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225 ANOS A APOIAR

2 3

O ano de 2020 foi mais um ano repleto de desafios, um ano em que tivemos que nos reinventar, readaptar 
e principalmente Reagir. Sim reagir, com flexibilidade e sempre com esperança, e com muita ambição, de 
poder continuar esta maravilhosa obra por muitos mais anos!

Carregados por esta paixão que nos move pelo setor social, e conscientes da urgência das situações de vida 
que por nós passam diariamente, não parámos - nunca parámos! Juntámo-nos áqueles que não baixaram 
os braços! Não podíamos sequer ter a veleidade de pensar que algo tão devastador como a Covid-19 nos 
fazia desistir... Aproveitámos sim para repensar. A criatividade, e capacidade de adaptação, permitiu-nos 
descobrir novas formas de intervir. A equipa, mais unida do que nunca, manteve-se  sempre próxima das 
nossas crianças, e das nossas comunidades, ajudando, dando apoio, e caminhando lado a lado com este 
surto pandémico, neste novo mundo desconhecido para todos. Estamos convictos de não ter deixado 
ninguém para trás!

Com resiliência e agilidade fomos ultrapassando a maioria dos obstáculos que surgiram e conseguimos 
manter em pleno funcionamento quase todos os projetos em curso. Com inovação deu-se início à 
implementação de novos projetos, mostrando uma dinâmica que já vai sendo hábito desta organização. 

25 anos sempre a responder à mudança e à imprevisibilidade!

Criou-se impacto imediato, mostrando a diferença  na 
efetividade das ações realizadas com um louvável esforço 
de adaptação... 

Resta-me agradecer a quem acredita em nós, a todos os 
que defendem esta causa, aos nossos financiadores, à 
nossa equipa, aos nossos colaboradores e a quem sempre 
nos ajuda a cuidar e a servir os outros com convicção e 
paixão!

Helena Ribeiro Telles
Presidente da Direção da APOIAR 



Niassa

Sofala

Maputo

3OS NÚMEROS DO ANO
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63,19% 
7.478 Beneficiários

33,8% 
4.000 Beneficiários

2,9% 
355 Beneficiários

~ 150

APADRINHAMENTOREFEIÇÕES SERVIDAS

146.532
FORMAÇÃO MATERNO-INFANTIL

307 GRÁVIDAS 
E MÃES COM 

BEBÉS 
ACOMPANHADAS

690.394
 EM RECEITAS

ANGARIAÇÃO DE FUNDOS

27 PARA 30
COLABORADORES

ESTAMOS A CRESCER

NOVOS PROJETOS

+ 2NA PROVÍNCIA 
DE SOFALA

TÉC. CONSTRUÇÃO RESILIENTE

03 OBRA ESTRUTURAS 
ANEXAS AOS 

CENTROS DE SAÚDE

CRIANÇAS
APADRINHADAS95

11.833
N.º BENEFICIÁRIOS

22NOVOS 
PARCEIROS

PADRINHOS +14 

932 TIPPY TAP
CONSTRUÍDAS

46,1% Subvenções Estatais 
28,3% Empresas 
8,4% Fundos Internacionais 
8,1% Maiores doadores individuais 
6% Eventos, campanhas e vendas 
2,8% Donativos Individuais 
0,3% Outros 

ORIGEM DOS FUNDOS POR TIPOLOGIA
41% Formação e construção infra-estruturas 
31% Nutrição e educação crianças 
26% Saúde/formação materno-infantil 
2% Transporte de donativos em espécie 

GASTOS POR ÂMBITO DE INTERVENÇÃO 

8COZINHAS 
ESCOLARES

€ 0,58 2 REFEIÇÕES
POR CRIANÇA

POR DIA

4.920MOCHILAS
FUTURO
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Os nossos projetos em 2020

KUKULA
NIASSA

Cozinhas escolares

UNGUMI / MAYI
SOFALA

Saúde e Nutrição 
Materno Infantil

IN-TOUCH 4 IMPACT
SOFALA

Aproximar distâncias
COVID-19

APOIAR CAMPEÕES
MAPUTO

Nutrição e Desenv. 
de Talento

KOOK4ALL
SOFALA

Cozinhas escolares

UNGUMI / TÉC.
CONSTRUÇÃO

SOFALA
Construir um 

espaço seguro

ESCOLINHA
SOFALA

Dos 2 aos 5 anos

N
IA

SS
A

SO
FA

LA

1.894
BENEFICIÁRIOS

463
BENEFICIÁRIOS

307
BENEFICIÁRIOS

193
BENEFICIÁRIOS

355
BENEFICIÁRIOS

95
BENEFICIÁRIOS

50
BENEFICIÁRIOS

Desempenhamos um papel na Humanidade, em nome dos povos e do planeta. Em 2020 contribuímos 
para 8 dos 17 Objectivos do Desenvolvimento Sustentável:
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4O NOSSO FOCO

O impacto da Covid-19 e a nossa resposta

A pandemia do novo coronavírus instalou-se no mundo e congelou milhares de atividades. 
Em Moçambique, a APOIAR, viu-se obrigada a fechar o projeto APOIAR Campões em Maputo. Nas restantes 
províncias desenhámos novos projetos, reinventámos a nossa atuação e continuámos a trabalhar. 
Construímos torneiras para a lavagem das mãos, distribuímos kits de higiene e nutrição, formámos na 
prevenção, servimos refeições e começámos um novo projeto de ensino à distância. 
Mantivemo-nos sempre ao lado das nossas comunidades. 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Torneiras 
Tippy Tap Distribuições    Kit Higiene e Nutrição

Projetos em pleno funcionamento

Projetos em pleno funcionamento

Reabertura de projetos com adaptações

Projetos em pleno funcionamento
Torneiras 
Tippy Tap Distribuições Kit Higiene e Nutrição

Formações prevenção e distribuição de refeições

In-Touch 4 Impact
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KUKULA
Cozinhas escolares Moçambicanas para nutrir, crescer e aprender
Os imprevistos
O encerramento das escolas pelo Governo Moçambicano, devido à pandemia do novo coronavírus, forçou 
também o encerramento das cozinhas escolares da APOIAR, que promovem, há 6 anos, a assiduidade e a 
melhoria do desempenho escolar das crianças, através da alimentação escolar. 
Em 2020 as cozinhas KUKULA tiveram dois meses de pleno funcionamento: Fevereiro e Março distribuindo, 
nesse período, 97.837 refeições às crianças das escolas de Joho, Mepapa, Nacalongo, Naucheche e Muita.

Parceiros:

97.837 refeições
Fevereiro e Março 2020
362.441 refeições
Pleno funcionamento 2019
341.700 refeições
Pleno funcionamento 2018
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KUKULA
Cozinhas escolares Moçambicanas para nutrir, crescer e aprender
Parar não é opção
Nos restantes meses do ano reinventámo-nos e surgiu um novo plano de atividades para as nossas 
cozinhas! A equipa da APOIAR depressa se mobilizou para atuar na prevenção da Covid-19 e na ajuda 
às comunidades, cujas necessidades aumentavam com as restrições impostas pela pandemia. Definimos 
novas medidas de intervenção, atuámos nas áreas da saúde e nutrição, nas famílias das crianças que 
frequentavam as nossas cozinhas.

Formação sobre prevenção - Covid 19
Era urgente sensibilizar as comunidades para a prevenção e a estratégia passou, em primeiro lugar, por 
disponibilizar à nossa equipa uma formação, da Direção Distrital de Saúde, sobre o novo coronavírus. 
Concluída a formação, e depois de a equipa estar apta a passar a mensagem, reabrimos as cozinhas. Desta 
vez, recebemos grupos pequenos de crianças, formámos na prevenção da Covid-19 e distribuímos uma 
refeição depois de cada formação (entre Setembro e Dezembro distribuímos 21.522 refeições).  

13

Crianças 
formadas 1.8

94 Dias de 
Formação75 Refeições 

servidasSe
t-D

ez

21.522
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KUKULA
Cozinhas escolares Moçambicanas para nutrir, crescer e aprender

15

Torneiras Tippy Tap
Lavar as mãos antes de cada refeição é uma prática diária nas cozinhas KUKULA que se tornou, ainda mais, 
urgente com o aparecimento da pandemia. 
Contudo a realidade é que o encerramento das escolas, e o fecho temporário das cozinhas KUKULA, 
restringiu o acesso imediato das crianças, e  suas  famílias, às nossas torneiras (a um lugar para lavar as 
mãos). Começámos então a implementar as torneiras artesanais “Tippy Tap”, fabricadas a partir de uma 
garrafa simples, que regula o fluxo de água para lavar as mãos e o sabão é amarrado com um cordel. As 
“Tippy Tap” foram uma opção rápida, e eficaz, que permitiu que 1.214 famílias, no Niassa, tivessem um 
sítio para lavar as mãos. Este foi um foco muito importante de ação para a prevenção! 

Powered by:
516 Tippy Tap

5.584 Bene�ciários
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KUKULA
Cozinhas escolares Moçambicanas para nutrir, crescer e aprender

17

Distribuição de Kits de Higiene e Nutrição
Como complemento à construção de torneiras Tippy Tap e às formações de sensibilização para a prevenção 
do novo coronavírus, e agindo sempre com foco na prevenção, distribuímos às comunidades de Nacalongo, 
Mepapa, Joho, Muita e Naucheche máscaras (3 por pessoa), sabão, escovas e pastas de dentes, entre outros.
Continuámos ao longo do ano com distribuições pontuais de hortícolas - provenientes das nossas hortas 
escolares, massa e arroz, para o apoio da subsistência das famílias.

3.297
Kits Covid

Poupança

5.650 kg

3 sacas

1.909 molhos

€2.812,02

Colheita das hortas
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6SOFALA

KOOK4ALL
Cozinhas escolares Moçambicanas para nutrir, crescer e aprender

19

Com origem no projeto KUKULA (Niassa), o KOOK4ALL decorre em Sofala. Nos dois últimos anos, 2019 e 
2020, concluímos a construção de três novas cozinhas nos bairros da Marcação, Milha 8 e Nhampwepwe. 
O encerramento das escolas, imposto pelo Governo Moçambicano para prevenção da propagação da 
Covid-19 (de Abril a Outubro), obrigou também ao encerramento das três cozinhas escolares. 
Nos meses de Fevereiro, Março, Novembro e Dezembro, em que nos foi permitido manter as cozinhas 
abertas, distribuímos 21.717 refeições às crianças das três escolas.
A alimentação das crianças na cozinha da Marcação foi financiada pela Compal e na cozinha da Milha 8 por 
um grupo de doadores individuais, contando também com a JAM no fornecimento de bens alimentares.

Parceiros:N.º 
Bene�ciários 46

3 Dias de 
refeições49 Refeições 

servidasNo
v-D

ez

21.717Fe
v-M

ar

3 Cozinhas 
escolares



20

UNGUMI
Promover e construir um espaço saudável no pós-Idai nas comunidades 
rurais do corredor Dondo-Savane

6SOFALA

Em 2019 o Ciclone Idai afetou diretamente as operações e projetos da APOIAR em Sofala. Apoiámos na 
emergência, na reconstrução, e tornou-se necessário continuar a apoiar um conjunto de necessidades 
no âmbito da saúde, agravadas com a passagem do Ciclone. Assim, a APOIAR - líder do consórcio com os 
Médicos do Mundo Portugal - apresentou o projeto UNGUMI ao Mecanismo de Financiamento para Apoio 
à Recuperação e Reconstrução das Regiões afetadas pelos ciclones Idai e Kenneth em Moçambique, 
acionado pelo Governo Português, tendo este sido selecionado pelo Camões, I.P. A implementação teve 
início em 2020, para promover a saúde dos habitantes de comunidades rurais do corredor Dondo-Savane 
afetadas pelo Ciclone Idai, reforçando, desta forma, a sua capacidade de resiliência e terminará em 2022.

Covid-19: novas necessidades, novas ações
Obrigados a adiar algumas das atividades previstas neste projeto, pelos encerramentos consequentes 
da pandemia, a APOIAR reinventou-se para responder às necessidades que surgiram deste contexto tão 
adverso. Para ajudar na prevenção da Covid-19 construímos, também em Sofala, 416 torneiras Tippy 
Tap e distribuímos centenas de kits de nutrição e higiene (sabonete, lixívia, farinha, sal, arroz, açúcar, 
medicamentos, máscaras, entre outros) atingindo um total de 2.892 beneficiários.

21



22

UNGUMI
Promover e construir um espaço saudável no pós-Idai nas comunidades 
rurais do corredor Dondo-Savane

6SOFALA

Técnicas de construção resilientes 
Iniciámos em 2020, através da parceria com a Young Africa, a formação teórica de 50 jovens de diversas 
comunidades, do corredor Dondo-Savane, em técnicas de construção resilientes. Ainda em 2020, 
concluída a formação teórica, os jovens-alunos iniciaram a componente prática com a construção de 3 
infra-estruturas anexas aos Centros de Saúde, nas comunidades de Mútua, Savane e Nhampwepwe.
Nestas infra-estruturas, anexas às unidades sanitárias, serão desenvolvidas ações comunitárias de 
promoção de saúde.

23

Parceiros:
Young 

Graduates 

50

Resilient construction techniques

5 Girls

45 Boys
0

5

10

15

17 - 20     21 - 24     25 - 28     29 - 32     33 - 36

20

25

Ages of the Participants
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UNGUMI
Promover e construir um espaço saudável no pós-Idai nas comunidades 
rurais do corredor Dondo-Savane

6SOFALA

25

Mapeamento e identificação das comunidades
Realizámos 1.612 inquéritos às populações das comunidades do corredor Dondo-Savane, que nos 
permitiram traçar o seu perfil de saúde, com o objetivo de selecionar os 5 Centros de Saúde (Savane, 
Mútua, Samora Machel, Macharrote, Nhampwepwe) para intervenção e implementação do projeto. 
Realizaram-se formações aos técnicos de saúde dos Centros de Saúde, e aos formadores da APOIAR, em 
temas como infeções, vacinação e saúde/nutrição materno-infantil.
No âmbito do projeto UNGUMI foram criados mais 5 núcleos MAYI nas comunidades selecionadas.  Nestes 
núcleos, em ambiente rural, a Academia de Formação em Saúde e Nutrição Materno-Infantil acompanhou, 
em 2020, 115 mulheres, dinamizando sessões de formação semanais teórico-práticas para grávidas e 
mães de bebés até aos 2 anos.

Parceiros:

GRÁVIDAS E MÃES ACOMPANHADAS 115
BABY BOX & KIT PARTO 26

REFEIÇÕES SERVIDAS 767
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MAYI
Academia de Formação em Saúde e Nutrição Materno-Infantil

6SOFALA

O MAYI começou aqui
O projeto MAYI “original”, ainda em funcionamento, e a partir do qual se criaram as 5 réplicas anteriormente 
descritas, decorre no Dondo - Sofala, nas instalações da Fundação LVida. 
Esta Academia de Formação em Saúde e Nutrição Materno Infantil, é uma escola de formação 
comunitária, direcionada para grávidas e mães de bebés até aos 2 anos de idade. Sabemos que, no período 
que vai desde a gestação até aos 2 anos de vida de uma criança, uma intervenção que aposte na melhoria 
da nutrição e saúde é fundamental - tendo como consequências diretas a contribuição para a quebra do 
ciclo de pobreza absoluta e da desnutrição crónica.
Em 2020 tivemos um período de paragem obrigatória, pela pandemia, mas, mais uma vez, reajustámos a 
nossa intervenção e conseguimos reabrir em Agosto e, até ao final do ano. Neste período, acompanhámos192 
mamãs e distribuímos 133 Babybox às mães que concluíram com sucesso a sua formação e adotaram 
novos comportamentos positivos para a saúde (as Babybox contêm produtos essenciais para cada etapa 
da gravidez/maternidade e para os bebés).

Parceiros:

27

GRÁVIDAS E MÃES ACOMPANHADAS 192
BABY BOX & KIT PARTO 133 REFEIÇÕES SERVIDAS 2.011
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IN-TOUCH 4 IMPACT
Aproximar na distância para mitigar riscos e ativar o talento feminino

6SOFALA

29

Cooperação Portuguesa no apoio ao combate à pandemia Covid-19
O In-touch 4 impact é um projeto que nasce para dar resposta ao fecho das escolas devido à pandemia. 
Através de uma metodologia de ensino à distância, criámos e emitimos uma radionovela para sensibilizar, 
e formar, as jovens raparigas da comunidade face à Covid-19 e às questões mais relevantes de saúde 
materno-infantil. Acreditamos que o talento feminino é um poderoso agente de transformação das 
comunidades. 
A APOIAR abraça uma parceria com a Girl Move neste projeto, financiado pelo Camões, I.P.

Parceiros:EMISSÃO 
PILOTO

PRESENÇAS NAS REUNIÕES 
DE DIVULGAÇÃO DO PROJETO 193
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ESCOLINHA
Programa de Apadrinhamento da Fundação LVida

6SOFALA
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Parceiros:

É no âmbito da parceria do projeto de apadrinhamento entre a APOIAR e a Fundação LVida que nasce uma 
nova escolinha na comunidade rural de Nhampwepwe.
Durante o projeto de reconstrução deste bairro, depois do ciclone Idai, a APOIAR encontrou em 
Nhampwepwe uma comunidade repleta de famílias em contexto de pobreza extrema.  
A APOIAR executou, assim, a construção de uma nova escolinha, financiada através da campanha APOIAR 
Moçambique, da SIC Esperança. 
Em 2020 juntaram-se a esta causa 14 novos padrinhos, e estão 95 crianças apadrinhadas, que durante o 
encerramento obrigatório da Escolinha foram acompanhadas através de 511 visitas domiciliárias.

NOVOS PADRINHOS +14 REFEIÇÕES SERVIDAS 1.478
DIAS DE AULAS NA ESCOLINHA 26 VISITAS DOMICILIÁRIAS 511

CRIANÇAS APADRINHADAS 95
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7MAPUTO

APOIAR CAMPEÕES
Bolsas de Desenvolvimento de Talento Jovem

33

O projeto APOIAR Campeões teve início em 2019, em Maputo, e começou por contribuir para a alimentação 
adequada de crianças e jovens, com carências nutricionais,  no contexto da prática desportiva. 

Em 2020: abrir e fechar
Em 2020 demos início à segunda fase do projeto, com o objetivo de potenciar as capacidades destas 
crianças, implementando as Bolsas de Desenvolvimento de Talento Jovem numa “Academia de Campeões”. 
Uma voluntária portuguesa, formada em educação infantil, viajou para Maputo para gerir a equipa de 
5 mentores - estagiários universitários integrados neste projeto através da parceria com a Universidade 
Pedagógica de Maputo, e inaugurar a “Academia de Campeões”. 
Até Março de 2020 tínhamos 23 crianças acompanhadas, 700 lanches distribuídos em torneios e vimo-nos 
obrigados a suspender o projeto, devido à pandemia. Este foi o projeto que mais sofreu as consequências 
da pandemia, não nos tendo sido possível até à data retomar a atividade. 

Parceiros:



Jantar APOIAR
Evento anual que 

reúne amigos, 
doadores e parceiros 

da APOIAR.

€16.236

€19.494,67

IRS “APOIAR não custa nada!”
Campanha para consignação 

de 0,5% do IRS à APOIAR.

€2.694,36

Crowdfun-
ding PPL 
“Tippy Tap”
Angariação de 
fundos para a 
construção de 
“Tippy Tap”. €4.326,50

Feira do Livro de 
Lisboa
Venda de 
produtos APOIAR.

Giving Tuesday
Celebrar o movimento global 
da generosidade.

€90

€2.755,82
Fair Saturday
Festival de artes 
e de cultura por 
uma causa.

€3.251,18

African Box
Um presente de Natal 
com sabor Africano.

St. Peters 
School
Donativo da 
comunidade 
escolar para 
um Centro 
Informático em 
Moçambique.

€415

      €79.143
4.920 un.

Campanha Mochila Futuro
Águas de Portugal, EDP e 

Lusíadas Saúde numa campanha 
que resultou na recolha de 4.920 

mochilas escolares.

35

Os marcos das áreas de comunicação e angariação de fundos no ano de 2020.
Terminámos o ano de 2020 com a campanha da MCALL: um telefonema de 
agradecimento a cada um dos Amigos da APOIAR.

34

8COMUNICAÇÃO & ANGARIAÇÃO DE FUNDOS



O ano de 2020 foi um ano de grandes desafios. Redefinir prioridades e reinventar formas de intervenção foi o 
foco da APOIAR, adaptando-se a uma nova realidade, de pandemia. 
A APOIAR conseguiu, apesar disso, dar continuidade aos seus projetos no terreno, apoiando as populações 
principalmente através de distribuições alimentares e mantendo as obras de reconstrução pós ciclone Idai.
No  geral, e contabilisticamente, houve uma diminuição de gastos, em cerca de 18%, e receitas, em 8%, face ao 
ano anterior. A categoria de receitas subvenções estatais foi a que apresentou um maior crescimento, com o 
donativo proveniente da candidatura ao Camões, IP.
Transitaram proveitos no valor de 466.587,00 Euros que correspondem a receitas que serão utilizadas no 
funcionamento de projetos em 2021. Muitos portugueses doaram produtos e serviços para apoiar Moçambique. 
O valor angariado de donativos em espécie contabiliza 141.570,00 Euros.

36

9DASHBOARD FINANCEIRO
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Raio-x financeiro

517.522
141.570

678.825
310.951

2018 2019 2020

Gastos (€)
Donativos em espécie (€)
Donativos em dinheiro (€)
Donativos transitados (€)

321.525
285.217

588.209
328.800
837.268

2021

466.587

€
€

€

€

€

€

€

€

Donativos em 
espécie 2020

€ 141.750



InTouch4Impact
APOIAR Campeões
MAYI
KOOK4ALL - Compal "Ajudar Moçambique"
Candidaturas & Angariação de Fundos
Ações Pós-Idai - Apoiar "Calamidade”
Reconstruções Idai - SIC "Apoiar Moçambique"
Apadrinhamento e obras - FIPAG
Administrativo
KUKULA (incluíndo Tippy Tap)
UNGUMI

1,3%
1,5%

4%
4,8%
6,8%
9,3%

10,2%
10,9%

16%
16,1%

19%

Gastos por
âmbito intervenção

Transporte de donativos em espécie
Saúde e formação materno-infantil
Nutrição e educação de crianças
Formação e construção de infra-estruturas

Gastos por 
atividade

Gastos por 
categoria

Candidaturas & Ang. de Fundos
Administrativo
Projeto

2%
26%
31%
41%

7%
16%
77%

38

9DASHBOARD FINANCEIRO

Origem dos nossos fundos

39

Gastos

Compromisso ético
A transparência gera confiança;  a confiança merece total transparência. 
É com base nestas premissas, e com um grande sentido de responsabilidade no recebimento e alocação 
de cada donativo, que apresentamos os dados econónimos e financeiros relativos às atividades de 2020.

NIASSA

SOFALA

MAPUTO
2%

77%

21%

Gastos por
província

0,3% Outros 

46,1% 28,3% 8,4% 8,1%

2,8%
Subvenções estatais Empresas 

6%

Fundos 
Internac.

Maiores 
doadores
individuais

Eventos,
campanhas

Donat. 
individ.
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10APRENDIZAGENS DE 2020

No percurso de 2020 que aqui apresentámos - de um ano atípico, com tantos recuos mas com tantos 
avanços - resta-nos, em consciência, deixar também registadas as aprendizagens de mais um ano de ação. 
O que está frágil e que, ainda que seja parte do caminho, por vezes nos atrasa. O que aqui identificamos 
fazêmo-lo para trabalhar e melhorar. Porque acreditamos que enquanto houver caminho, há sempre uma 
maneira de o fazer melhor.

1. Construção resiliente. Desde o ciclone Idai que a construção é uma realidade nos projetos da APOIAR 
e, desde então, aconteceram mais ciclones que vieram pôr à prova construções e populações. Percebemos 
que as alterações climáticas são uma realidade e as catástrofes naturais vão continuar a acontecer. 
Aumentar o nosso conhecimento em técnicas de construção resilientes das infra-estruturas, mas também 
das comunidades, tornou-se uma prioridade transversal da APOIAR e, por isso, queremos melhorar a  nossa 
resposta.

2. Definir, estratificar e comunicar procedimentos: identidade APOIAR. O crescimento dos nossos 
projetos e da equipa de terreno gera uma nova necessidade, para garantir que o crescimento é sustentado, 
autêntico e coerente em todas as nossas formas de intervenção nas comunidades. 
Percebemos, assim, que o próximo passo será identificar e comunicar, a todos os colaboradores, critérios 
estritamente definidos que exijam o respeito pelos métodos, normas de qualidade, condições de 

apresentação, comportamentos a evitar e respetivas sanções. Aperfeiçoar a nossa identidade para que cada 
ação, em qualquer comunidade, seja facilmente identificada como sendo da APOIAR, independentemente 
de qual o membro da equipa que a executa.

3. Recolha e tratamento de dados: medição de impacto. Sabemos o impacto dos nossos projetos porque 
o vemos estampado na cara de todos aqueles com quem trabalhamos, porque assistimos ao progresso, ao 
desenvolvimento, à mudança de comportamentos. Queremos continuar a aperfeiçoar a nossa técnica de 
recolha e tratamento de dados para que este impacto seja também mensurável para si, que acredita em 
nós, e que vivencia o que fazemos através daquilo que recolhemos para lhe mostrar. 

4. Dizer não com a mesma leveza com que dizemos sim. Somos diariamente contactados com pedidos 
de parceria, donativos em espécie, novas propostas, entre outros. Nem sempre o “sim” é a opção certa e, 
mesmo que digamos “não” algumas vezes, esta resposta custa-nos sempre mais. 
Um “não” só significa que não é o nosso foco, que devemos continuar alinhados com a nossa missão e que 
as oportunidades que estejam fora dela, ainda que meritórias, devem encontrar outro parceiro que esteja 
na mesma rota. 
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11OBRIGADO & PARCEIROS
É com muito orgulho no tecido empresarial nacional, e mundial, que temos assistido, nestes últimos 25 
anos, a uma preocupação crescente das empresas pela área de responsabilidade social. Temos “assistido 
participativamente” já que fazemos parte dos intervenientes que executam, no terreno, as atividades que 
movem, muitas vezes, empresa e funcionários  num conjunto de valores comuns.
Esta realidade do panorama empresarial alegra-nos e move-nos a fazer mais e melhor: a acompanhar esta 
evolução e traduzi-la em ações concretas; em medir o impacto e reportá-lo a quem se empenhou - connosco 
- na concretização de cada projeto. Obrigado aos nossos incríveis parceiros que aqui identificamos.

Aos doadores individuais obrigado pelo sentido que dão aos nossos dias. 
Apoiamos pessoas concretas, com caras, nomes, nas suas dificuldades, com as suas famílias, nas suas casas. 
Saber e sentir que tantos donativos são feitos também por pessoas concretas, com rostos, nomes e que, 
individualmente, dizem sim a APOIAR o outro, é arrebatador. Cabe-nos pegar nesse SIM e fazê-lo acontecer, 
a grandiosidade de cada gesto é a grande responsabilidade com que encaramos a nossa missão. Obrigado 
aos nossos, sempre presentes, doadores e amigos.

360imprimir
A Persistente. Artes Gráficas
Águas de Portugal
All Comunicação
Artisani
Brisa
Câmara Municipal de Almeirim
Campo Pequeno
Central de Cervejas
Cervejas 2M
Chef Manuel Lino
Chef Pedro Sommer Ribeiro
Chicco
Cidade da Harmonia
CISCO - Cozinha Tradicional
Colégio Mira Rio
Colégio Planalto
Compal
Companhia do Pipeline de Moçambique
Condor anacardium
Cooperação Portuguesa
Delta
Easypay
EDP
Embaixada de Portugal em Maputo
Embuscada
Empor Spirits
ENFIS
Euromel
Federação Moçambicana de Rugby
Feira do Livro Lisboa
Francisco Rasquilha, Dj

Fundação Henrique Leote
Girl Move
Giving Tuesday
Global Imagem
Google 
Grupo Pestana
Harvest Your Data
Hotel Lisboa Central Park
Hotel Miraparque
Hotel Palácio
Instituto Camões
JAM
Jerónimo Martins
José Mello Saúde
José Pedro Cobra
Junior Achievement Portugal
Katholische Konfessionsteil des Kantons St.Gallen
Las Ficheras
Laurinda Alves
Leroy Merlin
Lift Consulting
Luimig
Lusiadas
Main Sound
MAM Fotografia
Marlene’s Foundation
MCALL
Médicos do Mundo
MEGA
Ministério da Educação e Desenv. Humano
Ministério da Saúde
Ministério Obras Públicas, Habitação e Rec. Hídricos

Ministério do Género, Criança e Acção Social
MLT
Monday’s Meal
Multilem
Nortaluga - Aluguer de Equipamentos, Lda
Oitavos
Padaria Portuguesa
Palácio Rio Frio
Partners
Tomaz Ahrens Teixeira - Tuk Tuk
Pedro R. Mello - Animation and Illustration Artist
Plaza Ribeiro Telles
PMI
PPL
Quinta da Taipa
Quinta do Tojal
Rebel Asian Lisboa
Salvitae Stiftung
Santander
Sector3
SIBS
SIC Esperança
Sousa & D’Orey, Lda
Staples Portugal
TAP
Tipografia Carlos Madeira
Tudo Bom, Banquetes
Tworlds Productions
Universidade Pedagógica Maputo
Vinhos da Ravasqueira
Vinhos Esporão
Vinhos Fiuza
Your Jukebox, Lda

97 PARCEIROS
donativos financeiros, de produtos e/ou serviços



Portugal

APOIAR – Associação Portuguesa de Apoio a 
África
Largo General Guerra, n.º 23, 2080-039 Almeirim
(+351) 91 999 333 4
info@apoiar.org

ONGD, Instituição de Utilidade Pública
NIPC – 503 996 696

IBAN: PT50 0018 0003 4720 8210 0208 9
BIC / SWIFT: BESCPTPL
MBWAY: 91 999 333 4

Moçambique

APOIAR – Associação Portuguesa de Apoio a 
África
Av. Mao Tsé Tung, n.º 796, Maputo
(+258) 84 8299946
info@apoiar.org

Alvará – Min. dos Negócios Estrangeiros e Cooperação
NUIT – 700 154 548

IBAN: MZ59 0043 0000 0000 6313 5031 8
BIC / SWIFT: UNICMZMX

Acompanhe as 
nossas novidades!


