O Projeto Cabo Verde volta a ganhar vida este ano, através
de um grupo de universitárias que pela sexta vez marca
presença no arquipélago.
Este é um Projeto de Voluntariado Internacional para a
Cooperação, desenvolvido por estudantes universitárias e
jovens profissionais, que resultou da parceria entre várias
Associações Juvenis Portuguesas, em colaboração com a
Comunidade Local Cabo-Verdiana.
A estratégia de intervenção abrange três pilares
fundamentais do desenvolvimento social:
educação e formação,
saúde,
ambiente.
A intervenção no terreno terá lugar na 1ª quinzena de agosto
e irá decorrer na cidade da Praia.
No entanto, os objetivos globais e específicos do Projeto vão
muito além de uma ajuda anual desligada. Pretende-se dar
um contributo eficaz para fazer dos beneficiários os
protagonistas do seu próprio desenvolvimento.
De modo inseparável, aposta-se na formação das
voluntárias, valorizando a iniciativa de cada uma e
proporcionando uma oportunidade de treinar, ganhar e
aperfeiçoar competências.

CONTACTOS

EDREV OBAC OTEJORP

SOBRE O
PROJETO

Cooperativa de Telheiras para a Promoção da
Solidariedade e da Cultura, CRL
Av. Sidónio Pais, 24 – c/v Esq.,
1050-215 Lisboa

351 217 587 396

+

projectocaboverde@gmail.com
www.projectocaboverde.wixsite.com/2017

Follow:

+1 (880) 776 9099
4 N. Wilson Street
Dedham, MA 02026
info@mapleview.edu

2017

WWW.MAPLEVIEW.EDU

ÁREAS DE ATUAÇÃO

Queremos promover o Desenvolvimento Humano
sustentado: procuramos responder a necessidades
prementes, favorecer a participação da comunidade e formar
líderes locais de modo a que sejam as próprias populações as
impulsionadoras de iniciativas similares.

Educação
Gestão de conflitos
para diretores de
escolas;
Ensino de Português
a professores;
Aulas de Inglês para
agentes de segurança
e de turismo;
Cursos de
empreendedorismo,

Saúde
Cuidados básicos
de saúde;
Rastreio à
população;
Aconselhamento
médico geral e
por áreas de
especialidade.

Ambiente
Equilíbrio
sociedade,
economia,
ambiente;
Respeito pela
biodiversidade
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ENTIDADES PROMOTORAS
O Projeto Cabo Verde resultou de uma parceria entre três
Associações Juvenis Portuguesas, estabelecida em 2004
para a realização do voluntariado internacional para a
cooperação em Korenica, Croácia: Álamos (Lisboa), Rampa
Clube (Porto) e Arcádia (Ponta Delgada). Desde então e de
forma continuada, a parceria entre estas Associações
promove ações similares em Portugal e no estrangeiro. A
partir de 2008, a parceria inclui também a Cooperativa de
Telheiras para a Promoção da Solidariedade e da Cultura,
CRL.

Estas entidades procuram promover através das suas
atividades a dignidade humana, a preocupação pelos
outros e pela melhoria da sociedade e o sentido de serviço
do próprio trabalho. Estão inspiradas pela mensagem cristã
e pelo espírito do Opus Dei (www.opusdei.pt), instituição da
Igreja Católica que ajuda a encontrar Deus na vida
quotidiana.

Em 2017 serão parceiros no Projeto : Álamos , Rampa
Clube , Cooperativa de Telheiras para a Promoção da
Solidariedade e da Cultura , CRL , Associação Cultural
das Areias ( Estoril ) e Fundação Maria Beatriz Lopes
da Cunha .

COMO COLABORAR

Como sempre , o Projeto só é possível graças à
ajuda de muitos !

O voluntariado e a solidariedade são expressões práticas de
cidadania ativa e de um sentido de responsabilidade pelo
bem comum que devem fazer parte habitual de uma
existência com sentido.
A vida universitária e o início da atividade profissional são
períodos especialmente aptos para uma abertura de
horizontes e enriquecimento pessoal, através de atividades
de serviço aos outros.
Em 2017, além do contributo dado por cada voluntária são
necessários apoios de empresas, instituições e pessoas em
nome individual, no total de 15.197,78€.

Pode ajudar financeiramente o Projeto
enviando um donativo para o
IBAN PT50 . 0033 . 0000 . 45356061221 . 05

Em paralelo com este Projeto , as diferentes
entidades organizam atividades de voluntariado
universitário em Portugal , em zonas rurais e
suburbanas , tanto durante o ano como nos períodos
não letivos .
Com o intuito de maximizar o impacto do Projeto
Cabo Verde e potenciar a intervenção , é sempre
estabelecida uma relação muito próxima com a
comunidade local .
Em 2010 , estiveram diretamente envolvidos no
Projeto a Câmara Municipal de Sal Rei , a Delegação
Escolar , a Delegação de Saúde , o Centro da
Juventude , o Clube Ambiental da Boa Vista e a OMCV
– Organização das Mulheres de Cabo Verde .
www . projectocaboverde . wixsite . com / 2017

Todos os donativos para o Projeto Cabo Verde
2017 gozam de benefícios fiscais nos termos
do disposto na alínea b ) do n . º 1 do artigo 63º
e da alínea c ) do n . º 1 do artigo 62º - B , do
Estatuto dos Benefícios Fiscais .

