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DA POBREZA À PROSPERIDADE



Milhares de pessoas no mundo enfrentam-se aos pro-
blemas derivados da penúria económica, a fome ou  
a guerra. Perante esta terrível realidade, CODESPA 
considera determinante dar oportunidade de trabalho 
a estas pessoas, em aliança com outras instituições, 
para ajudá-los a caminhar para a prosperidade.

O TRABALHO MUDOU TUDO

Apesar do contexto tão difícil que estamos a viver devido à crise sani-
tária gerada pela pandemia da COVID-19, Sua Majestade Rei Dom Felipe 
VI nos transmitiu o agradecimento pelo compromisso e dedicação em 
cada projecto.  O trabalho realizado com os beneficiários só foi possível 
graças às grandes alianças, estabelecidas entre empresas que desejam 
ter um papel protagonista na agenda de desenvolvimento e na luta con-
tra a pobreza.

Sua Majestade Rei Dom Felipe VI    
na audiência com as empresas do  
Observatório Empresarial para o Crescimento Inclusivo.  

Madrid, 04/11/2020

Um trabalho que reconhece a possibilidade de 
aportar valências na capacidade humana de criar 
prosperidade e relacionar-se educadamente com a 
sua comunidade, de acordo com as possibilidades 
do entorno em que ele vive-se. O trabalho visto des-
ta forma permite liberar todo o potencial humano e 
gerar benefícios que perdurem por muito tempo.

O QUE FAZEMOS?
• Projectos de desenvolvimento económico e empreendedorismo. Desenhamos e realizamos 

projectos que dão oportunidades de trabalho a pessoas e comunidades que vivem em con-
textos de pobreza.

• Consultoria, assistência técnica e implementação de projectos de desenvolvimento eco-
nómico e empreendedorismo. Oferecemos serviços a outras instituições públicas, empre-
sas e outras ONG que precisam de algumas áreas de especialidade, incluindo o desenho e 
implementação de projectos nos países onde trabalha a nossa fundação.

• Actividade de formação e sensibilização para o desenvolvimento. Transmitimos conheci-
mentos sobre diversos desafios sociais e soluções, consciencializamos a sociedade na res-
ponsabilidade comum de ajudar as pessoas que vivem em pobreza ou vulnerabilidade.

A NOSSA MISSÃO
Fazer com que 10 milhões de pessoas na Ibero-América, 
África e Ásia passem da pobreza para a prosperidade, 
mediante o nosso modelo escalável de desenvolvimento 
do mercado rural e apoio aos empreendedores, proporcio-
nando-lhes conhecimento, serviços financeiros e oportuni-
dades de mercado.

A NOSSA VISÃO
Um mundo em que cada pessoa que cresceu em um am-
biente de pobreza extrema tenha a oportunidade de liberar 
todo o seu intelecto e ser auto-suficiente com um trabalho 
digno e estável.



O IMPACTO DO NOSSO TRABALHO 
11 PAÍSES 67 PROJECTOS

58.661 pessoas têm 
a oportunidade de 
formar-se e receber 
capacitações.

52.674 pessoas acedem  
a produtos e serviços que 
melhoram a qualidade  
de vida.

19.740 pessoas  
acedem a produtos 
micro-financeiros para 
empreender.

20.184 pessoas vendem 
os produtos em 
condições mais justas.

Objetivos de Desenvolvimento  
Sustentável em que incidimos  
através do nosso trabalho.

129.402 PESSOAS passarm da pobreza à prosperidade.

Somos submetidos a vários mecanismos de controlo :

• Somos auditados anualmente pela KPMG.
• Somos uma ONG creditada pela Fundación Lealtad.
• Dispomos do selo de Transparência e Boa Governação da CONGDE.

Relatório de auditoria e contas anuais disponíveis em codespa.org/conocenos/datos_economicos 

OS NOSSOS NÚMEROS

Origem dos fundos

Destino dos fundos

Públicos 2.676.797 € 56%

Privados 2.085.453 € 44%

Total 4.762.250 €

Actividade dos projectos 4.136.306 € 88%

Captação de receitas       146.888 € 3%

Administração e  
gestão de recursos   

416.757 € 9%

Total 4.699.951 €

Efraín Cundumi
Aos 64 anos, dedica-se ao  

mercado de camarão  
na Colômbia.

“Com a chegada da CO-
DESPA vi uma luz no 

fundo do túnel. Obrigado 
pela ajuda técnica, temos 
melhorado a produção de 
camarão. Dizer que temos 
aprendido a trabalhar junto 

a nossa associação, agora 
os nossos filhos e netos  

tem garantida a comida  
e todos vivemos melhor’’.

http://www.codespa.org/conocenos/datos_economicos 


PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM 
COMPETÊNCIAS TÉCNICAS E 

GESTÃO DE NEGÓCIOS PARA 
MICROEMPREENDEDORES

Incorporamos actividades de formação  
nos projectos para que as pessoas possam  

potencializar as habilidades pessoais e  
as destrezas profissionais. 

DESENVOLVIMENTO  
DE MERCADOS RURAIS
Colocamos à disposição das comunidades rurais  
conhecimentos técnicos e comerciais adaptados  
a sua realidade. Promovemos o uso das tecnologias  
de baixo custo e serviços adaptados no âmbito rural.

SERVIÇOS 
FINANCEIROS PARA 

PESSOAS EM SITUAÇÃO DE 
POBREZA QUE PROCURAM 

OPORTUNIDADES PARA 
EMPREENDER

Criamos produtos e serviços financeiros  
inclusivos e adaptáveis às necessidades  

dos micro-empresários locais.

AS NOSSAS ÁREAS 
DE ESPECIALIDADE

O projecto FRESAN oferece a milhares de famílias 
do Sul de Angola uma oportunidade para melho-
rar as suas receitas e as condições de vida.  
O uso das boas práticas agrárias e uma adequada 
tecnologia têm permitido que a produtividade das 
colheitas cresça mais de 20%.

Na Bolívia, com RedEmpleo 
temos construído uma ponte 

junto com as empresas 
e autoridades locais 

para que mais de 
4.000 jovens em 

situação de pobreza, 
tenham conseguido 

empreender  
por si só.

O programa FREE no Peru tem permitido 
o acesso à crédito aos pequenos 

comerciantes rurais pertencentes a 14 
associações produtivas e artesanais, 

eles tem recebido apoio técnico para 
melhorar os negócios.



ARQUIA BANCA • CEMENTOS MOLINS • DNOISE • ERNST & YOUNG • FUNDACIÓN A.M.A. • FUNDACION 
BANCO SANTANDER • FUNDACIÓN CARMEN GANDARIAS • FUNDACIÓN CRISFE • FUNDACIÓN MARÍA 
TERESA RODÓ • FUNDACIÓN PELAYO • FUNDACIÓN PRIVADA MAITE IGLESIAS BACIANA • FUNDACION 
PRIVADA ORDESA • FUNDACIÓN PROSEGUR • GRUPO LAR- FUNDACIÓN NUEVA ALTAMIRA LAR • LIMMAT 
STIFTUNG • LÓPEZ RODÓ & CRUZ FERRER

Obrigado à todos que brindam estas oportunidades  
e à todos que estão preparados para fazer parte de elas.

Mais de 136 empresas têm contribuído 
junto a CODESPA para levar a milhares 
de pessoas da pobreza à prosperidade, 
financiando um projecto, aderindo como 
parceiro ou incorporando-se como membro 
do Observatório Empresarial para o 
Crescimento Inclusivo.

Para poder alcançar isto precisa-se apenas 
um requisito: acreditar que é possível.

O PODER DAS ALIANÇAS
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A CODESPA NO MUNDO. PROJECTOS

5,2  
milhões  
de pessoas  
passaram da pobreza  
à prosperidade.

Você também pode fazer parte da mudança. 
Una-se a nossa comunidade!

O MELHOR ESTÁ POR VIR

36  
anos  
melhorando  
a vida das pessoas.

 1.251  
projectos  
com impacto

Estados Unidos  
da América

Bolívia 7
Peru 10

Guatemala 6
Nicarágua 3

Colômbia 3
Equador 12

Marrocos 10 

Angola 6

República  
Dominicana 1

Espanha

R.D. do Congo 10

Filipinas 1
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FUNDACIÓN CODESPA 
C/ Rafael Bergamín, 12 bajo 
28043 Madrid 
Tèl. +34 917 444 240
codespa@codespa.org

DELEGAÇÃO ANGOLA 
Rua da Mediateca  
Dr. António Didalelwa,  
Ondjiva (Província do Cunene) 
Tèl. +244 937 576845
angola@codespa.org 

CODESPA AMERICA  
1050 Connecticut Av.  
NW # 66235 
Washington DC 20035 
Tèl. +1 202 495 1202
info@codespa-america.org  
us.codespa.org

facebook.com/Codespa

@CODESPA

es.linkedin.com/company/fundacion-codespa

codespafundacion

codespa.org

http://www.codespa.org
http://www.alturax.com 
http://us.codespa.org
https://www.codespa.org

