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Mensagem da Presidente
A ADDHU completou em 2018 12 anos de existência.
Esta data foi assinalada com a realização de
um jantar onde estiveram presentes muitos dos
nossos apoiantes, bem como padrinhos e madrinhas das nossas crianças no Quénia, amigos
e voluntários da ADDHU.
Foi um ano muito importante para a ADDHU:
Continuámos o nosso trabalho no Quénia, bem
como em Portugal junto das escolas criando,
nos jovens, uma consciência mais alerta para
as questões de Direitos Humanos e dando-lhes
toda a informação para que possam agir e
contribuir como agentes de mudança que são,
para um mundo melhor.
A ADDHU é uma ONGD de pequena dimensão. No entanto, com o apoio dos Padrinhos e
de todos aqueles que nos doam fundos, e dado
o excelente trabalho da nossa equipa e dos
nossos voluntários, temos vindo a alcançar e
a consolidar os nossos objectivos. Trabalhamos
com a certeza de que, embora pequenos, podemos sim fazer a diferença, podemos sim lançar as sementes para um mundo melhor e mais
justo.
Foi também um ano em que continuámos a
alargar as nossas parcerias, sobretudo no Quénia. Continuamos a trabalhar em estreita colaboração com o Departamento de Menores do
Governo do Quénia. Estabelecemos contacto
com organizações americanas no campo da
ajuda e aconselhamento psicológico das nossas
crianças e jovens. O Wanalea Childrens Home,
Centro de acolhimento de jovens e crianças em
risco, órfãos e vítimas de abusos, tem vindo a
crescer e continua a ser um porto seguro para
estas crianças e jovens. Este ano acolhemos
mais duas crianças sendo o número total de 34
e reintegrámos mais um jovem na sua família,
continuando a ADDHU a ser responsável pelo
pagamento das propinas escolares. Apostamos, como nos anos anteriores, na Educação
tanto em Portugal como no Quénia.
2018 foi o ano de criação de um programa de
transição para os jovens que, embora tenham
atingido legalmente a maioridade, não podem
ser integrados nas famílias. Objectivo importante: dar a oportunidade de realizarem uma tran-
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sição supervisionada para a futura integração
no mercado de trabalho.
O Programa Alimentar Escolar continua em
pleno funcionamento, apesar das inúmeras dificuldades.
O programa de apadrinhamento à distância
continua a ser a principal fonte de fundos para
que possamos continuar o nosso trabalho e dar
um futuro digno às crianças Wanalea. Assim, aumentámos um pouco o número de padrinhos,
tendo o projeto crescido.
Continuamos a apostar numa maior sustentabilidade do Centro Wanalea com o nosso programa na área da pecuária.
O nosso objectivo continua a ser a construção
de uma família para todas as crianças do Centro
Wanalea e esperamos continuar a ter os meios
financeiros para as acolher sempre com todo
o amor e carinho como temos vindo a fazer, e
inspirar as nossas crianças com valores como solidariedade, respeito, resiliência e Amor.
Ao abrigo do programa de voluntariado no
Quénia, acolhemos vários voluntários que vieram dar o seu contributo para que as nossas
crianças possam ter o saudável e necessário
contacto com o Outro aumentando os seus horizontes em relação ao Mundo.
Embora com dificuldades, não só a nível financeiro como logístico e de recursos humanos,
o nosso trabalho tem sido coroado de sucesso e
a alegria das nossas crianças dá-nos a vontade
necessária para continuarmos a nossa missão.
Em termos financeiros, apesar das nossas receitas pela primeira vez terem sido inferiores
aos custos, conseguimos cumprir com todas as
obrigações dado que dispúnhamos de algumas
reservas financeiras
Agradecemos do fundo do coração a todos
os que nos apoiam, acreditam em nós e partilham do nosso sonho em ver um mundo melhor
e mais justo. Todos juntos continuaremos, sim, a
fazer a diferença.
A todos muito obrigada e Bem hajam!
Laura Vasconcellos
Presidente e Fundadora da ADDHU
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1. Apresentação
Quem somos?
A ADDHU - Associação de Defesa dos Direitos Humanos - é uma Organização Não Governamental para o Desenvolvimento, com estatuto internacional e sem ligações politicas e/ou religiosas.
Desenvolvemos projetos de Educação para os
Direitos Humanos, Cooperação para o Desenvolvimento e Ajuda Humanitária a nível nacional
e internacional, nomeadamente no Quénia e no
Nepal, onde prestamos assistência a crianças
órfãs e vulneráveis, famílias e comunidades desfavorecidas que vivem em situação de pobreza
extrema, melhorando as suas condições de vida
e promovendo o seu desenvolvimento.
A ADDHU foi fundada em 2006 por Laura Vasconcellos, escritora e professora universitária, que
após uma viagem à Birmânia decidiu responder
ao apelo que lhe foi feito pela população local:
“sê a nossa voz lá fora”.
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Acreditamos que a cooperação para o desenvolvimento e a ajuda humanitária são o primeiro
passo, essencial, na defesa dos direitos e da
dignidade humana. Planeamos todas as nossas ações e intervenções não numa perspectiva
meramente assistencialista, mas numa perspectiva de empowerment das populações a quem
prestamos assistência, de modo a permitir o seu
desenvolvimento duradouro e sustentável. Para
isso, trabalhamos em estreita parceria com as
comunidades que ajudamos, sempre atentos às
suas necessidades, pois acreditamos que as melhores soluções residem nas pessoas e nas comunidades, e que este trabalho em parceria é fundamental para o sucesso dos nossos projetos e
para criar soluções que permitam efetivamente
uma mudança positiva e a longo prazo. Este
trabalho em parceria permite-nos atingir o nosso
principal objectivo: ensinar e dar a oportunidade
às comunidades de serem autossuficientes e de
caminharem por si só.

A Nossa Missão
Dar assistência a crianças e famílias necessitadas,
fomentar o desenvolvimento sustentável das comunidades que apoiamos, e promover a consciência
da cidadania global no seio da população portuguesa, nomeadamente as camadas mais jovens.
A Nossa Visão
A nossa visão é a de um mundo em que todo
o ser humano, independentemente de raça, de
cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião
política ou outra, de origem nacional ou social,
de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra
situação, goza plenamente os direitos consagrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Os Nossos Valores
Transparência: Prestamos contas aos nossos
membros, parceiros, doadores e público geral.
Responsabilidade: Os nossos projetos são economicamente viáveis e socialmente justos.
Justiça: Garantimos aos nossos beneficiários a
proteção dos Direitos Humanos.
Independência Política e Religiosa: Atuamos
com ou sem a simpatia e apoio de instituições
políticas ou religiosas.

Solidariedade: Levamos ajuda ao Nepal, ao
Quénia, aos portugueses, sem fronteiras.
Respeito pela Dignidade Humana e pelos Direitos Humanos: A nossa ação não tem barreiras
discriminatórias, estendemos a mão a todos de
igual forma.
O Nosso Compromisso
Assegurar que os fundos recebidos são devidamente aplicados nos Projetos e Atividades da
ADDHU, segundo os valores pelos quais a nossa
ação se guia.
Planear todas as nossas ações no terreno não
numa perspectiva meramente assistencialista,
mas sim numa perspectiva de empowerment das
populações locais, que promova o desenvolvimento sustentável das mesmas e que respeite os
Objectivos do Milénio estabelecidos pela ONU.
A Nossa Proposta
Continuar a consolidação da ADDHU como
ONGD.
Consolidar os atuais projetos e implementar novos projetos.
Continuar a privilegiar o trabalho em parceria.
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2. Portugal
2.1 Sensibilização para os Direitos Humanos
e Intervenção Social
No ano de 2018, e com muita pena nossa, as
escolas aderentes a este tão importante projeto
não aumentaram de número.
Este trabalho de Sensibilização para os Direitos
Humanos e Educação Cívica nas escolas portuguesas tem sido, continua e será sempre uma
aposta forte da nossa ONGD dada a conjuntura mundial que cada vez mais revela a necessidade de educação dos jovens, da criação de
novas mentalidades e formas de pensar.
Em 2018, apenas intervimos em três escolas.
Consolidámos a nossa já habitual parceria com
a Escola IBN Mucana em Alcabideche, onde, ao
longo do ano foram desenvolvidas atividades em
que se focaram os Direitos Humanos, bem como
atividades solidárias em prol dos projetos da ADDHU no Quénia, designadamente um Espetácu-
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lo Solidário, no dia 8 de Junho, subordinado ao
tema “O meu Lugar no Mundo”, integrado na
cadeira de Educação Cidadania e Desenvolvimento (10º Ano), com atividades desde a música
ao teatro, poesia, dança e canto, tendo abrangido um número considerável de alunos, bem
como os seus familiares: angariou-se 850 euros
para as crianças abrangidas pelos projetos de
desenvolvimento da ADDHU.
Também estivemos presentes na Faculdade de
Direito de Lisboa com a já habitual banca de informação sobre Voluntariado.
Em Fevereiro, marcámos presença com uma
Palestra subordinada ao tema “Direitos Humanos
em Movimento”, na Escola Básica e Secundária
de Alpiarça, Santarém. Contámos com a participação de 72 alunos.
No sector privado, estivemos no Colégio João
Paulo II , em Braga, no dia 17 de Outubro, onde
tivemos a assistência de 250 alunos desde o 7º
Ano ao 10º Ano de Escolaridade. Foram abor-

2. Portugal

dadas temáticas ligadas aos Refugiados, Projetos da ADDHU, situação das crianças em África,
designadamente no Quénia, tendo havido uma
enorme participação e interação dos alunos e
professores presentes.
Instituições de Ensino com as quais a ADDHU
colaborou em 2018:

Escola Básica e Secundária IBN Mucana,
Alcabideche, Cascais
Universidade de Direito de Lisboa
Escola Básica e Secundária José Relvas,
Alpiarça, Santarém
Colégio João Paulo II de Braga

Parcerias Estabelecidas
1.

Plataforma Portuguesa das ONGD

A ADDHU é associada da Plataforma desde
Agosto de 2009, e desde essa altura tem assumido as suas responsabilidades enquanto associada, participando, sempre que lhe é possível,
nas Assembleias Gerais, e em atividades como
formação e conferências. No entanto, a ADDHU continua a seguir de perto as atividades da
PPONGD e a contar com a sua ajuda.
2.
Banco do Tempo de Évora e Casa do
Povo de Canaviais

Principais Temas abordados:
Direitos da Criança
Direito à educação e sua importância
Instrumentos de defesa dos Direitos Humanos - Exemplos
Pobreza, saúde e educação: a sua interligação
Direitos e deveres.
Exclusão social: diferentes culturas e a necessidade de compreensão do Outro
Refugiados no Mundo
Número de Sessões e reuniões realizadas: 17
Alunos abrangidos: 557

A ADDHU COLABOROU COM
AS seguintes INSTITUIÇÕES de ensino
Escola Básica e Secundária IBN Mucana, Alcabideche, Cascais
-

Universidade de Direito de Lisboa

Escola Básica e Secundária José Relvas, Alpiarça, Santarém
-

Colégio João Paulo II de Braga
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2. Portugal
“Desfile Solidário”, a favor das crianças e jovens
residentes do Centro de Acolhimento Wanalea.
3.

Framboesas

Campanha Solidária “ Dia da Criança”.
4.

Nova Expressão

A ADDHU, desde 2017, tem trabalhado em estreita parceria com a Empresa de Comunicação,
Nova Expressão, em toda a divulgação dos projetos de desenvolvimento e boas práticas realizados no terreno, junto das crianças e jovens com
e para quem acuamos. Toda a divulgação é
distribuída pelos canais de comunicação que a
Nova Expressão dispõe.
5.

LX Market

Continuámos a consolidar a nossa parceria
com a LX Market para a realização de bancas
solidárias, com o intuito de divulgar e de angariar
fundos para os projetos em curso da ADDHU.
6.

IBN Mucana

A Escola Básica e Secundária, IBN Mucana, tem
sido palco de inúmeras atividades e iniciativas
solidárias que têm envolvido muitos jovens e crianças dessa Escola para a temática dos Direitos
Humanos e para a prática do serviço voluntário.
Estágios
Em 2018, recebemos duas estagiárias de Erasmus, oriundas de Itália, Viola Ridolfi e Antónia
Cannito, durantes os meses de Maio, Junho e
Julho.
Realizaram trabalhos no campo da pesquisa
com situações que nos foram reportados por
reclusos de vários estabelecimentos Prisionais e
também no sentido de estabelecer parcerias e
contactos internacionais, bem como campanhas
de crowdfunding.
Outras atividades em Portugal
a)
os

Participação em Conferências e Colóqui-

ADDHU esteve presente, no dia 6 de Julho, na
Fundação Calouste Gulbenkian numa conferência sobre a “Proteção dos Direitos Fundamentais:
entre a Lei e a Prática”.
A ADDHU esteve presente no 1º GENTESFEST da
Cáritas Diocesana de Lisboa, no Jardim Vasco
da Gama, em Belém, no dia 23 de Junho. Esta
iniciativa nasce como resposta à Campanha da
Caritas Internationalis, “ShareJourney”, também
abraçada e promovida pelo Papa Francisco.
A Campanha, com duração de dois anos, tem
por objetivo a promoção da Cultura do Encontro entre pessoas dos mais variados cantos do
mundo, desejando ter no seu centro, como preocupação e compromisso, todos os refugiados e
migrantes que se viram e vêem obrigados a procurarem um futuro para si e suas famílias fora da
sua Terra-Natal.
O encontro contou com a presença de residentes da Diocese de Lisboa, imigrantes, refu-
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giados, comunidades de acolhimento, famílias,
associações, fundações, paróquias, entre outros.
Foi um momento de partilha informal de viagens,
experiências, jogos, cantares, músicas, danças e
alimentos.
b)

Eventos Solidários

Desfile solidário:
O Banco do Tempo de Évora e a Casa do Povo
de Canaviais realizaram, no dia 9 de Junho, um
desfile a favor de três projetos sociais , sendo um
deles os projetos da ADDHU.
Os vestidos confeccionados destinaram-se às
crianças e jovens do projeto Wanalea e foram
entregues por uma voluntária e madrinha de
uma das crianças que se deslocou ao Quénia
em Outubro. As receitas reverteram a favor das
mesmas.
4º Jantar Wanalea:
Dia 27 Outubro de 2018, realizou-se o jantar
Wanalea que contou com cerca de 105 convidados presentes.

Campanhas Solidárias
Campanha de Crowdfunding “For a Child free
from Hunger”
Pelos Direitos e sobrevivência das Crianças e
Jovens com e para quem a ADDHU actua, realizou uma Campanha de Crowdfunding, com
intuito de apoiar na sua totalidade o Programa
Alimentar Escolar, desenvolvido no Bairro de Lata
de Kitui-Ndogo, Majengo, Nairobi, Quénia, que
até aos dias de hoje muito tem contribuído para
a Educação e Bem-Estar das Crianças abrangidas pelo mesmo.
Desde 2012, que os resultados do Programa
Alimentar Escolar têm sido bastante positivos,
revelando um aumento significativo da sua performance escolar.
Linha Solidária ADDHU:
Em 2018, apesar dos continuados esforços
para divulgar a nossa linha solidária e apelar à
“chamada contra a fome” em diversas redes
sociais, o número médio de chamadas por mês
não ultrapassou as 38 chamadas.

Linha Solidária ADDHU
A divulgação desta Linha Solidária é feita também através do Facebook, onde os nossos seguidores, fazendo
uma simples chamada para o número de telefone 760

300 130, com um custo de 0.60€ + IVA, podem

ajudar a ADDHU a manter os seus programas de ajuda alimentar no Quénia.
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Bonificação do IRS:
Campanha divulgada pela Nova Expressão e
pelos CTT.
Campanha Online dia da Criança:
Realizada em parceria com a Empresa Framboesas para angariação de fundos para o Programa Alimentar Escolar.
Programa “Alimente uma Criança”:
Este projeto, realizado no bairro de Lata de Kitui Ndogo no Quénia, contou em 2018 com 65

apoiantes, tendo assim aumentado o número em
cerca de 20%.
Programa Dádivas de Esperança:
Durante o ano de 2018, fortalecemos a parceria com o Serviço Portal Compra Solidária.
Angariação de Sócios, Padrinhos e Voluntários:
Tanto o número de pequenos doadores como
de empresas não aumentou em 2018, tendo-se
mantido o verificado em 2017.
O programa de apadrinhamento à distância
voltou a aumentar o seu número de padrinhos,
Os Nossos Valores
Transparência
Prestamos contas
aos nossos membros,
parceiros, doadores
e público geral.
Responsabilidade
Os nossos projectos
são economicamente viáveis e
socialmente justos.
Justiça
Garantimos aos
nossos beneficiários
a protecção dos
Direitos Humanos.
Independência
Política e Religiosa
Actuamos com ou
sem a simpatia e
apoio de instituições
políticas ou religiosas.
Solidariedade
Levamos ajuda ao
Nepal, ao Quénia,
aos portugueses, sem
fronteiras.
Respeito pela
Dignidade Humana e
pelos Direitos
Humanos
A nossa acção não
tem barreiras discriminatórias, estendemos
a mão a todos de
igual forma.
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tendo no final de 2018 o significativo número de
230 participantes.
O número de voluntários que foram enviados
para o Quénia foi de 10.
c)

Website da ADDHU:

Tendo sempre como máxima preocupação
preservar a transparência do trabalho realizado
pela ADDHU, o nosso website tem sido mantido
atualizado com a maior regularidade que nos é
possível e continua disponível em língua inglesa.
d)

ADDHU nas Redes Sociais

A utilização das redes sociais, sobretudo o
Facebook, tem sido primordial na divulgação do
nosso trabalho e na angariação de padrinhos
e sócios. No final de 2018, a ADDHU tinha cerca
de 38,000 seguidores no Facebook, muitos deles
ativos participantes no nosso trabalho. Também
dinamizámos a página da ADDHU no Instagram,
que conta já com 500 seguidores.
e)

ADDHU nos media:

Entrevista dada do Quénia via Skype à RTP 2
sobre Direitos Humanos na Birmânia e a situação
da Prémio Nobel da Paz Aung San Suu Kiy.
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3. Cooperação para o Desenvolvimento
e Ajuda Humanitária
Quénia
Em 2018, as intervenções da ADDHU no Quénia continuaram a centrar-se em programas de
apoio e assistência a crianças órfãs e vulneráveis
dos bairros de lata de Nairobi através de dois
projetos: o Centro de Acolhimento Wanalea e o
Programa Alimentar Escolar.
Durante o ano de 2018, a Família Wanalea voltou
a crescer: acolhemos mais duas crianças em
risco, o número de crianças a frequentar o ensino secundário também aumentou e mais uma
menina completou o ensino secundário estando
agora a caminho da universidade. As dificuldades e os desafios continuam a ser muitos, mas
a ADDHU tem conseguido desenvolver e consolidar os seus projetos no Quénia, e alcançar os resultados pretendidos e objectivos estabelecidos.
Para isso tem sido fundamental o reforço e o desenvolvimento das parcerias existentes com as
organizações e autoridades locais, com as quais
continuamos a trabalhar de modo a responder
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da melhor forma possível às necessidades reais e
concretas das crianças que beneficiam dos nossos programas de apoio.
Foi também dada continuidade aos programas
apadrinhamento de crianças e de voluntariado
internacional. O Programa Alimentar Escolar, desenvolvido em parceria com uma pequena organização local, continua a ser responsável pelas
únicas duas refeições diárias de cerca de 60 crianças do bairro de lata de Kitui Ndogo, e continua a assegurar também o funcionamento de
uma pequena escola pré-primária.
Centro de Acolhimento Wanalea
O ano de 2018 foi mais uma vez um ano de crescimento e consolidação do Centro de Acolhimento Wanalea (Wanalea Children’s Home).
Apesar das dificuldades financeiras e do aumento das despesas, a nossa missão com as crianças
do Centro Wanalea continua a ser coroada de
êxitos e de resultados positivos, graças à ajuda e

ao apoio incondicional dos voluntários e sobretudo dos padrinhos e madrinhas das crianças.
Em 2018, o Centro Wanalea voltou a contar o
apoio de algumas empresas como a Nestlé Kenya, a Sky Garden e a Yellow Pages Kenya, e
também de algumas instituições locais como a
Cruz Vernelha e a Igreja Católica de Nkoroi, Diocese de Ngong, que doaram de forma regular
bens alimentares às crianças do Centro Wanalea. Continuamos também a trabalhar com o
Departamento de Menores (District Children’s Office) do Governo do Quénia, com quem temos
vindo a reforçar e a desenvolver uma parceria
iniciada em 2013. Esta importante parceria tem
sido crucial na identificação de casos de crianças que se encontram e risco e que precisam
de assistência de instituições como o Centro
Wanalea, bem como na proteção dos seus direitos legais mais básicos. Para além disso, a equipa local da ADDHU continua a participar ativamente nos encontros e formações promovidos
pelo Departamento de Menores. Estes encontros
permitem-nos não só adquirir conhecimentos e
ferramentas de trabalho, como também trocar
ideias e criar importantes redes de networking e
de troca de conhecimentos e experiências que
constituem uma mais-valia para o nosso trabalho
junto das populações mais frágeis e necessitadas
do Quénia. Durante o ano de 2018, continuámos
também a trabalhar em parceria com a orga-

nização local Beacon of Hope que dá apoio à
comunidade do bairro de lata de Kware em Ongata Rongai, e que em 2015 nos solicitou o acolhimento de 3 crianças que tinham acabado
de perder a mãe, ficando órfãs e abandonadas
na rua, completamente desamparadas. Todas
estas parcerias são muito importantes para alcançarmos os nossos objectivos, uma vez que nos
permitem chegar a mais crianças necessitadas,
bem como melhorar o trabalho de identificação
de novos casos que realmente precisam da nossa atenção.
Durante o ano de 2018, o número de crianças
residentes no Centro Wanalea aumentou para
34 crianças com o acolhimento de duas crianças em Novembro de 2018, os irmãos Rashid de
3 anos e Samira de 22 meses. A pedido e em colaboração com o Departamento de Menores,
começámos a realizar acolhimentos temporários
de curta duração, nomeadamente crianças que
aguardam a resolução de casos de custódia
pelo Tribunal de Menores. Deste forma, entre os
meses de Junho e Agosto de 2018, acolhemos
uma menina de 8 anos que acabou por ser reunida com o seu pai pelo Tribunal de Menores. Das
7 crianças que foram reintegradas com sucesso
nas suas famílias e/ou comunidades entre 2015
e 2017, 2 continuam a receber um apoio “à distância”, nomeadamente através do pagamento
das propinas escolares, de modo a assegurar que
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3. Cooperação para o Desenvolvimento
completam a sua educação, e a sua situação
familiar continua a ser alvo de monitorizações e
avaliações regulares por parte da nossa equipa
local. Continuamos a trabalhar com as famílias
e as comunidades das crianças mais velhas do
Centro Wanalea de forma a facilitar a sua futura
reintegração.
Em Maio de 2018, o Tribunal de Menores concedeu-nos a custódia legal das crianças menores
que residem no Centro Wanalea por um período
de 3 anos. Este foi um passo importante para garantir os direitos e a proteção legal das crianças
que se encontram ao nosso cuidado, bem como
um reconhecimento do bom trabalho que temos
vindo a realizar pelas autoridades locais, que têm
vindo a mostrar cada vez mais confiança no nosso trabalho.
A ADDHU continuou igualmente a apostar, durante o ano de 2018, na horta do Centro Wanalea, que continua a produzir uma boa e variada
quantidade de legumes e vegetais para o consumo crianças do Centro Wanalea. O nosso galinheiro continua a assegurar parte das despesas
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de educação das crianças, permitindo também
que tenham uma alimentação mais saudável e
equilibrada.
A nível académico e escolar, o ano de 2018 ficou
marcado pelo ingresso no ensino secundário de
mais 4 crianças do Centro Wanalea, tendo assim
o aumentado para de 13 para 17 o número de
crianças a frequentar o ensino secundário. Isto
levou novamente a um aumento bastante significativo das despesas de educação das crianças do Centro Wanalea dado que os montantes
necessários para que as crianças frequentem o
ensino secundário no Quénia são bastante elevados (entre 1000 e 1500 Euros por criança por
ano escolar). No entanto, e apesar dos desafios
e dificuldades acrescidas, uma das nossas meninas, a Faith, completou com sucesso o ensino
secundário, encontrando-se agora a caminho
da universidade.
No final do ano de 2018, a ADDHU lançou um programa de transição para as crianças que atingem legalmente a maioridade mas não podem
ser reintegradas nas suas famílias e/ou comuni-

dades por falta de condições ou pelo elevado
nível de risco de representaria uma tentativa de
reintegração. Este programa tem como objectivo ajudar estas crianças a tornarem-se autossuficientes e a construírem a sua independência e
autonomia através do apoio ao alojamento, aos
estudos superiores e/ou técnico-profissionais e à
procura de emprego.
Programa de Apadrinhamento
Em 2018, deu-se continuidade ao Programa de
Apadrinhamento de Crianças Wanalea, que
voltou mais uma vez a centrar-se unicamente nas
crianças do Centro Wanalea, uma vez que deixou de ser necessário para as crianças do bairro
de lata de Kitui Ndogo com a introdução do Programa Alimente uma Criança em 2013.
Desta forma, a ADDHU tinha, no final de 2018,
aumentado o numero de padrinhos para 230. O
programa de apadrinhamento continua a ser de
capital importância para a sustentabilidade do
Centro Wanalea. Apesar das dificuldades que
se vivem em Portugal, e de algumas desistências
devido à crise económica, o programa tem-se
mantido estável.

Este programa de apadrinhamento continua a
ser principal fonte de receitas estáveis e regulares que permitem o funcionamento e desenvolvimento do Centro de Acolhimento Wanalea.
Programa Alimentar Escolar
Em colaboração com a Foundation for Child Education, a ADDHU patrocina o programa Alimentar Escolar assegurando o espaço, os salários de
duas professoras e restante staff que nele trabalham, bem como obras pontuais de renovação
e de melhoramento do espaço e aquisição de
mobiliário e equipamentos escolares. Para além
disso, fornece 2 refeições diárias às cerca de 60
crianças que frequentam esta escola.
Programa de Voluntariado Internacional
O programa de voluntariado internacional no
Quénia, que foi relançado em Janeiro de 2015,
continua a ser implementado com sucesso, apesar da situação política pouco estável do país
a seguir às eleições presidenciais de Agosto de
2017 que levou a uma redução no número de
voluntários. Desta forma, durante o ano de 2018,
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3. Cooperação para o Desenvolvimento
10 voluntários e voluntárias completaram com
sucesso missões no Quénia ao abrigo do programa da ADDHU.
Este programa de voluntariado internacional
continua a ser muito importante para o desenvolvimento e sucesso dos projetos da ADDHU no
Quénia, nomeadamente o Centro de Acolhimento Wanalea.
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4. Plano de Atividades para 2019
4.1 PORTUGAL:

de recebermos alunos para estágios curriculares.

Desenvolver o programa Cidadãos do
Mundo, alargando-o a mais escolas secundárias
bem como a estabelecimentos de ensino superior, técnico e profissional aumentando assim o
número de alunos e cidadãos abrangidos, bem
como obter mais parcerias e apoios para este
tão importante programa.

4.2 QUÉNIA:

Dar formação aos professores, nomeadamente nas escolas secundárias, para que possam por sua vez realizar o programa Cidadãos
do Mundo, com o nosso total apoio sempre que
necessário.
Consolidar e dar formação ao nosso grupo de voluntários nacionais para que possam dar
apoio de forma eficaz e eficiente às nossas iniciativas e projetos em Portugal, bem como a eventos de angariação de fundos e de sensibilização.
Dar continuidade às parcerias com universidades estrangeiras e portuguesas, no sentido
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Consolidação e desenvolvimento do Consolidação e desenvolvimento do Centro de
Acolhimento Wanalea para Crianças Órfãs e Vulneráveis, nomeadamente através do acolhimento temporário e/ou a longo-prazo de mais crianças vulneráveis, em parceria com as autoridades
locais, nomeadamente com o Departamento
de Menores do Governo Queniano, e através da
continuação do processo de reintegração das
crianças mais velhas e do programa de transição
(Independent Supported Living) implementado
no final do ano de 2018.
Reforçar as nossas parcerias locais, tanto com outras organizações da sociedade civil
como com as instituições governamentais, de
modo a tornarmos a nossa ação mais eficiente
e eficaz, e de trabalharmos todos juntos pela defesa dos direitos da criança.

Promover a sustentabilidade do Centro
Wanalea através da implementação de atividades geradoras de rendimento e do desenvolvimento do galinheiro para produção e venda de
ovos e carne de modo a garantir os fundos necessários para a educação das crianças residentes, nomeadamente a educação secundária e
superior.
Implementar iniciativas e estratégias de
angariação de fundos, que permitam recolher os
valores necessários à aquisição de um terreno e
à construção de uma nova casa, com melhores
condições, para as crianças do Centro Wanalea.
Instalação de um gerador e de dois
aquecedores solares no Centro Wanalea, de forma a melhorar as condições de vida das crianças residentes e a colmatar as falhas frequentes
de energia e eletricidade que afectam aquela
zona de Nairobi.
Continuação e consolidação do Programa de Voluntariado Internacional apostando
da sua promoção e divulgação de modo a aumentar o número de voluntários da ADDHU no
Quénia, e melhorando o acompanhamento pósmissão, de modo a converter os voluntários em
apoiantes da ADDHU a longo termo.

assegurando pelo menos os salários das professoras.
Continuação do trabalho de reabilitação
e melhoramento das salas de aulas da escola
pré-primária do bairro de lata de Kitui Ndogo.
Remodelação e relançamento do programa Dádivas de Esperança, com a produção
de um novo catálogo de Dádivas, com novas
Dádivas mais adequadas e adaptadas à realidade corrente dos beneficiários, e com uma forte
aposta na sua promoção e divulgação junto de
empresas e nas redes sociais de modo a aumentar o número de Dádivas doadas.
Continuação e consolidação do programa de Apadrinhamento Wanalea, angariando mais padrinhos para as crianças mais necessitadas.
Continuação do trabalho de angariação
de fundos e apoios junto de organismos internacionais, fundações e empresas, nomeadamente
no Quénia e nos Estados Unidos, de modo a assegurar o financiamento necessário para a implementação de um novo projeto de apoio às mães
solteiras e adolescentes dos bairros de lata de
Nairobi.

Continuação do programa alimentar escolar no bairro de lata de Kitui Ndogo, fornecendo pelo menos duas refeições diárias a cerca 80
crianças deste bairro de lata (em vez de 60), e
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5. Demonstrações financeiras
		

Addhu - Associação

			

BALANÇO (Modelo para ME)
Dezembro 2018

		

RUBRICAS
NOTAS
										
		

Montantes expressos em euro
PERÍODOS
2018
2017		

ACTIVO

Activo não corrente:
Activos fixos tangíveis...........................................................................................................
Activos intangíveis................................................................................................................
Investimentos financeiros.....................................................................................................
Accionistas/sócios.................................................................................................................
						

19 499,66

19 499,66

19 499,66

19 499,66

Activo corrente:
Inventários..............................................................................................................................
Clientes..................................................................................................................................
Estado e outros entes públicos...........................................................................................
Diferimentos...........................................................................................................................
Outros activos correntes......................................................................................................
Caixa e depósitos bancários..............................................................................................
								

67,00
9 417,74
8 012,41
17 497,15

0,90
174,00
10 718,24
11 717,37
22 610,51

								 36 996,81

42 110,17

Total do Activo

5

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
Capital próprio:
Capital realizado..................................................................................................................
Outros instrumentos de capital próprio..............................................................................
Reservas ................................................................................................................................
Resultados transitados.........................................................................................................
Outras variações no capital próprio..................................................................................
									
Resultado líquido do período..............................................................................................
Total do capital próprio

28 262,46

24 474,21

28 262,46
(1 617,83)

24 474,21
3 788,25

							 26 644,63

28 262,46

Passivo:
Passivo não corrente
Provisões.................................................................................................................................
Financiamentos obtidos.......................................................................................................
Outras contas a pagar.........................................................................................................
									
Passivo corrente
Fornecedores........................................................................................................................		
Estado e outros entes públicos...........................................................................................
Diferimentos...........................................................................................................................
Outros passivos correntes.................................................................
					
Total do passivo

10 090,59

9 536,14

10 090,59

816.04

802,30

816,04

2 954,82
3 757,12

								 10 352,18

13 847,71

Total do Capital Próprio e do Passivo
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9 536,14

					 36 996,81

42 110,17

Addhu - Associação

			

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Modelo para ME)
Dezembro 2018

			
		 RUBRICAS

			

NOTAS

										
			

PERÍODOS
2018

2017

RENDIMENTOS E GASTOS	

Vendas e serviços prestados................................................................................................................
Subsídios à exploração......................................................................................................................... 6 177 685,52
Fornecimentos e serviços externos...................................................................................................... 6 (153 845,22)
Gastos com o pessoal........................................................................................................................... 4 (22 914,56)
Outros gastos e perdas.........................................................................................................................
(689,12)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos

236,62

Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....................................................................

236 549,69
(212 598,89)
(17 995,79)
(221,92)
5 733,098
(499,67)

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)

236,62

5 233,42

Gasto líquido de financiamento..........................................................................................................

(1 854,45)

(1 445,17)

Resultado antes de impostos
Imposto sobre o rendimento do período............................................................................ ...............

(1 617,83)

3 788,25

Resultado líquido do período

(1 617,83)

3 788,25

O Técnico Oficial de Contas,

A Direcção,
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5. Demonstrações financeiras
Addhu - Associação

		

			

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

								

2018

Actividades Operacionais
Recebimentos Operacionais
Donativos e contribuições
Subsidios
									
Pagamentos Operacionais
Pagamentos a Fornecedores							
Pagamentos ao Pessoal								
							
Total

Total

Fluxo das actividades operacionais (1)

167 797,10
9 417,74

175 630,02
10 555,74

177 214,84

186 185,76

153 571,10
25 494,25
179 065,35

165 941,46
16 106,90
182 048,36

- 1850,51

4 137,40

Pagamentos de actividades de investimento
Aquisição de equipamento administrativo			
		
					
Fluxos das actividades de investimento (2)

0,00
0,00

Pagamentos de actividades financeiras
Juros e custos similares
					
Fluxos das actividades de financiamento (3)
Variação de caixa e equivalentes (3)=(1)+(2) 					

1 854,45
-1 854,45
- 3 704,96

1 445,87
-1 445,87
2 691,53

11 717,37
8 012,41
-3 704,96

9 025,84
11 717,37
2 691,53

Caixa e seus equivalentes no inicío do exercício					
Caixa e seus equivalentes no fim do exercício

Total

		

O Técnico Oficial de Contas,
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2017

A Direcção,

0,00
0,00

Addhu - Associação

		

			
CUSTOS DAS ACTIVIDADES

DEMONSTRAÇÃO DE CUSTOS POR ACTIVIDADE
				

2018

QUÉNIA - COOPERAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO
Apoio a crianças órfãs e vulneráveis 						
Centro de acolhimento Wanalea							
Apoio aos bairros de lata de Nairobi 						
Saúde
							
Logistica											
Recursos Humanos								
			
EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO				
Deslocações estadias e transportes		
ANGARIAÇÃO DE FUNDOS	
Recursos Humanos
Campanhas

Total

144 089
131 341
9 500
3 248
18 061,52
162 151

157 924
131 173
22 251
2 290
2 210
15 323
173 247
413
413

Total

Total

2017

2 095
2 095

ESTRUTURA
Recursos Humanos
							
4 679
Consumiveis e material expediente
					
613
Comunicações
							
745
Deslocações estadias e transportes
					
444
Rendas e Alugueres
						
3 614
Amortizações
									
Despesas financeiras
						
4 300
Diversos
									
174
							
Total
14 570
									 TOTAL
178 816

50 364
50 364
2 673
903
775
1 080
1 055
500
1 445
307
8 738
232 761
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5. Demonstrações financeiras
Nota às Demonstrações Financeiras para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2018
1 - Bases de Preparação

Subsídios

As demonstrações financeiras foram preparadas,
nos termos da lei em vigor, com base no DecretoLei 36A/2011 que aprovou a NCRF-ESNL - Norma
Contabilística de Relato Financeiro para as Entidades do sector não lucrativo, fazendo-se a apresentação pela regra das Microentidades.

As receitas relativas a doações e subsídios são
registadas quando atribuídas. Doações relativas a
anos posteriores, são diferidas para o exercício a
que dizem respeito.

De modo a completar a informação foi preparado
um mapa anexo - Análise de Custos Por Actividade
-, tendo como base os princípios e práticas definidos pelo “FASB 116 - Accounting for Contributions
Received and Contribuitions Made”, “FASB 117
- Financial Statements of Non-for-Provit Organizations” emitidos pelo “Financial Accounting Statements Board” e SOP 98-2 “Accounting for Costs of
Activities of Not-for-Profit Organizations and State
and Local Governmental Entities That Include FundRaising” emitido pelo AICPA - “American Institute of
Certified Public Accountants”.

3 - Restrições na utilização de Receitas e de Activos Líquidos
Em 31 de Dezembro não existem restrições na utilização de qualquer activo.
4- Despesas com Pessoal
Nos termos dos estatutos, o pessoal dirigente não
recebe qualquer remuneração pelo trabalho desempenhado.
Foi a seguinte a descriminação das despesas com
pessoal:

2 - Reconhecimento de Receitas de Doações e
Despesas com Pessoal

2018

2017

Ordenados e salários

16 240

13 737

Encargos sociais

3 777

1906

345

315

2 553

2 038

22 915

19 996

Seguros
Subsídio de refeição
Outros
Total
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5- Outros activos correntes
Em 31 de Dezembro de 2018, 9 417,74 Euro estava
m por receber (10 555,74 Euro em 31 de Dezembro
de 2017) relativos a contribuição de IRS efectuadas
por diversas pessoas relativamente à doação de
IRS relativa ao ano respectivo mas que efectivamente apenas foi recebida no execicio posterior.
6 - Outros donativos em espécie

no montante de 50 363,93 Euro relativo a uma
campanha publicitaria de divulgação da ADDHU.
Nada foi recebido em 2018.
7 - Impostos
Em 7 de Janeiro de 2010, na sequência de pedido
efectuado anteriormente tendo em consideração
o estatuto de Organização Não Governamental
para o Desenvolvimento (ONGD), foi concedida a
isenção de IRC, desde o ano de 2007.

Em 2017 foi recebido um "Donativo em especie"
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6. Patrocinadores / Parceiros
Durante o ano de 2018, ADDHU contou com o
apoio de várias empresas e instituições que contribuíram para a sustentabilidade dos nossos projectos, seja por meio de doações monetárias,
prestação de serviços, cedência de espaço e
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equipamento ou simplesmente pela disponibilização do seu tempo para ajudar a nossa associação. A todas elas, muito obrigada por levarem esperança a quem mais precisa!
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"A todos muito obrigada e Bem hajam!"

WWW.ADDHU.ORG • INFO@ADDHU.ORG

