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A Fundação Montblanc para a promoção da 
mulher nasceu pela mão de um grupo de profis-
sionais catalães, unidos pelo desejo de promo-
ver o desenvolvimento humano, com especial 
interesse na promoção da mulher e na proteção 
da infância e da juventude.

Desde então, temos colocado todas as nossas 
energias neste projeto, aproveitando oportuni-
dades e, claro, com a ajuda de todos vocês: os 
que nos apoiam com os vossos donativos e os 
que oferecem a vossa ajuda e colaboração dire-
ta em tantos projetos e atividades, sem a qual 
seria impossível levá-los a cabo.

Com este novo resumo de atividades, preten-
demos aproximar-vos dos projetos que temos 
em mãos e expressar-vos a nossa mais sincera 
gratidão. 
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16,50%
dos meios aplicados

ÁFRICA
COSTA DO MARFIM
População 22 milhões de habitantes
Índice de pobreza  59,3% (multidimensional)
Malnutrição 17% das crianças
Sem água potável 32 % da população
Posição segundo o IDH 172/188
Taxa de escolarização 57%
Esperança de vida ao nascer 56 anos
Índice de desigualdade de género 0,632





Escola 
Etimoé - Makoré
Localização: 
Abbata-Cocody (Abidjan).

Objetivo do projeto: 
Ampliação dos edifícios para 2.940 m2, para 
dar aulas de educação pré-escolar, ensino 
primário e ensino secundário.

Beneficiários: 
1.200 crianças e as suas famílias.

Parceiros: 
Associação Famille et Éducation

Co-financiadores: 
FPSC - OFID - IMPULS

Total fornecido pela Fundação Mont-
blanc desde o início:  469.122,62 €

Em 2007, a Escola Eti-
moé-Makoré iniciou o seu per-
curso como um pequeno in-
fantário que oferecia educação 
integral a crianças e famílias 
sem recursos económicos. 
Atualmente, já conta com edu-
cação primária, tem quase 700 
alunos, e a procura de lugares 
aumenta todos os anos. O seu 
objetivo é escolarizar um total 
de 2 000 crianças até o ensino 
secundário.

“As grandes oportunidades 
para ajudar os outros rara-
mente acontecem, mas as pe-
quenas rodeiam-nos todos os 
dias.”

Sally Koch





Escola Yarani
Localização: 
Abidján.

Objetivo: 
Bolsas de estudo de capacitação 
profissional.

Beneficiários: 
80 mulheres por curso e as suas famílias.

Parceiros: 
Associação Éducation et Développement 
(EDE).

Co-financiadores: 
Doadores privados.

Total fornecido pela Fundação Mont-
blanc desde o início:   13.169 €

“Quanto menos possuímos, 
mais somos capazes de dar. Pa-
rece impossível, mas não o é. É 
essa a lógica do amor.“

Teresa de Calcutá

Yarani é uma escola de formação 
profissional em hotelaria para 
raparigas jovens que não tiveram 
oportunidade de estudar devido 
à pobreza extrema em que 
vivem as suas famílias.
Depois de dois anos de estudo, 
mais de 90% têm acesso a um 
emprego bem remunerado em 
hotéis e embaixadas ou criam 
o seu pequeno negócio de 
catering.
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ÁFRICA  
QUÉNIA
População 43 milhões de habitantes
Índice de pobreza  47% (multidimensional)
Malnutrição 16,5% das crianças
Sem água potável 41% da população
Posição segundo o IDH 145/188
Taxa de escolarização 57%
Esperança de vida ao nascer 51,1 anos
Índice de desigualdade de género 0,608

7,19%
dos meios aplicados





Escola de 
capacitação 

Kimlea
Localização: 

Tigoni. Kiambu.

Objetivo:
Capacitar profissionalmente mulheres 

que não tiveram oportunidade de receber 
educação, de modo a que tenham acesso 

a um emprego.

Parceiros:
Kianda Foundation.

Beneficiários:  
120 mulheres por ano.

Total fornecido pela Fundação Mont-
blanc desde o início:  133.818,37 €

Kimlea é um centro de formação 
técnica que oferece a mulheres e 
crianças alfabetização, formação 
em novas tecnologias, confeção 
de peças de vestuário e tecidos, 
produção alimentar, nutrição 
e saúde, além de dedicar uma 
atenção especial ao desenvolvi-
mento pessoal.
Atua na zona de Tigoni, Kiambu, 
tradicionalmente dedicada ao 
cultivo do chá e do café.



Programa CHEP 
de saúde infan-
til

Localização:  
Limuru

Objetivo: 
Fornecer cuidados de saúde a 4 200 

crianças e 1 800 pais durante um período 
de 10 anos.
Parceiros: 

Kimlea Training Center

Beneficiários: 
4.200 crianças e 1.800 pais

Total fornecido pela Fundação Mont-
blanc desde o início:   21.264,34 €

O programa de saúde procura for-
necer cuidados de saúde a crianças 
entre os 0 e os 10 anos a partir do 
ambulatório de Kimlea Training 
Center, situado numa zona depri-
mida do distrito de Tigoni, em Li-
muru, Quénia. 
Garantem-se serviços de diag-
nóstico, prevenção e tratamento 
de doenças, assim como reforço 
vitamínico e nutricional para as 
crianças.
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ÁFRICA 
R. D. DO CONGO
População 74,8 milhões de habitantes
Índice de pobreza  74% (multidimensional)
Malnutrição 28,2 % das crianças
Sem água potável 60% da população
Posição segundo o IDH 176/188
Taxa de escolarização 54%
Esperança de vida ao nascer 48 anos
Índice de desigualdade de género 0,681

17,29%
dos meios aplicados





Localização:
Kinshasa.

Objetivo:
Promover a formação e iniciativas relaciona-
das com os Direitos Humanos.

Parceiros:
CECFOR.

Colaboradores:
D&EF e Il•lustre Col•legi d’Advocats de Bar-
celona.

Beneficiários:
1 175 estudantes e suas famílias por ano.

Custo do projeto:
45.887,50 €

Com este projeto, pretende-se 
a formação de agentes multipli-
cadores em matéria de Direitos 
Humanos entre mulheres proce-
dentes do meio universitário de 
Kinshasa.
Para isso, leva-se a cabo um 
programa que consiste na sensi-
bilização de estudantes universi-
tárias e estudantes dos dois últi-
mos anos do ensino secundário.

Mulher e direi-
tos humanos



Poços de 
água potável

Localização:
Kinshasa e Lubumbashi.

Objectivo:
Melhoria do acesso à água potável, sanea-

mento e higiene, através da construção 
de poços.

Parceiros:
CECFOR.

Beneficiários:
10 milhões de habitantes.

Custo do projeto:
55.045,64 €

A distância média que a mul-
her congolesa caminha para ir 
buscar água é de 6 quilómetros. 
Com este projeto, pretende-se 
melhorar a estrutura sanitária 
e fornecer água potável atra-
vés da construção de poços de 
acesso livre à população em lu-
gares de máxima necessidade 
(hospitais e escolas).



Escolas Liziba e 
Bozindo
Localização:
Kinshasa.

Objetivo: 
Promover o acesso à educação secundária 
de jovens sem recursos, mediante bolsas e 
ajudas.

Parceiros: 
AFEDI.

Beneficiários: 
500 alunos por ano.

Total fornecido pela Fundação Mont-
blanc desde o início: 79.470,51 €

As escolas Liziba e Bozin-
do são dois centros de ensi-
no criados por um grupo de 
padres congoleses em 2009, 
que favorecem a qualidade 
educativa e humana dos seus 
alunos, bem como o empo-
deramento da mulher através 
da sua formação académica 
e pessoal. Ambas as escolas 
funcionam em pleno rendi-
mento e encontram-se atual-
mente já em fase de ampliação 
de infraestrutura. 



HOSPITAL
Monkole
Localização:
Kinshasa.

Objetivo:
Acesso a serviços de saúde para a 
população de cinco regiões de saúde em 
Kinshasa.

Parceiros:
CECFOR.

Colaboradores:
Câmara de Barcelona e doadores privados.
Beneficiários:
84 000 consultas anuais.

Total fornecido pela Fundação Montblanc 
desde o início:  205.449,37 € 

A Fundação Montblanc man-
tém o seu apoio para a aqui-
sição de material hospitalar 
para o desenvolvimento dos 
programas de prevenção e luta 
contra o VIH/SIDA, materni-
dade e cirurgia ortopédica, in-
fantil e pediátrica.



 
Localização:
Kimbondo.

Objetivo:
Promover a formação e iniciativas 
relacionadas à agricultura e à 
produtividade.

Parceiros:
CECFOR.

Colaboradores:
Ajuntament de Barcelona, IESE Alumni, 
Fundação Caja Navarra e
donants privats.

Beneficiários:
50 mulheres de comunidades rurais por 
ano.

Total fornecido pela Fundação Mont-
blanc desde o início: 130.652,92 €

Desenvolvimen-
to agrícola 
e produtividade 

O projeto promove a organi-
zação de mulheres de comu-
nidades rurais de Kimbondo, 
proporcionando o capital social 
necessário para que possam ge-
rir as suas próprias explorações 
de hortaliças, sem abandonar o 
cultivo da mandioca, base da ali-
mentação familiar.

“Não há problemas que não pos-
samos resolver juntos e são muito 
poucos os que podemos resolver 
sozinhos.” 

Lyndon B. Johnson







Projeto ebale
Localização:

Kinshasa.

Objetivo:
Acesso a cuidados de saúde para mulheres 

e crianças.

Parceiros:
Hospital Monkole.

Colaboradores:
CBRE Real Estate e doadores privados.

Beneficiários:
66 mulheres.

Total fornecido pela Fundação Mont-
blanc desde o início: 

3.033,86 € 

Ebale é um projeto solidário 
de trabalho em rede para a 
captação de fundos, promovi-
do pela Fundação Montblanc 
juntamente com o grupo de 
amigos de Monkole e a ONG 
Onay, e dirigido em colabo-
ração com o Hospital Monko-
le, que tem como objetivo as-
sistir mulheres e crianças que 
vivem em condições de pobre-
za extrema.

Indira Gandhi

“Não há contaminação pior 
do que a pobreza.” 
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ÁFRICA  
ÁFRICA DO SUL
População 50 milhões de habitantes
Índice de pobreza  39,6 % (multidimensional)
Malnutrição 8,7 % das criancas
Sem água potável 12 % da população
IDH 0,62 %
Posição segundo o IDH  116/188
Taxa de escolarização 99,7 %
Esperança de vida ao nascer 52 anos
Índice de desigualdade de género 0,462

2,53%
dos meios aplicados







Escola 
Westwold

Localização:
Johannesburgo

Objetivo:
Capacitação e empoderamento de mulhe-

res sem recursos.

Parceiros:
Komati Foundation.

Beneficiários:
120 mulheres por ano.

Total fornecido pela Fundação Mont-
blanc desde o início

 29.548,30 €

A escola Westold, fundada em 
2004 pela Komati Foundation, 
oferece capacitação técnica para 
a formação e desenvolvimento de 
mulheres jovens de meios desfa-
vorecidos que têm interesse no 
setor da restauração e hotelaria.

“O propósito da vida huma-
na é servir e mostrar com-
paixão e vontade de ajudar 
os outros.” 

Albert Schweitzer 



AMÉRICA
BOLÍVIA
População 10,5 milhões de habitantes
Índice de pobreza  47 % (multidimensional)
Malnutrição 27 % das crianças
Sem água potável 22 % da população
Posição segundo o IDH 119/188
Taxa de escolarização 81%
Esperança de vida ao nascer 66 anos
Índice de desigualdade de género 0,47

6,05%
dos meios aplicados
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Projeto educa-
tivo
Localização:
El Plato. Departamento de Santa Cruz. 

Objetivo:
Acesso à educação primária e secundária 
com alojamento para crianças e jovens de 
populações dispersas.

Parceiros:
Irmãs da Companhia de Santa Teresa de 
Jesus.

Beneficiários:
120 crianças e jovens por ano.

Total fornecido pela Fundação Mont-
blanc desde o início: 
169.483,22 €

A Fundação Montblanc colabora 
com as Irmãs da Companhia de 
Santa Teresa de Jesus da missão 
de El Plato no projeto da escola El 
Carmen, que administram na pro-
víncia Ñuflo de Chavez, na Bolívia.
Esta escola oferece ensino primário 
e secundário a crianças e jovens 
sem recursos, da região e de po-
voações distantes.

“Os homens são ricos ape-
nas na medida daquilo que 
dão. Aquele que faz um 
grande serviço recebe uma 
grande recompensa.” 

Elbert Hubbard 
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População 1 250 milhões de habitantes
Índice de pobreza  51,1% (multidimensional)
Malnutrição 27 % das criancas
Sem água potável 22 % da população
Posição segundo o IDH 130/188
Taxa de escolarização 65%
Esperança de vida ao nascer 65,8 anos
Índice de desigualdade de género                                                   0,61

32,82%
dos meios aplicados







 
Localização:

Nova Delhi

Objetivo:
Capacitar profissionalmente mulheres 

que não tiveram a oportunidade de 
receber educação, para que consigam 

um emprego ou empreendam  com um 
pequeno negócio.

Parceiros:
Educational & Development Initiatives  

(EDI). 

Beneficiários:

900 mulheres por ano

Total fornecido pela Fundação Mont-
blanc desde o início:

1.031.041,52 €

Kamalini

Kamalini acolhe jovens india-
nas que tiveram de abandonar 
os seus estudos, ou que não 
puderam começá-los. O seu 
objetivo é formá-las para que 
possam ajudar a sustentar as 
suas famílias, para que mel-
horem as suas expectativas de 
trabalho com estudos superio-
res e consigam ser mais inde-
pendentes, contribuindo para 
melhorar o estado de grande 
desigualdade entre homens e 
mulheres em que vivem. 

“Quase todas as coisas boas 
nascem de uma atitude de 
apreço pelos demais” 

Dalai Lama 



EDUCAÇÃO 
PARA O DESENVOLVIMENTO
Programa “Mou Fitxa”

O voluntariado da Fundação está 
integrado ao Programa “Mou 
Fitxa”, e conta com mais de 200 
pessoas e 23 convénios com 
diferentes entidades.
Os voluntários colaboram: na 
procura de financiamento para 
os projetos em que a Fundação 
participa; no desenvolvimento 
de trabalho de assistência social; 
na organização de eventos de 
sensibilização e de eventos 
beneficentes. Também participam 
no desenho e na implementação 
dos campos de trabalho no 
terreno. 
Um grupo significativo constitui 
o voluntariado de tempo livres, 
capacitado para prestar serviços 
como monitor de tempos livres 
durante os acampamentos e as 
colónias de verão.

“Aqueles que têm o privilégio 
de saber, têm a obrigação de 
agir.” 

Albert Einstein





Em 2016 temos realizado 10 
colônias e acampamentos de 
verão envolvendo um total de 
194 monitores voluntários e 
682 participantes menores de 
idade.

As atividades foram planejadas de 
acordo com os objetivos de for-
mação: inglês, desporto, jogos de 
aventura, solidariedade, workshops 
... destinadas a uma educação inte-
gral dos jovens.

Em 2016 fizemos 12 sessões in-
formativas, a primeira exposição, 
quatro eventos de caridade, 24 
publicações e uma apresentação 
de diplomas.

A fundação também participou 
num projeto europeu do programa 
Erasmus +.

EDUCAÇÃO
PARA O DESENVOLVIMENTO
Colònies de verão

“A pobreza não é apenas 
para ser entendida, e sim 
solucionada.“

Vicente Ferrer







PROMOÇÃO
Cultural

e educativa
A Fundação Montblanc apoia 
projetos de formação através 
de centros culturais nos quais 
se realizam atividades destina-
das à promoção da infância e 
da juventude.
Estes centros trabalham em 
estreita relação com as famí-
lias dos jovens e oferecem pro-
gramas de tempos livres, com 
formação e entretenimento, 
destinados a promover uma 
juventude mais solidária e 
comprometida.
Em 2016, destinou-se a este 
fim um montante total de 289 
050,60 €.

“Muita gente pequena, em 
lugares pequenos, ao fazer 
pequenas coisas, pode mu-
dar o mundo.” 

Eduardo Galeano
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