Relatório Angariação de Fundos 2013
Organização Não Governamental para o Desenvolvimento

A UPG É



Impacto Directo e Transparência



Relação Individual com o Afilhado



Apoio Integrado às Crianças, Famílias e Comunidades



Dignidade, Alimentação e Cuidados Básicos



Acesso à Educação do Pré-Escolar à Universidade



Criação de Infra-estruturas e Acesso a Bens Essenciais



Aposta no Ensino e no Desenvolvimento Sustentado



Apadrinhamento: 908 afilhados, beneficiando indiretamente
>3’600 familiares



2013
Em Números

Projectos: 1’995 beneficiários diretos – máximo histórico de
6’908 incluindo Fundo de Emergência Cheias



Duas novas áreas: Apoio a Pobreza – Internato e Alimentação
Escolar SLM



Desde 2004, €1’125’044 em fundos (60% Apadrinhamento)
dos quais €918’993 aplicados no terreno



> €83’000 aplicados em projectos de Infra-estruturas



> €66’000 aplicados em projectos de Educação

Nota da Presidente (I)
Sara Vicente
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“2013 foi de novo um ano de crescimento para a Um Pequeno Gesto – crescimento do número de
crianças Apadrinhadas, alargamento dos Projectos a novas áreas e re-estruturação e expansão da
Equipa da Sede.

A ALG UK continou a ser uma forte parceira da Um Pequeno Gesto no

financiamento da área de Projectos e, com este apoio, a UPG chegou a mais de 6’900 beneficiários.

O ano começou com fortes dificuldades no terreno com as Cheias no Sul de Moçambique a terem
um impacto directo nos parceiros, crianças e famílias da UPG. A equipa UPG mobilizou-se de
imediato para esta calamidade e angariou fundos em excesso de €55’000, aplicados em apoio de
emergência 24 horas após o primeiro estado de urgência e posteriormente em reconstrução de
escolas, alojamento e pequenas infra-estruturas e em apoio a actividades agrícolas das famílias. No
meio do desastre que afectou a maior parte das crianças e famílias com quem trabalhamos, orgulhome do trabalho de resposta imediato desenvolvido pela equipa e a mobilização de frentes
particulares, empresariais, governamentais em Portugal, Reino Unido e Moçambique. Em conjunto
foram

angariados

c.€73'000

pelas

duas

organizações

para

aliviar

as consequências catastróficas das inundações para c. de 5’000 beneficiários.
As actividades retomaram o seu curso habitual em Março. O número de Afilhados aumentou de
forma contida em Santa Luísa de Marillac e São Vicente de Paulo, projectos onde ainda sentimos que
podemos continuar a expandir o número de crianças sem demasiado custo de estrutura
adicional.

Continuamos a avançar com precaução na expansão do apadrinhamento dado que a

situação económica em Portugal dificulta assegurar o financiamento para garantir a todos os
afilhados o acesso à alimentação e educação diária.
Na área de Projectos a UPG teve uma grande expansão, parte derivada de pedidos após as cheias e
parte já planeada. A construção do Internato para 20 internos no CPRE avançou logo no início do
ano, mas o projecto acabou por ser mais reduzido do que inicialmente planeado devido ao efeito das
cheias.

Nota da Presidente (II)
Sara Vicente
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Na área da educação, continuámos a investir na melhoria das condições e segurança na Escolinha
Flor da Infância com a construção de um muro e refeitório para as crianças e aventurámo-nos na
área de alimentação escolar. A alimentação na escola é uma das formas mais eficazes de melhorar a
condição de crianças desfavorecidas, funcionando como incentivo à assiduidade escolar mas também
contribuindo para um melhor desenvolvimento graças à provisão de nutrientes. A UPG continuou a
dar pequenos passos no caminho da sustentabilidade, tanto pelo financiamento de cursos técnicos
como no lançamento de micro-projectos de geração de rendimento nas comunidades
rurais. Finalmente, na área de Apoio à Pobreza, a UPG continuou o financiamento da alimentação
do Centro de Apoio a Órfãos no CPRE e lançou o financiamento anual dos internos que passaram a
habitar no centro durante o período escolar.
Em todas as frentes, sentimos que fizemos pequenos avanços apesar de termos começado o ano
com a desvantagem das cheias, tendo que recomeçar do novo alguns dos projectos do passado e
com um enorme esforço financeiro para uma organização da nossa dimensão. Sentimos que saímos
mais fortes deste ano, como equipa UPG e como relação com os parceiros e técnicos locais, que
se confirmaram imprescindíveis no nosso apoio às comunidades.
Em termos financeiros, este continuou a ser um ano de dificuldades para grande parte dos nossos
Padrinhos, mas a solidariedade revelada pela rede de Amigos UPG no momento das cheias foi
notável de todas as partes. Continuámos a reduzir o peso dos custos administrativos na nossa
estrutura de custos, apesar de termos re-estruturado a equipa da sede com 3 novos membros – a
Marta, a Joana e a Filomena, dadas as partidas da Carla e do André. Continuamos a contar com uma
fantástica base de voluntários à volta do mundo que continuam a permitir-nos aplicar sempre mais
do que recebemos no terreno.
2013 foi um ano de emergência e um pouco reactivo, mas também de novos projectos significativos
e de solidificação do investimento. Agradecemos a todos os que estiveram connosco, juntos pelas
crianças!”

Um Pequeno Gesto
2013

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

Infraestruturas

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 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

Chokwé

c. 120’000 habitantes

Missão remota e rural, com
bairros dispersos

c.60’000 habitantes

215 km de Maputo
Fortemente afectada pelas
cheias de 2000 e 2013
Escolinha André, Meninos XaiXai, EFI

Habitação precária e geração
de rendimento reduzida
Chongoene, Banhine, Nhancutse,
Bungane, ESC

200 km de Maputo
Fortemente afectada pelas
cheias de 2013
Taxa HIV > média provincial
S. Vicente Paulo, S Luísa
Marillac, CRPE

A Nossa História
A Solidificar a Nossa Acção
2005

2006

2007
Criação
Associação

Um
Pequeno
Gesto

2008

2009

2010

2011

ONGD
Moçambique

ONGD
Portugal
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2013E

2012

Voluntariado
UPG
Lançamento
ALG 1 Reino
Unido

Apadrinh
amento
50

76

88

372

710

503

785

896

831

4913

2882

Projectos

1421
0

2005

34

90

2006

2007

626

2008

421

2106

436

2009

2010

2011

2012

2013

270,710
227,180

Fundos
Aplicados
Fundos 2
Obtidos

159,336

88,331
7,554

12,293

2005

2006

182,194

88,885

24,727
2007

2008

2009

Apadrinhamento

Projectos

2010
Admin

2011

2012

Total

(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

2013

Quem Somos
Equipa UPG/ALG 2013
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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 Direcção
• Como Directora Financeira, é
responsável pela definição dos
orçamentos , pagamentos e gestão
financeira e de liquidez
•

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

• Dá ainda apoio à actividade 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 na
Direção da ALG UK.

Anabela Nina, Dir.
Apadrinhamento e Operações
• Como Directora de Apadrinhamento
é responsável pelo gestão diária da
relação Padrinho-Afilhado
•
•

Comunicação com os Padrinhos
e monitoria das anuidades

Patricia Acquaviva, Dir.
Angariação Fundos
• A Angariação de Fundos é focada
no financiamento da área de
Projectos, em paralelo aos fundos
directos de Apadrinhamento:
•

Coordenação de materiais
promocionais UPG
(apresentações, folhetos,
gráfica)

•

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

•

Lançamento de Campanhas de
dinamização de angariação de
fundos: Campanhas do Mes,
Desafios UPG, etc

•

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

Comunicação e supervisão dos
Parceiros Locais

• 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
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• A Directora de Angariação de
Fundos trabalha exclusivamente
em regime de voluntariado e
reside no Brasil
•

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

Quem Somos
Equipa UPG
Filomena Temudo,
Apadrinhamento
• Assistente de Apadrinhamento,
Direcção e Voluntariado
•

•

Dá apoio à actividade de
Apadrinhamento, em termos
de planificação das anuidades
e controlo dos programas;

Gestão semanal do contacto
com os projectos, incluindo a
verificação de problemas e
necessidades;

•

•

Gestão das avaliações
escolares e comunicação aos
Padrinhos;

Elaboração de propostas UPG:
indivíduos, empresas e
fundações;

•

Lançamento de Campanhas de
dinamização de angariação de
fundos: Campanhas do Mes,
Desafios UPG, etc.;

Monitoria da implementação
dos projectos, número de
beneficiários e objectivos
atingidos

•

Acompanhamento dos
parceiros e dos beneficiários e
criação de “case studies”
conforme apropriado;

•

Desenvolvimento de planos de
objectivos por áreas de
Educação, Infra-Estruturas,
Educação Técnica,
Sustentabilidade e Apoio à
Subsistência;

•

Avaliação de novos projectos
propostos pelos parceiros e
técnicos locais

Apoio à direcção financeira na
preparação das contas anuais;

•

Gestão de novos voluntários:
Preparação e formação de
potenciais voluntários a serem
enviados para o terreno;
Preparação de programas de
voluntariado;

Contratada via Medida Estágio
Profissional IEFP em parceria com
a CMC

•

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

•

Gestão das redes Socias

•

Preparação e planificação dos
eventos;

•

Desenvolvimento de conteúdos
para o website UPG;

•

Colaboração com a A Little
Gesture

Apoio geral à Direcção.

•
•

Assistente de Projectos
•

•

•

•

Preparação de materiais
promocionais UPG
(apresentações, folhetos,
gráfica);

Gestão das comunicações dos
afilhado e contactos com os
Padrinhos;

•

• Assistente de Angariação de Fundos

Joana Pereira,
projectos

•

•

•

Marta Jorge,
Angariação de fundos
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Contratada via Medida Estágio
Profissional IEFP em parceria com
a CMC

Contratada via Medida Estágio
Profissional IEFP em parceria com
a CMC

Quem Somos
Parceiros Locais 2013
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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
•

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

•

Padres Vicentinos: Parceiros na Missão de Chongoene desde 2009. Durante 2013, o Padre Artivo passou a gestão
dos projectos para o Padre Nicolau, da mesma comunidade
O Padre Nicolau é o novo responsável pelos projectos de Banhine, Bungane e Nhuncutse

•

•

Professora Etelvina: parceira na Escolinha Flor da Infância desde 2009

•

Irmãs Vicentinas: parceiras na Escola S. Vicente de Paulo desde 2010 (Irmã Neuza) e parceiras na Escola S.
Luísa de Marillac desde 2011 (Irmã Lídia)
•

A Irmã Lídia é responsável pelo alargamento do projeto de SLM com o investimento significativo da
Alimentação Escolar

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

Padre Nicolau
O padre Nicolau Ikpeme nasceu a 6 de Dezembro de 1972 e é Natural da Nigéria. É
missionário de congregação da missão (vicentinos), sendo licenciado em Gestão, Filosofia e

Teologia.
Trabalha em Moçambique desde Dezembro de 2009, já tendo passado por Magude e
Xinavane. Neste momento está a desenvolver o seu trabalho em Chongoene. É o responsável
pelos projectos de Banhine, Bungane e Nhuncutse que apoia 269 crianças. As famílias variam
de 5 a 10 pessoas por agregado familiar, e são apadrinhadas 2 crianças por família

NOVO
EM 2013

2013
Momentos do Ano
Janeiro

Março

Maio

Fevereiro

Abril

Julho
Junho

Setembro
Agosto
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Novembro

Outubro

Dezembro

UPG - Projectos
Jul: Construção Muro
e Refeitório EFI

Jan: Apoio
Subsistência e
Reconstrução Cheias
Jun: 2 Palhotas
em SLM

Ago: Entrega de fundos
Geração de Rendimentos
- Chongoene

Ago: Voltamos a dar Leite
às c. 240 Crianças EA

Out: + 10 palhotas
recuperadas
cheias

Set: Reconstrução da
Escola SLM; Programa
Alimentar SLM

Out: Reabilitação
da
Sala
de
Estudo SVP

Out: Bomba de
Água na E.A

Mai:
Mês
da
Família/ Palhota

Set:
Mês
Regresso
Aulas

UPG – Angariação Fundos
Jan/Fev:
Fundo
de
Emergência
Cheias UPG/ALG
Fev: Caminhada
Solidária:
Pregança-Ribamar

Fev:
Lanche
Solidário
Escola
José Saraiva

Abr:
Água

Mês

da

Março:
Leite

Mês

do

Jun:
Mês
dos
Pequeninos/orfãos

Out: ALG Royal
Parks
Half
Marathon

do
às

Dez: ALG Tapas
Quiz. Mês dos da
Pre-Escola

UPG - Associação
Jan/Dez: Formação higiene oral
Mano Gil na EA

Fev: Visita do Dr. Joaquim
Neutel/ Câmara Mun.
Cascais à EA

Abril:
Visita
Directora
Apadrinhamento Anabela Nina a
Moçambique

Abril: Exposição fotografia
”UPG - Voluntario Silvano
Lopes

Jun: Visita da 1º Dama da Rep.
de MZ à EA

Ago: Contratação de
Marta J., Filomena T.
para Sede

Dez: Contratação de
Joana P. para Sede

Apadrinhamento
2013

Apadrinhamento
Educação, Alimentação e Vestuário
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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

2005

2006

2007

2008

2009

2010
710

503

372
50

76

88
# Afilhados

2011

2012

2013

785

831

896

Notas Preliminares
Sumário 2013
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• Em 2013, a UPG cresceu o número de Afilhados em 83. Este aumento deveu-se, sobretudo, ao pequeno
alargamento de 3 programas:
• S. Vicente de Paulo (SVP): relacionado com a entrada de 21 novas crianças devido ás cheias;
• Santa Luísa de Marillac (SLM): relacionado com a entrada de 48 novas crianças devido ás cheias e que
foram na totalidade apadrinhadas pela Catavento Produção Energia Eólica e pela Charity Multisport;
• Bungane: relacionado com a entrada de 9 novas crianças, devido a pedidos do Parceiro Local.
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;
• Em 2013, a cesta básica foi consistente em todos os programas e incluíu arroz, açúcar, amendoim, óleo,
sabão, feijão, sal, chá, milho e galinha.
Aposta na Educação
• Financiamento de matrículas, material escolar e uniformes;
• Apoio ao estudo
• Cursos técnicos
Afilhados e Padrinhos
• A UPG continua a apoiar a visita dos Padrinhos ao terreno. Em 2013 houve 12 Padrinhos de visita no
terreno, a custo pessoal;
• Os Técnicos Locais receberam formação da UPG para melhor saberem como facilitar a relação afilhadopadrinho e passaram a elaborar relatórios mensais;
• Dada a dificil conjuntura económica que o país atravessou em 2013, registou-se um nível muito elevado
de desistências de Padrinhos, num total de 124, maioritariamente em SVP, Nhancutse e Esc. André. A
maior parte das desistências deveu-se a dificuldades financeiras. Conseguimos que na sua maioria
fossem substitituídas por novos padrinhos e a UPG usou fundos gerais para dar continuidade de apoio a
estas crianças. Terminámos o ano de 2013 com 6 crianças sem padrinho.
• Foram enviadas aos Padrinhos a maioria das avaliações escolares.

As Nossas Crianças
Quem São?
Idades

Gênero

4%
10%

0 - 5 Anos

Masculino

48%
52%

42%

Feminino

44%

6 - 10 Anos
11 - 15 Anos
+ 15

Órfaos

Ano Escolar

2%
1º Ciclo

10%

2º Ciclo

18%

34%

3º Ciclo
51%
26%

Orfão de Mãe

Secundário
Ensino Técnico
n/a

Orfão de Pai

56%

Orfão
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908
Crianças

Apadrinhamento 2013
Sumário

Afilhados Anuidade
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Alimentação

19

Educação

Alojamento
Vivem com a
família

Poupanças

Vivem com a
família

Pontualmente
vestuário e saúde

Meninos de
Xai-Xai

26

€180

Financiamento
alimentação nas
famílias

Matrículas,
uniforme,
material

Escolinha
do André

222

€135

2 refeições por
dia

Aulas na
Escolinha do
André

Missão
Chongoene

95

€165

Banhine

120

Nhancutse

Outros

Distribuição
mensal à família

Matrículas,
uniforme,
material

Vivem com a
família

Pontualmente
vestuário e saúde

€155

Distribuição
mensal à família

Matrículas,
uniforme,
material

Vivem com a
família

Pontualmente
vestuário e saúde

121

€155

Distribuição
mensal à família

Matrículas,
uniforme,
material

Vivem com a
família

Pontualmente
vestuário e saúde

S. Vicente
de Paulo

171

€170

Distribuição
mensal à família

Aulas na Escola
Bairro Nº5

Vivem com a
família

Pontualmente
vestuário e saúde

Meninos de
Hokwé

7

€160

Regime de
Internato

Regime de
Internato

Regime de
Internato

Pontualmente
vestuário e saúde

S. Luísa
Marilac

118

€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

Alargamento

Projectos Existentes

Apadrinhamento 2013
Aplicação de Fundos nas Crianças
Aplicação de Fundos (Por Programa)

€ 121,068
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Ãplicação de Fundos (por Finalidade)

€ 123,219
€ 121,942

€ 104,724

Admin Local
16%
Outros
5%

€ 72,131
€ 57,734

Higiene & Saude
5%
€ 10,000

Educacao
7%

€ 7,491 € 10,802

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Alimentacao
67%

2013

Orfanato

Meninos Xai-Xai

Escolinha Andre

Missao de Chongoene

Banhine

Nhancutse

S. Vicente Paulo

S. Luisa Marilac

Meninos de Hokwe

• A Escolinha do André permanece o maior programa de
Apadrinhamento com 222 crianças e > €28 mil aplicados em
2013;

• A Principal despesa de Apadrinhamento prende-se com a
alimentação das crianças (66% dos custos).

• SVP é o 2º maior programa com 171 crianças e c. €23 mil
em 2013;

• A educação representa 7% dos fundos totais de
Apadrinhamento investidos;

•

Todos os programas dedicam >45% a alimentação;

• Os programas rurais de Banhine, Nhancutse e Bungane
dispendem > €33 mil num total de 269 crianças
apadrinhadas;

•

Todos os programas dedicam menos de 7% à educação,
tipicamente em matrículas, uniformes e material
escolar, com excepção da EA, que dedica c. de 29%

• O programa da Missão de Chongoene e SLM dispendeu >
€30 mil num total de 213 crianças;

•

O investimento na educação é complementado pelo
investimento crescente na área de Projectos (detalhado
à frente)

• Os programas de Meninos de Xai-Xai e Meninos de Hokwe
representam c. €6 mil numtotal de 35 crianças
apadrinhadas.

• Todos os projectos dispendem c. 5% em higiene e saúde. As
cestas básicas incluem sabão.

Meninos de Xai-Xai
Apadrinhamento 2013
Descrição
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Gastos e Aplicação Fundos

Número Crianças: 26
Bairro: Xai-Xai e Mangunze
UPG desde: 2004
Responsável: Irmã Helena e Irmã Bernardete “Beta”
Técnico UPG: N/A

Sistema de Apoio: Apoio directo às famílias,
distribuição de alimentos e parte de dinheiro,
financiamento da educação, poupanças.

€ 4,910

€ 4,987

-€ 77

Comentários Beneficiários (extrato)
Anuidades

“Eu entrei no Projecto Meninos de Xai-Xai em 2004, onde
minha mãe era funcionária das Irmãs durante muito tempo,
não sei explicar como é que era antes de fazer parte deste
projecto, apenas salientar que essa oportunidade me vale
muito na escolar.
Graças a Deus, a os Meus Padrinhos e a UPG, me ajudam
muito na minha formação facto este que se dependesse da
minha família seria de fato em problema muito grave ou seja
talvez não estaria a Estudar…”
Afilhada Carla Estevão Monine

Gastos Directos

Resultados

Ajuda
Directa
100%

Comentários UPG
A colaboração com este projeto em 2013 foi por vezes
instável, havendo longas temporadas em que não
recebíamos por parte do projeto informações. Em 2013
o programa não contou com o apoio de nenhum Técnico
Local o que dificultou ainda mais as comunicações,
situação a ser tratada pela UPG em 2014.

Relatório detalhado elaborado separadamente,
disponível para consulta

Escolinha do André (EA)
Apadrinhamento 2013
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, aulas

de educação profissional. Os alunos externos frequentam a
escola pública e recebem refeições e apoio na EA

€
29,843

€
28,601

Comentários Beneficiários (extrato)
“… a minha vida antes de fazer parte da Escolinha do André não era
nada fácil … faleceu a minha mãe, as coisas começaram a
desmoronar na minha cabeça e na minha vida e perguntei me afinal
de contas o que eu fiz? Quase que na mesma onda de
acontecimentos faleceu o meu pai … Para eu poder estudar foi
graças a minha tia, irmã da minha mãe que me levou até a Escolinha
do André … Um dia parei apara analisar o percurso da minha vida
desde os acontecimentos que me deixaram órfão de pais até hoje
que Graças ao esforço empreendido pelas Irmãs Dominicanas de
Santa Catarina de Sena, o meu Padrinho e a Organização Um
Pequeno Gesto (UPG). Sem deixar passar que minha vida mudou
totalmente, hoje me sinto igual aos outros graças a esta vossa
contribuição na minha vida, e a perspectiva que tenho para o futuro
é de continuar a estudar para me formar em Direito…”
Afilhado José Castigo Chissano

Comentários UPG
Em 2013 a colaboração e comunicação entre a UPG e a
EA progrediu, tendo sido possível recolher mais
informação sobre as crianças, sobre os acontecimentos
na vida destes, bem como sobre a escola. Este
progresso deveu-se ao trabalho e atenção do Mano
Helder em conjunto com Irmã Bernardete. Foram
recebidas a maioria das avaliações escolares.

€ 1,242
Anuidades

Gastos Directos

Resultados

Outros
5%
Funcionamento
Escola
15%

Higiene e Saude
5%

Alimentação
46%

Educação
29%

Relatório detalhado elaborado separadamente,
disponível para consulta

Missão de Chongoene
Apadrinhamento 2013
Descrição
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Gastos e Aplicação Fundos

Número Crianças: 95
Bairro: Chongoene
UPG desde: 2008
Responsável: Irmã Aparecida
Técnico UPG: Mano Arnaldo (desde fim 2013)

Sistema de Apoio: 2 crianças apadrinhadas por família,
distribuição mensal de comida nos bairros para toda a família.

€ 15,607
€ 12,311

Comentários Voluntária
Daqui a uma semana faz 1 mês que cheguei a Moçambique. Sinto
que o tempo passou a voar e as relações que se criam com todas as
pessoas com que me cruzo todos os dias e o sorriso das crianças me
vão fazer muita falta quando me for embora. Com esta experiência
estou a aprender muita coisa enquanto desempenho a minha tarefa
aqui de ajudar. É impressionante como as crianças têm tão pouco,
mas o sorriso e a alegria que transportam todos os dias consigo
nunca desaparece. Todos os dias tento ensinar algo de novo, o
universo de muitas termina a poucos kilómetros do sítio onde vivem
mas devemos sempre tentar fazer a diferença, seja a ensinar as
vogais ou a pegá-las ao colo. Aqui o gesto mais pequeno significa
muito para elas.“
Mana Patricia

€ 3,296

Anuidades

Funcionamento
Escola/Adm
4%

Gastos Directos

Resultados

Outros
5%

Higiene e Saude
8%

Educação
6%

Comentários UPG
A colaboração e a comunicação com o programa da Missão de
Chongoene progrediu muito ao longo do ano de 2013. Este
progresso deveu-se ao esforço que Irmã Aparecida tem vindo
a desenvolver, desempenhando um excelente trabalho junto
da comunidade sendo por esta reconhecida assim como pela
UPG.
Em finais de 2013 a Irmã Aparecida começou a contar com a
ajuda do mano Arnaldo que alargou as suas funções
existentes de Técnico UPG para a Missão de Chongoene.

Alimentação
77%

Relatório detalhado elaborado separadamente,
disponível para consulta

Banhine
Apadrinhamento 2013
Descrição
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Gastos e Aplicação Fundos

Número Crianças: 120
Bairro: Comunidades de Banhine
UPG desde: 2009
Responsável: A meio de 2013 o Padre Artivo Cossa
foi substituído no seu cargo pelo Padre Nicolau
Ikepeme.

€ 17,058

€ 16,184

Técnico UPG: A meio do ano de 2013 o mano
Bartolomeu foi substituído pelo mano Mano Arnaldo
Sistema de Apoio: 2 crianças apadrinhadas por
família, distribuição mensal de comida nos bairros para
toda a família

€ 874
Anuidades

Gastos Directos

Resultados

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”

Comentários UPG
A colaboração com este programa apresenta ainda alguns
obstáculos pelas dificuldades de comunicação interna entre o
Parceiro, que está há pouco tempo no local, e o Técnico UPG,
que mudou a meio do ano. A UPG considera que a passagem
de tempo auxiliará naturalmente esta situação. 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.

Outros
6%
Funcionament
o Escola/Adm
18%
Higiene e
Saude
5%
Educação
3%

Alimentação
68%

Relatório detalhado elaborado separadamente,
disponível para consulta

Nhancutse
Apadrinhamento 2013
Descrição
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Gastos e Aplicação Fundos

Número Crianças: 121
Bairro: Comunidades de Nhancutse
UPG desde: 2010
Responsável: A meio de 2013 o Padre Artivo Cossa foi
substituído no seu cargo pelo Padre Nicolau Ikepeme.
Técnico UPG: Mano Arnaldo

€ 18,627

€ 15,517

Sistema de Apoio: 2 crianças apadrinhadas por família,
distribuição mensal de comida nos bairros para toda a família

Comentários padrinhos (extrato)
“Todos nós ficámos muito contentes por agora termos um afilhado!
Ficámos ainda mais contentes quando recebi a informação da UPG
com os teus dados e fotografia. Tive sorte, fiquei com o afilhado mais
bonito de Nhancutse :) Quero saber mais coisas de ti e da tua família:
como vai a escola, se és bom aluno, se tens muitos amigos, o que
fazes depois da escola, com quem brincas, e todas as coisas que me
queiras dizer. Pode ser? … Fico a aguardar a tua resposta para te
voltar a escrever, ok?
Um grande abraço do teu padrinho,
Beijinhos de nós todos,
Renato Madureira”

Comentários UPG
A colaboração com este programa apresenta ainda alguns
obstáculos pelas dificuldades de comunicação interna entre o
Parceiro, que está há pouco tempo no local, e o Técnico UPG.
A UPG considera que a passagem de tempo auxiliará
naturalmente esta situação. 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.

€ 3,110

Anuidades

Funcionamento
Escola/Adm
17%

Higiene e
Saude
5%
Educação
1%

Gastos Directos

Resultados

Outros
6%

Alimentação
71%

Relatório detalhado elaborado separadamente,
disponível para consulta

S. Vicente de Paulo
Apadrinhamento 2013
Descrição
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Gastos e Aplicação Fundos

Número Crianças: 171
Bairro: 5º Bairro de Chokwé
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 comida nos bairros para toda a família, atendimento da
escola

€ 27,774
€ 22,931
€ 4,843

Comentários parceiro (Extrato)
“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.”

Anuidades
Funcionamento
Escola/Adm
9%

Gastos Directos

Resultados

Outros
4%

Higiene e
Saude
2%

Educação
3%

Irmã Neusa

Comentários UPG
A 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.

Alimentação
82%

Relatório detalhado elaborado separadamente,
disponível para consulta

S. Luisa Marillac
Apadrinhamento 2013
Descrição
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Gastos e Aplicação Fundos

Número Crianças: 118
Bairro: Manjangue
UPG início: 2011
Responsável: Irmã Lídia
Técnico UPG: Mano Silvestre
Sistema de Apoio: 2 crianças apadrinhadas por família,
distribuição mensal de comida nos bairros para toda a família,
atendimento da escola

€ 20,404

€ 18,612

€ 1,792

Comentários Parceiro Local (extrato)
“É com alegria que podemos hoje dar nosso testemunho quanto a
parceria com a UPG, relativa ao apadrinhamento e todo o apoio
recebido… As

crianças

estão

saudáveis,

melhoraram

a

sua

nutrição… O aproveitamento escolar melhorou… As visitas regulares

Anuidades
Funcionamento
Escola/Adm
13%

Gastos Directos

Resultados

Outros
5%

e semanais dos monitores as casas das crianças da UPG, tem sido
uma mais valia … na consciência de que são eles os responsáveis
directos do crescimento dos filhos … Cresceu o relacionamento entre
as crianças e a entre ajuda se faz sentir … Cresceu a consciência da

Higiene e
Saude
6%

partilha, do retribuir algo pela ajuda recebida…”

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
7%

Alimentação
69%

Relatório detalhado elaborado separadamente,
disponível para consulta

Bungane
Apadrinhamento 2013
Descrição
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Gastos e Aplicação Fundos

Número Crianças: 19
Bairro: Bungane
UPG início: 2012

€ 3,851

Responsável: A meio de 2013 o Padre Artivo Cossa foi
substituído no seu cargo pelo Padre Nicolau Ikepeme.
Técnico UPG: Mano Arnaldo
€ 1,414

Sistema de Apoio: 2 crianças apadrinhadas por família,
distribuição mensal de comida nos bairros para toda a família

€ 2,437

Comentários Voluntarias (extrato)
"Durante estas duas semanas que passaram conhecemos uma nova
realidade. Percebemo-nos da importância que tem demonstrar afecto
às crianças das Escolinhas. De como é necessário desenvolver
pequenas actividades que consideramos básicas no nosso quotidiano
que as crianças não estão habituadas, como pintar desenhos, colar,
plasticina, “carimbos”.
Apenas estando aqui se consegue ter uma verdadeira noção do papel
que a UPG tem desenvolvido para melhorar a vida destas crianças e
agora destas mamãs!
Manas Inês e Daniela

Anuidades

Resultados

Outros
8%
Funcionamento
Escola/Adm
29%

Alimentação
59%

Comentários UPG
A colaboração com este programa apresenta ainda alguns
obstáculos pelas dificuldades de comunicação interna entre o
Parceiro, que está há pouco tempo no local, e o Técnico UPG.
A UPG considera que a passagem de tempo auxiliará
naturalmente esta situação. 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.

Gastos Directos

Higiene e
Saude
Educação
4%
0%

Relatório detalhado elaborado separadamente,
disponível para consulta

Meninos de Hokwé
Apadrinhamento 2013
Descrição
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Gastos e Aplicação Fundos

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

€
1,200

€ 1,639

-€ 229

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...!” Gil Mucavel

Comentários UPG
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.
No ano de 2013 terminaram com sucesso o 12º ano 3
afilhados os quais ingressaram na Faculdade.

Anuidades

Gastos Directos

Resultados

Ajuda
directa
100%

Relatório detalhado elaborado separadamente,
disponível para consulta

Impacto do Apadrinhamento
Avaliação Quantitativa
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Alimentação e Nutrição

Educação

Comportamento

Higiene e Saúde

Habitação

Educação Técnica

Auto-Suficiência

Meninos de Xai-Xai

4 – Boa

3 – Suficiente

3 – Suficiente

3 – Suficiente

n/a

n/a

n/a

Escolinha do André

4 – Boa

4 – Boa

3 – Suficiente

3 – Suficiente

3 – Suficiente

3 – Suficiente

n/a

Missão de
Chongoene

4 – Boa

3 – Suficiente

3 – Suficiente

3 – Suficiente

3 - Suficiente

n/a

n/a

Banhine

4 – Boa

2 - Fraco

3 – Suficiente

3 – Suficiente

3 – Suficiente

n/a

n/a

Nhancutse

4- Boa

2 – Fraco

3 – Suficiente

3 – Suficiente

3 - Suficiente

n/a

n/a

São Vicente de
Paulo

4 – Boa

4 – Boa

4 – Boa

4 – Boa

3 – Suficiente

n/a

n/a

Santa Luísa Marilac

4 – Boa

4 – Boa

4 – Boa

4 – Boa

n/a

4 – Boa

n/a

Meninos Hokwé

4 - Boa

4 - Boa

3 – Suficiente

3 – Suficiente

n/a

n/a

n/a

Bungane

4- Boa

2 – Fraco

3 – Suficiente

3 – Suficiente

n/a

n/a

n/a

Projectos
2013

Projectos

Alivio à Pobreza. Infra-Estruturas.
O
Que Fazemos

Educação. Sustentabilidade

Alívio à Pobreza e Infra-estruturas
Melhoria das condições de vida da comunidade, investindo
em alimentação, alojamento e pequenas
infraestruturas comunitárias:
Alimentação e Internato de Órfãos
Furos de água
Palhotas familiares
Fundo de Idosos

Educação

Fundo de
Emergência
Cheias UPG 2013

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 Mamãs: cultivo machamba, venda ao balcão
ambulante e residencial, microprodução de sabão e capulanas
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Projectos 2013
Gastos Directos

33

Beneficiários Directos (1)

Aplicação dos Fundos

2.901

€ 103,626
€ 71,236

2.118
1.421

€ 25,226
€ 14,109

€ - € 1,000

628

€ 29,035
€ 28,794

€ 7,179

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Infra-Estruturas

Educação

Educação Técnica

Geração Rendimento

Subsistência

Outros

-
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90

2005

2006

2007

2008

436

421

2009

Infra-Estruturas

Educação

Geração Rendimento

Subsistência

2010

2011

2012

2013

Educação Técnica

(1) Em 2013 contabiliza-se mais 4.913 beneficiários do apoio dado
durante as cheias

Comentários Gastos
• O ano foi influenciado pelo peso do Fundo de Emergência UPG que respondeu à crise das cheias com apoio imediato de alimentação,
reconstrução de escolas e palhotas, e posteriormente a implementação de um programa extenso de Alimentação em SLM
• O novo projeto do Internato no CRPE arrancou em 2013 com 13 internos após custos de construção de €3.499 no inicio do ano
• O endowment da Água de 2012 financiou uma reparação em Xai-Xai, com o Programa da Agua extenso adiado para 2014
• Os investimentos na Educação pré-escolar, apoio ao estudo, cursos técnicos e bolsas mantiveram-se estáveis com beneficiários relativamente
constantes (à parte as novas 660 crianças com alimentação diária em SLM)
• O montante de fundos aplicados em Projectos aumentou em 45% para um máximo histórico de > €103 mil. Os maiores aumentos responderam à
necessidade criada pelas cheias, pela alimentação escolar e pelo internato do CRPE
• O ano foi influenciado pelo peso do Fundo de Emergência UPG que respondeu à crise das cheias com alívio imediato na subsistência e alojamento
e, posteriormente, com a implementação de um programa extenso de Alimentação Escolar em SLM
• O Apoio à Pobreza foi alargado ao novo projeto do Internato no CRPE. Com custos de construção de €3’263 no inicio do ano arrancou com 13
internos em 2013
• Em IE, o endowment da Água de 2012 financiou uma reparação em Xai-Xai, com a expansão do programa adiada para 2014
• Os investimentos na Educação pré-escolar, apoio ao estudo, cursos técnicos e bolsas mantiveram-se estáveis com beneficiários relativamente
constantes (à parte as novas 660 crianças com alimentação diária em SLM).

Alivio À Pobreza - Infraestruturas
Fundo de Emergência Cheias

Alívio à Pobreza 2013
Alimentação Órfãos CRPE
Descrição
Alimentação diária para crianças e jovens que
frequentam em regime pós-escolar diurno o centro de
órfãos CRPE.

Beneficiários

Aplicação Fundos

€
10,618
€ 9,904

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

Resultados/ Impacto Curto Prazo
Melhoria do estado nutricional das crianças
Almoço no CRPE acompanha e incentiva a assiduidade
escolar na escola pública e nos cursos técnicos à tarde

€ 2,145 € 2,860

€ 714

Financiamento
Financiado largamente por ALG UK através de
iniciativas de Campanha de Natal 2012 e 2013 e RPHM
2013 (meia maratona de Londres)

Rec. 2013

Gastos 2013

Res Anuais…

Res. 2012

Origem de Fundos: 10.618€

Doador pontual;
Doador
€ 25
Frequente; € 11

Merchandising;
€ 145

Impacto Longo Prazo (Esperado)
Melhoria do rendimento escolar académico evitando a
fome diária e combatendo o abandono escolar
Frequência no centro potencia melhor rendimento
escolar e acesso à formação técnica das crianças com
impacto positivo na comunidade
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ALG; € 10.437

Res.…

Alívio à Pobreza 2013
Internato de Órfãos CRPE
Descrição

Aplicação Fundos

Funcionamento anual de um Internato no CRPE com
capacidade de alojamento, refeições e área de
formação técnica para 20 jovens

€ 7,374

Beneficiários

€ 7,094

Em 2013, 13 jovens rapazes em idade escolar, em
situação de extrema vulnerabilidade

€ 2,388 € 2,668

Financiamento

€ 280

Financiado largamente por ALG UK através de
iniciativas de Campanha de Natal 2012 e 2013 e RPHM
2013 (meia maratona de Londres)

Rec. 2013

Gastos 2013

Res Anuais…

Res. 2012

Origem de Fundos: 7.374€
Resultados/ Impacto Curto Prazo
Evitar o abandono escolar dos 13 jovens por falta de
condições financeiras e distância a escola
Aprendizagem
Serralharia

de

um

ofício

como
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Carpintaria

Doa dores
Pontua is; € 60

Pa drinhos; € 300

Mercha ndising;
€ 12

ou

Impacto Longo Prazo (Esperado)
ALG; € 7.002

Continuidade de estudos acadêmicos e formação
técnico-profissional de jovens carenciados com impacto
positivo nas suas famílias e nas comunidades de onde
são provenientes

Res.…

Alivio à Pobreza 2013
Fundo de Idosos
Descrição
Apoio a 10 idosos da comunidade de Chongoene com
uma cesta básica semelhante à distribuição do
Apadrinhamento

Beneficiários
12 beneficiários idosos em regiões rurais e isolada
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Aplicação Fundos

€ 500

-€ 1,408
-€ 908

Rec. 2013

Gastos 2013

Res Anuais
(ex-admin)

Res. 2012

Res.
Acumulados

Financiamento
Financiado por doador individual particular numa base
multianual

Resultados/ Impacto Curto Prazo

-€ 2,390 -€ 3,298
Origem de Fundos: €500

Melhoria das condições de vida imediatas de 11 idosos

Impacto Longo Prazo (Esperado)
n/a

Doador Frequente;
€ 500

Infraestruturas 2013
Furos de Água
Descrição

Aplicação de Fundos

Recuperação de um furo existente na Escolinha do
André com uma nova Electro-Bomba de Água

€ 15.445

Beneficiários
€ 4.814

c. 290 beneficiários – alunos, a comunidade docente e
as Irmãs Dominicanas da Escolinha do André, Xai-Xai

€ 3.557
-€ 1.257

€ 11.888

Financiamento
Rec. 2013

Gastos 2013

Res Anuais…

Res. 2012

Res.…

Fundos provenientes do evento de lançamento da ALG
em 2012, focado no acesso à água.

Campanha da Agua €130 em 2013
As Irmãs Dominicanas contribuíram para a compra da
bomba de água com €571(1).

Resultados / Impacto Curto Prazo

Origem de Fundos: € 4.814

Campanha;
€ 130

Doador pontual;
€ 10

Restabelecer o acesso à água na Escolinha do André,
permitindo o seu normal funcionamento

Impacto Longo Prazo (Esperado)
A Electro-bomba, mais resistente e de maior durabilidade,
garante o acesso à água sem necessitar de custos
constantes de manutenção
(1) Informação puramente informativo e valor não incluído nas contas da UPG

ALG; € 4.674
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Infraestruturas 2013
Alojamento - Palhotas
Descrição
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Aplicação de Fundos

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

Beneficiários
23 beneficiários directos: 2 Palhotas em SLM, 2 em Banhine,
1 em Nhancutse e 1 em Xai Xai
15 famílias com chapas para reconstrução pós cheias

Financiamento
Fundos provenientes do Fundo de Emergência das Cheias (2
palhotas) e de iniciativas de angariação de fundos por
doadores particulares (uma da Catavento e duas de
padrinhos individuais).
Os Desafios UPG
mostram ser uma iniciativa de sucesso
para financiar propostas de alojamento, com um total de 4
palhotas planeadas até inicios de 2014.

€ 5.969

-€ 5.142
Rec. 2013… Gastos 2013

€ 2.014

€ 2.841

Res. 2012

Res.…

€ 827
Res Anuais…

Origem de Fundos: €5.969

(1)

Campanha; €
175

Outros ; € 310

Resultados / Impacto Curto Prazo
Alojamento digno e durável novo para 5 famílias, recuperação
de 6 palhotas (inc Silvestre) pós cheias

Fundo
Emergência;
€ 1.596

Des afios;
€ 1.360

Padrinhos e
amigos; € 2.527

Impacto Longo Prazo (Esperado)
Dignidade na família. Melhoria na higiene e saúde. Ambiente
familiar favorável ao estudo e desenvolvimento.
(1) Desafio Uma Tela Uma Palhota em 2012 financiou palhota de Flora/Alberto (2012) e Marcolino (2013). Desafio Amor à Distância €1360 em
2013 para Benilzio (para construção 2014). Em memória de Michael Ferreira em finais de 2013 para palhota Lourenço (para construção 2014)

Infraestruturas 2013
Construção Internato de Órfãos
Descrição
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Aplicação Fundos

Construção e recuperação de instalações para um
Internato no CRPE com capacidade de alojamento,
refeições e área de formação técnica para 20 jovens

Beneficiários

€ 5.820

Em 2013, 13 jovens rapazes em idade escolar, em
situação de extrema vulnerabilidade

-€ 3.263

€ 2.557

€ 2.557

Financiamento
Financiado largamente por ALG UK através de
iniciativas de Campanha de Natal 2012 e 2013 e RPHM
2013 (meia maratona de Londres)

Rec. 2013

Gastos 2013

Res Anuais…

Res. 2012

Origem de Fundos: 5.820€
Resultados/ Impacto Curto Prazo
Recuperação de instalações no CRPE para oferecer
alojamento digno a internos
Evitar o abandono escolar dos 13 jovens por falta de
condições financeiras e distância a escola. Aprendizagem
de um ofício como Carpintaria ou Serralharia

Impacto Longo Prazo (Esperado)
Formação técnica dos jovens com impacto positivo nas
suas famílias e nas comunidades de onde são
provenientes

ALG; € 5.820

Res.…

Infra-Estruturas 2013
Alojamento (por Projecto)
Projecto –
Palhota:

#Ben

Gastos

Calendarização
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Local

Impacto

Nhancutse

4 (> Expectativas)

Banhine

4 (> Expectativas)

Satisfatória (até 1
mês de atraso)

5 (Muito Prudente)

Satisfatória (até 1
mês de atraso)

Financeira

Lúcia e Júlio Baltazar

3

590 €

Élia Timbe e Dulce
Simbine

5

858€

Gil Mucavele (cozinha)

3

270 €

Xai Xai

4 (> Expectativas)

Dentro do Previsto

5 (Muito prudente)

António Ubisse e
Salomão Ndove

3

1.590€

SLM

4 (> Expectativas)

Não satisfatória (>
1 mês de atraso)

5 (Muito Prudente)

Silvestre Quenha
(recuperação cheias)

4

162€

SLM

4 (> Expectativas)

Dentro do Previsto

Marcolino e Lourenço
Mausse

6

645€

Banhine

4 (> Expectativas)

Não satisfatória (>
1 mês de atraso)

Apoio a Famílias –
Chapas para Cheias
(SLM)
Apoio a Famílias –
Chapas para Cheias
(CRPE)

11

384€

4

779€

18
Palhotas
15
familias
com
chapas

5.400€

Não Satisfatório
(>5% do
orçamentado)

N/A

Emergência /
Imediato

N/A

N/A

Emergência /
Imediato

N/A

4

Satisfatória

SLM

Chinhacanine

5 (Muito Prudente)

Emergência Cheias 2013
Reconstrução da Escola SLM
Descrição
Trabalhos de reconstrução da Escola de SLM, para reparar os
danos causados pelas cheias nas infra-estruturas e
equipamentos da escola
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Aplicação Fundos

€ 7.577

Beneficiários
-€ 5.610

População escolar completa, média de 660 beneficiários dos
6 aos 18 anos em 2013

Financiamento

Rec. 2013…

Gastos 2013

€ 1.967

€ 1.967

Res Anuais…

Res. 2012

Financiado totalmente por ALG UK através de Fundo de
Emergência Cheias (75%) e Fundação Vitol (25%)

Resultados/ Impacto Curto Prazo

Origem de Fundos: 7.577€

Garantir as condições necessárias para a abertura da escola
aos alunos, envolvendo a comunidade local

Impacto Longo Prazo (Esperado)
Melhoria do desempenho escolar dos alunos face às novas
infraestruturas e equipamentos; aumento da procura por
parte da comunidade pela escola de SLM dadas as condições
da escola; aumento do sentimento de pertença e valorização
da escola, com contributo/ envolvimento dos encarregados de
educação na manutenção das condições da escola

ALG; € 7.577

Res.…

Emergência Cheias 2013
Fundo Emergência UPG e ALG
DESCRIÇÃO

fundo de emergência

Atuação imediata da UPG nas suas zonas de intervenção
afectadas: zona baixa de Xai-Xai e cidade de Chokwé, no
âmbito das fortes cheias ocorridas em Janeiro de 2013.

O Fundo de Emergência foi lançado pela UPG em
parceria com a ALG com efeitos imediatos. Apelo a
fontes públicas e privadas, resultando num valor
angariado total de mais de 73 mil €.

Aplicação dos fundos
Es colinha do
André
12%
CRPE
40%

Es colinha Flor da
Infância
21%
SVP
13%

SLM
14%

Detalhe dos gastos por área de intervenção
XAI XAI
Escolinha do André
Muro
Infiltrações
Equipamentos
Reconstrução Cozinha
Sopa e Papinha
Alojamento Famílias
Agricultura Famílias
Total
Escolinha Flor da Infância
Construção Refeitório
Construção Muro
Acabamentos e Pintura
Mão de obra e outros
Atrasos e Imprevistos
Total

CHOKWÉ
560 €
339 €
585 €
520 €
641 €
258 €
97 €
3.000 €

977 €
815 €
224 €
1.109 €
2.380 €
5.505 €

Santa Luísa de Marillac
Sopa e Papinha (Fevereiro)
Emergência
Emergência
Emergência-Apoio Silvestre
Agricultura famílias
Agricultura escola
Alojamento Silvestre
Alojamento Famílias
Total
São Vicente de Paulo
Alimentacao Criancas e Familias
Emergencia
Emergencia
Emergencia - Apoio Mano Hilario
Agricultura Famílias
Agricultura escola
Total

753 €
855 €
855 €
128 €
195 €
195 €
154 €
384 €
3.519 €
753 €
855 €
855 €
128 €
390 €
390 €
3.371 €

Centro Renascer P'ra Esperança
Comida
Alimentos
Gasoleo/ Gasolina
Leite Bebes
Viagens e Portagens
Bateria Gerador
Produtos Higiene e Limpeza
Comunicacoes
Lenha
Leite e papinha
Pos Relatório
Alojamento Famílias
Total

4.547 €
42 €
446 €
427 €
115 €
120 €
170 €
41 €
162 €
1.793 €
1.501 €
779 €
10.143 €
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Educação

Educação 2013
Pré-Escolar
Descrição

45

Aplicação Fundos

Funcionamento anual de 2 Pré-Escolas: EFI e ESC
Construção de um Muro e Refeitório EFI

-€ 18,317

Bolsas de mérito Bolsa das Flores

Beneficiários

€ 13,372

Em 2013, 136 beneficiários1

Fundos ALG UK 2012 financiaram pré-escolas até meados de
2013
Campanhas mensais com boa adesão (Março Leite
Junho/Dezembro pré-escolas)
EFI donativo multianual de €1.200 (ate 2016)
CMC via Fundo de Emergência financiou Muro e Refeitório

-€ 169

-€ 4,945

Financiamento
Rec. 2013

Gastos 2013

Res Anuais
(ex-admin)

Res. 2012

-€ 4,775

Res.
Acumulados

Origem de Fundos: 13.372€

Resultados/ Impacto Curto Prazo
Acesso grátis ao ensino pré-escolar e almoço diário para 132
crianças
Auxilio imediato às condições de vida dos Bolseiros

Impacto Longo Prazo (Esperado)

Campanhas;
€ 1.439

Doador
frequente; € 5

Doador pontual;
€ 15

Padrinhos; € 202

ALG; €
11.711

Redução da marginalidade. Melhoria nutrição e higiene
Aumento frequência e resultados ensino primário
Estimulo à excelência académica e exposição à meritocracia

(1) EFI Escolinha Flor da Infância e ESC Escolinha Santa Catarina . Assume 91 EFI, 41 ESC e 12 Bolseiros das Flores 2012, detalhes proxima página.

Educação 2013
Pré-Escolar (Por Projecto)
Projecto

#Ben

Gastos

Local

Impacto

Calendarização

Financeira

46

EFI – Anuidade

91

7.620€

Aldeia Marien
Ngouabi

4 (> Expectativas)

4 (como previsto)

4 (Prudente)

ESC– Anuidade

41

4.234€

Santuário de
Chongoene

4 (> Expectativas)

4 (como previsto)

5 (Muito
Prudente)

EFI – Bolsas

12

958€

Aldeia Marien
Ngouabi

4 (> Expectativas)

4 (como previsto)

3 (Satisfatório)

EFI – Construção
Muro e Refeitório

91

5.505€

Aldeia Marien
Ngouabi

4 (como previsto)

132
(+ 4
bolseiros
ensino
primario)

(1) Os Bolseiros EFI 2013 são 16 mas só recebem a bolsa em 2014, após as avaliações do fim do ano escolar e as férias de Natal. Em 2013 são
financiadas as bolsas de 12 Bolseiros de 2012, 4 dos quais já frequentam o ensino primário.

Educação 2013
Alimentação Escolar
Descrição
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Aplicação Fundos

Financiamento de um Programa de Alimentação Escolar
diário em SLM, em Manjangue

€ 17.850

Beneficiários
População escolar completa, média de 660 beneficiários
dos 6 aos 18 anos em 2013 (orçamento a 600)

€ 3.559

€ 3.559

-€ 14.291

Financiamento
Financiamento proveniente da ALG através do Fundo de
Emergência ALG e grant da Fundação Vitol.
Fundos significativos de €3.559 transitados para 2014
devido a atrasos na implementação (Setembro).

Rec. 2013

Gastos 2013

Res Anuais…

Res. 2012

Origem de Fundos: 17.850€
Resultados/ Impacto 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

Impacto Longo Prazo (Esperado)
Melhoria do estado nutricional das crianças altamente
carenciadas e do seu rendimento escolar com impacto
positivo na comunidade
Combate a desigualdade do Gênero

ALG; € 17.850

Res.…

Educação 2013
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

Beneficiários

€ 2,830

-€ 2,670

290 beneficiários = 120 em SLM e 170 em SVP,
apadrinhados pela UPG

Financiamento
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€ 160
Rec. 2013

Gastos 2013

Res Anuais
(ex-admin)

Total de fundos provenientes da ALG através de uma
parceria com o Instituto Camões UK para angariação de
fundos via Desafios ALG em escolas.

Res. 2012

-€ 251

Res.
Acumulados

Origem de Fundos: €2.830
Resultados/ Impacto Curto Prazo
Acompanhamento e apoio ao estudo acadêmico para
290 crianças desfavorecidas com risco de fraco
desempenho académico e assiduidade escolar

Impacto Longo Prazo (Esperado)
Melhorias dos resultados escolares
Redução das desistências escolares

(1) SVP = São Vicente de Paulo. SLM = Santa Luísa Marillac. Ambas as escolas se situam na zona de intervenção do
Chokwé.

ALG; € 2.830

-€ 91

Educação 2013
Apoio ao Estudo (Por Projecto)
Projecto
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#Ben

Gastos

€/
Benef.

Local

Impacto

Calendarização

Financeira

São Vicente de
Paulo

170

1.037€

6€

Chokwé

4 (>
Expectativas)

4 (como previsto)

3 (Satisfatória)

Santa Luisa de
Marillac

120

1.633€

14€

Manjangue

4 (>
Expectativas)

4 (como previsto)

3 (Satisfatória)

290

2.670€

4

4

4

Educação 2013
Bolsas Universitárias
Descrição
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Aplicação Fundos

Financiamento despesas académicas e apoio ao custo
de vida de 10 bolseiros universitários

-€ 11,752
€ 9,029

Beneficiários
11 beneficiários

-€ 2,723

(1)

Financiamento

Rec. 2013

Gastos 2013

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

Res Anuais
(ex-admin)

Res. 2012

Res.
Acumulados

-€ 4,696
Origem de Fundos: 9.029€

Resultados/ Impacto Curto Prazo
Oportunidade de formação superior para 10 estudantes
universitários dedicados mas muito pobres

Donativos
individuais;
€ 134

Impacto Longo Prazo (Esperado)
Criação de uma oportunidade
estudos académicos

para

prosseguir

os

Organismos
Públicos;
€ 4.140

Maior impacto nas crianças apoiados pelos técnicos que
recebem bolsa

(1) Desistência de 1 Bolseira a meio do ano por motivos familiares (gravidez). CMC = Câmara Municipal de Cascais

ALG; € 4.051

Empresas;
€ 705

Educação 2013
Bolsas Universitárias (Por Projecto)
Projecto

Curso

Avaliações

Impacto

Financeira

Hilário Langa

Administração e
Gestão de Empresas

Chokwe

1.223€

5 (Muito
Boas)

5 (Muito Bom)

3 (Satisfatória)

Gil Mucavele

Medicina Dentária

Nampula

1.203€

5 (Muito
Boas)

5 (Muito Bom)

3 (Satisfatória)

Administração e
Contabilidade

Manjangue

1.295€

4 (Boas)

5 (Muito Bom)

3 (Satisfatória)

Administração e
Gestão de Empresas

Chokwe

1.168€

4 (Boas)

5 (Muito Bom)

3 (Satisfatória)

Eduardo Chongo

Ensino Fisica

Manjangue

1.167€

4 (Boas)

5 (Muito Bom)

3 (Satisfatória)

Joaquim Balaze

Direito

Chokwe

1.352€

5 (Muito
Boas)

5 (Muito Bom)

3 (Satisfatória)

Bartolomeu David

Direito

Xai-Xai

1.194€

4 (Boas)

3(Satisfatório)

Contabilidade e
Auditoria

Xai-Xai

1.391€

4 (Boas)

4 (Bom)

Direito

Xai-Xai

1.105€

4 (Boas)

5 (Muito Bom)

Contabilidade

Xai-Xai

246€

3
(Satisfatórias)

5 (Muito Bom)

Contabilidade

Chokwe

397€

n/a

Silvestre Quenha
Graca Sitoe

Yudi Issufo
Remane

Helder Machel
João Langa
Saiu

Maida

Machava

Total: 10

(1)
(2)

(1)

Local

Gastos
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11.752€

(2)

3 (Satisfatória)

3 (Satisfatória)

n/a

5

3 (Satisfatória)

n/a

5

O João recebe uma Bolsa Pré-Universitária – apenas ajudas de custo de transporte, uniforme e matrícula e começou a ser apoiado após desistência da
Maida
O Bartolomeu não se qualificou para continuar a receber a Bolsa em 2014 por comportamentos pouco éticos enquanto Técnico da UPG

3

Educação 2013
Alfabetização
Descrição
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Aplicação Fundos

Aulas de Alfabetização nos bairros de Banhine e
Conjoene e lançamento das aulas de Alfabetização na
Missão de Chongoene.

Beneficiários
105 beneficiários = 52 em Banhine e 53 em Conjoene

€ 3.507

€ 2.940
- € 567

€ 8.258
€ 5.318

Financiamento
Fundos angariados através de desafios desportivos Rui Costa
(via Morgan Stanley)

Rec. 2013

Gastos 2013

Res Anuais…

Res. 2012

Origem de Fundos: 3.507€
Resultados/ Impacto Curto Prazo
Alfabetização de 105 adultos, na sua maioria, jovens
mães

Donativos
individuais; € 4
ALG;
€ 1.182

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

Fundações;
€ 2.321

Res.…

Sustentabilidade

Sustentabilidade 2013
Cursos Técnicos
SLM, Manjangue
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Aplicação Fundos

CRPE, Chinhacanine

Descrição
Cursos
técnicos
de
Agricultura,
Culinária,
Produção
de
Sabão,
Artesanato, Produção de
Velas e Informática

Cursos
técnicos
de
Serralharia,
Costura,
Carpintaria e Informática no
centro órfãos CRPE

Beneficiários
288 beneficiários

Doador Individual UPG e
ALG

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

- € 3.687
€ 1.826

€ 2.887

€ 4.713

30 beneficiários

Financiamento
Doador Individual UPG e
ALG

€ 5.513

Centro diurno como núcleo
de
formação
técnica,
controle e cuidado de órfãos

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

Oportunidades
para
maioritariamente órfãos com
formação técnico-profissional
e empregabilidade futura

Geração rendimentos escola

Geração rendimentos centro

Rec. 2013

Gastos 2013

Res Anuais…

Res. 2012

Origem de Fundos: 5.513€

Donativos
individuais;
€ 680

ALG; € 4.833

Res.…

Sustentabilidade 2013
Geração de Rendimentos
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

Beneficiários
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Aplicação Fundos

-€ 2,113

€ 1,282

€ 500
Rec. 2013

-€ 332
Gastos 2013

13 mamãs em Chongoene

Res Anuais
(ex-admin)

Res. 2012

Res.
Acumulados

-€ 1,613

Financiamento
Fundos provenientes do Fundo de Emergência das
Cheias e de um Doador Frequente

Origem de Fundos: 1.762€
Resultados/ Impacto Curto Prazo
Doador
Frequente;
€ 500

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

Fundo de
Emergência;
€ 1.262

Angariação de Fundos – Projetos
2013

Angariação de Fundos
2013 em Números
Fundos Angariados
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Angariação de Fundos por Fontes

€ 180.000

€ 171.309

€ 160.000
€ 140.000

€ 115.299

€ 120.000
€ 100.000
€ 80.000
€ 60.000

€ 46.491
€ 40.409€ 38.338

€ 40.000

€ 31.858

€ 20.000
€ -

€ 9.046
€ -

€ 140

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Donati vos

Custos Angariação Fundos

16.2 c/€

Angariação de Fundos por projectos

16.5 c/€
13.5 c/€
12.5 c/€

8.0 c/€

4.6 c/€
4.0 c/€
2.6 c/€
2.1 c/€1.7 c/€
0.8 c/€
0.4 c/€0.1 c/€
0.3 c/€
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Custos Ang. Fundos
Custos Ang. Fundos/ Donativos Angariados

Custos Sede/ Total Fundos Angariados

2012

2013

Angariação de Fundos
Sumário
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Desenvolvimentos 2013
 A UPG angariou €171’309 em 2013 (€117’619 em 2012) para Projectos num ano fortemente marcado
pelo influxo de fundos em suporte ao apelo das cheias de Janeiro de 2014 (32% da angariação anual).
As fontes de donativos para projetos são em linha com o ano anterior, com o peso da ALG UK (€82’819
ou 48% do total), assim como Institucionais, nomeadamente Organismos Públicos (Câmaras Municipais
e IRS c.30%).
 No início de 2013 e após 13 anos, o sul de Moçambique foi profundamente afectado por cheias
devastadores para o Chokwé e Xai-Xai. A UPG e a ALG lançaram imediatamente um Fundo de
Emergência das Cheias para minimizar o impacto na população com alívio de emergência e
reconstrução. A UPG recebeu €55’324 em donativos na iniciativa de angariação de fundos com mais
adesão em 2013.
 A educação foi a segunda área escolhida pelos financiadores, atraindo €46’479 em donativos,
maioritariamente aplicados em pré-escolar e o novo projeto de alimentação escolar em SLM
 A ALG constituiu um pequeno endowment para alimentação escolar em 2013 através do primeiro
grant da associação

 Os doadores Individuais e Institucionais continuaram a constituir uma fonte importante de
donativos, resultando num montante angariado em 2013 de €13’522 e €51’125 respectivamente.
 A UPG continuou a fortificar as iniciativas de angariação de fundos junto ao público em geral:
 Desafios UPG: angariação de fundos por Amigos UPG através da organização de caminhadas,
eventos desportivos, jantares ou celebrações solidárias (€3’523 ou 2% em 2013);
 Campanhas Mensais: campanhas temáticas em meses específicos, a serem repetidas
anualmente (€13’916 ou 9% em 2013, 2% excluindo as Cheias).

 Venda de Merchandising pouco significativa com 1% em 2013 (igual a 2012).
 O crescimento da UPG levou ao aumento da equipa de angariação de fundos com uma contratação a
tempo inteira financiada por um programa de estágios da CMC. Continuou a recorrer ao trabalho de
voluntários para muitas atividades administrativas e de angariação.
 A UPG continuou a apostar em passa-a-palavra e campanhas de angariação entre Amigos UPG para
limitar as despesas com angariação de fundos

Desafios UPG – Angarie Você Mesmo

€3’414 Angariados

Desafio

Descrição

Objectivo
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Montante

Gourmet

Jantar Manas (39€)
Jantar Diogo S. e
Patrícia F. (19€)

Internato Órfãos

Atleta

Caminhadas
Solidárias:
Lourinhã (963€)
Amigos Pregança e
Ribamar (615,5€)
Trocathlon (96€)

Fundo de
Emergência Cheias

€1’836

Desafio “Amor à
Distância” (€1’360)
Quadro Vasco Morais
(€160)

Palhota Familiar
- Benilzio e
Rosita
Fundo de
Emergência Cheias

€1’520

por Uma
Causa

Outros

€58

Campanhas Mensais UPG

€14’699 Angariados

Tema
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Mês

Objectivo

Janeiro/
Fevereiro

Alívio Pobreza - Cheias

€12’032

Leite

Março

Financiamento de Leite
nas Pré-Escolas

€1’128

Água

Abril

Construção de Furos de
Água

€130

Palhotas

Maio

Construção de Palhotas
Familiares

€176

Crianças

Junho

Pequeninos/Pré-Escolas

€240

Crianças

Setembro/
Outubro

Curso Técnicos

€286

Crianças

Dezembro

Pequeninos/Pré-Escolas

Fundo de
Emergência

Montante

€70

Institucionais

€51’214 Angariados
Escolas: €699

Empresas: €1’205

• Agecascais Mediação de Seguros: €705, para

• Agrupamento

• PLMJ:

• St.

financiar as Bolsas Universitárias da
Machava e posteriormente do João Langa

Maida

Serviços jurídicos pro-bono, valor não
discriminado

• Create It: Serviços IT e website pro-bono, valor
não discriminado

• Ribacapital:
géneros)*

c.€3’000

(medicamentos

Escolas José Saraiva: €340
para o Fundo Emergência Cheias + €200 para fins
gerais
Julians School: €134 para Palhotas e para
Cheias

•

Colégio Maristas de Carcavelos: €500 para o
Fundo Emergência Cheias**

em

Organismos Públicos: €27’910

fundações: €3.506
€1’185
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•

Fundação AXA:
Emergência Cheias

para

o

Fundo

•

Morgan Stanley Foundation: €2’321 para
financiar a Alfabetização de Banhine como
matching do Desafio UPG Rui Costa

•

Câmara Municipal de Cascais: €19’000 para o
Fundo Emergência Cheias

•

Câmara Municipal de Cascais: €4’410 para
financiar as Bolsas Univeritarias do Gil Mucavel,
do Hélder Machel e do Bartolomeu David

•

Câmara Municipal de Montemor: €4’500 para
o Fundo Emergência Cheias

Outros Estado: €19’160
•

Tribunais/Comarcas:
fiscais de €300

Benefício

•

Consignação do IRS €17’860

de

multas
* Bolsa das Flores 2013 c.€2’554 a receber em 2014
**Valor contabilizado nas Campanhas Mensais no âmbito do Fundo de
Emergência das Cheias. Detalhado em Escolas para efeitos informativos.

Merchandising

€2’264 Angariados
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T-Shirts / Ímans: €269

Postais: €1’995*

• Em 2013, a UPG não investiu em
novas t-shirts e imans, ainda assim
angariou €269

• Em 2013, a UPG continuou a produzir
novos modelos de postais físicos e
digitais

• As
t-shirts
e
imans
são
maioritariamente vendidas em eventos
e aos voluntários UPG

• O alvo principal de venda de postais
são empresas amigas mas os postais
também
estão
disponíveis
em
pequenas quantidades para individuais

• As t-shirts requerem um donativo
mínimo de €5 (criança) e €10 (adulto)
e os imans um donativo mínimo de €2.

• Em 2013 não foram vendidos postais
personalizados, apenas postais digitais
por €70 a receber em Janeiro 2014

* Este valor reflete €1400 de postais personalizados da Sovena que na realidade são referentes a 2012.

Eventos

€167 Angariados
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Eventos UPG

• 2013 ficou marcado pela reestruturação da equipe
UPG na Sede e pelos esforços associados ao Fundo
de Emergência Cheias, pelo que não se conseguiu
participar nos habituais eventos.
• Em 2013 a UGP organizou um encontro de
Padrinhos no Porto que levantou €167 em
donativos
• Em Outubro, a ALG angariou através da Royal
Parks Foundation Half Marathon o valor de £19’316
(c. €24’000) para financiar o Centro de Orfãos do
CPRE*
• Em Novembro a ALG organizou um Tapas Quiz
onde angariou 864£ (c. €1’077) para financiar a
Alimentação Escolar em SLM*

* Valor não incluído no total de €167 angariados pela UPG
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Outras Formas de Angariação
€597 Angariados

UPG Urnas UPG = €202

UPG Reciclagem = €322

64

Fundo de Emergência Cheias
€55’324 Angariados*
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O Fundo de Emergência UPG apelou ao apoio de fontes públicas e privadas desde o
despoletar da catástrofe para aliviar o impacto imediato das cheias:
•O Fundo foi lançado em simultâneo pela UPG Portugal e pela nossa parceira ALG – A Little
Gesture no Reino Unido
•Financiamento imediato de com alimentos, medicamentos e outros e apoio à reconstrução
local nas palhotas e escolas.
•A generosidade dos doadores resultou em donativos combinados de >€55 mil.

Fundos de emergência UPG

Desafios UPG Escolas
1%
Individuais
13%
Fundações
2%

UPG Individuais
3%

DE: Escola Jose
Saraiva
11%

CMC/CMM
32%

Empresas
6%

ALG UK
43%

Fundos de emergência por desafios

DE: St Julians
Interturmas
2%

DE: Colegio
Maristas
16%
DI: Caminhada
Solidária: St
Tirso
6%
DI: Jantar
Diogo S e
Patricia F
1%
DI: Exposicao
Vasco Morais
5%

*Fundos consolidados com a UPG e ALG num total de €73’00. Gráficos meramente ilustrativos

DI: Caminhada
Solidária Sintra
5%
DI: Venda
Bolos LourinhãRibamar
22%

DI: Caminhada
Solidária:
PregançaRibamar
32%

Relações Públicas

Actividades

Presença Online

Website
• Desenvolvimento de conteúdos a decorrer
• Modernização do website necessária
mas pendente de financiamento

Blog
umpequenogestoumagrandeajuda.blogspot.com

• Continuação do desenvolvimento e maior
utilização do blog com histórias das
crianças, dos voluntários e dos projectos
• 1829 visualizações em 2013 (2368 em
2012)
• Mais lido em 2013:
• “A Etelvina voou para a eternidade”
(29 Out 2013)

Album Picasa
Picasaweb.google.com/umpequenogesto

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

66

Redes Sociais

• Continuação da aposta da presença no
facebook,
com
“loja
online”
de
donativos
• Campanhas mensais maioritariamente
promovidas via facebook
• 20’000 likes (+1’443 likes)
• 149 likes – Post O nosso pequeno
Henriques já tem uma Madrinha! 7-Ago-2013
• 150 likes – Post Feliz Pascoa 2013 30-Mar-2013

Calendário

• Em 2013 a UPG elaborou o habitual
calendário de Natal
• Em 2013 a UPG recomeçou a
produção da sua newsletter

Relatório de Contas
2013

2013 em Sumário

Fontes e Aplicações de Fundos
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Fontes de Fundos
2005
Apadrinhamento

2006

2007PF

2008

2009

2010

2011

2012

2013

7,658 €

12,165 €

14,825 €

56,307 €

72,457 €

111,057 €

122,054 €

133,144 €

140,169 €
171,309 €

Donatvos

-

€

140 €

9,046 €

31,858 €

40,409 €

38,338 €

46,491 €

117,619 €

Quotas

-

€

-

€

200 €

200 €

200 €

200 €

50 €

135 €

113,065 €

149,594 €

168,594 €

250,898 €

311,478

427 €

377 €

6,496 €

8,071 €

2,414 €

88,816 €

113,493 €

149,971 €

175,091 €

258,969 €

313,892

2008

2009

2010

2011

2012

Proveitos Obj. Social

€

12,305 €

24,071 €

€

42 €

59 €

7,658 €

12,347 €

24,129 €

-

Outros Proveitos

Total Proveitos Anuais

7,658 €

€

88,366 €
451 €

-

€

Aplicacao de Fundos
2005
Apadrinhamento

10,000 €

59,039 €

72,671 €

106,203 €

124,326 €

123,467 €

124,761 €

1,000 €

14,109 €

25,226 €

6,879 €

27,936 €

28,931 €

71,236 €

103,626 €

€

300 €

858 €

30 €

134,998 €

153,287 €

€

Despesas Locais

-

€

Total Custos Anuais

7,491 €
62 €
- €

Custos Administrativos Sede
Custos Administrativos Locais
€

2013

10,802 €

-

€

2007PF

7,491 €

Projectos

Custos Obj Social

2006

7,554 €

-

€

11,802 €
491 €
- €
12,293 €

-

€

24,109 €
618 €
- €
24,727 €

-

84,265 €
1,803 €
2,263 €
88,331 €

79,850 €
5,166 €
3,869 €
88,885 €

12,153 €
12,187 €
159,337 €

14,572 €
14,335 €
182,194 €

-

€

194,703 €
22,328 €
10,148 €
227,180 €

-

€

228,388
33,966 €
8,357 €
270,710

