Juntos Para Uma Educação
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NOTA DE IMPRENSA
Praia, 13 de dezembro de 2021

FICASE realiza Encontro com Parceiros e Doadores da Fundação
A FICASE realiza, amanhã, dia 14 de dezembro, a partir das 09 horas, no Hotel Pérola, na
cidade da Praia, um Encontro com os Parceiros e Doadores da Fundação, que será presidido
por S. Excia o Ministro da Educação, Dr. Amadeu Cruz.
O evento tem como objetivos principais apresentar aos parceiros e doadores da FICASE, o
funcionamento e os principais resultados dos programas socioeducativos, procurar estratégias de
mobilização de recursos e reconhecer, publicamente, os parceiros e doadores da Fundação.
Estarão presentes no encontro, representantes do PNUD, UNICEF, DNE, DNS, INSP, SNSAN,
Sumol Compal, CV Telecom, Caixa, BCN, Moave, Importex, Brilho, Bolsa de Valores, Correios de
Cabo Verde, colaboradores da FICASE, entre outros parceiros e convidados.
Ao longo do evento (ver programa anexo), serão apresentados e debatidos diversos temas,
nomeadamente: Crowdfunding – Plataforma Alternativa de Investimentos; Políticas de Incentivos
Fiscais; Modalidade de Apadrinhamento de Alunos da CV Telecom; Que estratégias de
Mobilização de Recursos para a FICASE? e depoimento de uma ex-bolseira da Fundação.
Enquanto fundação, este momento serve, também, para demonstrar um outro aspeto importante
da sua missão, ou seja, a mobilização de recursos junto de empresas, instituições, ex-bolseiros
e a sociedade civil, de forma a tentar satisfazer as necessidades dos alunos e, ao mesmo tempo,
conferir alguma sustentabilidade aos seus programas. Para os parceiros e doadores, serve para
demonstrar o comprometimento com o desenvolvimento de Cabo Verde e evidenciar o lado social
dos mesmos, através de uma maior inclusão social por meio da educação.
De recordar que a FICASE, em parceria com as Delegações do Ministério da Educação, executa,
anualmente, um conjunto de programas socioeducativos, num investimento de aproximadamente
um milhão de escudos cabo-verdianos, beneficiando milhares de crianças e jovens em todo o país.
Entretanto, face ao aumento de pedidos de apoios nos últimos anos, é necessário o reforço das
parcerias e mobilização social, de forma a permitir à FICASE criar as condições que favoreçam
o acesso, a frequência e o sucesso escolar a milhares de alunos, sobretudo os provenientes de
famílias em situação de vulnerabilidade socioeconómica.
Face à importância do assunto, agradecemos o devido tratamento jornalístico.
Nossos cordiais cumprimentos,
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