
Amigos de Cabo Verde  
Com amor e compromisso com Cabo Verde  

Torne-se membro / patrocinador / dê um presente! 

Sobre nós 
A Associação Amigos de Cabo Verde foi fundada em Estocolmo em Junho de 1991 por pessoas com amor e interesse 
por Cabo Verde e sua população. Amigos de Cabo Verde é uma organização independente, sem fins lucrativos e sem 
ligação política partidária. 

A Associação tem por objectivo:  
– Estimular os contatos entre Cabo Verde e a Suécia.  
– Informar sobre Cabo Verde na Suécia.  
– Apoiar a cooperação de intercâmbio cultural com caboverdianos na Suécia.  
– Apoiar vários projectos de desenvolvimento em Cabo Verde.  
 
A taxa de associação para uma pessoa é de 200 SEK (coroas suecas) por ano. 300 SEK dá adesão a todos os membros 
da família por um ano.  
O pedido de adesão pode ser facilmente feito usando o formulário para pedido de adesão que se encontra no site da 
associação, www.caboverde.se/kontakt/medlemsansokan/  

 
Apadrinhamento/Patrocínio  
Amigos de Cabo Verde proporciona apoio financeiro à Associação Black Panthers, localizada no distrito de Várzea na 
cidade da Praia. O apoio é dirigido à creche Mini Black que recebe cerca de 60 a 80 crianças e funciona com um grupo 
de manhã e outro à tarde. As crianças vêm de famílias necessitadas e algumas são órfãs. Na creche recebem duas 
refeicões de boa qualidade, estímulo pedagógico e outros cuidados. As atividades da creche proporcionam às 
crianças melhores oportunidades de sucesso na escola - uma saída da pobreza. As crianças do Mini Black ainda 
recebem apoio durante a idade escolar incluindo taxas escolares, uniformes, material escolar e um santuário de 
boas-vindas quando precisam de um lanche ou querem fazer o dever de casa. Graças aos nossos patrocinadores, 
mudamos o futuro de muitas crianças necessitadas e suas famílias no bairro da Várzea. Para mais informacões 
consulte nosso site www.caboverde.se/projekt    

 
Fundo de apoio a projetos  
Nos últimos anos, temos apoiado alguns outros projetos, menos abrangentes, mas igualmente importantes. Para 
obter recursos para poder dar continuidade a isso, demos início ao nosso fundo de projeto. A ideia é que, a cada ano, 
possamos oferecer um apoio pontual a projetos que sejam importantes e de interesse geral para Cabo Verde. Se 
obtivermos fundos  suficientes, esperamos pagar entre 5.000 a 10.000 SEK a pelo menos um projeto que o conselho 
da associação tenha escolhido em conjunto. Os projetos selecionados serão anunciados aquando da reunião anual da 
associação. Priorizamos pequenos projetos bem definidos, onde a nossa contribuição é considerada essencial. Em 
2013, o fundo de apoio a projetos foi distribuído pela primeira vez. Das oito candidaturas recebidas, duas foram 
selecionadas. Uma foi a creche Nho Taninho, na aldeia de Lém, na ilha Brava – em que o apoio foi para construcão de 
móveis escolares feitos por carpinteiros locais. O segundo apoio foi para a cooperativa de pesca Baia de São Jorge, na 
aldeia piscatória Preguiça em São Nicolau, para a compra de equipamento de pesca. Ambos peojetos receberam uma 
subvenção de 10.000 SEK cada. Leia mais informações no www.caboverde.se/fond-for-projektstod   
 

Certificados de doação  
Com o certificado de doação Amigos de Cabo Verde, você pode oferecer como presente de aniversário ou de outra 
celebração. Deposite uma quantia à sua escolha na conta Plusgiro 921238-2 ou Swish 123 582 02 12 da Associação. 
Marque "Black Panters" ou "Projekfonden". Logo o certificado pode ser impresso e nele você pode assinalar o valor 
da soma e para qual projeto o apoio é dirigido. Leia mais informação no www.caboverde.se/ge-en-gava/  
 

www.caboverde.se & Facebook  

Plusgiro: 921238–2, Swish: 123 582 02 12  
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