
  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

  
 

                       

        

Fundo de Apoio  
a projetos 

 
Da Associação Sueca  

Amigos de Cabo Verde 
Com amor e dedicação a Cabo Verde  
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Objetivo 
Com o fundo, a Associação visa oferecer anualmente apoio a um ou mais projectos de desenvolvimento em 
Cabo Verde. Será dirigido a projetos pequenos com objetivos limitados onde o nosso apoio poderá fazer uma 
diferenca significativa. Além disso os projetos deverão ser de interesse público e não deverão ter fins 
comerciais. No entanto isso não impede que o apoio seja também dirigido a cooperativas ou a pequenas 
empresas que tenham importância para o desenvolvimento da sociedade onde estejam inseridas. 
 

Gestão do Fundo 
O Conselho Diretivo da Associação Amigos de Cabo Verde será responsável pela administração do fundo. Os 
recursos virão do dinheiro arrecadado na conta da Associação. 
 

Seleção de projetos 
O projeto (ou projetos) que poderá vir a benificiar do mesmo Fundo será selecionado pelo Conselho Diretivo 
da Associação e apresentado na reunião anual. E se possível, por um representante do projeto. 
  

Solicitação 
A solicitação de apoio pode ser formulada livremente mas, deverá incluir os seguintes dados 
- Título do projeto 
- O grupo alvo 
- O objetivo do projeto 
- Uma estimativa de custo 
- Nome e contato de 1 ou 2 responsáveis do projeto (de preferência alguém que se  
  encontre em Cabo Verde) 
- A assinatura de um ou dois responsáveis do projeto.  
- Conta bancária incluindo dados completos para transferência internacional, como o nome  
  e endereço do titular da conta, IBAN, SWIFT, BIC etc. 
 
Também pode-se incluir fotos e outro material que suporte a solicitação. 
 

Feedback à Direcção dos Amigos de Cabo Verde 
É importante fazer a retroalimentação porque a associação tem uma responsabilidade para com os doadores 
de demonstrar que o dinheiro está sendo bem utilizado. Assim requeremos o seguinte: 
Uma confirmação de que o dinheiro foi recebido 
Cópias dos recibos dos pagamentos e compras efectuados 
Uma descrição simples sobre os avances do projeto, em texto e/ou imagens 
Se o dinheiro não for utilizado de imediato, este deve ser colocado numa conta bancária e um extracto 
bancário deverá ser apresentado à Direccão dos Amigos de CV de seis em seis meses. 
O dinheiro deverá ser utilizado para os fins estipulados num prazo de 1 ano. Caso contrário a Direccão dos 
Amigos terá uma discussäo com o destinatário para definir a melhor forma de gastar/utilizar o dinheiro. 
 
A solicitação deve ser enviada o mais tarde até o dia 15 de Abril por correio ou e-mail para:   
Luis Santos, Barnängsgatan 50, 116 48 Stockholm, Suécia  
E-mail: ferreira19@hotmail.com 
Móvel: +46 76-015 04 70  
 
Estas instruções de aplicação e uma descrição mais detalhada do fundo estão disponíveis na página da 
Associação Amigos de Cabo Verde - www.caboverde.se  
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A Associação Sueca 

Amigos de Cabo Verde  
Com amor e dedicação a Cabo Verde 

Fundo de apoio a projetos    
 

O compromisso com a Associacão Black Panthers em Cabo Verde continua a ser o projeto mais importante da Associação 
Amigos de Cabo Verde. Contudo, gostaríamos também de alargar o nosso apoio a outros tipos de projetos – pois há 
sempre planos e necessidades e pessoas com idéias e sonhos. 
 
Nos últimos anos, temos vindo a apoiar outros projectos, que embora de menor escala, são igualmente importantes. 
Assim, com o intuito de obter os recursos necessários para continuar a apoiar este tipo de projetos, criamos em 2013 o 
Fundo de apoio a projetos. O objetivo é de todos os anos oferecer um apoio único a projectos de grande importância e de 
interesse público em Cabo Verde. Se tivermos respostas suficientes, contamos poder desembolsar anualmente entre 5 000 
a 10 000 Coroas suecas (cerca de 60 000 a 120 000 CVE) por projecto. 
 

Apoio ao fundo 

Se quiser contribuir com apoio para o nosso fundo, está convidado a dar uma contribuição através do Plusgiro da 
Associação 921238-2 ou Swish 123 582 02 12. Lembre-se de assinalar o seu pagamento Fundo de Projetos. E se quiser 
contribuir para expansão constante do fundo, agradecíamos que efectuasse transferências mensais de qualquer quantia. 
Conforme o apoio para a Associacão Black Panthers, todo o dinheiro recolhido será transferido para os projetos que a 
Associação decidiu apoiar. Os custos das transferências etc. serão também da responsabilidade da Associação. 
 

Propostas de projectos 

Se tiver sugestões de algum projeto que achar que deveria ter o nosso apoio, pode solicitar meios do fundo. A Direção da 
Associação escolhe conjuntamente pelo menos um projeto anualmente e apresentará a sua escolha na pequena revista de 
Notícias de Cabo Verde – Kap Verde Nytt, no website e durante a reunião anual, de preferência com a sua participação. 
 

Pedido/solicitação 

O pedido de apoio a projeto deve ser enviado para o Conselho Diretivo da Associação o mais tarde até 15 de abril por 
correio normal ou correio electrónico. As instruções de solicitação estão disponíveis na página da Associação Amigos de 
Cabo Verde www.caboverde.se 

 

As fotos abaixo são dos dois primeiros projetos que receberam o apoio do Fundo de Projetos em 2013. 

  
- Novo mobiliário para 50 alunos da creche Nho Taninho em Lém, Brava, feito por carpinteiros da localidade 

 

  
- Criacão de uma cooperativa e compra de equipamento de pesca na vila piscatória de Preguiça, S.Nicolau.  

Pela Associação Baia de S. Jorge 

 

http://www.caboverde.se/

