a UPG, construiu 6 latrinas
familiares para afilhados de Bungane.
 Em 2016 este programa vai englobar 28 crianças

S. Vicente Paulo
Modelo Escola por Família
O Programa

20

pequenogestochokwe@gmail.com

 A Escola SVP está situada no 5º Bairro, a 4,5 km da cidade
de Chokwé e proporciona escolarização a crianças pobres
que não conseguem matrículas nas escolas oficiais
 A Escola recebe mais de 1 200 crianças, 400 das quais são
órfãs de um dos pais
 Foi acordado o Apadrinhamento inicial de 100 crianças em
2010, com uma expansão de 50 crianças em 2011 para
continuar a alargar o apoio a todas as crianças órfãs
 A Irmã Alice Langa é a nova Parceira Local,
acompanhada pelo Irmã Aida, pela Mamã Erma e mano
Donaldo que ajudam na parte administrativa e que
acompanham as crianças no seu dia-a-dia na comunidade
e na escola
 A contribuição dos Padrinhos financia por família 10kg de
arroz, 3kg de açúcar, 2kg de amendoim, 1 litro de óleo, 6
pedaços de sabão, 2kgs de feijão, 250g de chá, 1 lata de
milho, 1 kg de sal e 1 galinha
 A contribuição dos Padrinhos financia ainda gastos com a
educação na Escola Nº 5 (uniformes, material, etc).

As Crianças
 As crianças vivem com as suas famílias, nos vários
Bairros da cidade de Chokwé
 As famílias variam de 5 a 10 pessoas por agregado
familiar, e são apadrinhadas as crianças das famílias
com maior grau de carência
 As crianças do Programa recebem ainda Apoio ao
Estudo integrado na Sala de Projecto UPG
 Em 2016 este programa vai englobar 172 crianças

S. Luísa Marillac
Modelo Escola por Família
O Programa
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pequenogestomarillac@gmail.com

 A Escola de Sta. Luisa de Marillac está situada em
Manjangue, uma zona rural a 20 Kms de Chokwé
 A Escola recebe 825 crianças, das quais c. 80% são
órfãs de um dos pais ou abandonadas
 A Irmã Flora é a nova Parceira Local, acompanhada
pela Irmã Amina e mano Orcidio que acompanham as
crianças apadrinhadas.
 A contribuição dos Padrinhos financia por família
10kg de arroz, 3kg de açúcar, 2kg de amendoim, 1
litro de óleo, 6 pedaços de sabão, 2kgs de feijão,
250g de chá, 1 lata de milho, 1 kg de sal e 1 galinha
 A contribuição dos Padrinhos financia ainda gastos
com a educação na escola (uniformes, material)
 A Escola é uma escola de economia familiar e inclui
actividades de carpintaria, informática, aviário,
economia doméstica e várias machambas cultivadas
pelos próprios alunos

As Crianças
 As crianças vivem com as suas famílias, na zona
rural de Manjangue
 As famílias variam de 5 a 10 pessoas por agregado
familiar, e são apadrinhadas as crianças das
famílias com maior grau de carência
 São apoiadas 2 crianças por família para garantir o
apoio ao agregado familiar e abranger o maior
número de famílias possível
 As crianças do Programa recebem ainda Apoio ao
Estudo integrado na Sala de Projecto UPG
 Todos os alunos recebem Alimentação Escolar
UPG e crianças doentes frequentam o Centro Dia
HIV SLM, entre os quais 11 afilhados UPG
 Em 2016 este programa vai englobar 129 crianças

Meninos de Hokwé
Modelo Misto
Contexto
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pequenogestohokwe@gmail.com

As Crianças

 Para dar resposta aos casos de crianças com elevado
índice de aproveitamento escolar, mas que por
motivos geográficos as colocavam fora das capacidades
logísticas
da
UPG
em
termos
de
auxílio
e
acompanhamento

Critérios de Selecção
•

 São inúmeros os casos detectados de crianças com
enorme potencial e aproveitamento escolar , mas não
incluídas num projecto com contornos adequados a ser
apoiado pela UPG

Não podem ter reprovado nenhum ano
(excepto motivo de doença ou outros
devidamente comprovados)

•

Apresentam uma condição sócio-económica
débil

•

Vivem longe da escola ou com difícil acesso à
mesma

•

Não têm familiares onde possam residir no
local onde exista escola ou que possam
suportar a criança

Critérios de Permanência
•

Não podem reprovar (salvo em caso de
doença ou outros identificados como válidos)

•

Manter notas acima da média

•

Ter um comportamento cívico exemplar

•

Estar disponível para receber capacitação

O Programa
 Acompanhadas individualmente pelo Mano Hilário
Langa, Coordenador da UPG em Moçambique
 O montante anual de Apadrinhamento 200€ cobre as
matrículas e o pagamento do regime de internato
 Em 2016 este programa vai englobar 5 jovens

Apadrinhamento
Testemunhos Doadores e Beneficiários
Madrinha Mali
“Visitar a minha afilhada
foi
das
melhores
experiências que já vivi!
Muito gratificante e que
me
enche
o
coração
até hoje! Partilhar e dar
Amor deveria ser o lema
de todos nós. Não há
palavras que expliquem os
meus sentimentos.”

Madrinha Helena
"Das muitas decisões que tomei
ao longo da vida, duas continuam
a ter, em mim, um impacto muito
positivo e transformador...
Através da UPG e do seu
programa de
apadrinhamento, decidi, em boa
hora, tornar-me madrinha da
Fátima Sitoe. … Na verdade, com
tão pouco podemos fazer tanto na
vida destes meninos. Agradeço à
UPG a oportunidade de dar o meu
contributo e assim ajudar a
construir um mundo melhor para
estas crianças e jovens."
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Artimisia Ernesto Chauque (19 A)

“…Agradecer tudo
o que vocês estão
a fazer por mim,
na verdade não sei
onde estaria neste
momento se não
fosse a vossa
ajuda… Um grande
abraço para você
minha Madrinha.”

Celia Naftal Manhique (15 A)

“Estou muito grata
porque através da UPG
fiquei com muitos
conhecimentos. … Foi
com a ajuda dos
queridos Padrinhos e
da UPG que eu aprendi
a ler e a escrever.”

Projectos 2016
Alívio à Pobreza. Infra-Estruturas.
Educação. Sustentabilidade

Projetos 2016
O Que Fazemos
Sumário

Alívio à Pobreza
Apoio direto a populações em situação de extrema vulnerabilidade,
através de:
 Centro de Dia HIV

Infraestruturas
Melhoria das condições de vida das famílias e das comunidades,
providenciando:
 Furos de água
 Palhotas e latrinas familiares

Educação
Formação académica para crianças e jovens adultos através do
financiamento de:
 Pré-escolar – alimentação e educação
 Alimentação diária escolar
 Apoio à Educação – Apoio ao Estudo, Alfabetização e Bolsas Universitárias

Sustentabilidade
Ensino técnico e iniciativas de geração de rendimento nas famílias:
 Técnica: centros de formação em informática, costura, culinária e artes &
ofícios locais.
 G. Rendimento:
 Mamãs: Cultivo machamba, venda ao balcão ambulante e residencial,
microprodução de sabão e capulanas
 Arnaldo (Centro Informático) e Silvestre (produção de tijolos)
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Alívio À Pobreza

Alívio à Pobreza

Apoio a Vítimas HIV/SIDA
Existem 1.5 milhões de orfãos, 500 mil orfãos de HIV/SIDA
Necessidade urgente de acompanhamento dos doentes
O QUE É?
Financiar um centro de dia com apoio médico personalizado
e ensino técnico para órfãos vítimas de HIV/ SIDA

Beneficiários
Até 50 crianças* portadoras de HIV/SIDA, sob
tratamento, maioritariamente órfãs ou sem suporte familiar
Onde
Escola Santa Luisa de Marillac (“SLM”), Manjangue, Chokwé
Objectivo
Oferecer nutrição adequada e assistência médica;
Aprendizagem e formação técnica para assegurar
sustentabilidade futura
Orçamento
€35’000 anual , c.€91/mês por criança doente
* Em 2015 e 2016 32 crianças frequentam o centro. O apadrinhamento UPG já apoia 11 destas crianças
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INFRAESTRUTURAS

Infra-Estruturas

Alojamento – Palhotas Familiares
Moçambique é o 4º país mais pobre do Mundo

Existem 1.5 milhões de orfãos, 500 mil orfãos de HIV/SIDA
O QUE É?
Recuperação e reconstrução de palhotas familiares,
incluindo
saneamento
(latrinas)
e
algum
equipamento/mobiliário
Beneficiários
Principalmente famílias rurais. Preferencialmente órfãos
23 concluídas desde o lançamento
Onde

Vários locais, Província de Gaza
Objectivo
Acesso imediato a habitação digna.
Melhoria de saúde e higiene.
Orçamento
C. €1’500 por palhota familiar, 6 previstas 2016
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Infra-Estruturas

Refeitório St. Luísa de Marillac
Refeições escolares trazem os alunos mais pobres para a escola,
enquanto aliviam a fome e promovem a igualdade de género
O QUE É?
Construção de um Refeitório na Escola de Santa Luísa de
Marillac, em complemento ao Programa de Alimentação
Escolar.
Beneficiários
800 crianças com idades entre 7-18 anos em SLM – Santa
Luísa de Marilac
Onde
Manjangue, a c.20km da Cidade de Chokwé

(1)

Objectivo
Melhorar a qualidade da educação e promover nas crianças
um interesse maior em estudar para evitar futuros
abandonos
Orçamento
€14’211 (pontual) para construção
(1) Em SLM, o apadrinhamento UPG já apoia 118 crianças entre as mais carenciadas
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Infra-Estruturas
Água

Em Moçambique, 57% da população não tem acesso a água potável
Nas zonas rurais, piora para 70%
O QUE É?
Perfuração e construção de furos de água potável, reduzindo
a distância a pé até 2h e tempo de espera (meio dia)
Beneficiários
Famílias rurais, c.250 famílias/furo de água(1). 5
concluídos desde o lançamento, temporariamente suspenso
Onde
Vários locais, Província de Gaza
Objectivo
Melhorar a qualidade de vida das crianças e das suas
famílias, em especial mães e meninas, através de um bom
acesso a fontes de água seguras
Orçamento
€10’000-17’500 por furo, dependendo da profundidade
(1)

Média de 5 pessoas por família.
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EDUCAÇÃO

Educação

Pré-Escolar

Em Moçambique, apenas 4% das crianças têm acesso a educação
pré-escolar
O QUE É?
Financiar aulas, professores, material e alimentação de 2
pré-escolas

Beneficiários
158 crianças com 3-5 anos na Escolinha Flor da Infância
(100) e na Escolinha Santa Catarina (58)
Onde
Vila Marien Ngouabi e Missão Chongoene, Província de
Gaza
Objectivo
Proporcionar às crianças acesso à educação e alimentação
na escola, num ambiente seguro e didático
Orçamento
€19’200 anual sendo c.60% EFI (€121 anual/criança)
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Educação

Alimentação Escolar
Refeições escolares trazem os alunos mais pobres para a escola,
enquanto aliviam a fome e promovem a igualdade de género
O QUE É?
Financiar alimentação escolar diária para toda a população
escolar em escolas carenciadas apoiadas pela UPG

Beneficiários
800 crianças com idades entre 7-18 anos em SLM – Santa
Luísa de Marilac
Onde
Manjangue, a c.20km da Cidade de Chokwé

(1)

Objectivo
Melhorar a assiduidade escolar pelo incentivo da refeição e o
rendimento escolar ao reduzir a fome, e promoção da
igualdade de género (meninas ausentes para cozinhar)
Orçamento
€30’000 anual ou €37.5 anual/criança (€3 por mês)
(1) Em SLM, o apadrinhamento UPG já apoia 118 crianças entre as mais carenciadas

34

Educação

Apoio ao Estudo
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Em Moçambique, apenas 44% dos alunos terminam a escola primária
Apenas 20% dos alunos frequentam a escola secundária
O QUE É?
Proporcionar às crianças o acesso a centros escolares após
a escola para que possam desenvolver e fortalecer a sua
aprendizagem
Beneficiários
257 crianças com idades entre 6-18 anos em SVP (150) e
SLM (107)*
Onde
Chokwé (SVP), Manjangue (SLM)(1)
Objectivo
Melhorar a qualidade da educação e promover nas crianças
um interesse maior em estudar para evitar futuros
abandonos
Orçamento
€3’500 anual
anuais/criança

divididos

por

SVP

(1) Alunos de 2016 inscritos so a partir de Fevereiro. Antecipados c.300 alunos.

e

SLM,

ou

€13.5

Educação

Alfabetização
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60% dos adultos não sabem ler nem escrever
A maioria são mulheres
O QUE É?
Financiar aulas de alfabetização nas
incluindo língua portuguesa e matemática

comunidades,

Beneficiários
Media 50 jovens por curso na maioria jovens mães solteiras
em zonas rurais: 117 em 2015*
Onde
Zonas rurais vizinhas de Chongoene, Província de Gaza(1)
Objectivo
Melhorar a educação de jovens mães, cujo impacto será
muito forte na educação dos seus filhos
Orçamento
C. €1’000 anual por comunidade (com apoio estatal) ou
€20/beneficiário
(1) Programa desenvolvido em cooperação com o MNEC Moçambicano que subsidia a 3 de 5 das professoras. Em 2016, o programa está temporariamente suspenso mediante
transição do Parceiro Local. 150 beneficiários em 2012, 105 em 2013, 119 em 2014

Educação

Bolsas Universitárias
Frequência no ensino superior inferior a 1%
O QUE É?
Financiar propinas escolares e parte dos custos de vida a
alunos com mérito demonstrado
Beneficiários
Jovens adultos sem capacidades financeiras para financiar
estudos universitários, 8 em 2016(1)
Onde
Várias regiões, Província de Gaza
Objectivo
Proporcionar frequência no ensino superior para estudantes
muito dedicados, mas sem capacidade de financiar os seus
próprios estudos
Orçamento
Entre €1’000-€1’600 anual, dependendo do local e curso
(1)

11 em 2015, 7 com financiamento externo 4 financiadas na totalidade pela ALG
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SUSTENTABILIDADE

Sustentabilidade

Cursos Técnicos
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A educação técnica quebra o ciclo da pobreza e sustenta a economia
local
O QUE É?
Financiar cursos técnicos como costura, agricultura,
culinária, artesanato, pintura de tecido, produção de sabão
e velas e informática
Beneficiários
30-50 jovens por curso, num total de c.500 inscritos
Onde
Manjangue (SLM) e Chokwé (SVP)
Objectivo
Bases de formação técnica aos jovem para desenvolver
uma atividade profissional no futuro. Autossuficiência da
escola.
Orçamento
C. €3’000 anual divididos por SLM e SVP, dependendo do
curso

Sustentabilidade

Geração Rendimento
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Em Moçambique, 70% das pessoas vivem com menos de 1 dólares/dia.
Predomina a agricultura de subsistência
O QUE É?
Financiar o desenvolvimento de microprojectos familiares
como cultivo de machamba, venda ambulante, fabrico de
sabão e capulanas
Beneficiários
13 mamãs em 2016(1);

Onde
Manjangue (SLM) e Missão de Chonoene
Objectivo
Promover atividades geradoras de rendimento nas áreas de
agricultura, pecuária e comércio para garantir a
autossuficiência das famílias
Orçamento
Entre €50-€100 por protocolo familiar
(1)

Máximo histórico de 121 famílias em 2013 (Apoio de Emergência, Cheias), na maioria mamãs desfavorecidas sem rendimento próprio

Geração Rendimentos - Arnaldo
Centro de Informática Comunitário
•
•
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Oferece acesso à formação informática

Aumenta as sua qualificações e empregabilidade no mercado de trabalho
•

Cria um pólo de micro-comércio local.

O QUE É?

Total de Financiamento = €5,435

Centro de Informática Comunitário lançado pelo
Técnico UPG Arnaldo Zacarias.
Projecto empreendedor enquadrado na área de
intervenção da UPG de Sustentabilidade – Geração
de Rendimentos.

Custos UPG
7%

BENEFICIáRIOS
Jovens da comunidade empobrecida de Chongoene
via acesso a estudos informáticos.
Estudantes e pequenos negociantes via acesso local a
material digital/papelaria.

localidade
Chongoene, Província de Gaza, Moçambique.

financiamento
€4’015* para financiar a implementação do
projeto, incluindo infraestruturas, equipamento e
custos administrativos.

Mat.
Construção
Sala IT
11%

Equipamento
IT
28%
Financiament
o Directo
47%

Mao Obra e
Energia
5%
Acabamentos
2%
* Exclui financiamento de 5 novos computadores por parte do Fundo
de Pequenos Projetos do Instituto Camões

Geração Rendimentos - Silvestre
Produção de Tijolos Queimados
•
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Melhora as condições de habitabilidade locais com oferta próxima e a preços
razoáveis
•

Cria postos de trabalho e dinamiza a economia local

O QUE É?

Total de Financiamento = €3,353

Microprojecto de Produção de Tijolos Queimados
lançado pelo ex Bolseiro e Técnico UPG Silvestre
Quenha.
Projecto empreendedor de materiais de
construção de habitações de qualidade superior às
existentes mas a preços económicos.

Custos UPG
13%

BENEFICIáRIOS
Uma Associação de Jovens local de 15 jovens
empreendedores que pretendem produzir e vender
tijolos queimados a preços económicos.
A comunidade carenciada que beneficia de postos de
trabalho e alojamento económico e idosos com novas
palhotas.

LOCALIDADE
Localidade
de
Mubangoene,
aldeia
Chinhacanine, distritos de Guijá e Chokwé

de

financiamento
€3’372 para implementar o projeto
instalações e materiais consumíveis iniciais

com

Mao Obra,
Transp,
Energia
14%

Equipamentos &
Ferramentas
32%

Mat.
Construção
41%

Planos de Financiamento
Angariação de Fundos

20

Financiamento 2016

Sumário de Compromissos Financeiros
Nome do projecto
Apadrinhamento de Crianças e
jovens
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Compromissos para os anos seguintes
2016

2017

2018

136.310 €

136.310 €

140.510 €

Educação Pré-escolar

19.200 €

19.200 €

19.200 €

Alimentação Escolar

30.000 €

30.000 €

30.000 €

Apoio ao Estudo

3.500 €

3.500 €

3.500 €

Bolsas Universitárias

8.000 €

10.000 €

12.500 €

-

€

1.000 €

1.000 €

Educação Técnica

3.000 €

3.000 €

3.000 €

Geração de Rendimentos

4.000 €

4.000 €

4.000 €

35.000 €

30.000 €

30.000 €

600 €

600 €

600 €

Infra-estruturas - Alojamento

9.000 €

9.000 €

9.000 €

Infra-estruturas - Saneamento

2.000 €

2.000 €

2.000 €

13.064 €

-

-

Coordenação Local

6.000 €

6.000 €

6.000 €

Coordenacao Sede

40.000 €

40.000 €

40.000 €

Alfabetização

Centro de Dia HIV
Higiene & Saúde

Infra-estruturas - Outros

€

€

Financiamento 2016

Sumário Fundos Apadrinhamento
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• O Apadrinhamento UPG é financiado por anuidades de Padrinhos/Madrinhas UPG, uma base de

doadores tendencialmente fixa com uma alta taxa de renovação anual (Desistências 7%)
• Fundos diretamente correlacionados com a evolução no nr de crianças * anuidade, resultando
numa maior previsibilidade de fundos que a área complementar de Projectos
• Estimativa de €136.310 em 2016 em linha com 2015 balança a diminuição do nr de crianças
para 845 com aumentos anuais de c.€5 na anuidade
2015B*
# CriancasAnuidade Previsto
EUR
1.1 Meninos de Xai Xai
8
180 € 1,440 €
1.2 Escolinha do André
209
140 € 29,260 €
1.3 Missão de Chongoene
100
165 € 16,500 €
1.4 Banhine
111
155 € 17,205 €
1.6 S. Vicente de Paulo
163
170 € 27,710 €
1.5 Nhancutse
118
155 € 18,290 €
1.7 S. Luisa Marillac
120
175 € 21,000 €
1.8 Meninos de Hokwe
5
200 € 1,000 €
1.9 Bungane
28
155 € 4,340 €
862
136,745 €

* B = ‘Budget” ou Orçamento de
Apadrinhamento a Jan2015. Apadrinhamento
Atual de 100,136€ aplicados no terreno em
2015

2016E
# Criancas Anuidade
Previsto
EUR
1.2 Escolinha do André
147
145 €
21.315 €
1.3 Missão de Chong.
95
165 €
15.675 €
1.4 Banhine
112
160 €
17.920 €
1.6 S. Vicente de Paulo
172
175 €
30.100 €
1.5 Nhancutse
115
160 €
18.400 €
1.7 S. Luisa Marillac
129
180 €
23.220 €
1.8 Meninos de Hokwe
5
200 €
1.000 €
1.9 Bungane
28
160 €
4.480 €
1,10 Crescer Com a
UPG
42
100 €
4.200 €
845
136.310 €

Financiamento 2016

Sumário Fundos Projectos
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• Os Projectos UPG são largamente financiados pela associada ALG UK que representou 68%
dos donativos em 2015
• Em 2015 os recebimentos de €141.164 refletiram um ano muito forte na angariação de

fundos com enorme progresso com Fundações (via ALG UK) e novas Empresas Amigas UPG
• Para 2016 as estimativas são conservativas quanto ao crescimento assumindo donativos
constantes com um mix de doadores semelhante a 2015

2015 Actual e 2016E
Financiamento por Categoria
Apoio Pobreza - HIV/ SIDA
Educacao - Alfabetizacao
Educacao - Alimentacao
Educacão - Apoio ao Estudo
Educacão - Bolsa Uni
Educacão - Pre-Escolar
Educacão Tecnica
Geracao Rendimento
Infra-Estruturas
Outros/ Geral

ALG UK – ONGD registada no Reino Unido desde 2011 e braço financiador essencial para a implementação
da área de projectos da UPG

Awareness & Angariação de Fundos

Formas de Ajudar
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Passe-a-palavra e iniciativas solidárias via Empresa Amiga:
 Campanhas pontuais de recolha de tinteiros, telemóveis e donativos
 Angariação de fundos em Desafios UPG, Campanhas Mensais, Eventos Solidários e outros

Individuais

Organizações

Desafios UPG
Torneio de futebol!
Jantar de empresa para comemorar uma
ocasião especial!
Gourmet Solidário | Atleta por Boa Causa
Celebre em Grande

Empresas
Donativos monetários, de produtos,
serviços ou milhas TAP
Reciclagem telemóveis, toners e tinteiros
Programas de Matching

Doadores Individuais
Débitos Directos
Doações regulares ou pontuais
Passe a Palavra!

Escolas
Reciclagem telemóveis, toners e tinteiros
Eventos Escolares para Angariação de
Fundos e Desafios UPG

Eventos
Eventos Sociais, Culturais e Festas
Eventos Sociais e Culturais
Life Training em Cascais, Abril
Convide-nos
Eventos Solidários

Retalhistas
Pontos de Recolha de Telemóveis e
Tinteiros
Urnas de Donativos
Merchandising UPG

Merchandising UPG - T-Shirts e Imãs UPG | Postais de Natal UPG | Calendários UPG

Awareness & Angariação de Fundos

Exemplos Corporate e Individuais

•

Iniciativas solidárias em Empresas e Escolas Amigas, frequentemente dinamizados por
Amigos UPG em regime de voluntariado

•
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Alinhamento ocasional com Campanhas Mensais UPG

Todo o Pequeno Gesto Ajuda
Quem Somos
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Todo o Pequeno Gesto Ajuda
Ajudamo-lo a fazer o SEU!

Em Portugal desde 2004…
…apoiou mais de 7'019 beneficiários em educação e saúde...
…deu nova casa a mais de 30 famílias e 5 novos furos comunitários...
… e aplicou mais de €1’000’000 no terreno!
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