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DA POBREZA À PROSPERIDADE



“É uma satisfação ver mais uma vez o impacto do seu 
trabalho, a eficiência com que é capaz de alcançar 
um impacto directo e positivo na vida de tantas 
pessoas e no seu ambiente. Estou contente por ver 
que cada vez mais organizações se unem em torno 
deste importante objectivo numa altura como a actual”.

Sua Majestade Rei Dom Felipe VI
Presidente Honorário da Fundação CODESPA.

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, 
proporcionandolhes conhecimento, serviços financeiros e 
oportunidades de mercado.

NOSSA VISÃO
Um mundo em que cada pessoa –mesmo que tenha crescido 
em um ambiente de extrema pobreza– tenha a oportunidade 
de desenvolver todo o seu potencial e tornar-se auto-
suficiente através de um trabalho digno e estável.

O QUE FAZEMOS?
●   Projectos de desenvolvimento económico e empreendedorismo: concebemos e implementamos 

projectos que trazem oportunidades de emprego à pessoas e comunidades que vivem em contextos de 
pobreza.

●   Assistência técnica e consultoria: dirigida a instituições governamentais, agências de 
desenvolvimento, organizações multilaterais, empresas e outras ONG, facilitamos a implementação local 
de projectos nos países em que estamos presentes.

●   Formação e sensibilização: geramos as nossas próprias metodologias para responder aos actuais 
desafios sociais e trabalhamos para envolver o sector privado através do Observatório Empresarial para 
o Crescimento Inclusivo.



OS NOSSOS NÚMEROS
Estamos sujeitos a vários mecanismos de controlo:
• Somos auditados anualmente pela KPMG.
• Somos uma ONG acreditada pela Fundación Lealtad.
• Dispomos do selo de Transparência e Boa 

Governação da CONGDE.

O IMPACTO DO NOSSO TRABALHO
11 PAÍSES    59 PROJECTOS

196.191 PESSOAS passam da pobreza para à prosperidade.

108.995 pessoas têm 
acesso a formação 
profissional e 
microempresarial.

11.115 
microempresários 
ganham acesso aos 
serviços financeiros.

51.750 pessoas têm 
acesso a bens e 
serviços básicos.

92.751 pessoas 
aumentam os seus 
rendimentos anuais 
numa média de 34%.

Públicos 3.057.962 54%

Privados 2.626.341 46%

Total 5.684.303

Origem dos fundos Actividade dos projectos 5.060.560 90%
Captação de fundos 123.874 2%

Administração e gestão 
dos recursos 448.778 8%

Total 5.633.212

Destino dos fundos

“Desde criança que gosto de trabalhar com madeira. 
O meu trabalho foi muito artesanal e graças a um 

crédito que recebi da CODESPA estou a melhorar o 
meu negócio, tenho mais técnicas e sei como lidar 

com ferramentas eléctricas. Agora ajudo a minha 
família, o que me deixa muito feliz”.

Brayan Lorenzo 
Membro do grupo de poupança e crédito “Jovens Empresários” 

na comunidade de El Sauce, Chiquimula, Guatemala.



FORMAÇÃO PROFISSIONAL E 
MICROEMPRESARIAL
Incorporamos actividades de formação nos projectos, 
para que as pessoas possam melhorar as suas 
capacidades pessoais e profissionais.

Em colaboração com o programa Santander 
Best Africa da Fundação do Banco Santander, 
desenvolvemos duas iniciativas em Marrocos. Pelo 
menos 60 mulheres em situações vulneráveis melhoraram 
as suas condições de vida através da formação e do 
acesso a novos mercados no sector do turismo.

SERVIÇOS FINANCEIROS 
PARA EMPRESÁRIOS

Criamos produtos e serviços financeiros 
inclusivos adaptados às necessidades dos 

microempresários locais.

Na Guatemala adaptámos a nossa metodologia 
de poupança e crédito EntreTODOS. Com o 
apoio técnico e financeiro da Social Capital 

Foundation, 1.000 jovens 
empregaram as suas 

competências para 
se tornarem 

empresários, 
contribuírem 

financeiramente 
para as suas 

famílias e 
gerirem os 

seus próprios 
rendimentos.

DESENVOLVIMENTO 
DOS MERCADOS RURAIS

Fornecemos às comunidades rurais 
conhecimentos técnicos e comerciais 

adaptados às suas realidades. 
Promovemos a utilização de 

tecnologias de baixo custo e serviços 
financeiros adaptados às zonas rurais.

O projecto NUGKUI já apoiou mais 
de 100 famílias Awajún na região 

amazónica do Peru. Esta actividade 
sobre flocos de plátanos desidratados, 

financiada pela Limmat Stiftung, 
abre-lhes uma oportunidade para 

desenvolverem novas competências, 
productos e expandir o seu negócio.

AS NOSSAS ÁREAS
DE ESPECIALIZAÇÃO



O PODER DAS ALIANÇAS

Mais de 112 empresas e instituições 
contribuíram em conjunto com a 
CODESPA para trazer milhares de 
pessoas da pobreza para a prosperidade, 
financiando um projecto, juntando-se 
como parceiro ou tornando-se membro 
do Observatório Empresarial para o 
Crescimento Inclusivo.

Obrigado à aqueles de vós que oferecem estas oportunidades, 
e à aqueles de vós que em breve farão parte delas.
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CODESPA NO MUNDO. PROJECTOS

O MELHOR AINDA ESTÁ PARA VIR

Você também pode fazer parte da mudança.
Junta-te à nossa comunidade!

2136 2

número de projectos

37
anos

1.310
projectos 
com impacto

5,4
milhões 
de pessoas a melhorar

a vida das pessoas.

FUNDAÇAO CODESPA
C/ Rafael Bergamín, 12 bajo
28043 Madrid
Tel. +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 Ave 
NW # 66235
Washington DC, 20035
info@codespa-america.org

passaram da pobreza 
para à prosperidade.

https://es.linkedin.com/company/fundacion-codespa
@Codespa
facebook.com/Codespa
@f.codespa
www.codespa.org
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