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Missão
Promovemos o diálogo entre pessoas e povos, para um 
mundo de paz e acolhedor, com mais direitos e democracia, 
mais justiça social e sustentabilidade ambiental, para alcançar 
a paridade de gênero, os direitos das mulheres e eliminar 
todas as formas de discriminação.

Quem somos
COSPE è uma associação de cooperação internacional, 
que atua na Itália e em outros 25 países da Europa, África, 
Mediterrâneo e América Latina, para um mundo de paz, com 
mais direitos, mais justiça social e ambiental, marcado pela 
equidade de gênero, onde a diversidade seja considerada o 
bem mais valioso.

Visão
Trabalhamos para um mundo com muitas vozes, onde a 
diversidade seja considerada o bem mais valioso, onde o 
encontro e a troca com o outro sejam enriquecedores. Um 
mundo onde todas as pessoas possam viver com dignidade, 
com os mesmos direitos, as mesmas oportunidades, o mesmo 
acesso aos serviços básicos e aos bens comuns oferecidos 
pela natureza, a sociedade e o desenvolvimento econômico.  



Direitos humanos no centro

A nossa ação, de acordo com as mais 
recentes orientações europeias e 
internacionais sobre a cooperação 
ao desenvolvimento, segue a 
abordagem do Enfoque Basado em 
Direitos (Rights Based Approach) 
no entendimento de que quaisquer 
iniciativa tenha que não apenas ser 
sustentável e trazer benefícios para 
a qualidade de vida das pessoas, 
mas, para promover uma mudança 

douradora, deve contribuir na 
garantia do pleno gozo dos direitos 
fundamentais reconhecidos a nível 
normativo. O pleno exercício dos 
Direitos Humanos representa 
o objetivo de todas as fases da 
projetação de nossas atividades, 
do planejamento ao monitoramento 
dos resultados, e em todos nossos 
âmbitos de intervenção, na Itália e 
no exterior.

Os nossos desafios

MIGRAÇÕES: lutamos contra as discriminações mas também e sobretudo 
para a inclusão politica, social e económica dos migrantes. Acreditamos 
na construção de sociedades abertas e inclusivas, multiculturais, 
capazes de tornar a diversidade sua própria riqueza..

MULHERES E DEMOCRACIA: trabalhamos para a promoção dos direitos 
das mulheres, da paridade de gênero e, num sentido mais amplo, para 
a renovação democrática e participativa das formas de governança e 
de gestão do poder.

MEIO AMBIENTE E NOVAS ECONOMIAS: estamos engajados para devolver 
à terra a sua centralidade, para mudar a forma de produzir e consumir 
a comida, colocando em primeiro plano a saúde dos ecossistemas, das 
economias locais e das pessoas.



Onde estamos no mundo

25 países 
com projetos ativos

Italia/Europa

Marrocos

Argélia

Tunisia

Egipto

Niger

Senegal

Angola

Brasil
Equador

Peru

Colômbia

Guatemala

Cuba

Bolívia

Argentina

Uruguai

Malawi

Moçambique

Zimbábue
Meio ambiente e 
novas economias

Mulheres 
e democracia

Migrações

Palestina

Cabo Verde

eSwatini

Albânia

Liban

175 colaboradoras / 
colaboradores 

40 colaboradoras / 
colaboradores

na Itália
29 mulheres| 11 homens

135 colaboradoras / 
colaboradores

no exterior
25 expatriados/as | 110 locais

Trabalhar em COSPE



Mulheres e democracia

As desigualdades de gênero são as mais antigas e 
permanecem entre as mais odiosas e profundas em 
todos os países do mundo. A democracia não pode ser 
considerada completa até que as mulheres participem 
de direito na tomada de decisões, tanto na família 
como na sociedade, e até que os direitos das pessoas 
LGBTQI sejam respeitados. É por isso que apoiamos a 
criação e o crescimento de associações de mulheres, o 
desenvolvimento de sua autonomia econômica e social e 
seu protagonismo político. Ao mesmo tempo, trabalhamos 
para ampliar os espaços de participação na vida pública 
e democrática para as pessoas em risco de exclusão, 
bem como para a promoção dos Direitos Humanos e o 
apoio às/aos ativistas que os defendem. Por fim, estamos 
ao lado dos menores de idade e de suas famílias para 
oferecer oportunidades iguais de acesso à escola e aos 
serviços culturais e recreativos fora do ambiente escolar, 
convictos de que a exclusão social e as desigualdades 
passam pelo combate à pobreza educacional.

A mudança que queremos é favorecer o exercício dos direitos 
fundamentais das pessoas e a liberdade de associação, superando 
as desigualdades, em particular de gênero, e reequilibrando, 
num sentido democrático, as ferramentas de governança e os 
espaços de poder.

COSPE ATUA PARA

 Formação de stakeholders relevantes sobre antisexismo
 Pressão nas políticas públicas em perspectiva de  

 gênero
 Empoderamento das associações de mulheres e das  

 associações LGBTQI

 Espaços
 e serviços 

 para:

DIREITOS DAS MULHERES E EQUIDADE DE GÊNERO

 Monitoramento e denuncia sobre  
 violações de direitos humanos

 Proteção para ativistas e defensores/as
	Pressão	pela	ratificação	de	convenções		

 internacionais
	Pressão	e	apoio	para	afirmar	

 a liberdade de expressão

DIREITOS
HUMANOS

 Espaços e serviços de representação e   
	 participação	das	OSC	na	definição	das	políticas		
 públicas

 Mecanismos de pressão e incidência para apoiar  
 as instâncias de comunidades locais, minorias e  
 grupos desfavorecidos

FORTALECIMENTO DA SOCIEDADE 
CIVIL E PARTICIPAÇÃO

 Pressão para o acesso à instrução
 Ações de contraste à pobreza   

 educacional
 Promoção do direito ao estudo
 Luta contra o abandono escolar   

 precoce para minorias e grupos   
 desfavorecidos

COMBATE À POBREZA 
EDUCACIONAL

- Promover os direitos das mulheres e os  
 direitos LGBTQI
- Luta contra a violência contra as mulheres  
 e antisexistas
- Intercâmbio intercultural entre mulheres



 Monitoramento e divulgação de dados sobre fenômenos migratórios para uma representação   
 mais correta

 Monitoramento e denuncia de produção de notícias falsas e ofensivas sobre estereótipos de   
 gênero, raça, religião e cultura

 Formação de jovens e comunidades sobre discursos de ódio
 Promoção da auto-representação e da diversidade nas mídias

MÍDIA E CONTRASTE AO DISCURSO DE ÓDIO

Migrações

Vivemos cada vez mais em um mundo de migrações 
voluntárias e forçadas, novas em tipo, tamanho e 
difusão, que põem em risco não só a vida de milhões 
de pessoas que viajam, mas também nossa capacidade 
de ver no outro uma pessoa e não uma ameaça. Para 
nós, a resposta a este desafio é globalizar os direitos, os 
garantindo também aos migrantes em seus países de 
origem, de trânsito e de chegada. O objetivo é manter 
como horizonte último a construção de sociedades 
inclusivas, abertas e multiculturais, capazes de fazer da 
diversidade sua própria riqueza.

A mudança que queremos é promover o reconhecimento de direitos, 
o acolhimento inclusivo e a cidadania plena de migrantes, 
refugiados/as e minorias.

COSPE ATUA PARA

 Formação para representantes 
 institucionais e para a cidadania sobre  
 multiculturalismo

 Mecanismos de pressão e espaços de  
 ação para o reconhecimento e 
 contraste de todas as formas de 
 racismo e xenofobia

 Mecanismos de proteção e apoio a  
 migrantes vítimas de racismo

 Serviços de formação, orientação e apoio para  
 migrantes, refugiados/as, pessoas deslocadas,  
 migrantes que retornam e requerentes de asilo

 Apoio aos serviços de acolhimento, integração e  
 inclusão socioeconômica

 Mecanismos de pressão e incidência para a 
 proteção de migrantes, refugiados/as e 
 requerentes de asilo

ACOLHIMENTO
E INSERÇÃO DE MIGRANTES

LUTA CONTRA 
O RACISMO



Meio ambiente 
e novas economias

O entrelaçamento das mudanças climáticas e o aumento 
das desigualdades, em um mundo que em poucas décadas 
viu sua população triplicar, coloca fortemente em risco 
a estabilidade dos ecossistemas e o direito a uma vida 
digna para um número crescente de pessoas. Nossa 
resposta a este desafio global é uma conversão ecológica 
da economia e dos estilos de vida, das relações entre 
os gêneros e com a natureza. Centrada nas redes de 
economia social e solidária, para um mercado que seja 
instrumento de um desenvolvimento equilibrado e justo.

A mudança que queremos é afirmar sistemas territoriais de 
conversão ecológica e de transição sustentáveis, inclusivos e 
resilientes.

COSPE ATUA PARA

 Espaços e sistemas participativos de gestão 
 dos recursos naturais	(água,	florestas,	terras	
 comunitárias)

 Planos de desenvolvimento local, participativos, 
 com atenção ao papel das mulheres, tanto no meio 
 rural quanto no urbano

 Criação de redes de ativistas, comunidades e territórios  
 que dialoguem e atuem pela promoção da conversão  

TURISMO E 
PLANEJAMENTO DO TERRITÓRIO

 Práticas de conversão e transição,  
 resiliência e inovação social e   
 ambiental

 Mecanismos de apoio a cadeias   
 produtivas sustentáveis

 Mecanismos de pressão e   
 incidência para a transição e
 conversão ecológica e a inovação  
 socioambiental com perspectiva   
 de gênero

CADEIAS DE VALOR

 Práticas de resiliência e inovação ambiental  
 e social 

 Espaços e sistemas participativos de adaptação às  
 mudanças climáticas e socioeconômicas

 Mecanismos de pressão e incidência para apoiar  
 as instâncias das comunidades locais

MEIO AMBIENTE E LUTA 
CONTRA A DESERTIFICAÇÃO

 Mecanismos de apoio a empreendimentos  
 sociais e solidários

 Mecanismos de proteção dos direitos  
 econômicos e sociais das mulheres e
 grupos desfavorecidos

ECONOMIA
SOCIAL E SOLIDÁRIA



Projectos em curso em 2019

PROJETOS PROJETOSÓRGÃO FINANCIADOR ÓRGÃO FINANCIADOR

Angola
Kunima Injo: Agroecologia para 
Diversificar	a	Economia	Rural.
Formação sobre produção sustentável 
de carvão vegetal
Terra: combate à discriminação no 
acesso e utilização da terra
TransAgua: valorização das boas praticas 
dos pastores transumentes em gestão 
de recursos hídricos e adaptação às 
mudanças climáticas

Cabo Verde
Rotas do Fogo: para um turismo 
eco-sustentável
FATA Fogo, Água, Terra, Ar: Projecto de 
Ecoturismo na Ilha do Fogo
Terra de valor: inovação e inclusão de 
mulheres e jovens nas cadeias de valor 
agro-alimentar em Cabo Verde de uma 
forma participativa e cooperativa
PESSOAS, Participação E Serviços 
Sociais Operacionais, Acessíveis, 
Sustentáveis

eSwatini
Community ScoreCards  (Cartões de 
pontuação comunitária)
#Me Too: : Quebre o silêncio sobre a 
violência contra mulheres e raparigas
Rights4all: promoção e protecção dos 
direitos fundamentais e da democracia na 
Suazilândia
Mulheres e juventude como motores da 
mudança

ÁFRICA ÁFRICA
eSwatini,  Moçambique
Emergenza Siccità nella Lubumbo Region: 
Práticas resistentes de mitigação da seca 
no Reino de eSwatini e Moçambique

Malawi, Eswatini, Zimbábue
Out & Proud: ade e direitos LGBT na 
África Austral

Mali,  Senegal 
CERTEZzE-Giovani: projecto de apoio 
a iniciativas concretas e viáveis nos 
territórios e zonas de emigração de jovens 
do Senegal e do Mali.

Niger
Resiliência e segurança alimentar em 
Chétimari 
TERRA e PACE: gestão participativa e 
sustentável da terra na região de Tahoua

Senegal 
AFNUT: Acção das Mulheres para a 
Nutrição
C GENIAL: cidadãos de Guédiawaye 
juntos para iniciativas e acções locais
CONTRÔLE CITOYEN: promoção do 
controlo do cidadão e do direito à água  
e ao saneamento
DEMETER: Divulgação de experiências 
inovadoras de gestão participativa: 
mangues e territórios

 A cooperação francesa em Angola

 Programa das Nações Unidas para o  
 Desenvolvimento 

 União Europeia

 União Europeia, Instituto Camões, I.P.

 União Europeia

 União Europeia

 Agência Italiana de Cooperação para  
 o Desenvolvimento

 União Europeia

 União Europeia

 União Europeia

 União Europeia

 União Europeia

 Agência Italiana de Cooperação para  
 o Desenvolvimento

 União Europeia

 Agência Italiana de Cooperação para  
 o Desenvolvimento

 Agência Italiana de Cooperação para  
 o Desenvolvimento / Região Marche

 Agência Italiana de Cooperação para  
 o Desenvolvimento

 União Europeia / Região Emilia   
 Romagna

 União Europeia

 União Europeia

 União Europeia



PROJETOS PROJETOSÓRGÃO FINANCIADOR ÓRGÃO FINANCIADOR

ÁFRICA

AMÉRICA LATINA

AMÉRICA LATINA

Emancipação social e económica das 
mulheres de Kedougou
ESSERE Donna: Empoderamento, Saúde 
Sexual e Reprodutiva, Emancipação, 
Promoção dos direitos de saúde sexual e 
reprodutiva no Senegal
DEFI: Desenvolvimento do Emprego 
através de Formação e Colocação de 
Emprego
MIGRA: Migração, Emprego, Juventude, 
Resiliência, Auto-empreendedorismo
ECONOMIE MIGRANTI: oportunidades  
de emprego para as gerações mais jovens 
no Senegal

Zimbábue 
IPVC: projecto de desenvolvimento da 
cadeia avícola

Imprese transnazionali e principi guida:  
para	Mecanismos	Eficazes	de	Protecção	
dos Direitos Humanos na América Latina

Bolívia  
AYLLUS: Reforço das Comunidades 
Indígenas na Bolívia
Lotta all’insicurezza alimentare e sviluppo 
agricolo sostenibile. Estratégias no 
contexto das alterações climáticas nas 
regiões de Potosí e Cochabamba
PACHAMAMA: Protagonismo das 
mulheres	rurais	para	a	afirmação	da	
soberania alimentar na Bolívia

Brasil 
TERRA DE DIREITOS: Apoio, defesa e 
protecção dos direitos políticos e civis 
das comunidades do Quilombo del 
Recôncavo Baiano

Colômbia 
Liderança juvenil afro e indígena para o 
desenvolvimento territorial sustentável 
e a paz

Cuba 
VIA LACTEA: Reforço da cadeia leiteira 
em quatro províncias de Cuba

Ecuador
Reforço das cadeias de abastecimento de 
café no Equador
Consultoria para o desenvolvimento de 
estratégias para o acesso das mulheres 
jovens aos serviços sociais e às redes de 
protecção social".

Guatemala
Consultoria técnica de apoio ao 
Programa de Agricultura Familiar para 
o Fortalecimento da Economia Rural na 
Guatemala 

Uruguay
COOPERAZIONE CON EQUITÀ de 
economia social e solidária, estratégias 
e acções para a promoção dos direitos 
socioeconómicos e culturais das mulheres

 Osiwa

 Agência Italiana de Cooperação para  
 o Desenvolvimento

 Agenzia cooperazione    
 lussemburghese

 Agência Italiana de Cooperação para  
 o Desenvolvimento

 Ministério do Interior

 União Europeia

 União Europeia

 Agência Italiana de Cooperação para  
 o Desenvolvimento

 Presidência do Conselho

 Agência Italiana de Cooperação para  
 o Desenvolvimento

 União Europeia- Província de   
 Bolzano

 União Europeia

 Agência Italiana de Cooperação para  
 o Desenvolvimento

 Fundação Lavazza

 Onu Mujeres

 União Europeia

 União Europeia

Argentina, Brasil, Colômbia, Peru



PROJETOS PROJETOSÓRGÃO FINANCIADOR ÓRGÃO FINANCIADOR

BALCÃS

MEDITERRÂNEO E MÉDIO ORIENTE

Albânia
Aliança para o desenvolvimento e 
valorização da agricultura familiar na 
albânia do norte
WIN: Iniciativa das Mulheres: Iniciativa 
das Mulheres

Egipto
HOPE: empoderamento dos produtores de 
artesanato e agricultura
Centros para cuidados de saúde seguros 
para mulheres

Líbano, Egipto
WEE,CAN!: Empoderamento económico 
das mulheres: comunidades de 
acolhimento e refugiados sírios para criar 
novas oportunidades de subsistência

Líbano
SWaM Akkar: apoio à gestão sustentável 
dos resíduos

Palestina
Terra e Diritti: Caminhos da Economia 
Social e Solidária na Palestina
Mulheres e Democracia Espaços 
feministas, práticas transformadoras e 
participação política das mulheres e das 
mulheres	com	deficiência	na	Palestina
Reforçar o direito à saúde e ao diálogo na 
Palestina e em Israel
STARTING OVER: apoio a processos 
estruturados de resiliência para as 
pessoas de gaza expostas à violência na 
grande marcha de regresso

 Agência Italiana de Cooperação   
 para o Desenvolvimento / Província  
 de Bolzano

 União Europeia

 Fundo de Conversão da Dívida

 União Europeia

 Agência Italiana de Cooperação para  
 o Desenvolvimento

 União Europeia

 Agência Italiana de Cooperação para  
 o Desenvolvimento

 Agência Italiana de Cooperação para  
 o Desenvolvimento

 Região Toscana

 Agência Italiana de Cooperação para  
 o Desenvolvimento

Marrocos
MEDFILM FOR ALL ( Medfilm para todos) 

Tunísia
Redes de economia de comércio justo para 
o apoio ao desenvolvimento territorial 
inclusivo
RESTART:	Requalificação	ecológica	
e social dos territórios através do 
relançamento do empreendedorismo 
juvenil na Tunísia
FUTURE PROCHE: Desenvolvimento 
local e serviços descentralizados para 
o crescimento sustentável e cidadania 
activa na Tunísia
SEHATY: Sociedade civil activa para a 
melhoria da qualidade e acessibilidade 
dos serviços básicos de saúde na Tunísia
Mestrado em Estudos de Migração: 
Governação, Políticas e Culturas
INJAZ: Participação e cidadania activa 
nas províncias de Jendouba, Kasserine, 
Sidi Bouzid

Marrocos, Tunísia
IRES: inovação e redes de economia de 
comércio justo na Tunísia e em Marrocos
MED-VILLES: cidades inclusivas e 
sustentáveis para o diálogo euro-
mediterrânico
FEMMEDIA: os meios de comunicação 
mediterrânicos adoptam as perspectivas 
da mulher

Liban, Tunísia
CLIMA: Ação inovadora para o meio 
ambiente no Mediterrâneo

 União Europeia

 Região Emilia Romagna

 Agência Italiana de Cooperação para  
 o Desenvolvimento

 Agência Italiana de Cooperação para  
 o Desenvolvimento / Região Toscana

 União Europeia

 União Europeia

 Cooperação Austríaco-Suiça

 Região Emilia Romagna

 Região Emilia Romagna

 Região Emilia Romagna

 União Europeia



PROJETOS PROJETOSÓRGÃO FINANCIADOR ÓRGÃO FINANCIADOR

ANG Boas-vindas não-governamentais e 
acompanhamento generalizado

Apriti sesamo: línguas, línguas e 
narrativas multiculturais

BRIDGES: Construir Relações e Integração 
através do Desenvolvimento de Grupos 
Locais e do Reforço da Solidariedade

Camminare insieme in rete.  
Uma proposta educacional para 
combater o discurso do ódio

Change the Power - (em)power the 
change. Autoridades Locais para asSDGs 
e Justiça Climática 

Community C.R.E.W.: Criatividade, Relações, 
Empoderamento e Bem-Estar Comunitário

ConcertAzioni. Escola e sociedade em 
bairros sensíveis

Digital Transformation per lo Sviluppo 
sostenibile. Cursos de formação sobre o 
uso consciente das tecnologias digitais 
para a Educação para a Cidadania Global.

ÉCHANGES DE PRATIQUES: entre 
formateurs pour une société inclusiva 

E se diventi farfalla: combater a pobreza 
educativa investindo na criatividade das 
crianças, das famílias e das comunidades 
locais

Fatti di Cibo: Mostrar sobre o consumo 
crítico

Juventude, Paz e Cidadania Activa

ITÁLIA / EUROPA
Inclusive Zone. Promoção da inclusão 
socioprofissional	do	MSNA	na	área	
metropolitana de Florença

New Neighbours: mobilização dos 
meios de comunicação e dos actores 
da sociedade civil para promover uma 
maior compreensão intercultural entre 
os migrantes e as comunidades de 
acolhimento na Europa

Padova per Tutti: workshops, formação e 
concursos artísticos para a SMART CITY

Play for your rights! Estratégias inovadoras 
de educação dos meios de comunicação 
social contra o sexismo e a discriminação

PLAY YOUR ROLE:	Gamificação	Contra	o	
Discurso de Ódio

SAVOIR FAIRE

Secondi a nessuno: Caminhos para a 
activação de novos cidadãos

Silence Hate: Mudar as palavras muda o 
mundo

VOCI: Visões e Acções Interconectadas 
Contra a Intolerância e o Discurso de Ódio

V-START: Apoio à Vítima Através da 
Sensibilização e do Trabalho em Rede

WANNE: todos precisamos de um novo 
compromisso

WhomeN: Integração sócio-laboral 
activa das mulheres em risco de exclusão 
social através do reconhecimento 
de competências e da aprendizagem 
de	soft	skills	a	fim	de	oferecer	Novas	
oportunidades	profissionais	na	sociedade	
doméstica

 Fundação Cariplo 

 União Europeia / Fundo de Asilo,  
 Migração e Integração

 Fundação CARIPARO Padua

 União Europeia / Erasmus+ KA3

 União Europeia / Programa Direitos,  
 Igualdade e Cidadania

 Ministério do Interior  / Fundo de  
 Asilo, Migração e Integração

 Região Toscana

 União Europeia / Programa Direitos,  
 Igualdade e Cidadania

 Região Toscana

 União Europeia / Programa de   
 Justiça

 União Europeia / Fundo de Asilo,  
 Migração e Integração

 União Europeia / ERASMUS+ KA2 

 Região Toscana

 Ministério do Interior / Fundo de  
 Asilo, Migração e Integração

 União Europeia / Fundo de Asilo,  
 Migração e Integração

 Município de Firenze

 União Europeia / Educação e  
 Sensibilização para o Desenvolvimento 

 Município de Bolonha

 Empresa Social "Con i Bambini”

 Ministério dos Negócios Estrangeiros  
 / Agência Italiana de Cooperação  
 para o Desenvolvimento

 União Europeia / ERASMUS+ KA2 

 Empresa Social "Con i Bambini”

 Fundação CARIPARO Pádua  

 Ministério do Interior  / Serviço Civil  
 Universal
 



FUNDOS UTILIZADOS TOT €6.582.000
 POR AREA GEOGRAFICA
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ORIGEM E DESTINO D0S FUNDOS

USO DOS FUNDOS TOT 6.582.000FINANCIADORES TOT 7.597.000
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ÁFRICA DO SUL

REINO DE ESWATINI tel +268 24112376  |  eswatini@cospe.org 
tel / fax +268 23434524

Mbabane: Likwindla Street, Dalriach East 
Siteki: P.O. Box 850, Siteki, Plot 53 5th Avenue 

ANGOLA tel +244 936 160 752  |  angola@cospe.orgWaku-Kungo: Rua 14 de Abril

ZIMBÁBUE tel +263 786282566  |  zimbabwe@cospe.orgHarare: 14 Natal Road, Belgravia

Escritórios estrangeiros

ÁFRICA OCIDENTAL
CABO VERDE tel +238 3581331 / cell +238 9933646  | capoverde@cospe.orgSao Filipe: 8220, Ilha do Fogo

NIGER tel +227 80 33 14 49 / 93 99 36 72  |  niger@cospe.org
tel +227 91 49 92 67
tel +227 90 72 72 33

Niamey: Koira Kano, Rue KK37 porte 672, BP 12637 
Tahoua: Maboya Amaré
Diffa: Dubai

SENEGAL tel +221  33 827 6413 / 76 555 6430  |  senegal@cospe.org
tel +221 33 9913467 /76 555 6430
tel +221 33 995 0601

Dakar: Sicap Sacré Cœur II Villa n. 8613 E 
Ziguinchor: Boucotte Korentas 
Sédhiou: Santassou 

BRASIL Rio de Janeiro: Rua Alice, 00298, Laranjeiras tel +21 987416747  |  brasile@cospe.org

AMÉRICA DO SUL

COLÔMBIA

EQUADOR

Bogotà: Dg. 42a #19 - 17 Oficina 201

Quito: 12 de Octubre n. 25-18 y La Coruña 

BOLÍVIA La Paz: Calle Luis Crespo n. 2677, piso 1,
entre Vincenti y Mendéz Arcos, Sopocachi tel +591 2 2412798  |  bolivia@cospe.org

tel +57 3007050603  |  colombia@cospe.org

tel +593 22 220618  |  adm.ecuador@cospe.org



AMÉRICA CENTRAL E CARIBE
CUBA tel +53 7204 7198  |  cuba@cospe.org

MAGREBE
MARROCCOS Tangeri: Lotissement banque populaire n. 310 1er ETG

TUNISIA tel: +216 71845613 | tunisia@cospe.orgTunisi: 22, rue Mohamed Salaheddine, Mutuelle Ville 

tel +212 539386150  |  marocco@cospe.org

La Habana

EUROPA DO SUDESTE
ALBÂNIA Scutari: Rr. Ndoc Çoba, ish-Kinemaja e Vjeter, Kati III tel +355 688702684  |  albania@cospe.org

MÉDIO ORIENTE

LIBAN Beirut: Sciaibain St. Ibn Slelati, Furn El Chebbak

EGIPTO Il Cairo: 2 Taha Hussein Street, 7th Floor, Apt. n. 5, Zamalek tel / fax +202 27352357  |  secretary@cospe-egypt.org

PALESTINA Gerusalemme: Mafrak al Dahey Street, Beit Hanina tel / fax: +972 (0) 26561217  |  palestina@cospe.org



COMO NOS APOIAR:

FAÇA UMA DOAÇÃO COM
DEPÓSITO BANCÁRIO: IBAN IT37 S050 1802 8000 0001 0078 764 
CARTÃO DE CRÉDITO:no nosso site www.cospe.org

SEDE NACIONAL
via Slataper, 10  50134 - Florença
T +39 055 473556  F +39 055 472806  |  info@cospe.org TOGETHER FOR CHANGE


