
www.dka.at/ptNúmeros e fatos 2020

Entrada de recursos  em €

I.  Receitas de doações 19,638,913.46

   a. Ação dos Reis Magos 19,072,009.74

   b. Serviço de projetos 566,903.72

II.  Mensalidade dos membros 0.00

III.  Lucros operacionais da DKA 0.00

IV.  Recursos públicos 103,108.98

V.  Outros rendimentos 

   a. Sucesso financeiro 34,005.67

   b. Receitas restantes, não incluídas nos pontos I a IV 1,547.64

VI.  Saída e entrada do passivo ainda 

 não dedicada a doações 

  ou subvenções -3,327,881.61

VII. Liquidação de reservas 0.00

= Rendimento líquido / fluxo líquido de caixa 16,449,694.14

Utilização de recursos em €

I.  Gastos para finalidades estatutárias 

   a. Projetos e programas internacionais -13,194,263.40

           Recursos para os projetos -12,066,833.35
            Gastos com o acompanhamento de projeto -1,127,430.05
   b. Formação/incidência política/informação -1,428,692.32

          Trabalho de formação DKA Áustria -1,038,793.87
          Trabalho de formação de outras ONGs austríacas -389,898.45
II.  Campanha de doação -932,594.82

III.  Custos administrativos -894,143.60

IV.  Receitas restantes, não incluídas nos pontos I a III 0.00

V.  Entrada do passivo ainda não dedicada

     a doações e subvenções 0.00

VI.  Dotação de reservas 0.00

VII. Reservas destinadas aos projetos 0.00

 = Utilização total de recursos -16,449,694.14

União em tempos de pandemia 
Interligados a nível mundial

A pandemia mostrou-nos, uma vez mais, o quão 
interligados estamos a nível mundial. Crises 
como a pandemia do coronavírus, as mudanças 
climáticas e as desigualdades globais só podem 
ser resolvidas através da colaboração transna-
cional em pé de igualdade e da solidariedade. 
Um caminho que já seguimos há muito tempo com os nossos parceiros de 
projetos em África, Ásia e América Latina. 

O coronavírus tirou-nos uma grande parte da possibilidade de planeamento e 
segurança e agravou a pobreza. Através dos nossos parceiros posso ver com 
que enorme flexibilidade e criatividade as pessoas encontram energia, no 
meio de circunstâncias adversas, para começar de novo, outra e outra vez. 
Apesar das numerosas contrariedades, voltam sempre a encontrar confiança 
e fé em Deus para enfrentar um dia após o outro – queremos aprender muito 
com eles. 

Para que os esforços diários das pessoas nos projetos produzam frutos de 
forma sustentável, são necessários parceiros de confiança. Daí a minha 
maior satisfação em ver que apesar da pandemia as caixas da nossa Ação 
dos Três Reis Magos também não ficaram vazias na campanha de 2020/21. 
Com o cumprimento de medidas de segurança rigorosas, as crianças que 
participam na Campanha dos Reis Magos também podem estar em movimen-
to desta vez. Juntamente com muitas paróquias desenvolvemos alternativas 
á ação clássica para recolher fundos e anunciar a mensagem de Natal. A 
bênção das crianças vestidos de Reis Magos encontra sempre um caminho! 

Sigrid Kickingereder, Diretor Executivo da DKA Áustria

Finanças 2020
A maior parte da receita das doações provém da Ação anual de arrecadação dos Reis Magos. No ano de 2020, um total de 80.2 % da nossa receita 
foi utilizado no trabalho de projetos e programas nos países de cooperação da DKA Áustria (para obter uma lista detalhada visite a nossa página web 

(www.dka.at/pt). A utilização dos recursos doados é controlada por auditores independentes.



A) Financiamento direto em €

África 3,742,281.06

América Latina 3,381,955.50

Ásia/Oceânia 3,335,967.00

Internacional   67,507.00

Subtotal  10,527,710.56

B) Financiamento em cooperação com sócios em €

HORIZONT3000 1,215,977.00

MIVA Austria * 1,843,783.39

EZA CONA 266,735.5

Subtotal 3,326,495.89
Gesamtsumme  
Total apoio a projetos 13,854,206.45

Distribuição de recursos por enfoques temáticos
Para aumentar a eficiência do nosso trabalho no domínio de 

política de desenvolvimento, a DKA Áustria se concentra em 

cinco áreas temáticas. Pode transferir informações sobre as 

nossas diretrizes de entrega de projetos a partir do nosso site 

www.dka.at/pt.
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Programa de financiamento: Co-financiamento com recursos públicos 

e privados para organizações parceiras da DKA Áustria,

através da cooperacão com HORIZONT3000 em €

Recursos UE  933,439.26

Recursos CAD **  1,418,336.13

Outros recursos públicos  21,365.90

Recursos privados (fundações)   477,767.05

Total programa de financiamento  2,850,908.34

África em € em %

África continental 235,571.00 6.29

Egito / Oriente Próximo e Médio 282,056.00 7.54

Etiópia 533,843.00 14.27

Quênia 636,334.36 17.00

África do Sul 339,868.00 9.08

Sudão Meridional 324,895.00 8.68

Tanzânia 543,588.50 14.53

Uganda 483,131.87 12.91

Outros países 117,406.00 3.14

Serviço de transferência 245,587.33 6.56 

para grupos solidários

Total 3,742,281.06 100.00

Ásia / Oceânia em € em %

Ásia continental 160,270.00 4.80

Índia 1,017,635.00 30.50

Myanmar 248,698.00 7.46

Nepal 318,905.00 9.56

Papua-Nova Guiné 355,233.00 10.65

Filipinas 1,101,147.00 33.01

Outros países 76,928.00 2.31

Serviço de transferência 57,151.00 1.71 

para grupos solidários

Total 3,335,967.00 100.00

América Latina em € em %

América continental 202,124.00 5.98

Bolívia 446,719.00 13.21

Brasil 733,052.00 21.67

América Central 966,871.00 28.59

Colômbia 551,622.57 16.31

Peru 306,721.11 9.07

Outros países 66,549.00 1.97

Serviço de transferência 108,296.82 3.20 

para grupos solidários

Total 3,381,955.50 100.00

Distribuição do apoio a projetos

** CAD = Recursos Cooperacão Austríaca pelo Desenvolvimento

* MIVA Austria financia a aquisição de meios de transporte, 

entre outros também para parceir@s da DKA Áustria

Como organização membra da HORIZONT3000, DKA coopera com a HORIZONT3000 nas áreas do Programa de Assistência 

Técnica e de co-financiamento (com a Cooperação Austríaca pelo Desenvolvimento/ADA e a União Europeia). Desta forma, os 

seguintes recursos públicos (€ 1,384,687.28) foram arrecadados para organizações parceiras da DKA Áustria:   

Co-financiamento com recursos públicos e privados para o 

Programa de Asistência Técnica

da HORIZONT3000   en €

Recursos CAD **  1,353,214.28

Outros recursos públicos  0.00

Outros recursos privados  31,473.00

Total programa de Asistência Técnica  1,384,687.28

Uma Igreja a serviço do povo: 25.07%

Edução que promova a 
atuação autodeterminada:  

11.73%

Emergência: 1.76%
Outros: 2.49%

Fortalecimento das 
crianças e jovens: 
12.36%

Bases de vida  
asseguradas: 22.67%

Direitos humanos e  
sociedade civil: 23.92%


