CATÁLOGO

Lembrança
Solidária
Torne o seu evento
especial e partilhe
o gesto com os seus
convidados.

Sobre o GASPORTO
Fundado em 2002, o GASPORTO é uma organização não governamental para o desenvolvimento guiada pelo lema “Estamos Juntos”.
Com os objetivos de promover a integração
social, a formação e a capacitação da pessoa e o
envolvimento da sociedade no desenvolvimento humano, o GASPORTO atua de forma multidisciplinar em áreas como o apoio e a dinamização sociocultural, a saúde e a educação.

Porto,
Portugal

Em Portugal, o GASPORTO desenvolve 6 projetos na cidade do Porto. Para além das atividades de voluntariado, o GASPORTO dispõe de
uma equipa profissional que procura qualificar
a ação desenvolvida. São ainda realizadas, nos
meses de verão, missões e colónias de férias
em diferentes regiões de Portugal.
Em Moçambique, na vila da Macia (sede do distrito
de Bilene – província de Gaza), o GASPORTO
desenvolve 3 programas de cooperação para
o desenvolvimento, contando, para o efeito,
com uma equipa de prof issionais locais e
de profissionais portugueses que vivem em
Moçambique. Todos os anos, grupos de voluntários do GASPORTO realizam, ainda, missões
humanitárias de curta e de longa duração.

Vila da Macia,
Moçambique
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Ao adquirir as lembranças
solidárias do GASPORTO,
pode contribuir diretamente
para um projeto ou para
toda a organização.

Todas as lembranças solidárias do GASPORTO
são personalizáveis, de forma a poder adaptá-las
ao seu dia especial ou evento.

Estão disponíveis em 3 formatos:

PORTO
GASPORTO – O seu donativo é direcionado para a estrutura da
Organização, assegurando assim o seu funcionamento diário.
Abraço Amigo – O seu donativo será aplicado ao projeto de
intervenção social que apoia idosos em situação de isolamento social ou de solidão, na cidade do Porto. SABER +
VILA DA MACIA

Marcador
de livro

Origami
Quantos Queres?

Postal

(Cocas)

Kukula – O seu donativo é aplicado em quatro Centros de
Educação e Desenvolvimento Infantil que complementam a
educação formal de crianças. SABER +
Pfuka U Famba – O seu donativo é aplicado no Centro de
Recuperação Nutricional que apoia crianças dos 0 aos 3 anos
e as suas cuidadoras. SABER +
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Para fazer a sua encomenda, basta preencher o
nosso formulário, disponível aqui.

Marcador
de livro
Exemplo de
personalização

Opção A

1

DIMENSÕES 190x55 mm
PAPEL Couché 250g Mate
PERSONALIZAÇÃO
Poderá personalizar a frente do
marcador com fotografia, data
e local do evento, conforme
mostra o exemplo.

2

O que precisamos?
1. Fotografia vertical com boa
qualidade;
2. Especificação do evento;

(ex. iniciativa empresarial, casamento,
batizado, aniversário, etc.)

3. Nome, logótipo ou a imagem
do seu evento;
4. O local e a data em que
se realiza.

◀ VOLTAR
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verso A1
4
verso A2
verso A3
verso A4

frente

Marcador
de livro
Exemplo de
personalização

Opção B

1

DIMENSÕES 190x55 mm
PAPEL Couché 250g Mate
PERSONALIZAÇÃO
Poderá personalizar a frente do
marcador com fotografia, data
e local do evento, conforme
mostra o exemplo.

2

O que precisamos?
1. Fotografia vertical com boa
qualidade;
2. Especificação do evento;

(ex. iniciativa empresarial, casamento,
batizado, aniversário, etc.)

3. Nome, logótipo ou a imagem
do seu evento;
4. O local e a data em que
se realiza.

◀ VOLTAR
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verso B1
4
verso B2
verso B3
verso B4

frente

Origami

Exemplo de
personalização

Quantos
Queres?
(Cocas)

1

DIMENSÕES 200x200 mm
PAPEL Couché 120g Mate
PERSONALIZAÇÃO
Poderá personalizar o Origami
com o nome e a data do evento,
conforme mostra o exemplo.

O que precisamos?
1. Data em que se realiza;
2. Especificação do evento;
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(ex. iniciativa empresarial, casamento,
batizado, aniversário, etc.)

3. Nome ou logótipo do seu evento.

◀ VOLTAR
6

3

Origami

Exemplo de
personalização

Quantos
Queres?
(Cocas)

Disponível nas 4 cores
apresentadas

A
B
C
D

◀ VOLTAR
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Postal
Opção A

DIMENSÕES 160x110 mm
PAPEL Couché 250g Mate
PERSONALIZAÇÃO Poderá
personalizar a frente do postal com
fotografia, data e local do evento,
conforme mostra o exemplo.

Exemplo de
personalização

1

verso A1

O que precisamos?
1. Fotografia vertical com boa
qualidade;
2. Especificação do evento;

verso A2
2
3

(ex. iniciativa empresarial, casamento,
batizado, aniversário, etc.)

3. Nome, logótipo ou a imagem do
seu evento;
4. O local e a data em que
se realiza.

◀ VOLTAR
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verso A3

4

verso A4

frente

Postal
Opção B

DIMENSÕES 160x110 mm
PAPEL Couché 250g Mate
PERSONALIZAÇÃO Poderá
personalizar a frente do postal com
fotografia, data e local do evento,
conforme mostra o exemplo.

Exemplo de
personalização

1

verso B1

verso B2

O que precisamos?
1. Fotografia vertical com boa
qualidade;
2. Especificação do evento;

(ex. iniciativa empresarial, casamento,
batizado, aniversário, etc.)

2
3
verso B3

4

3. Nome, logótipo ou a imagem do
seu evento;
4. O local e a data em que
se realiza.
◀ VOLTAR
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verso B4

frente

Sobre o Abraço Amigo
Alguns idosos da cidade do Porto vivem em situação de
isolamento ou solidão, com inexistente ou insuficiente
retaguarda familiar, com parca rede de solidariedade,
apresentando baixos recursos financeiros ou precárias
condições habitacionais, e, alguns deles, apresentam
declínio da saúde física, mental ou emocional.
Face a isto, o projeto Abraço Amigo visa construir uma
sociedade onde os idosos têm oportunidade de envelhecer em casa com dignidade, qualidade de vida, saúde e
bem-estar. Procura promover uma intervenção especializada, humana, criativa e individualizada, com mobilização de voluntários, que permita combater o isolamento
e diminuir o impacto da solidão dos idosos. Procura que
as suas casas estejam adaptadas às suas necessidades,
promovendo o envelhecimento saudável, seguro, independente e autónomo, num espaço que lhes é familiar
e significativo, através do seu acompanhamento regular
e do estabelecimento de relações de confiança.
Todas as semanas realizamos visitas domiciliárias e
contactos telefónicos com o intuito de fazer companhia
e realizar atividades de estimulação cognitiva e motora.
Sempre que necessário, articulamos com entidades
parceiras e com os centros de saúde para marcação
de consultas, exames e requisição de medicamentos,
assegurando o acompanhamento ao médico e a outros
serviços. Juntos, celebramos o aniversário de cada idoso,
realizamos atividades comunitárias como piqueniques, visitas a museus ou aventuramo-nos a andar de
carrossel no São João, enquanto comemos farturas!
Procuramos que esta seja uma fase de vida feliz.
◀ VOLTAR
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Sobre o Kukula
O Programa Kukula, que significa “Crescer” em língua changana, apoia anualmente 160 crianças e
jovens da vila da Macia, que frequentam a escola
entre a 2ª e a 5ª classes.
Atualmente, existem quatro Centros de Educação e
Desenvolvimento Infantil localizados em diferentes
bairros da vila da Macia, que funcionam em recinto
escolar durante todo o ano letivo.
Em colaboração direta com a comunidade escolar,
estes centros constituem-se como um complemento
à educação formal destes alunos, utilizando metodologias de ensino-aprendizagem dinâmicas e que
promovem o ensino individualizado e o gosto pelo
estudo. Diariamente são realizadas explicações por
profissionais locais que promovem a aprendizagem
do Português, da Matemática e das Ciências. No final
de cada trimestre, são também organizadas atividades lúdico-pedagógicas que reúnem os alunos de
todos os centros e permitem a aquisição de conhecimentos e o reforço dos laços entre as crianças.
Durante a pandemia e em todos os meses em que a
escola presencial em Moçambique esteve suspensa,
o Kukula garantiu a entrega de fichas e explicações
via chamadas telefónicas.
No futuro, pretende-se que mais escolas da vila da
Macia possam ter um Centro Kukula para que mais
alunos tenham oportunidade de aprender num
espaço seguro e onde todos possam esclarecer as
suas dúvidas.
◀ VOLTAR
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Sobre o Pfuka U Famba
O Centro de Reabilitação Nutricional Pfuka U Famba,
que em língua changana significa “Levanta-te e
Anda”, acolhe diariamente 30 bebés dos 0 aos 3 anos
em situação de subnutrição. O Centro fornece leite
em pó, sopas e papas enriquecidas e garante o acesso a higiene e a atividades de estimulação cognitiva,
motora e emocional, realizadas até à recuperação do
seu estado nutricional. Além do suprimento destas
carências, o Pfuka U Famba foca-se na formação e
na capacitação apropriadas dos cuidadores para que
continuem a replicar os seus conhecimentos, não
só nas suas casas, mas em toda a sua comunidade.
Em 2019, o Pfuka U Famba foi objeto de uma avaliação de impacto externa, pela Comunidade Impacto
Social, que demonstrou que o estado de saúde dos
bebés melhorou em 160%, sendo esta situação totalmente atribuída ao Centro.
Ao longo dos anos, este Centro tem-se tornado um
Centro Comunitário onde se devolve a saúde aos
bebés, ao mesmo tempo que as suas cuidadoras recuperam a sua autoconfiança. Apelidado por muitos
de “lugar de milagres”, pretendemos estender a sua
atuação a lugares mais distantes do centro da vila.

◀ VOLTAR
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Com o seu apoio conseguimos chegar a mais pessoas e
cuidar melhor quem servimos diariamente, cumprindo a
nossa missão de construção de um mundo mais digno, mais
humano e com menos necessidades.
Obrigado por escolher o GASPORTO.

222 445 369 | 938 973 026
campanhas@gasporto.org
www.gasporto.org
@gasporto
@mocambicanasqueinspiram

Estamos Juntos

