
A associação S.O.G.A. (Servir Outra Gente

com Amor) é uma associação Portuguesa de

direito privado, sem fins lucrativos,

constituída com o objetivo de promover o

desenvolvimento humano no mundo. Desde

a sua constituição, no ano de 2015, que a

associação tem privilegiado a ação

humanitária na Guiné-Bissau, concretamente

na ilha de Soga, no arquipélago dos Bijagós,

onde desenvolve projetos nas áreas da

Educação, Saúde, Saneamento Básico e

Sustentabilidade. Tendo um conhecimento

real, e in loco, da situação de extrema

pobreza que os habitantes da ilha enfrentam,

S.O.G.A. tem conseguido contribuir

decisivamente para o decréscimo da

mortalidade infantil e para o crescimento do

Índice de Desenvolvimento Humano.

COMO POSSO TORNAR-ME

PADRINHO DE UMA CRIANÇA DA

ILHA DE SOGA?

S.O.G.A. - Servir Outra Gente com Amor 

Parque Industrial e Empresarial da Figueira da Foz

Rua das Acácias nº 40 A

3090-380 Figueira da Foz

O valor mínimo é de 10

euros mensais ou 120 euros anuais.

Enviar um email para

educacao@soga.pt, com a

manifestação de interesse e

montante a pagar

mensalmente ou anualmente.

WWW . S OGA . P T

IBAN PT50 0035 0185 00022723030 55

APADRINHAMENTO

 

926 399 052 



A Educação é um dos focos mais importantes

da nossa ação, sabendo que é através da

Educação que promovemos a mudança,

abrimos mentalidades e oferecemos

oportunidades únicas, sem as quais, as

crianças e os jovens da ilha continuariam

fechados e sem acesso ao conhecimento.

A ajuda financeira é utilizada na educação

(matrículas, propinas, material escolar),

alimentação, vestuário e saúde.

O QUE É O PROJETO DE

APADRINHAMENTO?

 
É um projeto que dá origem a uma relação, a

longo prazo, entre as crianças e jovens da ilha de

Soga e os padrinhos  em Portugal.

Este projeto quer dar resposta às necessidades

básicas das crianças e jovens, para que possam

aprender a ler e a escrever. Com a ajuda dos

padrinhos, garante-se que as crianças com mais

necessidades possam ter acesso à educação.

A S.O.G.A. tem colaboradores no terreno que

avaliam as necessidades reais das famílias e

identificam as que mais precisam de apoio.

O QUE SIGNIFICA SER

PADRINHO?

Ser Padrinho em Portugal, é um

compromisso a médio/longo prazo, que

permitirá mudar a vida da criança/jovem

apadrinhado, ao longo do seu percurso

escolar.

Ao assumirem este compromisso, recebem

uma fotografia e informações sobre a

criança/jovem apadrinhado.

Para que seja um contributo sustentável, os

padrinhos são convidados a aceitar um

compromisso a longo prazo que garanta o

seu percurso ao longo dos anos de

escolaridade, conforme o Regulamento

Interno do Apadrinhamento.

Evolução do número de apadrinhamentos por ano

Crianças em idade escolar 
não Apadrinhadas

Crianças Apadrinhadas


