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Projectos

A AVSI é uma organização não governamental que
desenvolve seus projectos de cooperação no mundo.
Princípios
A AVSI trabalha para um mundo onde
a pessoa, consciente do seu valor e
da sua dignidade, seja protagonista/
actor do seu completo desenvolvimento
e da sua comunidade, mesmo em
situações de crises e emergências.
Missão
A AVSI desenvolve seus projectos
de cooperação em diversos sectores
e focaliza uma atenção maior na
educação, que é entendida como
o acompanhamento da pessoa na
descoberta pessoal e no reconhecimento
do próximo como um bem. Cada
projecto é concebido como uma
ferramenta voltada à promoção de tal
conscientização em todos os indivíduos
envolvidos. O projecto demanda
comunicação e partilha, e exercita
um impacto capaz de gerar uma
mudança positiva.
Método
A fim de desenvolver seus projectos,
a AVSI segue esses critérios:
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- partir do valor das pessoas, nunca
definidas pelas circunstâncias em
que vivem
- considerar sempre o contexto
familiar e comunitário da pessoa
- fazer com: acompanhar e deixar-se
acompanhar, reconhecendo que
todos nós temos em comum a
mesma experiência humana
- envolver os stakeholders: favorecer
a colaboração de todos actores,
beneficiários, operadores, parceiros,
doadores, sector privado
- aprender com as experiências e
aproveitar as lições aprendidas.

Pessoal

Actuação
A AVSI actua em diferentes âmbitos:
desenvolvimento social e educativo,
desenvolvimento urbano, saúde,
formação profissional e geração de
trabalho, micro-empreendedorismo,
nutrição, segurança alimentar,
agricultura, energia e meio ambiente,
emergência, migrações, democracia
e direitos humanos.

Apoio a distancia

1.733

59 pessoas na Itália
1.674 pessoas no mundo
(dos quais 1.546 pessoas locais)

Balanço agregado

68.097.472
26% recursos privados
74% recursos públicos

Beneficiários directos

3.690.244

10.160.075 indirectos

23.731

crianças e jovens no mundo

Parceiros locais

700

instituições Governamentais,
educativas, sanitárias, ONGs,
Organizações Religiosas,
Autoridades Locais

AVSI
MOÇAMBIQUE
A AVSI trabalha em
Moçambique desde 2010 nas
áreas da educação e proteção
infantil, formação profissional
e empreendedorismo,
desenvolvimento urbano
e rural, segurança alimentar,
meio ambiente e energia.
Educação e Proteção Infantil
Os programas educativos implementados
envolvem formações metodológicas
e motivacionais dos professores,
intervenções estruturais, fornecimento
de material escolar, actividades
extracurriculares culturais e desportivas,
reforço escolar e apoio psicossocial.
Formação Profissional
e Criação de Emprego
A AVSI promove um crescimento
económico sustentável, tendo como
objectivo a inclusão e a emancipação
das categorias mais vulneráveis, como
mulheres e jovens. A nossa metodologia
inclui orientação, formação profissional
e humana, integração no mundo do
trabalho e suporte ao empreendedorismo.

Moçambique, foto de Stefano Melgrati
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Pessoal

1.345.610

Xipamanine

Maputo

AVSI Moçambique

AVSI Italy

@avsi_mozambique
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Balanço agregado

Cidades Sustentáveis e Resilientes
A AVSI trabalha nas áreas informais com
uma abordagem integrada e participativa.
Cada iniciativa prevê o envolvimento
e o fortalecimento das comunidades,
das autoridades e das organizaçoes
locais, ao fim de obter o desenvolvimento
humano, social, económico, ambiental
e infra-estrutural das áreas, através
mecanismos de diálogo e colaboração
entre todos os actores da sociedade.

@avsimocambique

Escritórios

77

Beira

Mudanças Climáticas,
Meio Ambiente e Energia
A AVSI promove a sensibilização
das comunidades sobre a proteção
ambiental e a utilização eficiente
dos recursos naturais. Para estimular
o mercado na área da sustentabilidade
ambiental, apoiamos start-up sociais
empenhadas na produção de fogões
melhorados. Os resultados obtidos são
uma sensível diminuição na utilização
do carvão, com uma conseguente
redução nas emissões de CO2 e uma
poupança económica para as famílias.

Av. Paulo Samuel Kankhomba, 483
ECP 1100 - Maputo
+258 820528018 maputo@avsi.org
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www.avsi.org
Milano +39.02.6749881 milano@avsi.org
Cesena (FC) +39.0547.360811 cesena@avsi.org

@fondazioneavsi

@avsi_foundation

Beneficiários directos

200.000
indirectos: 1.000.000

Apoio a distancia

890

crianças apadrinhadas

Parceiros locais
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Entre os quais: Khandlelo e outras
Organizaçoes da Sociedade Civil,
Autoridades Locais e Universidades.

AVSI-USA

www.avsi-usa.org
Silver Spring, Washington DC Area
+1-301-589-9009 infoavsi-usa@avsi.org

@avsiusa

