
Fontes de financiamento: foco TRANSPORTE E 
COMUNICAÇÕES  
 
 
1. MIVA Holanda  

(a) Objetivo principal como financiador: Pastoral/Religioso. Com um meio de comunicação e 
transporte, a MIVA apoia iniciativas pioneiras em diversos campos: renovação pastoral, 
estações de rádio simples, computadores, telefones celulares e motos.  
(b) Países/continentes prioritários a que servem: África, Ásia e América Latina.  
(c) Formulário de inscrição próprio: não especificado. Contate o coordenador do projeto. 
(d) Idioma (s) de inscrição: as orientações estão disponíveis em holandês, inglês, francês, 
espanhol e português. 
(e) Época do ano para fazer inscrição: a qualquer momento. Os fundos são emitidos quatro 
vezes por ano. 
(f) Endereço da Internet:http://www.survive-miva.org/Funding.htm 
 
 
 

2. MIVA Suíça 
(a) Objetivo principal como financiador: Socioeconômico. Pastoral/Religioso. Transporte: 
veículos para pessoas religiosas e leigos para uso de serviços pastorais, incluindo cavalos, 
bicicletas, motocicletas, ambulâncias, automóveis, scooters, barcos e motores de popa.   
(b) Países/continentes prioritários a que servem: África, Ásia, América Latina e Pacífico. 
(c) Formulário de inscrição próprio: Sim. Carta descrevendo brevemente a necessidade e 
solicitando que o formulário de inscrição da MIVA seja completado. 
(d) Idioma (s) de inscrição: inglês, francês ou alemão. 
(e) Época do ano para fazer inscrição: a qualquer momento.  O Concelho se reúne em março, 
junho, setembro e dezembro.  
(f) Endereço da Internet: www.miva.ch 
 
 
 

3. Mission Aviation Fellowship Canadá (MAF) 
(a) Objetivo principal como financiador: Socioeconômico. Pastoral/Religioso. Comunicações. 
Transporte. A MAF é uma equipe mundial de especialistas que oferece ajuda de aviação e 
comunicações para missões no exterior, especialmente aquelas que atingem pessoas em 
países remotos e menos industrializados; ajuda de emergência aérea, assistência ao trabalho 
médico, fornecimento de comunicações de rádio, treinamento e ajuda ao desenvolvimento da 
comunidade, promovendo o crescimento da igreja, oferecendo Bíblias em línguas nativas 
para pessoas que aprenderam a ler. 
(b) Países/continentes prioritários a que servem: África, Ásia, América Latina e Europa 
Oriental. 
(c) Formulário de inscrição próprio: não especificado. Envie uma carta de consulta 
descrevendo o projeto em questão. 
(d) Idioma (s) de inscrição: Não especificado. 
(e) Época do ano para fazer inscrição: a qualquer momento. 
(f) Endereço da Internet: https://www.mafc.org/ 
 
 



 
 

4. Computer Aid International (CAI) 
(a) Objetivo principal como financiador: Comunicações. Computadores e tecnologias 
relacionadas para instituições e grupos comunitários que podem usá-los com prudência e 
competência. 
(b) Países/continentes prioritários a que servem: em todo o mundo.  
(c) Formulário de inscrição próprio: Sim. Entre em contato com o escritório de Londres para 
obter o formulário de inscrição ou faça o download no site do CAI. 
(d) Idioma (s) da inscrição: Não especificado. 
(e) Época do ano para fazer inscrição: a qualquer momento. 
(f) Endereço da Internet: http://computeraidinternational.org/ 
 
 
 
 

5. BEGECA 
(a) Objetivo principal como financiador: Socioeconômico. Pastoral/Religioso. Aborda a 
compra/envio de materiais relacionados à religião e de grupos de caridade, projetos não 
comerciais, faculdades, hospitais, etc. Ele lida com veículos, equipamentos e suprimentos 
médicos/raios-x, materiais de construção, máquinas de pintura, fertilizantes, sementes, 
materiais de teste de HTV, equipamentos de telecomunicações e radiodifusão, máquinas de 
fazer hóstias, sinos de igreja, vinhos de missa, veículos rodoviários e fora de estrada, barcos e 
aviões. 
(b) Países/continentes prioritários a que servem: África, Ásia e América Latina.  
(c) Formulário de inscrição próprio: não especificado. Carta enviada descrevendo 
necessidade, itens necessários e localização geográfica exata. 
(d) Idioma (s) de inscrição: inglês, francês, alemão ou espanhol.  
(e) Época do ano para fazer inscrição: a qualquer momento. 
(f) Endereço da Internet: http://www.begeca.de/en/ 
	

	

6. Wings of Hope, Inc 
(a) Objetivo principal como financiador: Socioeconômico. Ajuda humanitária. A Wings of 
Hope oferece serviços de comunicação aérea e de rádio em apoio de programas médicos, 
humanitários, missionários, educacionais e outros programas de desenvolvimento em partes 
isoladas do mundo. A Wings of Hope auxilia organizações de auxílio com consultoria 
técnica, treinamento de operações e manutenção de aeronaves, aeronaves, equipamentos de 
aviónica e rádio. 
(b) Países/continentes prioritários a que servem: em todo o mundo. 
(c) Formulário de inscrição próprio: Sim. Solicitar por escrito o formulário. 
(d) Idioma (s) de inscrição: inglês ou espanhol. 
(e) Época do ano para fazer inscrição: a qualquer momento. 
(f) Endereço da Internet: 	https://wingsofhope.ngo/ 
	


