FORMULÁRIO DE ENCOMENDA DE PUBLICAÇÕES INTERNACIONAIS
Para encomendar exemplares impressos de qualquer uma das nossas publicações, por favor,
preencha o formulário de encomenda abaixo e envie-o para International Publications, Tearfund,
100 Church Road, Teddington, TW11 8QE, Reino Unido.
■

Todos os preços incluem a embalagem e o frete para qualquer parte do mundo. Os pagamentos
podem ser feitos em cheque (em nome da Tearfund).

■

Há descontos para compras em grandes quantidades e talvez para os profissionais da área
da saúde e/ou desenvolvimento que não puderem pagar o preço normal (por favor, envie um
e-mail para publications@tearfund.org). Para as organizações que não puderem pagar, talvez
seja possível fornecer um exemplar gratuito.

■

Alternativamente, visite www.tearfund.org/publications para comprar cópias on-line. Se não
puder encontrar o que deseja, por favor, envie um e-mail para publications@tearfund.org.

PUBLICAÇÃO

IDIOMA (Por favor, verifique o
catálogo para ver se o idioma desejado
está disponível)

GRÁTIS

TODAS AS NOSSAS
PUBLICAÇÕES PODEM
SER BAIXADAS
GRATUITAMENTE EM
www.tearfund.org/tilz

Assine a revista Passo a Passo no
verso deste formulário

PREÇO TOTAL
QUANTIDADE PREÇO
POR
EXEMPLAR

ROOTS
ROOTS 1 e 2 Kit de ferramentas de Advocacy

£20

ROOTS 3 Avaliando a capacidade da sua organização

£12

ROOTS 4 Construindo a paz dentro das nossas comunidades

£12

ROOTS 5 Gestão do ciclo de projetos

£12

ROOTS 6 Captação de recursos

£12

ROOTS 7 Participação infantil

£12

ROOTS 9 Reduzindo o risco de desastres em nossas comunidades

£12

ROOTS 10 Governabilidade organizacional

£12

ROOTS 11 Parceria com a igreja local

£12

ROOTS 12 Gestão de recursos humanos

£12

ROOTS 13 Sustentabilidade ambiental

£12

CD-Rom ROOTS v3.0

£5

PASSO A PASSO
Índice da PASSO A PASSO (CD-Rom)

£5

Índice da PASSO A PASSO (Memória USB)

£5

PILARES
Manual de habilidades de facilitação

£7

Guia PILARES Mobilização da igreja

£7

Guia PILARES Alimentação saudável

£7

Guia PILARES Mobilização da comunidade

£7

Guia PILARES Preparando-se para desastres

£7

Guia PILARES Agroforestry

£7

Guia PILARES Crédito e empréstimos para pequenas empresas

£7

Guia PILARES Melhoria da segurança alimentar

£7

Guia PILARES Desenvolvendo as capacidades de grupos locais

£7

Guia PILARES Incentivando a boa higiene e o saneamento

£7

Guia PILARES Buscando justiça para todos

£7

Manual PILARES

£7

CD-Rom PILARES v5.0

£5

DVD de Treinamento PILARES

£5

UMOJA
Manual de Facilitação Umoja

£14

Manual de Coordenação Umoja

£14

CIAL Manual de Facilitação e de Coordenação Umoja
PROMOÇÃO ESPE

£20
£5

Umoja: HIV/VIH e a sua comunidade
CEDRA
CEDRA

£12

Avaliação ambiental

£10

POR QUE DEFENDER E PROMOVER DIREITOS?
Why advocate on climate change?

£3

Why advocate for disaster risk reduction?

£3

Por que defender e promover direitos na área de governança e
corrupção?

£3

Por que defender e promover direitos na área do HIV (VIH)?

£3

Por que defender e promover direitos em questões de água,
saneamento e higiene?

£3

OUTROS TÍTULOS
Os desastres e a igreja local

£12

Hand in hand

£6

Guie os nossos passos

£3

TOTAL GERAL

ASSINE A PASSO A PASSO

NOME:

Se desejar receber a revista Passo a Passo três vezes por
ano, por favor, preencha os dados aqui e envie para a
Tearfund, no endereço abaixo. Alternativamente, envie as
informações por e-mail para publications@tearfund.org.

ORGANIZAÇÃO (se pertinente):

ENDEREÇO:
Por favor, marque:

Como você gostaria de receber a Passo a Passo?
Pelo correio

Por e-mail

Pelo correio e por e-mail
PAÍS:

Em que idioma você gostaria de receber a Passo
a Passo?
Inglês

Francês

Espanhol

Hindi

ENDEREÇO DE E-MAIL:

Português

International Publications, Tearfund,
100 Church Road, Teddington, TW11 8QE, Reino Unido
T +44 (0)208 977 9144 E publications@tearfund.org
www.tearfund.org/tilz

TELEFONE:

Instituição beneficente registrada sob o Nº 265464 (Inglaterra e País de Gales)
Instituição beneficente registrada sob o Nº SC037624 (Escócia)

