Relatório de Actividades 2014
Organização Não Governamental para o
Desenvolvimento



Impacto Direto e Transparência



Relação Individual e Afetiva com o Afilhado



Apoio Integrado às Crianças, Famílias e Comunidades

A UPG É...



2014

em números



Alivio da Pobreza: Dignidade, Alimentação e Cuidados Básicos



Infraestruturas: construção e equipamento de Bens Essenciais



Educação: do Pré-Escolar à Universidade



Sustentabilidade: Aposta no Ensino e Geração de Rendimentos

875 afilhados e >3‘500 beneficiários indiretos de Apadrinhamento
>2’900 beneficiários directos de Projectos



€231’492 Fundos Angariados



> 5’000 anos de vida de afilhados

Desde



> €750’000 aplicados em Apadrinhamento

2004



> €95’000 aplicados em projectos de Infraestruturas



> €210’000 aplicados em projectos de Educação



> €63’000 aplicados em projectos de Alívio à Pobreza

Nota da Presidente
Sara Vicente (Discurso 10 Anos)
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“A UPG é como um amigo muito presente, por isso posso dizer que é permanente e a criança sente uma dedicação pronta e
disponível, momento a momento, para o seu crescimento e bem estar”. Estas são as palavras da Irmã Isabel, 10 anos depois
da minha chegada a Moçambique como voluntária. Começo com ela porque foi com ela que tudo começou, no dia em que me
levou a Chiauquelane porque era uma vergonha voltar a Portugal sem ter conhecido mais do País. Ali estavam 30 crianças que
viviam “do ar” ou da ajuda que as vezes chegava. A minha cabeça não conseguiu fazer sentido da situação, e do quão
acessível seria para mim tentar mudar alguma coisa. Vendo 30 crianças nesta condição, sabia que tinha 30 amigos que
poderia convencer a ajudar. 1 mês mais tarde, já em Portugal e a caminho de Londres, nasceu a Um Pequeno Gesto.
Há 10 anos atrás, a Um Pequeno Gesto era apenas isso. O meu pedido a 30 amigos de Um Pequeno Gesto que pessoalmente
me comprometi a transformar numa Grande Ajuda a 30 criancas. Muitos estarão aqui hoje e admitirão que, tal como eu, não
saberiam que 10 anos mais tarde, estaríamos neste lugar, a celebrar mais de 1000 Pequenos Gestos anuais de todos vós, que
chegam a quase 2000 crianças Mocambicanas por ano.
Esta é uma noite de celebração, e como tal, cabe-me lembrar a todos os que estão presentes o porquê de estarmos a celebrar.
Em 10 anos de trabalho, a Um Pequeno Gesto:
• Apoiou mais de 11’500 beneciários incluindo hoje quase 900 crianças Apadrinhadas
• Aplicou mais de €800’000 no terreno, directamente nas crianças ou nas comunidades
• Deu uma nova casa a mais de 30 familias, construiu 5 novos furos comunitários abrangendo mais de 4’100 beneficiarios
• Deu acesso à educação a mais de 1500 criancas por ano, entre educacao pre-escolar, primaria ou secundaria e universitaria,
vendo o seu primeiro bolseiro universitário o Silvestre acabar o curso este verão
• Apoiou cursos de educacao técnica para crianças e jovens, procurando dar bases académicas e ferramentas adaptadas à
realidade local, com cursos de costura, artesanato, informática, carpintaria ou serralharia
• Respondeu de forma incansável às cheias de 2013 no sul de Mocambique, angariando mais de €70000 em Portugal e
Londres, aplicados em ajuda de emergencia e reconstrução nas nossas áreas de intervenção
“A UPG surpreendeu-me pelo seu interesse por cada uma das crianças Apadrinhadas. Muita esperança renovada em centenas
de crianças, graças aos Pequenos Gestos de padrinhos”, são as palavras do Padre Rosendo, nosso parceiro por vários anos em
Chongoene.
Ainda que os números cresçam todos os anos, o objectivo não é apenas chegar a mais crianças mas chegar a cada uma delas
individualmente. Dantes, sabia o nome de todas as crianças e padrinhos de cor, mas quando crescemos o número de 90 para
375 num ano, a memória falhou. Mas mesmo não sabendo todos os nomes e histórias das 900 crianças apadrinhadas hoje, um
de nós sabe – um dos membros da equipa, dos voluntários ou dos parceiros. Cada cara tem um nome, uma história e uma
família. O Silvestre tem um projecto de construção de tijolos com 15 colegas da comunidade; o Arnaldo quer abrir um centro
informático em Chongoene; a Clarência, Apadrinhada pela UPG, ganhou o concurso de soletração da Escola de SLM.
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Sara Vicente (Discurso 10 Anos)
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Esta noite não é apenas uma noite de celebração. Esta noite é tambem a noite que lança a fundação e o sonho dos próximos
10 anos de trabalho. Sim, o nosso objectivo é que um dia não tenhamos um plano e nao tenhamos objectivos, porque já
ninguem precisa de nós. Mas sabemos que esse dia está longe e o trabalho multiplica-se à medida que nos envolvemos mais
nas comunidades onde estamos. Ao mesmo tempo, os sucessos são frequentemente contaminados com desistências de
crianças que querem sair da escola para ir trabalhar, de meninas de 12 anos que engravidam, de crianças que morrem com
malária, de cheias que deitam abaixo as casas e escolas construidas, entre muitos outros pesadelos logisticos que o trabalho
no terreno pode trazer. Não seria justo não lembrar as dificuldades diárias no terreno, porque cada vitória que temos é o
resultado de muita luta, nossa e dos nossos incansáveis parceiros locais, que acompanham no terreno as crianças e aas
comunidades.
Mas cada dificuldade é compensada por cada criança que é afectada por um toque de Um Pequeno Gesto – a criança que
num ano tem medo de se aproximar, e no ano seguinte nos dá a mão para nos ensinar a dançar, a criança que aprendia as
letras debaixo de uma árvore e agora tem um tecto e uma secretária na Escolinha Flor da Infância, a criança que diz que
quando for grande, quer ser Directora. O balanço é sempre positivo.
Porque queremos continuar o nosso trabalho e celebrar cada vez mais vitórias, esta é uma noite de angariação de fundos.
Uma noite em que estamos a angariar para uma das nossas maiores expansões de sempre, um programa de alimentação
diária para 802 crianças na Escola de Santa Luisa de Marillac. Começámos este programa o ano passado, no seguimento das
cheias que devastaram a região e inundaram a escola e todos os bens das familias circundantes. Para uma organização que
começou com 50 crianças apadrinhadas, este salto precisará de muitos pequenos gestos. Esta noite, não faltam
oportunidades para poderem contribuir para este projecto.
Para os se perguntam se tão Pequenos Gestos fazem mesmo a diferença, falo sempre de alguns números, já que a UPG é
gerida por gestores e economistas. A UPG procura aplicar mais de 90 cêntimos por Euro directamente nas crianças. Estes
valores são o resultado do enorme esforço de uma equipa de voluntários em Lisboa, Londres, Moçambique e o mundo, que
permitem maximizar cada donativo. Quando falamos de cêntimos, parece que não importa. Mas quando 20 cêntimos por dia
alimentam uma criança na Escola de Santa Luísa de Marillac, todos os cêntimos importam. Esta noite poderíamos ter gasto
€10’000 a receber-vos se tivéssemos seguido os padrões habituais. Mas graças ao trabalho incansável da Patricia e da
Marta, da generosidade do nosso anfitrião Vasco Aragão, da participação do DJ Baratta e Selma Uamusse, e dos mais de 40
sponsors que doaram inúmeros bens para leilões, rifas, materiais gráficos e cocktail, os custos do evento estão a um décimo
deste valor e mais do que cobertos pelos patrocinios angariados. Todo o vosso contributo esta noite vai ser gasto localmente
com as crianças.
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Depois deste apelo, resta-me parar e agradecer os ultimos 10 anos. São maiores os sucessos do que os percalços, são
mais as crianças que crescem, se desenvolvem e aprendem a sorrir do que as que se apagam de um mundo em que não
escolheram viver. Sabendo que não conseguirei dizer todos os agradecimentos que tenho em dívida dos ultimos 10 anos,
há uns que não posso deixar de fora:
• Obrigada a todos os que acreditaram que era possível e se aliaram ao meu primeiro apelo à 10 anos atrás. Sem a vossa
confiança, não saberia como continuar.
• Obrigada a todos os padrinhos, alguns em dificuldades financeiras, e que não desistem de apoiar o seu afilhado. Da
Escolinha do André vem “Os Padrinhos são tão importantes para estas criancas que cada uma sabe dizer o seu nome,
apesar da dificuldade de expressar a alegria de quanto os padrinhos sao importantes para eles”
• Obrigada a todos os doadores, pequenos ou grandes, porque cada gesto à medida de cada um é importante
• Obrigada a todos os parceiros e voluntários que dão o seu tempo e dedicação para que a UPG possa ir mais longe,
tanto com meses no terreno, como horas semanais de casa ou na sede
• Obrigada a todos os que tornaram a noite de hoje possivel, minimizando os custos e maximizando o valor para as
crianças mocambicanas. Na organização, uma nota especial para a Patricia, a Marta e a Diana. A Patricia é minha irmã,
e apesar de ter estado no grupo inicial dos 30 Padrinhos que me apoiou, penso que o fez apenas porque nao tinha
muita opção. 10 anos mais tarde, é responsavel pela angariação de fundos da UPG e ALG e a força motora que dá
fundos aos projectos que queremos fazer.
• Obrigada aos meus pais, familia e amigos, que por muito que se queixem de que não tenho tempo para nada e ando
sempre a correr, sabem que fizeram de mim o que sou hoje. Apesar do cepticismo inicial, a minha mãe é a força da
natureza que hoje tomou a minha tarefa de saber o nome de cada Padrinho e criança e coordena as operações em
Moçambique, de Portugal. É ela que muitos Padrinhos identificam como a voz da UPG em Portugal.
• um obrigada especial ao Bernardo, pelo apoio incondicional da minha escolha de ter duas profissões e de nunca se
cansar de me ouvir falar das criancas que hoje tambem ja sao também dele.
Nao podendo alargar-me mais resta-me parar e seguir um conselho amigo e focar-me no que conseguimos alcançar, com
a vossa Grande Ajuda, com muita alegria. Parabens UPG. Parabens pelo que alcançámos juntos pelas crianças.

Um Pequeno Gesto
2014

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/HIV

Bolsas Universitárias e Alfabetização

Infraestruturas

Sustentabilidade

Acesso à água
Apoio ao alojamento nas famílias

Promoção da educação técnica das
crianças e jovens

Infra-estruturas comunitárias

Geração Rendimento nas famílias

Estabilidade alimentar + Dignidade nas famílias + Promoção da autossuficiência =
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

Chongoene

c. 120’000 habitantes
215 km de Maputo
Fortemente afectada pelas
cheias de 2000 e 2013

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

Escolinha André, Meninos XaiXai, EFI

Chongoene, ESC
Bairros de Banhine, Nhancutse e
Bungane

Chokwé
c.60’000 habitantes
200 km de Maputo
Fortemente afectada pelas
cheias de 2013
Taxa HIV > média provincial
S. Vicente Paulo, S Luísa
Marillac

Projetos
à Pobreza. Infraestruturas.
OAlivio
Que
Fazemos
Educação. Sustentabilidade

Alívio à Pobreza
Apoio direto a populações em situação de extrema vulnerabilidade,
através de:
 Centro de Dia HIV
 Fundo de Idosos
 Alimentação e Internato de órfãos

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

Educação
Formação académica para crianças e jovens adultos através do
financiamento de:
 Pré-escolar – alimentação e educação
 Alimentação diária escolar
 Apoio ao Estudo - centros de estudo, alfabetização e bolsas universitárias

Sustentabilidade
Ensino técnico e geração de rendimento nas famílias:
 Técnica: centros de formação em machamba, informática, costura,
culinária, artes & ofícios locais, etc.
 G. Rendimento: cultivo machamba, venda ambulante/doméstica,
microprodução de sabão e capulanas, produção de tijolos, centro de
informática
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A Nossa História
A Solidificar a Nossa Acção
2005

2006

Projectos
#

2008

2009

2010

Criação
ONGD
Associação
Portugal

Um
Pequeno
Gesto

Apadrinh
amento
#

2007

710
50

76

88

372

2005

2006

2007

2008

2011

2012

ONGD
Moçam
bique

Voluntariado
UPG

2013

11

2014

Lançamento
ALG 1 Reino
Unido

785

831

896

875

2011

2012

2013

2014

503

2009

2010

4913
0
2005

34

90

626

421

2006

2007

2008

2009

1421
2010

436

2882

2106

2011

2012

2013

Fundos
Fundos 2
Aplicados
€
Obtidos

(1) ALG - A Little Gesture A Great Help (UK) é uma ONGD registada legalmente no Reino Unido sob o UK Charity Number 1141990
(2) Inclui fundos da ALG UK
(3) Projetos 2013 inclui €4’913 de Fundo de Emergência Cheias, de natureza pontual

2014

Quem Somos
Equipa UPG/ALG 2014

12

12

Quem Somos
Direcção UPG
Sara Vicente, Presidente

• Como Presidente da UPG é
responsável pela coordenação da
equipa UPG e pelas decisões
estratégicas da mesma, aprovadas
pela Direção
• Como Diretora Financeira, é
responsável pela definição dos
orçamentos , pagamentos e gestão
financeira e de liquidez
•

Adicionalmente, apoia as
atividades de angariação de
fundos junto das empresas,
fundações e individuais

• Dá ainda apoio à atividade de
Apadrinhamento, em termos de
planificação das anuidades e
controlo dos programas
• A Presidente trabalha
exclusivamente em regime de
voluntariado e reside no Reino
Unido.
•

Acumula funções de Trustee e
Chairman na Direção da ALG
UK.
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Anabela Nina, Dir.
Apadrinhamento e Operações

Patricia Acquaviva, Dir.
Angariação Fundos

• Como Directora de Apadrinhamento
é responsável pelo gestão diária da
relação Padrinho-Afilhado

• A Diretora de Angariação de
Fundos é focada no financiamento
da área de Projectos, com apoio ao
planeamento orçamental e gestão
de Projetos

•

Comunicação com os Padrinhos
e monitoria das anuidades

•

Comunicação e supervisão dos
Parceiros Locais

•

Coordenação de materiais
promocionais e campanhas de
Angariação UPG

•

Elaboração de propostas para
os Amigos UPG: indivíduos,
empresas e fundações

•

Seguimento da relação com os
doadores nomeadamente
agradecimentos, relatórios de
progresso, etc

•

Acompanhamento e análise de
Projetos

• Como Directora de Operações
•

Gere a equipa da sede e
voluntária

•

Articula com os Parceiros Locais

•

Representa UPG em Portugal

•

Prepara e participa em eventos
UPG

• Apoio permanente à Angariação de
Fundos, e é responsável pela
formação de voluntários
• A Directora de Apadrinhamento
trabalha exclusivamente em regime
de voluntariado e apenas tem
apoio no transporte. Reside em
Portugal

• A Diretora de Angariação de
Fundos trabalha exclusivamente
em regime de voluntariado e
mudou residência do Brasil para
Portugal, iniciando presença física
diária na Sede
•

Acumula funções de Trustee e
Treasurer na Direção da ALG
UK.

Quem Somos
Parceiros Locais 2014
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Relação com os Parceiros

•

A UPG continua a apostar no trabalho com Parceiros Locais voluntários, com o apoio remunerado de Técnicos UPG

•

A UPG nomeou, em 2014, o primeiro Coordenador Local: Hilário Langa

•

Irmãs Dominicanas Santa Catarina de Sena: parceiras na Escolinha do André, Meninos de Xai-Xai e Missão de
Chongoene, desde 2005. Parceiros incluem Irmã Bernardete e Irmã Aparecida.

•

Padres Vicentinos: Parceiros na Missão de Chongoene desde 2009. Em 2014 o Padre Nicolau foi responsável pelos
projectos de Banhine, Bungane e Nhuncutse. Até Maio de 2014 Irmão Licinio estava responsavelo pelo Centro
Renascer P’ra Esperança. Parceria esta que, por questões de transparencia a UPG foi obrigada a suspender.

•

Professora “Vovó” Etelvina: parceira na Escolinha Flor da Infância desde 2009

•

Irmãs Vicentinas:
•

Parceiras na Escola S. Vicente de Paulo desde 2010 - Parceira Irmã Neuza

•

Parceiras na Escola S. Luísa de Marillac desde 2011 - Parceira é a Irmã Lídia

Apesar de trabalhar com uma maioria de Parceiros religiosos a UPG é uma organização laica que apoia as
crianças e as famílias independentemente do seu credo

2014
Momentos do Ano
Janeiro

Março

Maio

Fevereiro

Abril

Julho
Junho

Setembro
Agosto
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Novembro

Outubro

Dezembro

UPG - Projectos
Abril:
Nova
pintura do muro e
refeitório da EFI

Jul: Distribuição
Bolsa das Flores
EFI

Jun: Entrega de Material
Escolar - Resul

Set: 3 novos
Bolseiros

Abril:
Entrega
carrinhos de mão
Bungane –FLF

Out: Construção e
reabilitação de 4
palhotas e 1 latrina

Set:
Inicio
do
financiamento
Centro de Dia HIV

Ago: Concurso de Leitura e
Soletração SLM – Vencedora
Clarência (afilhada UPG)

Dez: Festa de Natal e
entrega de Diplomas
de final de ciclo - ESC

UPG – Angariação Fundos
Março: Mês do
Leite

Abr:
Água

Mês

da

Out: Celebre em
Grande – Amigos
Joana e Nelson

Fev:
Rock'n
Roll
Maratona de Lisboa Madrinha Silvia
Jun: Evento Dia
da
Criança
–
Jardins do Casino

Set: Evento 10
Anos UPG

Dez: Embrulhos
solidários C. C.
Colombo

Dez:
Desafio
crowdfounding
Randstad

Dez: Festa de
Natal Colégio O
Parque
Dez: Campanha
Alimentação
Escolar SLM

UPG - Associação
Jan/Maio:
5
Voluntários no terreno

Abril: Programa
de Milhas TAP

Abril: Visita Directora Apadrinhamento
Anabela Nina e Assistente Apad
Filomena Temudo a Moçambique

Doação

Junho:
Suspensão
parceria CPRE

Out: UPG nomeia Hilário Langa como
coordenador local

Apadrinhamento
2014

Apadrinhamento
Educação, Alimentação e Vestuário
O QUE É?

Iniciamos uma relação de longo prazo entre
crianças Moçambicanas e os padrinhos/madrinhas
A ajuda financeira destina-se maioritariamente ao
apoio à educação e fornecimento de alimentação
Ajuda pontual ao vestuário e saúde

Número Crianças
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Notas Preliminares
Sumário 2014
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• Em 2014, o Apadrinhamento recebeu crianças novas e viu crescer vários afilhados “históricos” que
atingiram a maioridade
• Em balanço, o nr de afilhados diminuiu: maioritariamente, ao fim de 10 anos no terreno e após
acompanhamento e analise caso a caso, os primeiros afilhados da UPG saíram do programa por menor
necessidade de depender da ajuda de terceiros em permanência
A Cesta Básica
• Distribuição de uma cesta mensal de produtos básicos às famílias. São apadrinhadas 2 crianças por
família o que garante uma quantidade suficiente de alimentação para todos
• No decorrer de 2104 a cesta básica foi consistente em todos os programas, e incluíu arroz, açúcar,
amendoim, óleo, sabão, feijão, sal, chá, milho e galinha, á excepção dos Meninos de Xai Xai em
virtude de ser a titulo experimental
Aposta na Educação
• Apadrinhamento: Financiamento de matrículas, material escolar e uniformes;
• Projectos: Apoio ao estudo; Cursos técnicos (todos os afilhados)
Em paralelo a UPG apoia programas de pré-escolar, bolsas universitárias e alimentação escolar nas
comunidades dos afilhados UPG
Afilhados e Padrinhos
• A UPG continua a apoiar a visita dos Padrinhos ao terreno, a custo totalmente pessoal. Em 2014
houve 3 Padrinhos de visita no terreno;
• Os Técnicos Locais receberam formação da UPG para melhor saberem como facilitar a relação
afilhado-padrinho e passaram a elaborar relatórios mensais;
• Dada a dificil conjuntura económica em Portugal em 2014, as desistências/baixas de Padrinhos foram
significativas: total de 109, maioritariamente em Banhine, Nhancutse e Esc. André.
• A maior parte das desistências deveu-se á falta de resposta pelos padrinhos a vários pedidos de
pagamento e a dificuldades financeiras.
• Na sua maioria as desistências foram substituídas por novos padrinhos e a UPG usou fundos gerais
para dar continuidade de apoio a estas crianças. Terminámos o ano de 2014 com 6 crianças sem
padrinho.
• Foram enviadas aos Padrinhos a maioria das avaliações escolares, bem como os Postais de Pascoa e
Natal.

As Nossas Crianças
Quem São?
Gênero

Idades

Ano Escolar

Situação Familiar

19

Apadrinhamento 2014
Sumário

875
Crianças

Afilhados Anuidade

20

Meninos de
Xai-Xai

9

€180

Escolinha
do André

214

€140

20

Alimentação

Educação

Alojamento

Outros

Distribuição
mensal à família

Matrículas,
uniforme, material

Vivem com a
família

Poupanças

Vivem com a
família

Pontualmente
vestuário e saúde

2 refeições por
dia

Aulas na
Escolinha do
André

Distribuição
mensal à família

Matrículas,
uniforme,
material

Vivem com a
família

Pontualmente
vestuário e saúde

Missão
Chongoene

93

€165

Banhine

112

€155

Distribuição
mensal à família

Matrículas,
uniforme,
material

Vivem com a
família

Pontualmente
vestuário e saúde

Nhancutse

120

€155

Distribuição
mensal à família

Matrículas,
uniforme,
material

Vivem com a
família

Pontualmente
vestuário e saúde

Distribuição
mensal à família

Aulas na Escola
Bairro Nº5

Vivem com a
família

Pontualmente
vestuário e saúde

S. Vicente
de Paulo

170

€170

Meninos de
Hokwé

6

€200

Regime de
Internato

Regime de
Internato

Regime de
Internato

Pontualmente
vestuário e saúde

S. Luísa
Marilac

123

€175

Distribuição
mensal à família

Aulas na Escola S.
Luísa

Vivem com a
família

Pontualmente
vestuário e saúde

Bungane

28

€155

Distribuição
mensal à família

Matrículas,
uniforme,
material

Vivem com a
família

Pontualmente
vestuário e saúde

Apadrinhamento 2014
Aplicação de Fundos nas Crianças
Aplicação de Fundos Por Programa

€ 123,119

€ 121,583

€ 122,421

2011

2012

2013

€ 117,127

€ 104,724
€ 72,131
€ 57,734

€ 7,491

€ 10,802

€ 10,000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Orfanato

Meninos Xai-Xai

Escolinha Andre

Missao de Chongoene

Banhine

Nhancutse

S. Vicente Paulo

Meninos de Hokwe

S. Luisa Marilac

Bungane

2014

• A Escolinha do André permanece o maior programa de Apadrinhamento da UPG com 216 crianças e
> €28 mil aplicados anualmente;
• S. Vicente de Paulo é o 2º maior programa com 170 crianças e c. €26 mil aplicados ;
• Os programas rurais de Missão de Chongoene, Banhine, Nhancutse e Bungane despendem em
conjunto c. €42 mil num total de 353 crianças apadrinhadas;
• Os programas de Sta. Luísa de Marillac e Meninos de Hokwe, na zona do Chokwé, representam c. €
20 mil num total de 129 crianças apadrinhadas.
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Apadrinhamento 2014
Aplicação de Fundos nas Crianças
Aplicação de Fundos por finalidade

Higiene & Saude
4%

Educacao
13%

Outros
3%

Admin Local
14%

Alimentacao
66%

• A Principal despesa de Apadrinhamento prende-se com a alimentação das crianças (66% dos custos);
• Todos os programas dedicam > 67% a alimentação á exceção da Escolinha do André onde a
educação tem um maior peso relativo;
• A educação representa 13% dos fundos totais de Apadrinhamento investidos;
• Todos os programas dedicam menos de 7% à educação, tipicamente em matrículas, uniformes
e material escolar, com exceção da EA, que dedica c. de 36%, devido ao pagamento directo de
salários dos professores, e dos meninos de Hokwé que dedica c. 21%
• O investimento na educação via Apadrinhamento é complementado pelo investimento
crescente na área complementar de Projetos
• Todos os programas despendem c. 5% em higiene e saúde. As cestas básicas incluem sabão.
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Apadrinhamento 2014
Aplicação de Fundos nas Crianças
Resultados

€ 160,000
€ 140,000

€ 133,822

€ 120,000

€ 106,022

€ 100,000
€ 80,000
€ 60,000
€ 40,000

€ 27,799

€ 20,000
€Anuidades

Gastos Directos

Resultados

Os resultados do apadrinhamento de 2014 foram positivos, transitando para 2014
um saldo de € 27.799.

Mais detalhe individual por Programa
nas paginas seguintes
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Meninos de Xai-Xai
Apadrinhamento 2014
Descrição
Número Crianças: 9
Bairro: Xai-Xai e Mangunze
UPG desde: 2004
Responsável: Irmã Bernardete Gaspar (Ir. Beta)
Técnico UPG: Helder Machel
Sistema de Apoio: Distribuição mensal de cesta
básica alimentar, matriculas, uniformes, material
escolar e cuidados de saúde quando necessário.

Testemunho Parceira (extrato)
“ …Queremos, também nós Irmãs Dominicanas de Santa
Catarina de Sena, agradecer a todos que generosamente
contribuem para que a Escolinha do André se torne a casa, a
família das nossas crianças. Nós estamos diariamente no
terreno, mas é graças a tantos gestos de bem-fazer, de muita
generosidade e sobretudo de muito carinho para com estas
crianças nos é possível que torná-las felizes e prepará-las
para o amanhã …” Irmã Bernardete Gaspar, Parceira UPG
Escolinha do André e Meninos Xai Xai – Set. 2014
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Gastos e Aplicação Fundos
€ 2,000
€ 1,800
€ 1,600
€ 1,400
€ 1,200
€ 1,000
€ 800
€ 600
€ 400
€ 200
€-

€ 1,795

€ 1,579

€ 216
Anuidades

Outros
3%

Gastos Directos

Resultados

Implementaçã
o/Adm
16%

Educação
14%

Alimentação
67%

Comentários UPG
A colaboração com este projeto em 2014 foi instável,
recebemos muito poucas informações do programa
apesar do apoio do Técnico Local. A distribuição da
cesta básica não foi regular e a sua constituição não foi
de acordo com os padrões da UPG. A UPG está
consciente deste obstáculo e está a esforçar-se por
melhorar a comunicação em 2015

Relatório detalhado elaborado separadamente,
disponível para consulta

Escolinha do André (EA)
Apadrinhamento 2014
Descrição
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Gastos e Aplicação Fundos

Número Crianças: 222
Bairro: Cidade de Xai-Xai
UPG desde: 2008 (anteriormente com Apoiar)
Responsável: Irmã Helena e Irmã Bernardete “Beta”
Técnico UPG: Helder Machel
Sistema de Apoio: Aulas na EA, 2 refeições por dia.
Os alunos externos frequentam a escola pública e
recebem refeições e apoio na EA.

€ 35,000
€ 30,000
€ 25,000
€ 20,000
€ 15,000

€ 29,156
€ 24,476

€ 10,000

Comentários Beneficiários

€ 5,000

€ 4,680

€“

Anuidades Gastos Directos Resultados

“Desde

que tenho recebido assistência a minha história
mudou completamente, especialmente no meu âmbito
escolar. Tenho visto e saboreado a vontade de ser um
ser estudioso, a vontade de um dia sorrir e a vida me
sorrir, de um dia ser alguém na vida.” – Mauricio
Malhaguana, afilhado Escolinha do André, Fevereiro
2014

Comentários UPG
Em 2014 a colaboração e comunicação entre a UPG e a
EA progrediu positivamente, com melhor recolha de
informações sobre as crianças, sobre os acontecimentos
na vida destes, bem como sobre a escola.
Este progresso deveu-se ao trabalho do Mano Helder
em conjunto com Irmã Beta. Foram recebidas a maioria
das avaliações escolares bem como os postais de
Pascoa e Natal.

Outros
6%

Implementa
ção/Adm
20%
Higiene e
Saude
3%

Alimentação
35%

Educação
36%

Relatório detalhado elaborado separadamente,
disponível para consulta

Missão de Chongoene
Apadrinhamento 2014
Descrição
Número Crianças: 93
Bairro: Chongoene
UPG desde: 2008
Responsável: Irmã Aparecida
Técnico UPG: Mano Arnaldo Mate
Sistema de Apoio: 2 crianças apadrinhadas por família,
distribuição mensal de cesta básica alimentar, matriculas,
uniformes, material escolar e cuidados de saúde quando
necessário.

Testemunho Voluntária (extracto)
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Gastos e Aplicação Fundos
€ 16,000
€ 14,000
€ 12,000
€ 10,000
€ 8,000

€ 14,709
€ 12,311

€ 6,000
€ 4,000
€ 2,000

€ 2,398

€"“Foram várias as experiências que me marcaram, desde a
distribuição da cesta básica mensal, que me permitiu conhecer e
contactar com as famílias beneficiárias do apoio da UPG; a visita às
machambas uma experiência muito gratificante que me permitiu
perceber melhor a realidade envolvente; o sorriso das crianças cada
vez que brincava com elas ou simplesmente lhes tirava uma foto; …
Foi muito gratificante ter dado um pequeno contributo para o grande
trabalho que a UPG desenvolve ao nível da educação, alimentação,
sustentabilidade… apesar das dificuldades que muitas vezes surgem e
que pude vivenciar a UPG esforça-se por assegurar um futuro melhor
para estas crianças e mamãs.” Mana Margarida Roque – Voluntária
UPG Fev. a Abr. 2014

Comentários UPG
A colaboração e a comunicação com o programa da
Missão de Chongoene foi muito boa ao longo do ano. A
Irmã Aparecida em colaboração com o Mano Arnaldo
continuou a desenvolver, um excelente trabalho junto
da comunidade sendo por esta reconhecida assim como
pela UPG.

Anuidades
Implementa
ção/Adm
9%
Higiene e
Saude
6%

Gastos Directos Resultados
Outros
3%

Alimentação
82%

Relatório detalhado elaborado separadamente,
disponível para consulta

Banhine
Apadrinhamento 2014
Descrição
Número Crianças: 112
Bairro: Comunidades de Banhine
UPG desde: 2009
Responsável: Padre Nicolau Ikepeme.
Técnico UPG: Mano Arnaldo Mate
Sistema de Apoio: 2 crianças apadrinhadas por família,
distribuição mensal de cesta básica alimentar, matriculas,
uniformes, material escolar e cuidados de saúde quando
necessário.

Gastos e Aplicação Fundos

€ 18,000
€ 16,000
€ 14,000
€ 12,000
€ 10,000
€ 8,000
€ 6,000
€ 4,000
€ 2,000
€-

€ 16,709
€ 13,665
€ 3,044
Anuidades

Comentários beneficiários
“Agradeço muito a Um Pequeno Gesto pela ajuda pois graças a
ele consigo frequentar a escola sem nenhum problema, e
agradeço muito aos meus padrinhos dizendo muito obrigado
mesmo pelo dinheiro enviado para mim. Comprei roupa,
sapatos e loiças. Mando cumprimentos a todos aqui é o Ernesto
Hilário Ndimande. Abraços” – Ernesto Hilário Ndimande,
Banhine, Novembro 2014

Comentários UPG
A colaboração com este programa evoluiu muito durante o
ano de 2014. A colaboração estreita entre o Parceiro e o
Técnico UPG permitiu ultrapassar obstáculos na comunicação e
recolha de informações. Contudo a existência de vias de
comunicação fracas locais, telefónicas ou de internet, e a
dificuldade de acesso à comunidade rural são obstáculos
adicionais à transmissão atempada das informações. No
entanto foram recebidas a maioria das avaliações e registou
um cuidado acrescido na elaboração dos postais.
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Higiene e
Saude
4%

Gastos Directos Resultados

Implementa
ção/Adm
18%

Educação
3%
Alimentaçã
o
75%

Relatório detalhado elaborado separadamente,
disponível para consulta

Nhancutse
Apadrinhamento 2014
Descrição
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Gastos e Aplicação Fundos

Número Crianças: 120
Bairro: Comunidades de Nhancutse
UPG desde: 2010
Responsável: Padre Nicolau Ikepeme.
Técnico UPG: Mano Arnaldo Mate
Sistema de Apoio: 2 crianças apadrinhadas por família,
distribuição mensal de cesta básica alimentar, matriculas,
uniformes, material escolar e cuidados de saúde quando
necessário.

€ 20,000
€ 15,000
€ 10,000

€ 17,747
€ 12,859

€ 5,000

€ 4,888

Comentários padrinhos
“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 Mali, Nhancutse, Novembro
2014

Comentários UPG
A colaboração com este programa evoluiu muito durante o
ano de 2014. A colaboração estreita entre o Parceiro e o
Técnico UPG permitiu ultrapassar obstáculos na comunicação
e recolha de informações. Contudo a existência de vias de
comunicação fracas locais, telefónicas ou de internet, e a
dificuldade de acesso à comunidade rural são obstáculos
adicionais à transmissão atempada das informações. No
entanto foram recebidas a maioria das avaliações e registou
um cuidado acrescido na elaboração dos postais.

€Anuidades

Higiene e
Saude
4%

Educação
1%

Gastos Directos Resultados

Implementaç
ão/Adm
19%

Alimentação
76%

Relatório detalhado elaborado separadamente,
disponível para consulta

Bungane
Apadrinhamento 2014
Descrição
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Gastos e Aplicação Fundos

Número Crianças: 28
Bairro: Bungane

€ 5,000

UPG início: 2012
Responsável: Padre Nicolau Ikepeme.
Técnico UPG: Mano Arnaldo Mate
Sistema de Apoio: 2 crianças apadrinhadas por família,
distribuição mensal de cesta básica alimentar, matriculas,
uniformes, material escolar e cuidados de saúde quando
necessário.

€ 4,000
€ 3,000
€ 4,337

€ 2,000

€ 2,619

€ 1,000

€ 1,718

€Anuidades

Gastos
Directos

Resultados

Implementa
ção/Adm
20%

Comentários UPG
A colaboração com este programa evoluiu muito durante o
ano de 2014. A colaboração estreita entre o Parceiro e o
Técnico UPG permitiu ultrapassar obstáculos na comunicação
e recolha de informações. Contudo a existência de vias de
comunicação fracas locais, telefónicas ou de internet, e a
dificuldade de acesso à comunidade rural são obstáculos
adicionais à transmissão atempada das informações. No
entanto foram recebidas a maioria das avaliações e registou
um cuidado acrescido na elaboração dos postais.

Higiene e
Saude
5%

Educação
0%

Alimentação
75%

Relatório detalhado elaborado separadamente,
disponível para consulta

S. Vicente de Paulo
Apadrinhamento 2014
Descrição
Número Crianças: 171
Bairro: 5º Bairro de Chokwé
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Gastos e Aplicação Fundos

€ 30,000
€ 25,000

UPG início: 2010
Responsável: Irmã Neuza Maria da Silva
Técnico UPG: Mano Hilário da Conceição
Sistema de Apoio: 2 crianças apadrinhadas por família, distribuição
mensal de cesta básica alimentar, matriculas, uniformes, material
escolar e cuidados de saúde quando necessário e sala de apoio ao
estudo.

Comentários parceiro (Extrato)

€ 20,000
€ 15,000

€ 28,559
€ 20,314

€ 10,000
€ 5,000

€ 8,245

€“Agradecemos de coração a Organização “UPG” pelo apoio incansável
dado a todas as crianças carentes de nosso Moçambique,
particularmente as crianças da Escola São Vicente de Paulo, em
Chokwe, que embora pareça pouco tem ajudado muito a cada criança
e as suas famílias. A nossa gratidão também aos padrinhos e
madrinhas de nossas crianças, que fazem de tudo para tornar cada
criança feliz e realizada no apoio à alimentação, na escola com
matricula, material escolar, uniforme, nas ofertas de presentes, mas
também no desejo de saber como é que está o seu afilhado(a) que
demonstram através do cartão e da cartinha….Em nome de todas as
crianças vai o nosso carinhoso abraço e o nosso obrigada a todos.”
Irmã Neusa, Parceira Escola UPG S. Vicente de Paulo - Dez. 2014

Anuidades
Implementaçã
o/Adm
9%
Higiene e
Saude
2%

Gastos Directos Resultados
Outros
5%

Educação
9%
Alimentação
75%

Comentários UPG
A boa colaboração com o Parceiro Local tem evoluído sempre
de forma muito positiva. O trabalho desenvolvido em várias
áreas pela Irmã Neuza e Mano Hilário progrediu em várias áreas
nomeadamente no que diz respeito a envio de relatórios
mensais, envio de informação regular sobre as crianças, entre
outros.

Relatório detalhado elaborado separadamente,
disponível para consulta

Meninos de Hokwé
Apadrinhamento 2014
Descrição

Gastos e Aplicação Fundos

Número Crianças: 7
Bairro: Hokwé
UPG início: 2011
Responsável: Mano Hilário
Sistema de Apoio: Internato na Escola
financiamento total das despesas de educação
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de

Hokwé,

Comentários beneficiário (extrato)
Depois de ter terminado o meu nível médio na Escola Secundaria de
Hokwe mais uma batalha e uma duvida me esperaram, pois digo
duvida por que não sabia se ia passar no exame de admissão para a
universidade ou não … Em todo caso concorri para a universidade e
felizmente fui admitido para o curso de Engenharia de
Processamento Mineral e na verdade me senti muito feliz mas ao
mesmo tempo a duvida continuava dentro de mim e também tenho
ir estudar tão longe de casa! Fui dar ao Mano Hilário a noticia de que
havia admitido e depois de um tempo ele me confirmou que ja tinha
bolsa universitária, nesse dia nem comi por tanta emoção que não
cabia em meu coração … agradeço do mais fundo do meu coração, o
facto de terem confiado em mim e me ter ajudado, prometo que vou
dar o meu máximo, estudar, estudar, estudar...!” Julio Chauque,
afilhado Meninos de Hokwé, Junho 2014

€ 1,600
€ 1,400
€ 1,200
€ 1,000
€ 800
€ 600
€ 400
€ 200
€-€ 200
-€ 400
-€ 600

€ 1,409
€ 1,068
-€ 341
Anuidades

Sendo este o terceiro ano do programa Meninos de Hokwé, a
UPG continua a sentir que a colaboração com o Parceiro Local
e o Mano Hilário tem sido positiva, com um esforço
suplementar de nos comunicar mais vezes sobre as crianças e
informações sobre o programa.

Resultados

Transport
Higiene & e Crianças
Saude
7%
8%

Educação
25%

Comentários UPG

Gastos Directos

Internato
60%

Relatório detalhado elaborado separadamente,
disponível para consulta

S. Luisa Marillac
Apadrinhamento 2014
Descrição

32

Gastos e Aplicação Fundos

Número Crianças: 123
Bairro: Manjangue

€ 25,000

UPG início: 2011
Responsável: Irmã Lídia

€ 20,000

Técnico UPG: Mano Silvestre

€ 15,000

Sistema de Apoio: 2 crianças apadrinhadas por família,
distribuição mensal de cesta básica alimentar, matriculas,
uniformes, material escolar e cuidados de saúde quando
necessário.

€ 20,809

€ 10,000

€ 18,199

€ 5,000
€ 2,610

€Anuidades

Gastos Directos Resultados

Outros
4%

Higiene e
Saude
6%

Implementaçã
o/Adm
14%

Alimentação
70%

Comentários UPG
O programa de Apadrinhamento de São Luisa de Marilac
cresceu bastante, sólida e positivamente. A UPG sente
que a comunicação, coordenação e colaboração entre as
partes interessadas tem sido muito boa. Revelou-se ser um
Parceiro Local de excelência, com bastante iniciativa e sentido
de oportunidade.

Educação
6%

Relatório detalhado elaborado separadamente,
disponível para consulta

Impacto do Apadrinhamento
Avaliação Quantitativa
Alimentação e
Nutrição

Educação

Comportamento

Higiene e
Saúde

Habitação

2 – Fraco

3 – Suficiente

3 – Suficiente

2 – Fraco

n/a

3 – Suficiente

3 – Suficiente

3 – Suficiente

Missão de
Chongoene

4 - Bom

3 – Suficiente

Banhine

4 – Bom

Nhancutse

Meninos de XaiXai
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Educação
AutoTécnica
Suficiência

n/a

n/a

3 – Suficiente 3 – Suficiente

n/a

n/a

3 – Suficiente

3 – Suficiente 3 – Suficiente

n/a

n/a

3 – Suficiente

3 – Suficiente

3 – Suficiente

4 – Bom

n/a

n/a

4 - Bom

3 – Suficiente

3 – Suficiente

3 – Suficiente

n/a

n/a

n/a

São Vicente de
Paulo

4 – Bom

4 – Bom

4 – Bom

3 – Suficiente

n/a

n/a

4 – Bom

Santa Luísa
Marilac

4 – Bom

5 – Muito Bom

4 – Bom

3 - Suficiente

n/a

4 – Bom

4 – Bom

Meninos Hokwé

4 – Bom

5 - Muito Bom

4 – Bom

4 – Bom

n/a

n/a

n/a

Bungane

4 – Bom

3 – Suficiente

3 – Suficiente

n/a

n/a

Escolinha do
André

3 – Suficiente 3 – Suficiente

NOTA HABITAÇÃO
Contrui mos 1 pa l hota e m Xa i -Xa i (Es col i nha do André ); 1 pa l hota e m Bunga ne ; 1 pa l hota e m Chongoe ne ; 2 pa l hota s em Ba nhi ne
N/A - Nã o fora m cons trui da s pa l hota s e m 2014
NOTA AUTO-SUFICIÊNCIA
Sã o Vi ce nte de Pa ul o - A ma cha mba e s col a r s us te nta pa rte do l a nche da dos a os a l unos da s a l a de Apoi o a o Es tudo.
Sa nta Luís a de Ma ri l l a c - Os a rti gos el a bora dos pel os a l unos nos curs os te cni cos , s ã o ve ndi dos á comuni da de e o va l or re ve rte pa ra o
a uto fi na nci a me nto dos curs os e ma nute nçã o da e s col a
N/A - Nã o te ve i ni ci o nenhum progra ma de a uto-s ufi ci ê nci a

Projectos
2014

Projetos 2014
Gastos Diretos
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Aplicação dos Fundos

€ 104,223

€ 96,976

€ 71,236

€ 28,794

€ 25,226
€ 14,109
€-

€ 1,000

2005

2006
Infra-Estruturas

€ 29,035

€ 7,179

2007

2008

Educação

2009
Educação Técnica

2010

2011

Geração Rendimento

2012

2013

Subsistência

2014
Outros

Comentários aos Gastos 2014
• A Educação representou a área de maior crescimento (64%) e de maior investimento da UPG (80% custos totais) em 2014
• Forte investimento no pólo de SLM, com a implementação anual da Alimentação Escolar (45% gastos) e o lançamento do Centro
De Dia HIV; De nota o aumento do investimento em geração de rendimento
• Os investimentos na Educação pré-escolar, apoio ao estudo e cursos técnicos mantiveram-se estáveis com beneficiários
relativamente constantes. A educação de jovens adultos demonstra dinamismo com 2 novos bolseiros uni, 1 graduado em 2014;
• No Apoio à Pobreza, a redução marcada (73%) resultou da descontinuação do programa de apoio a órfãos no CRPE, com este
polo representando apenas 8% dos gastos pelos 6 meses de atividade desenvolvidos;
• As IE representaram um nível conservador de 4% após o forte investimento em Palhotas no ano anterior com as cheias; o Acesso
à Agua representou custos nulos mas com trabalhos de preparação para o 3o furo não refletidos nas despesas;
• Os beneficiários diretos de 2014 são estimados em 1 962;
• Em balanço, 2014 representou um valor total de despesas em Projectos de 96’976 (-7% y/y), uma queda justificada pelo evento
extraordinário das cheias de 2013. Esta área de Projetos representa 47% das despesas totais da UPG quando consolidado com a
área de Apadrinhamento.

Alívio À Pobreza

Alívio à Pobreza 2014
Centro de Dia HIV

NOVO
em 2014!

Descrição
Financiamento de um Centro de Dia para crianças com
HIV na Escola de SLM, com alimentação reforçada,
apoio ao estudo e acompanhamento médico diário

Aplicação Fundos

6 165 €
4 591 €

4 591 €

Beneficiários
23 crianças com HIV que frequentam a Escola de SLM

1 574 €

Capacidade para 50 crianças, a médio prazo
- €

Financiamento
Financiado maioritariamente por ALG UK (98% dos
fundos angariados)
através de iniciativas de
fundraising pessoal da Presidente e meia maratona
RPHM 2014

Receb. 2014

Gastos 2014

Res. 2013

Res. Acumul.

Res. Anuais

Origem de Fundos: 6.165€

Resultados Curto Prazo
Desafios;
150 €

Melhoria da qualidade de vida, estado nutricional e de
saúde de crianças afetadas pelo HIV e extremamente
vulneráveis
Combate ao abandono escolar e acesso a uma infância
digna e saudável

Impacto Longo Prazo (Esperado)
Promover a inclusão de crianças doentes e vulneráveis
num contexto escolar bem como a igualdade de
oportunidades
Sensibilização das famílias e comunidades para a
prevenção e acompanhamento médico regular do HIV

ALG; 6 015 €
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Descontinuado
em 2014

Alívio à Pobreza 2014
Alimentação Órfãos CRPE
Descrição
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Aplicação Fundos

Alimentação diária para crianças e jovens que
frequentam em regime pós-escolar diurno o centro de
órfãos CRPE

5 559 €
2 575 €

Beneficiários

- €

120 crianças e jovens, maioritariamente órfãos e
vulneráveis, em idade escolar

-2 984 €
-5 559 €

Financiamento
Financiado largamente por ALG UK através do
endowment da Campanha de Natal 2012 e Desafios
como RPHM 2013 (meia maratona de Londres)

Receb. 2014

Gastos 2014

Res. 2013

Res. Acumul.

Res. Anuais

Origem de Fundos:
Resultados Curto Prazo
Melhoria do estado nutricional e controle diário de
crianças vulneráveis
Refeição gratuita incentiva a assiduidade escolar na
escola pública e nos cursos técnicos à tarde

Impacto Longo Prazo (Esperado)
Descontinuidade do apoio ao projeto por insatisfação da
Direção UPG com monitorização dos indicadores de
sucesso1

(1)

Comunicado oficial da Direção disponível sob consulta

• Nao foram angariados fundos para o CPRE em virtude
da decisão de cessar a parceria

Alívio à Pobreza 2014
Internato de Órfãos CRPE

Descontinuado
em 2014

Descrição
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Aplicação Fundos

Funcionamento anual de um Internato no CRPE com
capacidade de alojamento, refeições e área de
formação técnica para jovens

2 143 €

Beneficiários

Receb. 2014
- €

Gastos 2014

Em 2014 13 rapazes em idade escolar, em situação de
extrema vulnerabilidade
Capacidade para 20 jovens, a médio prazo

Res. Anuais
-2 143 €-2 104 €

Res. 2013
Res. Acumul.

Financiamento
-4 247 €

Financiado largamente por ALG UK através do
endowment da Campanha de Natal 2012 e Desafios
como RPHM 2013 (meia maratona de Londres)

Origem de Fundos
Resultados Curto Prazo
Evitar o abandono escolar dos 13 jovens por falta de
condições financeiras e distância a escola
Aprendizagem
Serralharia

de

um

ofício

como

Carpintaria

ou

Impacto Longo Prazo (Esperado)
Descontinuidade do apoio ao projeto por insatisfação da
Direção UPG com monitorização dos indicadores de
sucesso1

(1)

Comunicado oficial da Direção disponível sob consulta

• Nao foram angariados fundos para o CPRE em virtude
da decisão de cessar a parceria

Alivio à Pobreza 2014
Fundo de Idosos
Descrição

Aplicação Fundos

Apoio a idosos da comunidade de Chongoene com uma
cesta
básica
semelhante
à
distribuição
do
Apadrinhamento

1 465 €
Receb. 2014

Beneficiários

Gastos 2014

400 €

Res. Anuais

111 beneficiários idosos e carenciados em regiões
rurais e isoladas

Res. 2013

- 120 €

Res. Acumul.

Financiamento
Financiado por doador individual particular numa base
multianual

Resultados Curto Prazo

-1 065 €

-1 185 €

Origem de Fundos: €400

Melhoria das condições de vida imediatas e dignidade
na velhice para 11 idosos

Impacto Longo Prazo (Esperado)
n/a

Doador Frequente;
400 €

(1)

No final do ano de 2014 a UPG teve conhecimento do falecimento de 1 Vovó e do internamento de 1 Vovô em Asilo
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Alivio à Pobreza 2014
Outros
Descrição
Apoio à comunidade com carrinhos de mão às famílias
apoiadas pela UPG

Aplicação Fundos

450 €

450 €

Beneficiários
17 famílias, 28 crianças apadrinhadas pela UPG

Financiamento

- €
Receb. 2014

Gastos 2014

Res. 2013

Res. Acumul.

- €

- €

Res. Anuais

Donativo FLF

Resultados Curto Prazo

Origem de Fundos: €450

Facilitar o transporte de bidons de água e produtos
agrícolas, para negócio/compra e venda de produtos

Impacto Longo Prazo (Esperado)

Fundações;
450 €
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INFRAESTRUTURAS

Infraestruturas 2014
Alojamento - Palhotas
Descrição

Aplicação de Fundos

Recuperação e reconstrução de palhotas familiares,
incluindo saneamento e algum equipamento/mobiliário

Beneficiários

3 974 €
Receb. 2014

2 209 €

Gastos 2014

23 beneficiários diretos1: 2 palhotas em Banhine, 1
cozinha e latrina em Bungane, 1 [palhota] em Xai Xai e
1 em Chongoene

806 €

Res. Anuais
Res. 2013 (inc FE)
- 959 €

Financiamento

Res. Acumul.

-1 765 €

Fundos provenientes de Padrinhos:
- Banhine (2) – fundos de 2013 provenientes de
doadores particulares – padrinhos (1 via ALG)
- Bungane (1) padrinho FLF;
- Xai-Xai (1): endowment Fundo de Emergência das
Cheias
- Chongoene (1) – Padrinhos “Amor à Distância” (2)
- SLM (bens para a casa) – donativo de padrinho

Origem de Fundos: 2 209€

Resultados Curto Prazo
Alojamento novo digno e durável para 5 famílias, com
com melhorias significativas de saneamento básico

Impacto Longo Prazo (Esperado)
Dignidade na família. Melhoria na higiene e saúde.
Ambiente familiar favorável ao estudo e desenvolvimento.
(1) Detalhes individuais página seguinte
(2) Parte do donativo dado em 2013 e outra em 2014

Padrinho;
765 €
ALG; 1 444 €
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Infraestruturas 2014
Alojamento – Palhotas (Detalhes)
Projeto – Palhota:

#Ben

Gastos

Calendarização
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Local

Impacto

Chongoene

5 (> Expectativas)

Banhine

4 (> Expectativas)

Não satisfatória (>
1 mês de atraso)

5 (Muito Prudente)

Satisfatória (até 1
mês de atraso)

Financeira

Benílzio e Rosita

3

1 313€

Lourenço Chombene

5

1 030€

Família Cossa
(cozinha e latrina)

4

379€

Bungane

4 (> Expectativas)

Dentro do Previsto

5 (Muito prudente)

Regina Timbe

5

907€

Xai Xai

4 (> Expectativas)

Não satisfatória (>
1 mês de atraso)

5 (Muito Prudente)

Pedro Manhique

3

195€

Banhine

4 (> Expectativas)

3

150€

SLM

23

3 974€

Samuel e Talvina
Ubisse

Não satisfatória (>
1 mês de atraso)

5 (Muito Prudente)

2 (Não satisfatória
25% acima do
previsto)

Resposta de
Emergência a um
incêndio

(1) Os Desafios UPG são canais de sucesso para financiar propostas de alojamento, com uma palhota já planeada e financiada para início de
2015 (Desafio Garrafinhas UPG O Parque, para financiamento da palhota do Alberto no início de 2015)

Infraestruturas 2014
Acesso à Água
Descrição

Aplicação de Fundos

Construção de furos de água em comunidades de
intervenção da UPG (1)
3 557 €

3 625 €

Beneficiários
n/a

68 €

- €

Financiamento
Receb. 2014

Gastos 2014

68 €
Res. Anuais

Res. 2013

Res. Acumul.

Resultados positivos de 2013 e campanha regular UPG.

Origem de Fundos: 68€

Resultados Curto Prazo

Impacto Longo Prazo (Esperado)

Campanhas; 68 €

(1) A UPG planeia a construção de um novo furo na comunidade de Ncavelene em 2015
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EDUCAÇÃO

Educação 2014
Pré-Escolar
Descrição
Funcionamento
anual
de
2
Pré-Escolas
alimentação e despesas de educação - EFI e ESC
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Aplicação Fundos
com

Bolsas de mérito Bolsa das Flores

19 219 €

16 178 €

Beneficiários
3 041 €

Em 2014, 170 beneficiários1

374 €

3 415 €

Financiamento
Fundos provenientes [63%] da ALG UK através do JPM
Challenge 2014
Donativo multianual para a EFI; parcerias multianuais

Receb. 2014

Gastos 2014

Res. 2013 (inc FE)

Res. Acumul.

Res. Anuais

Origem de Fundos: 19 219€
Resultados Curto Prazo

Campanhas;
65 €

Desafios;
300 €

Acesso gratuito ao ensino pré-escolar e almoço diário
para 160 crianças
Auxilio imediato às condições de vida dos Bolseiros

Empresas;
3 044 €
Parcerias;
3 585 €

Impacto Longo Prazo (Esperado)
Redução da marginalidade infantil. Melhoria nutrição e
higiene
Aumento frequência e resultados ensino primário
Estimulo à excelência académica e exposição à
meritocracia

ALG; 12 226 €

(1) EFI Escolinha Flor da Infância e ESC Escolinha Santa Catarina . Assume 102 EFI, 58 ESC e 16 Bolseiros das Flores 2013. Detalhes
individuais página seguinte

Educação 2014
Pré-Escolar (Detalhes)
Projecto

#Ben

EFI –
Anuidade

102

ESC–
Anuidade

58

EFI – Bolsas

16

(1)

EFI – Pintura
Muro
170
(160 nas
escolinhas
+
8 bolseiros
na
primária)

Gastos
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Local

Impacto

Calendarização

Financeira

8.589€

Aldeia Marien
Ngouabi

4 (> Expectativas)

4 (como previsto)

5 (Muito
Prudente)

5.391€

Santuário de
Chongoene

4 (> Expectativas)

4 (como previsto)

4 (Prudente)

1.436€

Aldeia Marien
Ngouabi

3 (Satisfatório)

4 (como previsto)

4 (Prudente)

762€

Aldeia Marien
Ngouabi

4 (> Expectativas)

4 (como previsto)

3 (Satisfatório)

16 178€

(1) Em 2014 foram entregues as Bolsas de 2013 a 16 crianças, 8 das quais já frequentam o ensino primário.
(2) As Bolsas das Flores EFI 2014 são atribuídas a 20 crianças que só recebem a bolsa em 2015 numa distribuição no inicio do ano
escolar. Nota que só 18 dos 20 bolseiros EFI é que se qualificaram após as avaliações do fim do ano escolar e as férias de Natal de
2014.

Educação 2014
Alimentação Escolar

Expansão
significativa
em 2014

Descrição
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Aplicação Fundos

Financiamento de um Programa de Alimentação Escolar
diário na escola de SLM, em Manjangue
39 959 €

44 732 €

Beneficiários
3 559 €

População escolar completa, média de 800 beneficiários
dos 6 aos 18 anos em 2014 (orçamento a 750)

-1 214 €

-4 773 €

Financiamento
Financiamento proveniente da ALG através de
endowment do Fundo de Emergência ALG e grant da
Fundação Vitol (2013) e meia maratona RPHM2014
Fundos significativos de €3.559 transitados de 2013
devido a atrasos na implementação (Setembro).

Receb. 2014

Gastos 2014

Res. 2013

Res. Acumul.

Res. Anuais

Origem de Fundos: 39 959€

Resultados Curto Prazo
Garantir a assiduidade das crianças na escola, através
de uma refeição diária, especialmente meninas que
evitam ficar em casa a cozinhar para irmãos

185
€

36 €

159 €

489 €

Campanhas
Desafios

8 647 €

Impacto Longo Prazo (Esperado)
Melhoria do estado nutricional de crianças altamente
carenciadas e do seu rendimento escolar com impacto
positivo na comunidade
Combate a desigualdade do Género e a pobreza nas
famílias locais

30 €

Escolas e Univ.

43 €
30 369 €

Eventos - Terceiros
Eventos UPG

Educação 2014
Apoio ao Estudo
Descrição

Aplicação Fundos

Salas de apoio ao estudo e ocupação de tempos livres
em horário pós-escolar nas escolas de SVP e SLM
4 038 €

Beneficiários

1 834 €
160 €

283 beneficiários = 123 em SLM e 160 em SVP,
maioritariamente apadrinhados pela UPG
-2 204 €

-2 044 €

Financiamento
Total de fundos provenientes da ALG - donativos gerais

Receb. 2014

Gastos 2014

Res. 2013

Res. Acumul.

Res. Anuais

Origem de Fundos: 1 834€
Resultados Curto Prazo
Acompanhamento personalizado e apoio ao estudo
académico a crianças desfavorecidas com risco de fraco
desempenho académico e assiduidade escolar
Incentivo adicional de um lanche gratuito

Impacto Longo Prazo (Esperado)
Melhoria do rendimento escolar e progressão académica

ALG; 1 834 €

Combate ao abandono escolar precoce

ALG

(1) SVP = São Vicente de Paulo. SLM = Santa Luísa de Marillac. Ambas as escolas se situam na zona de intervenção do Chokwé.
Detalhes individuais página seguinte
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Educação 2014
Apoio ao Estudo (Detalhes)
Projecto

#Ben

Gastos

Local

Impacto

Calendarização

Financeira

São Vicente de
Paulo

160

1 679€

Chokwé

4 (>
Expectativas)

4 (como previsto)

3 (Satisfatória)

Santa Luisa de
Marillac

123

2 359€

Manjangue

4 (>
Expectativas)

4 (como previsto)

3 (Satisfatória)

283

4 038€

4

4

4
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Educação 2014
Bolsas Universitárias
Descrição

Aplicação Fundos

Financiamento despesas académicas e apoio ao custo
de vida de 12 bolseiros universitários
11 403 €

11 313 €

Beneficiários
90 €

Em 2014, 12 beneficiários, dos quais 2 novos
-2 884 €

Financiamento
Forte peso dos fundos provenientes da ALG (doadores
individuais multianuais) e da parceria existente com
Organismos Públicos (CMC financiou 3 bolseiros)

Receb. 2014

Gastos 2014

Res. 2013

Res. Acumul.

-2 794 €

Res. Anuais

Origem de Fundos: 11 403€
Resultados Curto Prazo
Oportunidade de formação superior para estudantes
universitários dedicados mas muito pobres

Empresas; 900 €

Impacto Longo Prazo (Esperado)
Oportunidade para prosseguir os estudos académicos e
investimento futuro na comunidade local
Maior impacto nas crianças apoiados pelos técnicos/
professores que recebem bolsa e interveem nos polos
UPG

Câmaras
Municipais;
3 770 €
ALG; 6 733 €
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Educação 2014
Bolsas Universitárias (Detalhes)
Projecto

Curso

Local

Gastos

Avaliações

Impacto
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Financeira

Hilário Langa

Administração e
Gestão de Empresas

Chokwe

1.238€

5 (Muito Boas)

5 (Muito Bom)

3 (Satisfatória)

Gil Mucavele

Medicina Dentária

Nampula

1.344€

5 (Muito Boas)

5 (Muito Bom)

3 (Satisfatória)

Silvestre Quenha (1)

Administração e
Contabilidade

Chokwe

693€

4 (Boas)

5 (Muito Bom)

3 (Satisfatória)

Administração e
Gestão de Empresas

Chokwe

1.093€

4 (Boas)

5 (Muito Bom)

3 (Satisfatória)

Eduardo Chongo

Ensino Fisica

Macia

1.156€

4 (Boas)

5 (Muito Bom)

3 (Satisfatória)

Joaquim Balaze

Direito

Maputo

1.267€

5 (Muito Boas)

5 (Muito Bom)

3 (Satisfatória)

Helder Machel

Direito

Xai Xai

1.092€

4 (Boas)

4 (Muito Bom)

3 (Satisfatória)

Hélio Balaze (3)

Direito

Chokwe

894€

3
(Satisfatórias)

4 (Bom)

3 (Satisfatória)

Yudi Issufo Remane

Contabilidade e
Auditoria

Xai-Xai

1.096€

4 (Boas)

4 (Bom)

3 (Satisfatória)

João Langa (4)

Contabilidade

Xai-Xai

300€

3
(Satisfatórias)

5 (Muito Bom)

3 (Satisfatória)

Chokwe

297€

4 (Bom)

3 (Satisfatória)

Tete

843€

5 (Muito Bom)

3 (Satisfatória)

Graça Sitoe

(2)

Vasco António

(5)

Administração e
Gestão Escolar

3
(Satisfatórias)

Engenharia e
Júlio Chauque

Processamento

4 (Boas)

Mineral
Total: 12
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

11.313€

O Silvestre foi o primeiro bolseiro UPG a licenciar-se no 1º Semestre de 2014
A Graça deixou de se qualificar como bolseira em 2015 pela melhoria do seu nível de vida e por estar prestes a concluir os estudos
O Hélio deixou de se qualificar como bolseiro em 2015 por falta de comunicação com a UPG
O João recebe uma Bolsa Pré-Universitária – apenas ajudas de custo de transporte, uniforme e matrícula
O Vasco foi forçado a congelar a matrícula por motivo de doença. Vai retomar em 2015

Educação 2014
Alfabetização
Descrição
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Aplicação Fundos

Aulas de Alfabetização a jovens adultos em zonas
rurais nos bairros de Banhine e Conjoene
2 940 €

2 874 €

66 €

- €

Beneficiários
87 beneficiários = 43 em Banhine e 44 em Conjoene
-2 874 €

Financiamento (1)
n/a

Receb. 2014

Gastos 2014

Res. 2013

Res. Acumul.

Res. Anuais

Origem de Fundos: 0€
Resultados Curto Prazo
Alfabetização de 87 adultos, na sua maioria, jovens
mães

Impacto Longo Prazo (Esperado)
Educação de jovens mães com impacto positivo nas
condições de vida e empregabilidade
Melhoria das condições das famílias através da
educação das mães - melhor acompanhamento na
educação das crianças

(1) Programa em cooperação com o Ministério da Educação Moçambicano que financia 5 das 8 professoras

SUSTENTABILIDADE

Sustentabilidade 2014
Cursos Técnicos
Aplicação Fundos

Descrição
Cursos técnicos de Sabão, Costura, Culinária, Pintura em
tecido, Artesanato em Palha, Machamba e Produção de
Velas

1 826 €
1 165 €

1 061 €
400 €

Beneficiários
376 beneficiários

- 661 €
Receb. 2014

Gastos 2014

Res. 2013

Res. Acumul.

Res. Anuais

Financiamento
Doador Individual UPG

Origem de Fundos: 5.513€

Resultados Curto Prazo
Escola como centro dinâmico de economia doméstica além
de académica

Impacto Longo Prazo (Esperado)
Oportunidades para jovens desfavorecidos com formação
técnico-profissional e empregabilidade futura
Geração rendimentos escola

Doador Frequente;
400 €
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Sustentabilidade 2014
Geração de Rendimentos – CIT

NOVO
em 2014!

Descrição

Aplicação Fundos

Financiamento de um Centro Tecnológico de
Informática Comunitário (CIT), em Chongoene,
dinamizado pelo jovem Técnico Local UPG Arnaldo Z.

3 175 €
- €

- €

Beneficiários
1 Jovem empreendedor, Arnaldo

-3 175 €

Comunidade rural de Chongoene (c. 25’000 habitantes)

Receb. 2014

Gastos 2014

Res. 2013

Res. Acumul.

-3 175 €
Res. Anuais

Financiamento
Fundos provenientes de um Desafio UPG dinamizado
pela Empresa Randstad com entrada em 2015

Origem de Fundos
Resultados Curto Prazo
Promoção de emprego e espirito empreendedor a 1
Técnico UPG
Melhoria na formação técnica
comunidade de Chongoene

dos

jovens

da

Impacto Longo Prazo (Esperado)
Redução da taxa de desemprego jovem e melhoria das
condições de vida da população em geral graças ao
aumento dos conhecimentos técnicos
Promoção do desenvolvimento económico local
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NOVO
em 2014!

Sustentabilidade 2014

Geração de Rendimentos – Prod. Tijolos
Descrição
Financiamento de Fábrica de Produção de Tijolos a
uma Associação de Jovens dinâmica e com espirito
voluntario, em Chinhacanine, dinamizado pelo jovem
bolseiro e Técnico Local UPG Silvestre Q.

Aplicação Fundos
3 423 €

3 423 €

3 423 €

Beneficiários
15 jovens da Associação incluindo um Técnico e exbolseiro UPG

Financiamento
Financiado na totalidade por ALG UK através de
iniciativas de fundraising pessoal da Presidente e
crowdfunding

- €

- €

Receb. 2014

Gastos 2014

Res. 2013

Res. Acumul.

Origem de Fundos: 1.762€

Resultados Curto Prazo
Promoção de Emprego a 15 jovens empreendedores
com consequente melhoria das suas condições de vida
Acesso local a materiais de construção econômicos

Impacto Longo Prazo (Esperado)
Melhoria das condições das habitações nas regiões de
Chinhacanine e Chokwé
Promoção do desenvolvimento económico local

Res. Anuais

ALG; 3 423 €
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Sustentabilidade 2014
Geração de Rendimentos – Famílias
Descrição
Apoio às famílias das crianças apadrinhadas, sobretudo
as mamãs, na criação ou no reforço de pequenas
actividades económicas por forma a garantir a sua
subsistência – nenhum novo em 2014

Aplicação Fundos
400 €

400 €
- €
-5€

Beneficiários
13 mamãs em Chongoene – nenhum novo em 2014

- 405 €
Receb. 2014

Gastos 2014

Res. Anuais

Res. 2013 (inc. FE)

Res. Acumul.

Financiamento
Financiamento proveniente de um Doador Frequente UPG

Origem de Fundos: 400€
Resultados Curto Prazo
Criação ou reforço de actividades económicas familiares

Impacto Longo Prazo (Esperado)
Criação de hábitos de empreendedorismo junto das
mamãs das comunidades; aumento da economia local;
independência económica das famílias

Doador Frequente;
400 €
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Angariação de Fundos (“AF”)
2014

Angariação de Fundos
2014 em Números
Fundos Angariados

AF por Fontes
€ 171 209

Campanhas
Mens ais
Des afios
0%
1%

€ 117 687
€ 95 388

€ 31 858
€-

€ 140

2005

2006

2008

Merchandising
1%

Outros /Reciclage
m/Urnas
0%

Eventos
10%

Ins titucionais
14%
Doadores
Pontuais
1%

€ 40 409 € 38 338 € 46 491

ALG UK
65%

Doadores
Frequentes e
Padri nhos
8%

€ 9 046
2007
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2009

2010

2011

2012

2013

2014

Custos AF

AF por projectos
IE: Água
0%

17.8 c/€

16.5 c/€
16.2 c/€

IE: Alojamento
2%

9.0 c/€
11.6 c/€

ED: Alfabetizacao
0%

ED: Uni
12%

ED: Apoio ao
Estudo
2%

8.0 c/€
4.6 c/€
4.0 c/€
2.6 c/€
2.1 c/€1.7 c/€
0.8 c/€
0.4 c/€0.2 c/€0.3 c/€
0.3 c/€
2005

2006

2007

2008

2009

Custos Ang. Fundos

Custos Se de/ Total Fundos Angariados

2010

2011

2012

2013

ED: Alimentação
42%
ED: Pre-Escolar
20%

2014

Ed. Técnica
0%

Custos Ang. Fundos/ Donativos Angariados

Apoio Pobreza Outros/Geral
1%

Outros/Geral
10%

Apoio Pobreza Idosos
0%

Apoio Pobreza HIV/SIDA
7%

Ger. Rendimento
4%

Angariação de Fundos
Sumário
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Desenvolvimentos 2014
 A UPG angariou €96’976 (€104.026 em 2013, ou €81’866) para Projetos com donativos provenientes
maioritariamente da ALG UK

① AF por Fontes:
 2014 marcado pelo Evento 10 Anos UPG: magnifico cocktail solidário no La Villa, Estoril, com €8’107
angariados para Alimentação Escolar em SLM, c.10% da AF 2014. Efeitos muito significativos a nível de
awareness
 A UPG continuou a contar com apoio regular da ALG que co-financiou para a UPG €62’044 através de
diversas iniciativas (1)
 Os doadores Individuais e Institucionais continuaram a constituir uma fonte importante de AF, com
donativos de 2014 de €7’631 e €12’258 respectivamente
 A UPG continuou a fortificar outras iniciativas complementares de AF:
 Desafios UPG: AF dinamizada por Amigos, Escolas UPG e Empresas Amigas através de de caminhadas,
eventos desportivos, jantares ou celebrações solidárias (€486 ou 1% em 2014)
 Campanhas Mensais: A UPG em 2014 apenas realizou 3 das 7 habituais campanhas temáticas em meses
específicos devido ao peso do Evento de 10 Anos (€327 em 2014)
 A venda de Merchandising aumentou ligeiramente vs 2013 mas mantem um peso reduzido: 2% em 2014
(1% em 2013)

② AF por Projetos:
 A área que atraiu maior interesse por parte dos doadores em Portugal foi Alimentação Escolar, com
€39’869 angariados em 2014, maioritariamente via ALG (€11’755) e Evento 10 anos UPG.
 As Bolsas Universitárias, onde há uma ligação afectiva com o bolseiro, e Apoio à Pobreza (com o
lançamento do Centro de Dia HIV) foram as segundas favoritas dos doadores, atraindo €11’403 e
€6’165 respectivamente (€6’161 e €6’726, respectivamente, via donativos ALG)
 A UPG continuou a apostar em passa-a-palavra e campanhas de angariação entre Amigos UPG para
limitar as despesas com angariação de fundos

(1) Valor transferido para a UPG em Moçambique pela ALG em 2014. Neste período a ALG angariou um total de £59’070

Angariação de Fundos
2013 VS 2014
2013

2014

AF por Fontes

AF por Fontes

Merchandisi
ng
2%

Campanhas
Mensais
1%
Desafios
1%
Institucionai
s
22%

ALG UK
45%

Eventos
16%

Campa nhas
Mensais
Desafios
0%
1%

Merchandising
1%
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Outros/Reciclage
m/Urnas
0%

Eventos
10%

Institucionais
14%

Doadores
Frequentes
e Padrinhos
13%

Doadores
Pontua is
1%

ALG UK
65%

Doadores
Frequentes e
Padri nhos
8%

AF por projectos

AF por projectos
IE: Água
0%

IE: Alojamento
2%

ED: Alfabetizacao
0%

ED: Uni
12%

ED: Apoio ao
Estudo
2%

ED: Alimentação
42%
ED: Pre-Escolar
20%

Apoio Pobreza Outros/Geral
1%

Ed. Técnica
0%
Outros/Geral
10%

Apoio Pobreza Idosos
0%

Apoio Pobreza HIV/SIDA
7%

Ger. Rendimento
4%

Desafios UPG – Angarie Você Mesmo
€486 Angariados
Desafio

Celebre em
Grande

Atleta por
uma Causa

Descrição
Aniversario Adriana
Magalhães (€300)

Objectivo
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Montante

Pré-escolas
€450

Casamento Joana e Nelson
(€150)

Centro de Dia HIV

Rock'n'Roll Maratona de
Lisboa EDP – Madrinha
Silvia (€1’385)*

Centro de Dia HIV

Corrida Montepio Faizal
(€61)*

Alimentação
Escolar

Equipa Chicas
Piriri_Corrida S. Silvestre

Alimentação
Escolar

€1’446*

€573*
(Valor com gift aid)

.

Outros
Desafios

Randstad
(crowdfunding interno com
matching) (€4’322)**

Geração de
Rendimentos –
Centro Informático
Arnaldo

1 Carcaça por dia (€36)

Alimentação
Escolar

* Valor Atleta contabilizado via ALG, por facilidade de recolha de donativos online
** Valor reflectido na contabilidade de 2015

with gift aid

€4’358**

Campanhas Mensais UPG
€327 Angariados
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Em 2014 a UPG apenas lançou 3 das habituais 7 campanhas mensais - Leite, Água e
Crianças devido ao Evento 10 Anos UPG:
Monopolizou esforços de comunicação, awareness e fundraising;
Consideração pelo factor dispersão, para não perder o foco de atenção dos Padrinhos,
Doadores e Empresas Amigas UPG que apoiaram aquela celebração.

2013

2014
Tema

Mês

Objectivo

Leite

Março

Financiament
o de Leite
nas PréEscolas

Água

Abril

Construção
de Furos de
Água

Crian
ças

Deze
mbro

Pequeninos/P
ré-Escolas

12,032 €

1,128 € 130 € 176 € 240 € 286 €

10€ Campanhas Pontuais/Apelos

Montan
te
2014
€185

€65

70 €

€67,6

Institucionais
€12’258 Angariados
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Empresas: €7’529

• Agecascais

Mediação de Seguros: €360, para financiar a Bolsa Universitária do

João Langa.
• Ribacapital: €3’044, para financiar a Escolinha Flor da Infância*; €2’554 para
financiar a Bolsa das Flores e EFI. €500 Golden Sponsor evento 10 anos.
• Red Jungle: €540, para financiar a Bolsa Universitária do Hélio Balaze.
• Fábrica Startups: €500 Golden Sponsor evento 10 anos.
• MPO: €500 Golden Sponsor evento 10 anos.
• PLMJ: €500 Golden Sponsor evento 10 anos; Serviços jurídicos pro-bono, valor não
discriminado.
• Create It: Serviços IT e website pro-bono, valor não discriminado.
• Roomd United: €1031**
• Rocim: Donativo em espécie para evento 10Anos, Golden Sponsor
• Sumol: Donativo em espécie para evento 10Anos, Golden Sponsor
• Gráfica Sintrense: Donativo em espécie no valor de €756 (impressão de flyers
UPG)
• Culto da Imagem: Donativo em espécie no valor de €1’000 (materiais gráficos
Evento 10 Anos)

* Com um acerto do valor de €300, previsto na revisão ao protocolo em Nov14, recebido em 2015
** Montante referente a 2013 mas contabilizado em 2014
*** Valor de Golden Sponsor

Institucionais
€12’258 Angariados
Escolas: €159

•
•
•

Colégio Vasco da Gama: €115 para fins gerais.
St. Dominic’s School: €44 para fins gerais.
Colégio O Parque: €1’278 para financiar a construção da palhota do Alberto em
SVP. *

Organismos Públicos: €3’770

• Câmara Municipal de Cascais: €3’770 para financiar as Bolsas Universitárias do
Gil Mucavel, do Hélder Machel e do Júlio Chauque.
• IEFP/CMC: €30’222 para o financiamento de 3 estagiárias**

fundações: €450
• Fundação Luís Figo: €450 para financiar a compra de carrinhos de mão para as
famílias de Bungane.

•Valor referente a 2014 mas entrou na contabilidade em 2015
**Registado como subsidio, nao como donativo
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Merchandising
€1’358 Angariados
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T-Shirts / Ímans/outros: €537

Postais: €820

• Em 2014, a UPG investiu em novo
Merchandising alusivo aos 10 anos.
Novas t-shirts, imans e marcadores.
angariando €537.

• Em 2014, a UPG continuou a produzir
novos modelos de postais físicos e
digitais

• Especialmente para o evento dos 10
anos foi enviado pelos projeto “Chic de
doer”, na Escolinha do André, uma
linha de bijuteria típica de Moçambique
• As
t-shirts
e
imans
são
maioritariamente vendidas em eventos
e aos voluntários UPG
• As t-shirts requerem um donativo
mínimo de €7,5 (criança) e €13
(adulto) e os imans um donativo
mínimo de €2.

• O alvo principal de venda de postais
são empresas amigas mas os postais
também
estão
disponíveis
em
pequenas quantidades para individuais
• Em 2014 foram vendidos postais
físicos para a METHODUS e ELS e
personalizados (físico e digitais) para a
Sociedade de Advogados PLEN

Eventos
€8’902 Angariados
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Eventos UPG

• 2014 ficou marcado pelo evento 10 Anos UPG em
Setembro onde reunimos mais de 150 amigos UPG
e angariamos €8’107 a serem aplicados no projeto
de Alimentação Escolar de SLM.
• Em Junho a UPG participou do evento do dia da
Criança nos a Jardins do Casino onde angariou
€156.
• Em Dezembro a UGP foi convidada a estar
presentes na Feira Solidária da TAP que permitiu
angariar €125.
• A UPG desenvolveu uma acção de Divulgação e
Angariação de Fundos UPG: Embrulhos por uma
Causa no Centro Comercial Colombo onde angariou
€488 para financiar a Alimentação Escolar em SLM.

69

Evento 10 Anos UPG
Uma Década de Pequenos Gestos - €8’107
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No fim da tarde de 26 de Setembro, a UPG celebrou 10 anos num cocktail solidário
no La Villa, Estoril. Obrigada pelo seu apoio!
Este evento de divulgação e angariação de fundos celebrou uma década de Pequenos Gestos em
Moçambique na presença de 150 pessoas, Amigos UPG que ao longo dos anos levaram uma Grande
Ajuda a mais de 11’500 beneficiários incluindo hoje quase 900 crianças Apadrinhadas.

Fundos Angariados: €8’107*
Donativos
Individuais
9%

Apadrinham
entos e
Donativos
11%

Bilhetes
24%

Rifas
10%

Patrocinios
22%

Leilão
22%
Merchandisi
ng
2%

*

Valor total contempla os €1’500 de Golden Sponsor reflectidos nos donativos Empresa. Exclui donativos em género

Outras Formas de Angariação
€147 Angariados
UPG Urnas UPG = €40

UPG Reciclagem = €107
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Relações Públicas
Actividades
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Presença Online

Redes Sociais

Website
• A UPG investiu no desenvolvimento
de um site novo, com design pro
bono por voluntários em S. Paulo

• Continuação da aposta da presença no
facebook,
com
“loja
online”
de
donativos
• Campanhas mensais maioritariamente
promovidas via facebook
• 22’026 likes (+2’026 likes)
• 103 likes – Post A todas as Mães
a UPG deseja um feliz Dia da
Mãe! - 4/Maio/2014

Blog
umpequenogestoumagrandeajuda.blogspot.com

• Continuação do desenvolvimento e
maior utilização do blog com
histórias
das
crianças,
dos
voluntários e dos projectos
• 1014 visualizações em 2013 (1829
em 2013)
Mais lido em 2014:
• Testemunho de uma Madrinha que está no
terreno (10 Abril 2014)

Album Picasa
Picasaweb.google.com/umpequenogesto

• Utilização dos albuns como forma de
informação
aos
Padrinhos
e
Doadores
• 143 novos álbuns no picasa

Calendário

• Em 2014 a UPG elaborou o habitual
calendário de Natal e continuou com
a produção da sua newsletter com
duas edições, uma especificamente
dedicada aos 10 anos e outras aos
Desafios UPG

Relatório de Contas
2014

2014 em Sumário
Fontes e Aplicações de Fundos
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Fontes de Fundos
2005

2006

7,658 €

Apadrinhamento

120,134 €

136,103 €

9,046 €

31,858 €

40,409 €

38,338 €

46,491 €

117,619 €

171,309 €

95,389 €

200 €

200 €

200 €

200 €

50 €

135 €

-

-

-

Total Proveitos Anuais

€

7,658

€

12,305

€

24,071

42 €
€

2014

133,144 €

€

€

2013

122,054 €

-

-

2012

111,057 €

Quotas

Outros Proveitos

2011

72,457 €

140 €

€

2010

56,307 €

€

7,658

2009

14,825 €

-

€

2008

12,165 €

Donatvos

Proveitos Obj. Social

2007PF

12,347

€

59 €
€

24,129

88,366

€

451 €
€

88,816

113,065

€

427 €
€

113,493

149,594

€

377 €
€

149,971

168,594

€

6,496 €
€

175,091

250,898

€

8,071 €
€

258,969

€

291,443

€

2,414 €
€

293,857

€

231,492
30,265 €

€

261,757

Aplicacao de Fundos
2005
Apadrinhamento

7,491 €

Projectos

-

€

Despesas Locais

-

€

Custos Obj Social

€

Custos Administrativos Sede
Custos Administrativos Locais
Total Custos Anuais

2006

7,491

€

62 €
€

7,554

2009

2010

2011

2012

2013

2014

10,000 €

59,039 €

72,671 €

106,203 €

124,326 €

123,467 €

128,790 €

108,520 €

1,000 €

14,109 €

25,226 €

6,879 €

27,936 €

28,931 €

71,236 €

104,026 €

96,767 €

-

-

300 €

858 €

30 €

-

-

€

11,802

€

491 €
- €
€

2008

10,802 €

€

2007PF

12,293

€

24,109

€

618 €
- €
€

24,727

€

84,265

€

1,803 €
2,263 €
€

88,331

79,850

€

5,166 €
3,869 €
€

88,885

134,998

€

12,153 €
12,187 €
€

159,337

153,287

€

14,572 €
14,335 €
€

182,194

€

194,703

€

22,328 €
10,148 €
€

227,180

€

232,816

210 €
€

33,966 €
8,357 €
€

275,139

205,497
46,499 €
2,197 €

€

254,192

