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O GASPORTO EM MOÇAMBIQUE E O PFUKA U FAMBA

Desde 2003, o GASPORTO atua em Moçambique, na vila da Macia, 
através da implementação de três Programas de Cooperação para o 
Desenvolvimento, com os objetivos de erradicar a pobreza e a fome, 
promover a saúde e a educação de qualidade e a igualdade de género.

Em parceria com a Igreja Católica e com o Centro de Saúde da vila da 
Macia, o GASPORTO reabriu, em 2007, o Centro de Reabilitação Nutri-
cional Pfuka U Famba, que significa “levanta-te e anda” no dialeto local. 
Até 2019, costumávamos acompanhar, anualmente, 50 bebés, mas a 
pandemia lançou este número para uma média anual de 90 bebés.

A atuação do Pfuka U Famba tem por base o fornecimento diário de 
alimentação – leite em pó, papas enriquecidas e sopas. As crianças têm 
também acesso a higiene e a atividades de estimulação cognitiva, que es-
tão garantidas até à recuperação do seu estado nutricional. Além do 
suprimento das necessidades imediatas, o GASPORTO foca-se na for-
mação e na capacitação apropriadas dos cuidadores para que conti-
nuem a aplicar o que aprenderam, tanto com as crianças como com 
outros familiares.

O valor angariado com a venda dos Postais de Natal reverte in-
tegralmente para o Centro de Reabilitação Nuticional Pfuka U Famba.



#2201
105x150mm
Impressão digital a 4 cores 
em Invercote 260g



#2202
105x150mm
Impressão digital a 4 cores 
em Invercote 260g



#2203
105x150mm
Impressão digital a 4 cores 
em Invercote 260g



#2204
105x150mm
Impressão digital a 4 cores 
em Invercote 260g



#2205
105x150mm
Impressão digital a 4 cores 
em Invercote 260g



#2206
105x150mm
Impressão digital a 4 cores 
em CLA 240g



pArA coLorir 
Em fAmília! 
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105x150mm
Impressão digital a 4 cores 
em Invercote 260g



#2208
105x150mm
Impressão digital a 4 cores 
em Invercote 260g



#2209
105x150mm
Impressão digital a 4 cores 
em Invercote 260g



#2210
105x150mm
Impressão digital a 4 cores 
em Invercote 260g



PREÇÁRIO  2022

PERSONALIZE O SEU POSTAL! 
Disponível para encomendas iguais ou superiores a 50 postais

Escolha os seus postais favoritos e selecione uma das seguintes 
mensagens para personalizar no interior:

• Votos de Bom Natal e Feliz Ano Novo
• Feliz Natal 
• Merry Christmas 
• Joyeux Noël                                                                                                                                                
• Boas Festas e Votos de um Próspero Ano Novo                                                                                                                                
• Boas Festas  

Poderá optar pela impressão da menssagem a preto - com um 
acréscimo de 0,10€ por postal - ou a cores - com um acréscimo de 
0,20 € por postal. 

Para finalizar, também poderá incluir o logótipo da sua empresa 
no interior do postal
Para garantir uma impressão de qualidade, é necessário enviar 
para o GASPORTO o logótipo da sua empresa nos formatos PDF, 
TIFF, EPS ou JPEG com 300dpis.

Envio por correio

Para encomendas iguais ou superiores a 
25 postais, realizadas até 16 de dezembro.

Portes grátis  

Para encomendas iguais ou superiores 
a 50 postais  .

Personalizado  

Interior personalizado para encomendas 
iguais ou superiores a 50 postais    .

Ecards   

Todos os postais estão disponíveis  
em versão digital. 

Para encomendas 
até 99 postais 

(1 postal = a 1 refeição)

1,40€ 1,30€ 1,20€ 20€1,50€

Para encomendas 
entre 100 e 499 

postais

(1 postal = a 1 refeição)

Para encomendas 
entre 500 e 999 

postais

(1 postal = a 1 refeição)

Para encomendas 
a partir de 1000 

postais

(1 postal = a 1 refeição)

Para partilhar 
pelos meios 

digitais, com 20 
contatos

(1 ecard = a 20 refeições)

ECARD

COMO FAÇO A MINHA ENCOMENDA?

Basta preencher o formulário de encomenda disponível em 
www.gasporto.org e enviar o comprovativo de paga-
mento para secretariado@gasporto.org

O pagamento pode ser realizado por transferência bancária, por 
depósito para o IBAN PT50 0035 0839 0000 2264 8302 6 ou 
por MBWay.

Para encomendas mais pequenas, ou se lhe for mais 
conveniente, os postais poderão ser levantados na 
sede do GASPORTO ̶ Rua do Dr. Roberto Frias, s/n, 
4200-465 Porto (FEUP), do dia 11/10 a 20/12 , entre 
as 9h e as 17h.

Estamos Juntos,  
Um bebé de cada vez

Portes de envio não incluídos em encomendas inferiores a 50 unidades.

https://form.jotform.com/212917583023050
https://form.jotform.com/212917583023050




·
GRUPO DE AÇÃO SOCIAL DO PORTO · ONGD

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  
secretariado@gasporto.org

   @gasporto + @mocambicanasqueinspiram

www.gasporto.org
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