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O que desenvolvemos em 2022 enche-nos de ORGULHO e ESPERANÇA…

👑 Atividades de 
Educação não 

formal

1. Ler para conhecer o Mundo

2. Literacia do Oceano - do saber à ação / 
atividades de sensibilização / limpeza de praias

3. Cuidar da Mãe Terra

4. Artes plásticas aliadas à reutilização de materiais

5. Apoio escolar: Língua Portuguesa, Matemática, 
Física e Química

6. Atividades lúdicas

♻️Oficinas de 
Economia 

Circular e Criativa 

1. Transformação de plástico de uso único em uso 
continuado

2. Tricot como técnica de transformação de 
desperdícios em produtos utilitários

3. Oficina de costura amiga do ambiente

📚 Apoio à 
Educação de 
Qualidade na 

Escola

1. Materiais escolares e técnicos

2. Ações pontuais de Educação e Apoio à saúde

3. Reabilitação/melhoria de infraestruturas

4. Apoio alimentar na cantina escolar

Mas para 2023…
Queremos MUITO MUITO:
✅Manter o apoio ao atual número de CRIANÇAS e JOVENS, e chegar a mais 😊
✅Reforçar as atividades ao ar livre focadas na proteção do oceano 💙
✅Criar 4 oportunidades de trabalho 😊
com o objetivo da IGUALDADE de OPORTUNIDADES e promoção de EDUCAÇÃO não formal que promove a descoberta de 
TALENTOS e a CIDADANIA ATIVA.

Como?

Contratando 4 elementos para fazer parte da equipa Missão DIMIX em São Tomé para dar apoio contínuo à Sónia focados nas 
atividades com crianças e nas oficinas com os jovens, apoiando o desenvolvimento local de competências e garantindo os seus 
descontos para a Segurança Social.

Objetivo
25.500 €

São as pessoas que acreditam em nós que têm tornado tudo possível.  Temos este novo desafio caso possam apoiar.
Eternamente gratos.

TITULAR: ASSOCIAÇÃO MISSÃO DIMIX 
Conta Portuguesa (IBAN)

PT50 0010 0000 5482849000121
Conta Santomense (IBAN)

ST23 000200010916812010183

- Envie-nos comprovativo com NIF para email associacao@missaodimix.org 
- Escreva a nota: NATAL2022, para sabermos onde alocar o donativo. Fazemos questão de enviar recibo. 🙌

6 Atividades / dia

50/60 Crianças e jovens / dia

Limpeza praia / média mês

Árvores de fruto plantadas

Máquinas transformadoras

Produtos criados

Sacos em tecido

Escolas

Crianças

352 Kg

27

4

2.268

182

3

980

Ida ao Ilhéu das Rolas1

Ações Educar para a Saúde e Cidadania3
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