COOPERATIVA MADRUGADA
Um novo modelo de desenvolvimento

A exercer a profissão, ao serviço do povo

OBJETIVOS:
- Permitir que profissionais guineenses (médicos, parteiras,
enfermeiros,
técnicos,
professores,
agrónomos,
atletas,
informáticos, mecânicos, pedreiros, eletricistas, canalizadores,
pescadores, agricultores, etc.) possam qualificar-se no estrangeiro
“para poderem regressar ao seu país e colocar os seus
conhecimentos ao serviço do seu povo”.

Aluna Escola Primária

"Aquele que sabe ensina àquele que não sabe"
"Aquele que conhece a ensinar a quem não tem conhecimento"

Alunos Escola Primária

Amílcar Lopes Cabral

Alunos Escola
Primária
Residência
N.A.M - Núcleo de Amigos da Madrugada

Aula de Ginástica

IBAN – PT50 -0033-0000-45452260292-05 BIC/SWIFT – Código de
Identificação do Banco: BCOMPTPL
Praceta Marquesa de Alorna, Nº 8, 2º Esquerdo, Odivelas, 2765-226 Odivelas,
Portugal, Nº de Identificação Fiscal: 513084770
nam@amigosdamadrugada.pt

www.amigosdamadrugada.pt

https://www.facebook.com/nucleoamigosdamadrugada/

COOPERATIVA MADRUGADA
OBJETIVOS 2016-2020

2. CONCLUSÃO de Serviço Cirúrgico - 44.000,00€






Planta de esterilização - 7000€
Serviços de diálise aguda - 5.000€
Serviço de transfusão – 2.000€
Oficina farmacêutica - 15.000€
Reforço de produção de oxigénio medicinal - 15.000€

3. CONCLUSÃO de Centro Nutricional – 30.000,00€




Conclusão da construção da calçada e armazém- 5.000 €
Planta elétrica e hidráulica - 5.000 €
Pisos, paredes e utensílios - 15.000€



Instalação e testes do forno para cozinhar - 5.000 €

4. TURISMO SUSTENTÁVEL- 25.000,00€
5. Pousada para os internos com 5 unidades
residenciais:
 Custos de cada - 10.000€
 Vilas, bar, sala de reuniões, seminário 15.000€
 Agência de Proteção de Terras e organização
de viagens - 10.000€

1. FORMAÇÃO - 28.000,00€















Instrumentistas de sala de operação - 2.000 €
Anestesia e reanimação - 2000€
Odontologia e implantes dentários - 2.000€
Tecnologia Farmacêutica - 2000€
Diálise e transfusão de sangue serviço - 2000€
Informática - 2000€
Escola de italiano, inglês, francês - 2.000 €
Gestão e Contabilidade - 2000€
Formação técnico-profissional para os artesãos da Madrugada - 2000€
Adaptação - € 2000€
Cursos de higiene e de enfermagem para as mães - 2.000€
Alfabetização -2000€
Agronomia - 2000€
Introdução ao desporto - 2.000 €

