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Palavras da Direção
Abrimos este Relatório Anual de 2019 com 
a mensagem dos membros da Direção da 
APOIAR.

2 APOIAR em números
A quanti�cação daquilo que foi a nossa 
ação e os bene�ciários diretos, em 2019.

Ciclone Idai - APOIAR na Emergência
Fomos abraçados por uma onda de 
solidariedade. O que �zemos consigo?

Os nossos projetos
Os projetos através dos quais trabalhamos para 
atingir a nossa missão em Moçambique.

3 NIASSA | Projeto KUKULA
Cozinha escolar que contempla a 
distribuição de refeições aos alunos assíduos.

4 SOFALA | APOIAR na Reconstrução
Um projeto que surgiu  para reconstruir 
aquilo que o ciclone Idai destruiu.

SOFALA | Projeto Mayi
Uma Academia de Formação em Saúde e 
Nutrição Materno Infantil.

SOFALA | APOIAR 100 Limites
Um projeto de voluntariado internacional que levou 
15 jovens portugueses em missão até Moçambique, 
para apoiar na reconstrução.

5
MAPUTO | APOIAR Campeões
Crianças vulneráveis, da Federação 
Moçambicana de Rugby, lancham e estudam 
com a APOIAR: mais saúde e educação. 

7 Fechar com chave de ouro
Fechar com a alegria de dizer OBRIGADO,
aos individuais e aos parceiros. 
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6
Comunicação & Fundraising
Os principais marcos de comunicação, 
campanhas e angariação de fundos.

Gestão Financeira
Receitas e despesas. De onde e para quê!

APOIAR em equipa
As caras de quem procura trabalhar 
sempre com amor à missão.
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SOFALA | Projeto KOOK4ALL
Uma réplica do projeto KUKULA, nas 
escolas da província de Sofala.SO
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1 Palavras da Direção

DESAFIADOR
O ano de 2019 foi sem dúvida um dos anos mais desafiadores desde a criação 
da APOIAR. Para além de darmos seguimento a todos os projetos que tínhamos 
em curso, por si só já muito exigentes, fomos abalroados pela catástrofe do 
ciclone Idai, mesmo no centro das nossas operações no Dondo. 
Similar catástrofe há 20 anos levou à criação de um dos maiores projetos da 
APOIAR, a nossa Escolinha do André no Xai Xai, só possivel devido ao enorme 
coração e bondade do nosso querido fundador André Gonçalves Pereira.
Desta vez, devido a esta enorme desgraça que assolou o centro do país, a 
APOIAR renasceu para uma nova realidade de intervenção social, tivemos 
que nos reinventar desde logo para atuarmos numa situação de calamidade 
e emergência levando o primeiro apoio às regiões mais isoladas de Sofala. 
Angariámos novos parceiros para ajudar na reconstrução mas sem dúvida que 
a APOIAR vale pelo enorme coração e dedicação dos seus colaboradores que 
diariamente lutam para inverter o ciclo de pobreza absoluta em Moçambique. 
A todos eles o meu muito obrigado e enorme orgulho de testemunhar onde 
chegámos após estes 24 anos.
Manuel Schmidt

SUPERAÇÃO
Em 2019 a APOIAR foi superação: para além de dar-mos apoio essencial ao 

desenvolvimento saudável de milhares de crianças e mães em Moçambique 
com a distribuição de refeições diárias, este foi o ano em que fomos 

chamados a prestar o primeiro auxílio às vítimas do ciclone Idai. Muitas 
vezes sem os meios necessários perante a dimensão da calamidade, mas 

com determinação, a APOIAR soube rentabilizar recursos, fazê-los chegar 
aos mais necessitados e levar a esperança onde ela era precisa.

Alexandra Monjardino



ARTE
Arte, define a colaboração exigente e desafiante deste ano que passou. 
A arte da colaboração esteve para mim muito presente. Também cada 
colaborador da APOIAR em Portugal e Moçambique põe os seus dons ao 
serviço, e como cada artista é único e irrepetível, também o trabalho final é 
uma obra de arte.
Joana Zózimo

RESILIÊNCIA
Resiliência: a missão a que nos propusemos não é fácil; o campo onde 

trabalhamos é altamente desafiante; os nossos recursos são escassos; mas 
por tudo isso a nossa vontade multiplica-se; não abandonámos os nossos 

projetos, mesmo quando a envolvente não ajudou. Tentámos sempre marcar a 
diferença, estando presentes quando éramos mais precisos!

Carlos Ramalho

CONFIANÇA
2019 foi mais um ano de mais projetos terminados mas sobretudo foi um 
ano em que os doadores consolidaram e demonstraram a sua confiança 
na APOIAR e na sua equipa em campo, sobretudo em tempos tão difíceis. 
A confiança só se ganha com muito trabalho, seriedade genuína e muito 
empenho diário. Foi mais um ano de grandes desafios, encarados e 
interpretados pela nossa equipa como novas oportunidades. Quero realçar 
e agradecer o sentimento geral de confiança, dada e crescida, nesta APOIAR. 
Martin Beck

PRESENTE
Presente, fez tudo para aquilo que nasceu! Cumprimos a nossa missão!

Sempre presentes, junto dos mais pobres e dos mais vulneráveis! 
Vimos as nossas gentes serem abaladas pelos ventos e com elas sofremos. 

Fomos, contudo, impulsionados pela enorme onda generosa e triplicámos os 
pedidos de ajuda, triplicámos o nosso orçamento anual e aumentámos a nossa 

equipa. Assim, reinventámos a nossa APOIAR e construímos
futuro em Moçambique.

Helena Ribeiro Telles 



2 Os nossos beneficiários 
diretos

NIASSA
28% dos bene�ciários

SOFALA
59% dos bene�ciários

MAPUTO
13% dos 
bene�ciários

Total refeições servidas

403.947
NIASSA - 362.441 refeições servidas
SOFALA - 35.706 refeições servidas
MAPUTO - 5.800 refeições servidas

Cozinhas escolares

5 cozinhas em atividade
2 cozinhas construídas

N.º Beneficiários

4.476
NIASSA - 1.248 bene�ciários
SOFALA - 2.684 bene�ciários
MAPUTO - 544 bene�ciários

GASTOS
por Atividade

APOIAR Calamidade (8%)
APOIAR Campeões (2%)
Clínica Esperança (3%)
Compal | Ajudar Moçambique (8%)
FLVida - apadrinhamento (4%)
KUKULA (20%)
MAYI (5%)
SIC - Apoiar Moçambique (29%)
Voluntariado (2%)
Candidaturas & Fundraising (7%)
Administrativo (12%)

Apadrinhamento (3%)
Donativos individuais pontuais (13%)
Empresas (36%)
Eventos (4%)
Maiores doadores individuas (13%)
Subvenções estatais (3%)
Organizações sem �ns lucrativos (28%)

RECEITAS
por Tipologia

839 K em 
receitas

75
apadrinhamentos

0,63$ custo de 2 
refeições por criança, 

por dia (Kukula)
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2 Ciclone Idai
APOIAR na Emergência

Multiplicaram-se pelo mundo terríveis imagens e vídeos de Moçambique, do 
estado de destruição, depois da passagem do ciclone Idai. No meio da 
angústia e ansiedade pela dimensão da catástrofe fomos abraçados por uma 
incrível onda de solidariedade que nos emocionou e nos permitiu fazer! 
Mobilizámos esforços para a ação:

APOIÁMOS NA EMERGÊNCIA

SOFALA

Zonas / Bairros intervenção: Mafambisse | 
Canhamdula | Nhamainga | Samora Marchel | 

Campo Estado | Zona Fresca | Mandruze | 
Tundane | Chicamba | Dondo | Mafarinha | 

Consito | Milha 8 | Nhampwepwe | Nhamparapara 
| Nhamachartera | Avismo | Milha 12

Distribuímos

Kits de emergência
adaptados às necessidades de 

cada tipo de bene�ciários

20.073 

Creches, escolas 
e orfanatos

3,1%
Famílias
15%

Crianças
1,5%

Adultos (pessoas 
individuais)

46,8%
Grávidas e 

mães de bebés

11,2%
Idosos, viúvas e 

de�cientes

21,5%
Equipa, guardas, 

auxiliares de 
saúde

1%

46.614 Beneficiários

Conheça as 
campanhas mochila 
esperança, mochila 
futuro e kits agrícolas.



2 Os nossos projetos

KUKULA NIASSA

N
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1.248 bene�ciários
362.441 refeições servidas

KOOK4ALL SOFALA
2 novas cozinhas 

construídas
940 bene�ciários
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RECONSTRUÇÃO
SOFALA

2.249 bene�ciários
3 escolas requali�cadas

1 posto de saúde 
1 sala anexa C. Saúde
51 casas construídas

16 casas requali�cadas

MAYI SOFALA
605 grávidas e mães inscritas

26.524 refeições servidas
448 Babybox entregues

100 LIMITES SOFALA
15 jovens voluntários (4.º ed.)

1 família de 7 voluntários
55 voluntários Moçambicanos

CAMPEÕES
MAPUTO

544 bene�ciários
5.800 lanches



3 NIASSA
Projeto KUKULAN
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...para nutrir, crescer e aprender!

2019 foi um ano de consolidação do projeto 
KUKULA, em que mantivemos em funcionamento 
5 cozinhas escolares na província do Niassa. 
Os índices de assiduidade e desempenho escolar 
das crianças que frequentam as escolas KUKULA 
- Nacalongo, Joho, Mepapa, Muita e Naucheche -
continuam a destacar-se quando comparadas 
às escolas de controlo e este é o fator-chave do 
sucesso deste projeto.

Em parceria com a MLT e com a PMI, com o apoio 
fundamental do Serviço Distrital de Educação e 
Desenvolvimento Humano de Mandimba e em 
conjunto com o Serviço Distrital de Saúde, a 
equipa da APOIAR trabalhou, cada dia, por mais 
saúde e melhor educação.

Comunidades sustentáveis

Em 2019 continuámos a apostar nas hortas e 
nas machambas de milho para cada cozinha, em 
parceria com a comunidade local. Construímos 
um caminho de sustentabilidade estimulando 
a economia local, reduzindo a logística de 
transporte dos frescos e evitando também perdas 
nutricionais dos alimentos.

362.441 refeições 
distribuídas

1.248 crianças 
abrangias (média)

1.878 crianças 
desparasitadas

Números KUKULA
2019:

+ %

+3% Crianças abrangidas

+6% Refeições servidas

 +64,75% assiduidade nas escolas 
(comparadas com grupo de controlo)

+ %

+ %



“O grande impacto, ou o grande desenvolvimento, que trouxe o projeto Kukula, para a escola e para a 
comunidade, é que as crianças no dia 1 de Junho, onde festejassem, terminava o ano para eles ou desistiam 
de vez, não punham mais os pés na escola. Com o aparecimento do projeto Kukula, dando lanche e almoço 
às crianças, as crianças já chegam até ao final do ano. (...) o ano que implementámos o projeto chegámos com 
os mesmos alunos que matricularam no inicio do ano, até ao fim (...), mas foi graças a este projecto Kukula. 
Queremos dizer VIVA, de viva voz, que este projeto seja bem vindo a esta comunidade, de Mbalalé, onde 
situa-se a escola de Naucheche, porque os alunos já não desistem facilmente, os pais deixaram de levar as 
crianças para as machambas (...) porque sabem que a criança, ficando em casa, vai ter o pequeno almoço na 
escola e vai ter também o almoço na escola. (...) VIVA mesmo ao projeto Kukula, continuem assim a ajudar esta 
comunidade (...) para uma educação sã para os meninos de Mbalalé. Muito obrigado.”

Testemunho - Luis Regisse, Diretor da Escola Primária de Naucheche em Abril de 2020

TESTEMUNHO



4 SOFALA
APOIAR na Reconstrução

E depois da emergência...?

Depois de garantir a sobrevivência e segurança das populações, a nossa ação centrou-se na reabilitação como 
um meio de ajudar as comunidades do Dondo - mais afetadas pelo ciclone Idai - a recuperar. A execução 
deste projeto só foi possível com os donativos de todos os portugueses que participaram na campanha da SIC 
Esperança  “Apoiar Moçambique”, que permitiu a construção de 51 casas, na campanha da COMPAL “Ajude-nos 
a Ajudar Moçambique” através da venda de COMPAL da Terra e que permitiu a requalificação de 3 escolas e a 
construção de duas cozinhas escolares e de outros donativos de empresas e individuais que - para além de apoiar 
na emergência - ainda nos permitiram construir uma sala anexa ao Centro de Saúde do Dondo e reconstruir 16 
casas. Construímos também um Posto de Saúde, a Clínica Esperança, através de um crowdfunding lançado por 
um voluntário.

3 Escolas 
requalificadas

(Tundane. 
Marcação, 

Milha8)

1 Posto de Saúde - Nhampwepwe
1 sala anexa ao Centro de Saúde - 

Dondo

51 novas casas 
construídas

2.249 
Beneficiários



Parceria Fundação LVida
Gestão do Programa de Apadrinhamento 

As infra-estruturas da Fundação LVIDA também ficaram bastante 
danificadas com o ciclone Idai mas nem a força dos ventos 
fechou as portas da F. LVIDA. Feita a limpeza e remendados os 
buracos, rapidamente estava tudo preparado para dar resposta a 
tantas necessidades da comunidade. O escritório e salas de aula 
transformaram-se num armazém e ponto de distribuição logístico 
de ajuda humanitária para a população do Dondo. 
 
Para o programa de apadrinhamento foi um ano de decisões e 
mudanças. Através do projeto APOIAR na Reconstrução entrámos na 
comunidade rural de Nhampwepwe e encontrámos uma realidade 
que precisava muito da F. LVida, de cuidados e acompanhamento 
a centenas de crianças.  Por isso, em 2020, Nhampwepwe terá uma 
creche, terá atividades diárias adequadas a cada faixa etária, terá 
refeições para as crianças e terá, logo à partida, os 111 padrinhos 
que continuam connosco nesta nova missão!

75 crianças e bebés apadrinhados

9.182 refeições servidas

+ 16 casas de colaboradores Moçambicanos 
(APOIAR / FLVIDA) reconstruídas

Conheça mais sobre o 
trabalho da Fundação 
LVIDA



4 SOFALA
Projeto KOOK4ALLSO
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940

Construção de 2 
cozinhas escolares 

nas escolas: 
Marcação e Milha8

Valor alocado a este 
projeto em 2019

O número de 
alunos que serão 

abrangidos com as 
refeições escolares

Os promotores da 
construção das 

cozinhas

€7.242

A construção de qualquer cozinha numa escola, por parte da APOIAR, é sempre o assumir de um 
compromisso, um desejo de continuidade e ambição no combate à desnutrição crónica. 

Maiores doadores 
individuais



Construímos em 2019,
rumo à Alimentação escolar em 2020!

Entrámos nas escola da Milha 8 e Marcação 
com a requalificação das salas de aulas, 
destruídas pelo ciclone Idai, e ficámos.
Ficámos em resposta a inúmeras carências da 
comunidade. 
Ficámos para reforçar a nutrição, a segurança 
alimentar, a proteção social e promover 
saúde.
Ficámos através da construção de duas 
cozinhas escolares que vão permitir dar 
continuidade ao projeto Kook4all na província 
de Sofala.
Em 2020 damos início à alimentação escolar 
gratuita, nas escolas da Milha 8 e da Marcação, 
e prevemos construir mais uma cozinha.

Envolvimento da comunidade e 
estabelecimento de parcerias

Construção da cozinha, armazém, 
zonas de alimentação 

Distribuição gratuita de duas refeições 
escolares aos alunos assíduos



4 SOFALA
Projeto Mayi

Academia de Formação em Saúde e Nutrição Materno-Infantil

É no Dondo que o projeto MAYI acontece 
e, com ele, acontece Vida a cada dia.  
Na nossa academia de formação em saúde 
e nutrição materno-infantil trabalhamos 
com grávidas, mães e bebés até aos 2 
anos de idade, sabendo que os primeiros 
1000 dias de um bebé têm benefícios 
para toda a vida. É acreditando na força 
da formação que dinamizamos, a cada 
dia, sessões de formação teórico-práticas 
em temas como gravidez saudável, parto 
seguro e desenvolvimento do bebé.  
É com muita alegria que partilhamos os 
resultados de mais um ano de MAYI.

358
mães inscritas

2018

605
mães inscritas

2019

*A diferença entre o número de mães inscritas e o número de mães acompanhadas é justificada pela ocorrência do Ciclone Idai.

26.524

15.310

2.400

2017 2018 2019

Refeições servidas Grávidas e Mães acompanhadas

2017 2018 2019

105

248

435



Baby Box
No fim de cada curso completo como forma de celebrarmos as assíduidades, o interesse, o 
empenho e a aquisição de conhecimentos positivos para a saúde entregamos a cada mãe 
uma Baby box com os bens essenciais para os primeiros tempos de vida do bebé.
As Baby box entregues em 2019 foram preparadas pelas famílias Portuguesas e enviadas 
para Moçambique!

448
Baby box
entregues



4 SOFALA
APOIAR 100 Limites

A quarta edição do nosso projeto de voluntariado internacional

No caminho para Nhampwepwe, uma estrada de areia de vários quilómetros, o transporte rei (...) é a bicicleta. 
Desengana-te, isto não tem nada que ver com Amesterdão, em boa das verdades em cima das bicicletas não viajam 
pessoas, viajam troncos. Os troncos não pedalam, são os habitantes que os transportam, 200 quilos de madeira, 
mais de 15 quilómetros à mão, durante 3 dias com acampamentos ao relento nos entretantos. Para ganhar 30€.  
Quando chegas a Nhampwepwe nada te faz crer que chegaste à civilização(...). As casas são feitas de matope, 
uma mistura entre barro e água, cobertas com folhas de palmeira e finalizadas com canas de toda a espécie.  
Custa, custa muito ver isto. Em Nhampwepwe, falta àgua, faltam estradas, falta pão, falta saúde, 
falta verde, não falta luz porque a essa nem vê-la, falta educação, falta o mais básico saneamento, 
falta muita coisa, diria que a única coisa que tenho a certeza que não falta é a boa disposição.  
O sítio onde o negro da pele se mistura com o laranja da terra. O cenário confunde-se porque o pó pousou 
em cima da aldeia e ela foi engolida. Pode haver espaço no estômago, mas não há espaço para a maldade. 

Testemunho - Tomás Chagas, Voluntário APOIAR em 26 Agosto de 2019



“Somos 15, os voluntários transformados.  
15 jovens que abdicaram da segurança do silêncio 
e do conforto da rotina para fazer mudar o mundo! 
Hoje, mais uma vez, respirámos o que 
Moçambique nos tem para dar. Reconstruindo 
e ensinando, aprendemos a viver. Testemunhos 
de vida tocam cada um de nós. Amizades são 
criadas e conhecimentos adquiridos. O significado 
de Vida e da palavra viver, é traduzido por cada 
homem e criança que nos passam pelas mãos. 
Aqui são felizes. A necessidade de querer viver e 
não sobreviver, reflete se nas obras por cada um 
erguidas. É na reconstrução que encontramos e, 
acho que falo por todos, um modo de amar. Neste 
dia, pintámos, construímos, e suámos, também 
nós fomos felizes.”

Testemunho - Miguel da Cunha, Voluntário 
APOIAR em 21 Agosto de 2019

Distribuição de 2.001 mochilas esperança 
(reunidas por grupo Impresa, EDP, Águas de 
Portugal e Lusíadas Saúde). Dentro de cada 
mochila  os bens de primeira necessidade.

Construção de 18 casas. Com a ajuda dos 
voluntários iniciámos a reconstrução de 18 
casas, para as famílias mais vulneráveis!

Plantação de 36 árvores junto às casas 
reconstruídas das famílias de Nhampwepwe. 
Vida. Frutos. Sustentabilidade.

Distribuição de material agrícola a 114 
famílias. Para que recuperem os seus meios de 
subsistência!
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Quando chegas a Nhampwepwe nada te faz crer que chegaste à civilização(...). As casas são feitas de matope, 
uma mistura entre barro e água, cobertas com folhas de palmeira e finalizadas com canas de toda a espécie.  
Custa, custa muito ver isto. Em Nhampwepwe, falta àgua, faltam estradas, falta pão, falta saúde, 
falta verde, não falta luz porque a essa nem vê-la, falta educação, falta o mais básico saneamento, 
falta muita coisa, diria que a única coisa que tenho a certeza que não falta é a boa disposição.  
O sítio onde o negro da pele se mistura com o laranja da terra. O cenário confunde-se porque o pó pousou 
em cima da aldeia e ela foi engolida. Pode haver espaço no estômago, mas não há espaço para a maldade. 

Testemunho - Tomás Chagas, Voluntário APOIAR em 26 Agosto de 2019

+ 1 família, de 7 voluntários portugueses, em 
Abril 2019, que viajou para apoiar na Emergência!

+ 55 voluntários moçambicanos que apoiaram na 
distribuição e logística de emergência!



5 MAPUTO
APOIAR Campeões 

Da nutrição...

Em 2019 completámos um ano de vida do 
projeto APOIAR Campeões. Um primeiro ano de 
aprendizagens, de nos darmos a conhecer, e de 
conhecermos as crianças, os bairros, as equipas e 
os treinadores.
Em 2019 estivemos presentes em 12 encontros 
desportivos (torneios e/ou circuitos dos bairros) e 
distribuímos 5.800 lanches. A vertente nutricional 
deste projeto para além do reforço da capacidade 
física destas crianças, acompanha, também, a sua 
motivação para que sejam capazes de interiorizar 
tantas aprendizagens desta prática desportiva ao 
nível do desenvolvimento social e emocional. 

...para a educação!

Um ano em que planeámos e programámos as 
Bolsas de Desenvolvimento de Talento Jovem, para 
potenciar as capacidades destas crianças, e para 
que haja maior assiduidade e sucesso escolar. 

Importante referir a assinatura de um protocolo 
entre a APOIAR e a Universidade Pedagógica de 
Maputo, com a atribuição de estagiários para a 
nossa Academia de Campeões, que abriu portas 
em 2020.

*A comunidade portuguesa de rugby a apoiar (Rugby Youth Festival).

2018 - 300 lanches

2019 - 5.800 lanches

Número de lanches 
distribuídos

= 100 lanches



“(...) um projeto de sucesso. 
Com os lanches estes 

alunos têm mais 
assiduidade nos jogos 
e com as explicações 

terão um melhor 
aproveitamento escolar”

Stélio, Voluntário no 
Projeto APOIAR Campeões 

em Maio de 2020

TESTEMUNHO

Em 2019 completámos um ano de vida do 
projeto APOIAR Campeões. Um primeiro ano de 
aprendizagens, de nos darmos a conhecer, e de 
conhecermos as crianças, os bairros, as equipas e 
os treinadores.
Em 2019 estivemos presentes em 12 encontros 
desportivos (torneios e/ou circuitos dos bairros) e 
distribuímos 5.800 lanches. A vertente nutricional 
deste projeto para além do reforço da capacidade 
física destas crianças, acompanha, também, a sua 
motivação para que sejam capazes de interiorizar 
tantas aprendizagens desta prática desportiva ao 
nível do desenvolvimento social e emocional. 

...para a educação!

Um ano em que planeámos e programámos as 
Bolsas de Desenvolvimento de Talento Jovem, para 
potenciar as capacidades destas crianças, e para 
que haja maior assiduidade e sucesso escolar. 

Importante referir a assinatura de um protocolo 
entre a APOIAR e a Universidade Pedagógica de 
Maputo, com a atribuição de estagiários para a 
nossa Academia de Campeões, que abriu portas 
em 2020.



6 APOIAR em equipa

Direcção

Equipa 
Portugal

Equipa 
Moçambique

Em equipa, e cada um, trabalhamos com amor à missão!
Responsabilidade, Entrega, Ambição, Inovação no combate à pobreza absoluta em Moçambique.



Teresa Seabra
Project Funding 
Developer

Margarida Fialho
Gestora Projetos

Equipa MOZ

Lúcia Mércia Chande
Gestora de País

Jossefa Lisboa
Cozinheira MAYI

Fátima João Luís
Formadora MAYI

Direcção

Helena Ribeiro Telles
Presidente

Martin A. Beck
Vice Presidente

Manuel Schmidt
Vogal

Alexandra Monjardino
Vogal

Joana Zózimo
Vogal

Inês Santos Andrade
Carlos Ramalho
Suplentes conselho

Equipa PT

Isabel L. Carvalho
Estratégia e 
Financiamento

Mónica d’Orey
Gestão Financeira

Helena Salema Lino
Contabilidade e RH

Joana A. Teixeira
Resp. Comunicação

Alberto Vasco
Formador

Luís Filipe João
Coordenador local

Elisa Dança
Formadora MAYI

Lúcia Amido
Coordenadora local

Maria Ussamane
Cozinheira KUKULA

Lúcia Abudo
Cozinheira KUKULA

Patrícia Kila
Cozinheira KUKULA

Severino Daimone
Cozinheiro KUKULA

Justina Harela
Cozinheira KUKULA

Faizal Bernardo
Téc. Recolha de Dados

Géssica Jorge
Contab. e  Logística

Stelio
Técnico de Projeto

Órgãos sociais // Conselho Fiscal - Presidente: Manuel Cary | Vogal: Pedro Rocha e Melo | Vogal: António Siqueira |
Assembleia Geral - Presidente: Vasco Bívar de Azevedo | Vice-Presidente: Duarte da Cunha

Secretário: Jorge Líbano Monteiro | Conselho Consultivo - Laura Gonçalves Pereira | Teresa Schmidt
José Miguel Mora do Vale | Ana Tenreiro da Cruz | Teresa Champalimaud



6 Comunicação & 
Fundraising
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6 Gestão Financeira€

O ano de 2019 foi marcado pela 
ocorrência do Ciclone Idai, e, por 
isso, de grande necessidade de 
investir na ajuda humanitária e 
na reconstrução no Dondo, onde 
a APOIAR está presente há mais 
de 10 anos. Para alcançar maior 
eficácia e impacto na resposta 
dada, realizou-se a contratação de 
novos elementos na equipa. Esta 
situação reflete-se num aumento 
de 42,3% nos gastos com o pessoal 
relativamente ao ano anterior.  

No geral, este crescimento 
representa um aumento dos gastos 
em cerca de 100% e um aumento dos 
donativos de 103%. As categorias 
de receitas “donativos individuais” 
e “organizações sem fins lucrativos” 
registaram o maior crescimento. 

Muitos portugueses doaram 
produtos e serviços para apoiar 
Moçambique, em particular para 
a população mais afetada pelo 
ciclone Idai. O valor angariado de 
donativos em espécie contabiliza 
328.800 euros.

*Donativos 
de 2019 para 

atividades 2020
€ 310.951

Donativos em 
espécie

€ 328.800

Proveitos x x Gastos

20
14

20
16

20
15

20
18

20
17

20
19

€ 890.740*

€ 274.352

€ 80.216

€ 151.900
€ 269.843

€ 285.217

€ 641.682

€ 206.211

€ 115.617
€ 137.780

€ 266.440
€ 321.496

x

x

x
x

x
x

€ 579.789



O ano de 2019 foi marcado pela 
ocorrência do Ciclone Idai, e, por 
isso, de grande necessidade de 
investir na ajuda humanitária e 
na reconstrução no Dondo, onde 
a APOIAR está presente há mais 
de 10 anos. Para alcançar maior 
eficácia e impacto na resposta 
dada, realizou-se a contratação de 
novos elementos na equipa. Esta 
situação reflete-se num aumento 
de 42,3% nos gastos com o pessoal 
relativamente ao ano anterior.  

No geral, este crescimento 
representa um aumento dos gastos 
em cerca de 100% e um aumento dos 
donativos de 103%. As categorias 
de receitas “donativos individuais” 
e “organizações sem fins lucrativos” 
registaram o maior crescimento. 

Muitos portugueses doaram 
produtos e serviços para apoiar 
Moçambique, em particular para 
a população mais afetada pelo 
ciclone Idai. O valor angariado de 
donativos em espécie contabiliza 
328.800 euros.

DASHBOARD FINANCEIRO

GASTOS
por âmbito de intervenção

Construção de infra-estruturas
Nutrição e educação de crianças
Saúde e educação materno-infantil

62%
32%
6%

Donativos
em espécie

10%

90%

SERVIÇOS

PRODUTOS

Compromisso ético

Mais um ano de atividade,  mais um ano 
de missão e voltamos a renovar este nosso 
compromisso: transparência na prestação 
de contas.
Trabalhamos cientes da responsabilidade 
que é a alocação de cada euro que nos 
é confiado. Os dados económicos e 
financeiros que aqui apresentamos são 
espelho das nossas ações que respeitam 
cada doador na sua individualidade, 
procurando preservar, sempre, a confiança 
que depositam em nós.

36%
28%

13%
13%

4%
3%
3%

Empresas
Organizações sem �ns 
lucrativos

Maiores doadores individuais
Donativos individuais pontuais
Eventos
Subvenções estatais
Apadrinhamento

RECEITAS
por tipologia

NIASSA

SOFALA

MAPUTO
2%

73%

25%

GASTOS
por província

GASTOS
por atividade

%
50
40
30
20
10
0

2% APOIAR Campeões
2% Voluntariado
3% Clínica Esperança
4% Fundação LVida

5% Mayi
7% Candid. & Fundraising
8% APOIAR Calamidade
8% Projeto COMPAL

12% Administrativo
20% Kukula
29% Projeto SIC

GASTOS
por categoria

81%

7% 
12% 

Projeto

Candidaturas & 
Fundraising

Administrativo



7 Fechar com chave de ouro

PARCEIROS
donativos financeiros, de produtos e/ou serviços em 2019

O NOSSO OBRIGADO

A principal alegria de chegarmos ao fim deste relatório anual é sabermos que cada página guarda em si 
mesma muitas histórias. 
Muitas dificuldades e muitas alegrias. 
Falhas e conquistas. 
Muitas aprendizagens e vontade de Ser e Fazer mais e melhor.

Cada página guarda, em si mesma, todas as pessoas que apoiámos e, ao mesmo tempo, a equipa que pensou, 
que planeou, que orçamentou, que deu a conhecer, que deu a sentir aos outros, que montou e executou.
Cada página guarda todos aqueles que são APOIAR connosco, os que acreditam nesta missão, se tornam 
parte integrante da mesma, e que contribuem em cada gesto para a quebra do ciclo de pobreza absoluta em 
Moçambique.

Este foi um ano em que uma catástrofe evidenciou ao mundo muitas das fragilidades e vulnerabilidades 
daqueles com quem trabalhamos: e o mundo respondeu, Portugal respondeu.
Obrigado a todos os que confiaram na APOIAR para ajudar Moçambique, obrigado por ficarem connosco, 
ainda temos muito a fazer, juntos. 

Obrigado aos individuais e aos parceiros.
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PARCEIROS
donativos financeiros, de produtos e/ou serviços em 2019

A Persistente . Artes Gráficas
Águas de Portugal
Alemundo, S.A.
Arkon Shipping Portugal, LDA
Artisani
Assoc Schoensttat Lisboa
Banco Alimentar & Banco Bens Doados
Barceló Viagens
BBVA
Brisa
C4
Calculenigma, Lda.
Câmara Municipal da Azambuja
Câmara Municipal da Chamusca
Câmara Municipal da Golegã
Câmara Municipal de Almeirim
Câmara Municipal de Alpiarça
Câmara Municipal de Benavente
Câmara Municipal de Coruche
Câmara Municipal de Rio Maior
Câmara Municipal Salvaterra de Magos
Câmara Municipal de Santarém
Campo Pequeno
Campos Ferreira, Sá Carneiro & Assoc
CBRE, Lda
Central de Cervejas
Centro do Bebé
Chef Pedro Sommer Ribeiro
Chicco
Chiringuito Pub, Lda
CIMLT
Cisco
Colégio Planalto
Colégio Mira Rio
Compal
Cooperação Portuguesa
Cuatrecasas
Delta
Dona Ajuda - Loja da Boa Vizinhança
Dress a Girl
Easypay

Edicare Editora, lda
Edp
El Corte Ingles
Elton Varela
Embuscada Associação Cultural
Empor Spirits
Enfis
Esporão
Euromel
FCB - Sociedade de Advogados
Federação Moçambicana de Rugby
Feira do Livro de Lisboa
Flor do tempo
Francisco Rasquilha, Dj
Fundação Sporting
Garval
Giving Tuesday
Global Imagem, Lda
Grupo Pestana
Herdade da Matinha
Hotéis Real
Hotel Convento São Paulo
Hotel Lisboa Central Park
Hotel Miraparque
José Mello Saúde
Jukebox
Korniprime
Krupta
L.I.H - Learning and Innovation, Lda
Las Ficheras
Leroy Merlin
Lusíadas
Marriott Lisbon Hotel
Mcall
Mega
Mimi Froes
Mint Interior Design
MLT
Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da 
Silva & Assoc
Move Sports

Multilem
My Camp
Nova SBE
Osiris Travel
Paróquia de S. Nicolau de Santarém
Peregrinação Fé e Sorriso
Petiz em Linha
Phillippe by Almada
Platiniumdetails, Lda
Plaza Ribeiro Telles
PMI
Pousada de Lisboa
PPL
Price
Quinta da Taipa
Reorganiza com Sentido
Riberalves
RTP
Santander
SIBS
SIC Esperança
Sovena
SRS, Sociedade de Advogados
Staples Portugal
Sugal - Alimentos SA
Taberna Clandestina
TAP
Targeting, Lda - Design & Marketing
The Oitavos
Tiger Portugal, SA
Tipografia Carlos Madeira
TMHS - Hospitality Solutions
Universidade Pedagógica Maputo
Vamoz
Vinhos Fiuza
Vinhos Quinta da Alorna
Vinhos Ravasqueira







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

Instituição de Utilidade Pública
NIPC – 503 996 696

IBAN: PT50 0018 0003 4720 8210 0208 9
BIC / SWIFT: TOTAPTPL
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 – Ministério dos Negócios Estrangeiros e 
Cooperação
NUIT – 700 154 548

IBAN: MZ59 0043 0000 0000 5926 4014 0
BIC / SWIFT: UNICMZMX

Acompanhe as 
nossas novidades


