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Projecto Tutor à Distância - PTàD 
 

Ser Tutor – Informações Gerais 
 

1. Introdução 
 

O Projecto Tutor à Distância (PTàD) visa mobilizar cidadãos portugueses e outros para se 

tornarem Tutores de uma criança ou jovem (dos 2 aos 18 anos) – preferencialmente um órfão 

– pelo período mínimo de um ano, comprometendo-se a financiar mensalmente as despesas de 

sobrevivência, que incluem despesas de alimentação, vestuário, saúde e educação (modo 

total). 

 

As intervenções do PTàD seguem alguns princípios fundamentais: 

 
a) No que se refere à criança: 

 

- Prioritariamente, satisfazer as necessidades básicas de alimentação, saúde, 

educação e vestuário; 

- Garantir uma formação académica e profissional o mais completa possível; 

- Garantir um correcto acompanhamento, de forma a integrá-la social, cultural e 

moralmente, contribuindo assim para a sua futura auto-suficiência; 

- Apoiar a realização de projectos que visam melhorar as condições de vida da 

criança, sua família e comunidade envolvente (construção de latrinas, poços de 

água, painéis solares, melhoramentos em habitações, etc…) 

 

Resumindo: garantir o seu completo desenvolvimento como indivíduo activo na 

sociedade do seu país. 

 

b) No que se refere ao Tutor: 
 
- Assumir uma responsabilidade moral para com a criança, para além do 

contributo mensal; 

- Consciencializar-se das diferenças e dificuldades culturais e sociais e contribuir 

de uma forma mais activa para as minimizar. 

- As intervenções do PTàD podem ser desenvolvidas através de diferentes 

modalidades e as crianças podem ser ajudadas em diferentes situações e 

preferencialmente, por ordem: 

o Orfanatos; 

o Famílias; 

o Instituições escolares; 

o Reforço escolar ou centros diurnos; 

 
2. Processo de Inscrição como Tutor 

 
Habitualmente a inscrição como tutor faz-se através de um formulário contido nosso site 

(www.ataca.org), que neste momento está em manutenção, pelo que nos deverá enviar os 

dados solicitados na parte final deste documento para o endereço ptad@ataca.org. 
 

Os passos seguintes são: 

 

- A ataca acusará a recepção dos seus dados de inscrição como tutor através de 

um e-mail, num prazo estimado de 1 semana, indicando quando serão 

realizadas as próximas atribuições. 
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- Posteriormente o tutor será colocado na lista de atribuições, e a ataca enviará 

um e-mail de atribuição com as primeiras informações sobre a criança, o 

Manual do Projecto de Tutor à Distância, assim como todas as informações em 

como transferir os seus apoios. 

 

- O Tutor deverá efectuar a transferência/pagamento do primeiro apoio num 

prazo de máximo de 3 meses contados a partir da data de recepção do e-mail 

de atribuição. Caso contrário, findo esse período será automaticamente 

excluído do projecto. 

 

- Após confirmada a recepção da primeira contribuição ao PTàD, e num prazo tão 

curto quanto possível, a ataca enviará um e-mail ao tutor com as credenciais 

da acesso à sua Zona Tutor, onde poderá consultar toda a informação sobre a 

sua criança. A Zona Tutor está disponível através do site da ataca em 

www.ataca.org/filemanage.  

 

- No final de cada ano civil, a ataca enviará, por correio postal, ao tutor o recibo 

correspondente ao valor total dos apoios monetários prestados ao PTàD durante 

o correspondente ano, assim como as informações da criança em suporte físico 

(cartas, desenhos, etc..) anteriormente disponibilizadas na Zona Tutor. 

 

3. Modalidades de Tutor 
 

MODALIDADE APOIO MENSAL DESTINO DO APOIO 

Tutor Total 20 Euros 
Todas as despesas de alimentação, saúde, educação e 
vestuário estarão cobertas. 

Tutor Educação 10 Euros 
Todas as despesas de educação (matrícula, cadernos, 
lápis, canetas, etc.) serão asseguradas. 

Tutor Amigo 5 Euros 

Apoio simbólico, garantindo o sustento de uma criança 
que poderá já ser apoiada por outros tutores. Poderá fazê-
-lo só ou convidar um grupo de amigos para se juntarem a 
si. 

 
4. Informações Necessárias para Inscrição como Tutor 
 

Conforme referido no Ponto 2 deve enviar-nos os seguintes dados para ptad@ataca.org: 

- Nome Completo:  

- Morada:  

- Código Postal:  

- Idade: 

- E-mail: 

- Telefone:  

- Telemóvel:  

- Período de contacto preferencial:   

- Profissão:  

- Tipo de Tutor (amigo/educação/total):  

- Preferência de Projecto (Quelimane/Ocua/Indiferente):  

- Pagamento (mensal/semestral/anual):  

- Forma de pagamento (cheque/numerário/transferência bancária): 

 

5. Mais Informações 
 

Para mais informações ou esclarecimento de qualquer questão não hesite em contactar-nos 
através de: 

- E-mail:  ptad@ataca.org 
- Tel:       91 715 07 28 
- Morada: Rua de Faria Guimarães, 842, 4200 - 209 Porto 

http://www.ataca.org/filemanage
ptad@ataca.org
mailto:ptad@ataca.org

