
ESTE É O ATAQUINHO!
O Ataquinho sonha com um mundo sem 
pobreza e com mais oportunidades para as 
crianças e jovens de Moçambique!

ONGD ATACA - Associação de Tutores e Amigos da Criança Africana
Rua Faria Guimarães, nº 842, 4200-209 Porto
91 715 07 28
www.ataca.org



Para concretizar esse sonho, o Ataquinho lançou um programa de bolsas 
de estudo direcionado para jovens em situação de pobreza, dando-lhes a 
oportunidade de darem continuidade aos seus estudos e formação. Este 
programa é implementado em parceria com escolas e universidades em 
Moçambique.

Qualquer pessoa pode associar-se ao Ataquinho e contribuir com um dos 
valores abaixo indicados. O custo de uma bolsa de ensino secundário para 
um ano letivo é de 50€ e de ensino universitário é de 200€. Todo o processo 
relativo à entrega e gestão das bolsas é monitorizado pela equipa da ATACA 
em Moçambique, que fará chegar informação sobre o programa e os jovens 
apoiados a quem contribuiu para a melhoria das suas oportunidades de 
educação.

Valores das contribuições para as bolsas de estudo

              50€          100€            150€               200€

Despesas cobertas pela bolsa: matrícula, propina, inscrição na biblioteca, 
fotocópias, uniforme e kit de material escolar.

Ofereça uma bolsa de estudo a um jovem e faça a diferença no seu futuro!

Preencha uma ficha de inscrição, inscreva-se em www.ataca.org ou ofereça a 
um amigo/familiar um presente solidário.

Presentes Solidários

Gostava de oferecer presentes diferentes às 
pessoas de quem mais gosta?

A ATACA tem uma proposta para si: em vez dos 
presentes tradicionais, ofereça um presente 
original e que pode mudar a vida de alguém 
em Moçambique. 

Financie uma bolsa de estudo a um jovem 
moçambicano em situação de pobreza em 
nome de um dos seus amigos ou familiares, 
que receberá informação ao longo do ano 
sobre o programa de bolsas de estudo e os 
jovens apoiados.

Solicite o seu postal “Presente Solidário” junto 
da nossa equipa ou vá a www.ataca.org


