
Guia do Apoio
à Distância 





1

1 - Introdução
O Apoio à Distância representa, sem dúvida alguma, uma das actividades principais das    
Associações que constituem o International Network FMA e muitas outras realidades 
que apoiam o trabalho das FMA no mundo em favor de milhares de crianças, mas 
representa também uma forte e directa participação e solidariedade de tantas pessoas 
e famílias no trabalho que se realiza, dizendo não à cultura da indiferença e do descarte 
para afirmar a cultura do encontro, construindo a civilização do amor. Na sociedade 
em que vivemos, cada vez mais laica e burocratizada, temos todos de aprender que:
“O bem tem de ser bem feito”. Em nenhum caso se pode justificar com a “boa vontade”, 
um trabalho meramente superficial. Tudo se deve realizar com transparência, coerência 
e justificação. É necessário gerir e documentar as doações com precisão, para que se 
cumpra o propósito do Apoiante. 

Entre as Associações que formam o International Network FMA, há mais de 10 mil 
Crianças Apoiadas e cerca de 8 mil Apoiantes, daí a necessidade prioritária de traçar 
orientações comuns no Guia do Apoio à Distância com indicações para a promoção e 
gestão dos mesmos, embora cada Associação mantenha a sua plena autonomia. 
Apela-se às FMA e pessoal que gere os projectos do Apoio à Distância a que sigam estas 
orientações na sua relação com as várias associações, não só com aquelas que fazem 
parte  do International Network FMA,  para assegurar uma linha de trabalho comum, 
uma gestão coerente e evitar possíveis problemas.

2 - O que é o Apoio à Distância     
“A fraternidade”, diz o  Papa Francisco, “gera paz social porque cria equilíbrio entre 
liberdade e justiça, entre responsabilidade pessoal e solidariedade, entre o bem 
individual e o bem comum”. Parafraseando estas palavras, poderemos afirmar que o 
Apoio à Distância “gera paz social porque cria equilíbrio entre liberdade e justiça, entre 
responsabilidade pessoal e solidariedade, entre o bem individual e o bem comum”. 

O Apoio à Distância é, na verdade, um meio eficaz para promover o direito dos menores 
à educação, abrangendo: estudo, alimentação, saúde, jogo, casa e família. Gera-se paz 
social, criando pontes de Solidariedade entre Apoiantes, a Comunidade e as Crianças 
apoiadas. A responsabilidade pessoal de se interessar pelos outros e de assumir  as suas 
dificuldades, estimula os indivíduos a redescobrir valores, como o da solidariedade, e a 
desejar actuar para ajudar o próximo.
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3 - Objectivos do Apoio à Distância
Empowerment para as Crianças 
Construir pontes de solidariedade e intercâmbios culturais entre Apoiantes, Crianças 
e Comunidades nas Missões
Defender e promover o direito da Criança à educação, alimentação e saúde
Apoiar as Casas Salesianas nas suas actividades em favor das Crianças

4 - Porquê uma boa gestão no Apoio à Distância 
Uma correcta administração do Apoio à Distância não só garante às Missões as 
entradas regulares a utilizar  em favor das Crianças apoiadas, como também aumenta 
a sensibilidade e a atenção ao País e ao contexto onde vive a Criança. Além disso, uma 
boa administração ajuda a obviar perdas de tempo e de dinheiro por parte de todos, 
sobretudo, oferece uma imagem transparente e real do trabalho realizado, da condição 
da Criança e da administração do dinheiro recebido.

5 - Perigos de uma gestão superficial no Apoio
     à Distância 
Uma administração imprecisa, inconstante, fragmentada ou descuidada no Apoio à 
Distância é frequentemente causa de perda das doações. De facto, os Apoiantes que 
não recebem informação constante e correcta das Crianças, não estão motivados 
a comprometer-se a manter a oferta do seu Apoio. Qualquer imprecisão ou erros 
também podem prejudicar o trabalho e a imagem, não só da Associação que o dirige, 
mas também  do Instituto inteiro e das FMA que estão expostas directamente, pois 
perderia a credibilidade do trabalho realizado em favor das Crianças. Todos somos 
muito conscientes de quantas críticas se fazem actualmente, mesmo tratando-se de 
uma pequena notícia negativa, comparada com o bem que se faz diariamente em favor 
das Crianças.

6 - Diferentes Funções e responsabilidades
     na gestão no Apoio à Distância 
6.1 Associação Responsável no Apoio à Distância:

É ponte entre a Missão e o Apoiante
Gere todo o ciclo no Apoio à Distância
Gere relação e comunicação com Apoiantes 
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Verifica se o Apoiante recebe, ao menos uma vez por ano, informações e fotografias 
actualizadas da Criança
Verifica se o conteúdo das cartas é coerente com o que se escreveu nos anos 
anteriores e que não se utilizem expressões demasiado “fortes” que desrespeitem  
a dignidade da Criança
Observa se as fotografias são realmente  da Criança
Contacta os Apoiantes quando já não se pode contactar a Criança 
Procura sensibilizar os Apoiantes sobre a realidade do país em que vivem as Crianças 
Envia com regularidade à Inspectoria as Listas actualizadas dos Apoiantes, das 
Crianças apoiadas e das doações enviadas.
Transmite, periodicamente, de acordo com os prazos acordados com a Inspectoria, 
as doações recebidas
Encarrega-se de todos os assuntos administrativos e fiscais relacionados com o 
Apoio à Distância
É responsável por procurar novos Apoiantes

6.2 Inspectora e Ecónoma inspectorial:

Aprovam o início de cada nova actividade de Apoio à Distância e determinam quem 
será a Responsável do Apoio à Distância a nível inspectorial
Verificam e asseguram que cada Criança receba o Apoio apenas por uma Entidade
Comunicam à Associação Responsável os dados da Conta Corrente, em nome da 
Casa onde abonar as Contribuições do Apoio e/ou  eventual fecho, alteração ou 
nova modificação.
Quando recebam as doações, devem colocá-las à disposição da Responsável do 
Apoio à Distância da Inspectoria e enviar um Recibo à Associação Responsável
Asseguram a Formação relativa ao trabalho que vai desempenhar a Responsável do 
Apoio à Distância
Comunicam, atempadamente, à Associação Responsável, a mudança da Responsável 
do Apoio à Distância e as referências da nova Responsável. 
Asseguram uma transição adequada entre as Responsáveis do Apoio à Distância.
Avisam a Associação Responsável sobre o encerramento de uma Casa onde exista 
o Apoio à Distância. 
Verificam se as doações recebidas se utilizam especificamente para as actividades 
propostas para o Apoio à Distância.
Enviam à Associação Responsável um Recibo das doações recebidas e um breve 
balanço  anual que especifique como se utilizou o dinheiro.

6.3 Responsável local no Apoio à Distância:

Verifica a Lista das Crianças que recebe da Associação Responsável e indica, 
simultaneamente, à Associação  as que faltam.
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Verifica, por parte da Inspectora, que cada Criança está a ser apoiada por uma só 
entidade
Comunica, atempadamente, à Associação Responsável de referência os problemas 
ou anomalias no Apoio à Criança
Indica à Associação Responsável os casos das Crianças mais carenciadas e apresenta 
as novas propostas
Envia, ao menos uma vez por ano:  

• Uma fotografia recente da Criança
• Uma carta de agradecimento, escrita pela Criança
• Uma carta de agradecimento em que constem informações actualizadas sobre 
a Criança, destacando e explicando a importância da presença e do trabalho das 
Irmãs no lugar, e tudo quanto realizam em benefício das Crianças
• Um  desenho feito pela Criança que apresente as suas habilidades 

7 - A aceitação de Crianças no Apoio à Distância 
As propostas de escolha das Crianças indicar-se-ão à Associação Responsável pela 
Responsável local  que, melhor que ninguém, pode avaliar as  situações de maior 
carência.  São de evitar, se possível, Crianças de passagem que não se podem seguir no 
tempo e as de parentesco alargado: ligadas a parentes ou conhecidos, porque quando 
mude a Responsável,   as Crianças deveriam continuar a ser apoiadas e reconhecidas. 
Simultaneamente, a Responsável local assegura-se de que esta Criança não recebe apoio 
de nunhum Apoiante de outro País. 

8 - Duração no Apoio à Distância     
Não existe um tempo específico. É vontade comum seguir a Criança durante todo o 
tempo que seja necessário, ao menos até ao fim dos estudos, porém, nos casos em 
que correspondem positivamente, pode-se continuar até à universidade. Nem sempre 
um Apoiante pode seguir a mesma Criança durante muitos anos, porém, a Associação 
Responsável, caso o Apoiante suspenda o seu Apoio ou não o possa cobrir na totalidade, 
compromete-se a encontrar um novo Apoiante para a Criança. Isto, desde que o apoio 
não tenha sido suspenso devido à falta  de informação actualizada.

9 - Idade máxima da Criança para início e fim
     no Apoio à Distância 
O Apoio à Distância pode iniciar desde o nascimento da Criança até à idade máxima dos 
10/12 anos. Depois desta idade, há outras formas de  acompanhamento, tais como Bolsas 
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de estudo.   O Apoio à Distância não é uma anuidade nem pensão, excepto situações 
específicas e pessoais, continuidade dos estudos ou a maior idade.

10 - Continuidade operativa no Apoio à Distância   
Não se trata de uma simples ajuda, mas sim um acompanhamento educativo-formativo 
para a Criança. Por isso, a continuidade deste trabalho é fundamental para assegurar o 
crescimento da Criança. O acompanhamento pela Responsável local do Apoio à Distância 
deve ser contínuo e constante no tempo e na qualidade, inclusive nas substituições da 
Responsável local. 

11 - Substituições no Apoio à Distância 
A continuidade  do Apoio à Distância pode interromper-se apenas quando as Crianças 
já não estão contactáveis, terminaram seus estudos ou alcançaram a idade máxima. A 
Responsável local do Apoio à Distância, neste caso, tem de comunicar rapidamente à 
Associação Responsável que terá de entrar em comunicação com o Apoiante e propor-
lhe uma nova Criança para apoiar.  

12- Gestão administrativa no Apoio à Distância:
12.1 Recolha de Fundos

Cada Associação é responsável pela recolha de Fundos destinados ao Apoio à Distância 
e com regularidade – duas ou três vezes por ano,  salvo excepções acordades – enviados 
para a Conta bancária acordada. A recolha de Fundos pode fazer-se directamente por 
um só  Apoiante, ou com  formas mistas ou de grupos, de acordo com a livre iniciativa 
de cada Associação. 

12.2 Quota de Apoio

Cada Associação estabelece a quota mensal/anual para solicitar o Apoio à Distância de 
uma Criança por ano. A quota oscila, geralmente, entre os 190 e 320 euros por ano. 
Este contributo pode conseguir-se também com dois  ou mais Apoiantes devidamente 
informadas.
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12.3 Transferência de Fundos

Segundo a legislação vigente, o dinheiro recebido para o Apoio à Distância deve ser 
enviado por transferências bancárias ou através de outros meios acessíveis. A cada 
transferência enviar-se-á um email à Ecónoma e à Responsável local do Apoio à Distância, 
anexando uma lista analítica em que se especifique:

Nome do Apoiante/benfeitor e o seu endereço 
Descrição (dados da Criança e eventuais observações)
Montante bruto pago  (dados do Depósito bancário)
Percentagem  retida para os gastos administrativas
Valor líquido a enviar para a Missão
Destinatário do montante (Irmã Responsável local do Apoio à Distância) e o país
A Inspectoria competente

As transferências realizam-se exclusivamente sobre a Conta Bancária  comunicada pela 
Ecónoma inspectorial que é responsável de comunicar sem demora qualquer mudança 
na Conta ou o Fecho da mesma. Em casos excepcionais, tais como: guerras, catástrofes 
ou emergências... os Fundos podem ser transferidos através de canais do Economato  
Geral de Roma.

13 - Destino dos Fundos
Os Fundos do APOIO À DISTÂNCIA utilizam-se exclusivamente para:Pago de la matricula

Pagamento da matrícula/mensalidade escolar
Compra de uniforme, livros e material didáctico
Compra de Alimentação
Vestuário
Medicamentos (se necessário)                    
Outras indicações acordadas no motivo do Apoio à Distância

Em nenhum caso, os Fundos do Apoio à Distância podem utilizar-se para iniciativas ou 
necessidades, mesmo urgentes, da casa ou da Inspectoria, ou com fins não definidos no 
acordo do Apoio à Distância.

14 - Contas Bancárias
As contribuições do Apoio à Distância só podem ser enviadas  por Transferência 
bancária ou outros meios bancários. 
A Conta bancária, em nenhum caso  se deve enviar em nome de uma pessoa física.
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Para enviar o dinheiro à Inspectoria, é importante indicar, além do beneficiário/
Apoiado e o Banco, também nº da Conta bancária, o IBAN, o código SWIFT o BIC 
(Bank Identifier Code).
Todos os dados bancários e as suas variações devem ser notificadas rapidamente e 
recebidas somente  pela Inspectora ou pela Ecónoma. 
O pedido de mudança de dados bancários recebido pelas Ressponsáveis do Apoio à 
Distância deve ser confirmado pela Ecónoma. Sem esta confirmação as contribuições 
não serão transferidas.
As contribuições não serão transferidas, inclusive no caso em que  as comunicações 
e os materiais relativos às Crianças no último ano, não estejam regulares. 

15 - Gastos  de gestão 
Para os gastos  de gestão do Apoio à Distância as Associações Responsáveis rpodem 
reter no máximo 10% das contribuições recebidas, cobrindo parcialmente os gastos de 
gestão.

16 - Balanço do dinheiro recebido   
Uma vez por ano é boa prática que a Ecónoma inspectorial ou a Responsável inspectorial 
local   envie um balanço   de como se utilizaram  as doações recebidas para o Apoio à 
Distância. 

17 - Relação com Apoiantes:   
17.1 Quem mantém as relações?

Os contactos directos  com os Apoiantes são feitos pela Associação Responsável. 
Apenas nalguns casos, acordados previamente pela Responsável inspectorial local com 
a Associação Responsável, a Responsável local do Apoio à Distância pode escrever 
directamente aos Apoiantes. Também neste caso, é sempre necessário enviar uma  
cópia das comunicações  à Associação Responsável, de forma a que possa ser registada 
no seu Arquivo. 
 
17.2 Material necessário   

O apoiante deve receber ao menos uma vez por ano: 
Uma fotografia actualizada da Criança
Uma carta de agradecimento escrita pela Criança
Uma carta de agradecimento com informações actualizadas sobre a Criança. Nessa 
carta também se deveria explicar a importância  da presença e do trabalho das Irmãs 
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no lugar e a acção global realizada em favor de todas as Crianças 
Um desenho que mostre as habilidades da Criança

Seria bonito, se possível, enviar aos Apoiantes um pequeno video das Crianças e da 
Missão

18 - A Comunicação no Apoio à Distância      
A comunicação constitui um instrumento importante no Apoio à Distância, não apenas 
nas relações entre a Associação Responsável e a Missão, mas sobretudo para informar, 
educar e sensibilizar acerca do trabalho, da realidade dos Países e das Crianças. Por isso, 
as comunicação entre as Associações Responsáveis e a Responsável inspectorial local do 
Apoio à Distância realizar-se-á por email, correio, skype, facebook  ou entrega directa. 
As Associações Responsáveis comprometem-se também em acções de promoção do 
Apoio à Distância nos meios de comunicação. Cada Responsável local combina com a 
Associação Responsável a modalidade preferida para a comunicação directa.

19 - Formação para  Responsáveis Inspectoriais
      locais no Apoio à Distância
É importante que a Responsável local do Apoio à Distância tenha uma formação correcta 
e completa sobre o trabalho que vai desempenhar e sobre as pessoas de contacto das 
Associações Responsáveis. 
Todas as Associações Responsáveis comprometem-se em formar as Responsáveis 
inspectoriais locais do Apoio à Distancia. Antes de qualquer substituição, a Responsável 
local do Apoio à distância que sai, deve ensinar a nova Responsável local do Apoio à 
Distância,  dando-lhe toda a informação e transmitindo-lhe os seus conhecimentos 
sobre quem são as Crianças apoiadas, a modalidade, documentos que deve enviar aos 
Apoiantes e de que modo deve gerir  o seu trabalho.
Tudo isto é fundamental para assegurar a continuidade do Apoio à Distância. A falta 
de informação e das notícias das Crianças Apoiadas é a primeira causa de abandono de 
doações.

20 - Aspectos éticos na gestão no Apoio à Distância
É fundamental uma  gestão adequada no Apoio à Distância para transmitir a todos  o 
amor  e os princípios que estão por detrás da obra das Irmãs Salesianas em qualquer 
parte do mundo. 
Uma gestão transparente dos Fundos recebidos  oferece a imagem de uma Igreja 
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que ajuda os mais carenciados e a confiança no trabalho das Irmãs Missionárias. 
Temos a obrigação moral e ética de respeitar o que se acordou no início do itinerário 
de coordenação de Apoio à Distância. Além do mais, tudo isto serve para confirmar e 
assegurar  que os Apoiantes sentem satisfação por poderem colaborar para uma grande 
acção de solidariedade. Por último, temos de realçar que a maioria dos Apoiantes são 
pessoas que não têm  grandes possibilidades económicas, mas decidem apoiar  uma 
Criança porque acreditam no valor do Apoio à Distância. Os Apoiantes afeiçoam-se 
sinceramente às Crianças a quem apoiam e, por isto, precisam de saber que a sua ajuda 
contribui concretamente para o crescimento da Criança. 

21 - “Pacto”inicial do Apoio à Distância entre Associação 
      Responsável e Apoiantes
No momento em que uma pessoa expressa o desejo de apoiar uma Criança, o Apoiante 
compromete-se a ajudá-la ao menos uma vez por ano e a Associação Responsável 
garante-lhe, notícias sobre o desenvolvimento da Criança ao menos uma vez por ano.  
No momento em que se inicia o Apoio à Distância, o Apoiante recebe uma Fotografia 
da Criança, informações sobre ela e sua família e uma descrição do projecto em que a 
Criança está inserida.

22 - “Pacto”inicial no Apoio à Distância entre Associação 
      Responsável e Inspectoria
O início de uma actividade de Apoio à Distância em qualquer missão/casa deve estar 
autorizado pela Inspectora que transmitirá o pedido ou a aprovação, à Associação 
Responsável.  O início da actividade do Apoio à Distância confirmar-se-á com um acordo 
entre a Associação Responsável e a Inspectora  que se comprometerão em respeitar as 
orientações contidas no presente  Guia do Apoio à Distância e eventual Acordo adicional 
entre as partes.

23 - Apoio à Distância é educação, não é assistencialismo
O Apoio à Distância não é assistencialismo, mas um instrumento educativo. Trata-se de 
uma acção que vai desde a educação das Crianças, dando-lhes a possibilidade de estudar 
e de construir um futuro melhor, até à educação dos Apoiantes que adquirem uma 
maior consciência e sensibilidade  e deparam com realidades de Países frequentemente 
esquecidos. É uma educação enriquecida por valores, tais como: a solidariedade, 
fraternidade e educação, reconhecimento da dignidade e dos direitos de todas as 
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pessoas, base indispensável para construir a paz. O Apoio à Distância é um processo que 
educa à fraternidade intercultural e à solidariedade entre todos, tanto aos Apoiantes, 
como à própria comunidade FMA e à Criança. Deverá ser tanta a motivação, que todas 
estas Crianças cresçam com a certeza de que são aceites, amadas e ajudadas a crescer, 
para que também elas sejam solidárias com outras Crianças. 

24 - Conclusões
O presente GUIA DO APOIO Á DISTÂNCIA não é um Regulamento vinculante, mas 
um instrumento partilhado, fruto da experiência amadurecida durante muitos anos 
de trabalho, que tem por objecto melhorar e qualificar a nossa tarefa educativa para 
reforçar a colaboração, melhorar a participação e o “fundraising”, assegurando a sua 
eficácia e efectividade. 
Todas as Associações do International Network FMA partilham e comprometem-se a 
respeitar, actuar, difundir e utilizar estas orientações apresentadas no GUIA DO APOIO 
À DISTÂNCIA, embora conservando a sua autonomia.
Convidam-se todas as associações, grupos e colaboradores a tomar conhecimento das 
orientações, contidas no presente GUIA para conseguir um trabalho em comum,  mais 
eficaz e coordenado.

Roma, 21 de Setembro de 2016
Texto original aprovado em língua italiana



Anexos
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Todas as fotografias devem apresentar uma imagem natural e positiva, 
respeitando a dignidade da Criança, sem  poses forçadas ou que demonstrem 
formas de sofrimento, desconforto ou mal-estar. 

Exemplo de Ficha da Criança1

Anexo 1

Sobrenome:____________________________________________________________________

Nome:________________________________________________________________________

Lugar e data de nascimento:_______________________________________________________

Masculino: 

Femenino:

Pai:    vivo:       falecido:                                          ausente /outros:__________________________

Mãe:   viva:       falecido:                                          ausente /outros:__________________________

A criança frequenta a  escola: (tipo)__________________________________________________

Nº de irmãos e irmãs:_____________________________________________________________

Nome da  Irmã encarregada na Missão:_______________________________________________

Notas sobre a situação da família em geral ou da criança em particular:______________________

______________________________________________________________________________
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Carta da criança para o apoiante 
 Nesta carta, a Criança deve  contar alguma coisa de si própria e agradecer ao Apoiante 
a ajuda recebida. O esquema a seguir deveria ser:

Caro amigo, (nome do Apoiante)
Descrição da situação escolar (escola, matéria preferida)
Referência à sua família (como estão os pais, se nasceu algum irmãozito, etc)
Agradecimento ao Apoiante (especificar o que conseguiu fazer graças ao seu 
apoio. (Por exemplo, comprar os livros para a escola ou vestuário)

Carta da irmã  para o apoiante 
En esta carta la hermana responsable del apadrinamiento debería describir lo que las 
Hermanas Salesianas realizan en la Misión desde la que se está ayudando al niño y 
agradecer a los padrinos su aportación. O esquema a seguir deveria ser: 

Caros Apoiantes,
Breve descrição da situação do País onde está a Missão 
Descrição das actividades promovidas em favor da população e em particular, 
das Crianças
Breve descrição da situação das Crianças e explicação da importância, para estas 
Crianças, serem ajudadas  através do Apoio à Distância
Agradecimento pelo apoio recebido

Carta quando a criança deixa a missão
Esta carta deve ser escrita quando a Criança já não está no Centro (transferida, acabou 
estudos, casou, etc).  O esquema a seguir deveria ser: 

Caro (nome do Apoiante)
Explicação do motivo pelo qual já não se pode ajudar a Criança
Descrição do que se realizou ao longo dos anos por esta Criança e de como a 
ajuda recebida mudou a vida da mesma 
Agradecimento pelo muito que se realizou e proposta de ajuda para uma nova 
Criança
Novo agradecimento pela solidariedade  e generosidade demonstradas ao longo 
dos anos

Tudo isto é necessário para fazer compreender aos Apoiantes quanto a 
sua ajuda é realmente importante para o crescimento das Crianças

Elementos esenciales de las cartas2
Anexo 2
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Quem somos
El International Network FMA é uma Rede, sem fi ns lucrativos, promovida 
pelo Instituto Internacional Filhas de Maria Auxiliadora e constituída pelas seguintes 
Associações Fundadoras:

- Fundación Madreselva 

- Fondazione Volontariato Giovani Solidarietà – FVGS

- Missionsprokur Don Bosco Schwestern

- Missione Giovani FMA ONLUS  

- Vides Internazionale

- Vides Italia 

- Vides Espaňa

- VidesSur

A International Network FMA – nasce da vontade conjunta das associações 
fundadoras de reforçar e consolidar a sua colaboração com a fi nalidade de aumentar a 
capacidade operativa para a concretização dos objectivos comuns  de: solidariedade, 
cooperação e fundraising.

Missão
A Network fundamenta a própria razão de ser na vontade comum de reforçar a 
colaboração e a cooperação recíproca para desenvolver actividades e serviços em favor 
das múltiplas iniciativas promovidas pelo Instituto, pelas Províncias e pelas casas das 
Filhas de Maria Auxiliadora (FMA) no mundo, segundo o carisma salesiano comum.
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Presença no mundo

A Network é um instrumento de trabalho ao serviço dos seus membros. Propõe-se 
desenvolver actividades de:

Concertação e planifi cação de actividades culturais, formativas, educativas e de 
desenvolvimento entre os organismos entre estes e o Instituto FMA  
Coordenação das actividades entre os seus membros e partes operativas, acordadas 
e programadas juntos
Desenvolvimento e consolidação da presença e da comunicação a nível de 
Instituições e de opinião pública
Fortalecimento das relações dos seus membros com as autoridades institucionais, 
nacionais  e internacionais
Promoción y desarrollo de las capacidades y posibilidades de fundrising.

Contacttos
International Network FMA
Via dell’Ateneo Salesiano, 81 – 00139 Roma
e-mail: internationalnetworkfma@gmail.com
Tel. +39 06 872741
Coordinador: Sig. Guido Barbera 
e-mail: guido.barbera@cgfma.org
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Note






