
O projeto “RODAS DE ESPERANÇA”

2020-2021



Alma tem como objetivo ajudar as pessoas mais vulneráveis a desenvolver uma vida digna, com 
possibilidades de crescimento, educação e movimento.

ONG alma, o caminho do amor e da compaixão para cada mão unida semeará esperança e 
esperança, tornando sonhos realidade para meninos, meninas, mulheres e homens que deixaram de 
acreditar em si mesmos ou não têm os meios básicos e necessários para progredir e alcançar seus 
objetivos. objetivos.

Alma iniciou um programa de captação de recursos para ajudar as pessoas com deficiência na África 
continental (Angola) com o objetivo total de comprar cadeiras de rodas e triciclos.

Para isso, precisamos da cooperação de todos aqueles que desejam ajudar.

O envio de triciclos para pessoas com deficiência em Angola são as despesas estimadas para a 
transferência para Angola. Sabendo que por trás de uma empresa existe uma alma, precisamos 
patrocinar empresas e pessoas que desejam colaborar com essa boa causa.



Adeus à raça. Adeus à dor

● Pessoas colaboradoras que contribuem com 
a contribuição que desejam.

● Empresas ou pessoas com quem você deseja 
contribuir com 50% do total de despesas com 
contêineres.

● Empresas que você deseja patrocinar

contribuir com 100% dos custos totais de 
contêineres



Orçamento de triciclo

● A compra de 195 triciclos com deficiência 
(equivalente a 1 contêiner, o triciclo 
individual custa 89 euros cada). Preço: 
17.355 €

● Taxas portuárias e taxas de envio de 
contêineres da China para Angola. € 4.000

● Taxas alfandegárias de Angola, 
aproximadamente € 10.000 (depende da 
troca de moeda)

● Despesas totais: 31.355 €



Somos Alma sem fronteiras

Na compra de 10 triciclos para deficientes 
(manuais)

Você pode colocar o logotipo ou o nome da 
sua empresa para quem a receber sabe quem é 
a doação

Doar dando esperança nutre seu 
coração e o nosso de felicidade.



Observação:

Empresas e pessoas que querem ajudar. Eles podem fazer a transferência 
bancária diretamente ao vendedor para a compra de triciclos.

“Adeus à raça. Adeus à dor. Somos almas sem fronteiras.                                                                      

Batendo sob um coração. Pelo mesmo motivo”.

Documento traduzido: Voluntario Diogo Paulo

15 anos


