
 

A ABA English amplia seu compromisso com a ONG 

Mumbai Smiles 

A academia de inglês online assinou um acordo de colaboração com a 

ONG, fortalecendo o suporte que tem estado fornecendo há anos. 

Barcelona, 28 de julho de 2017 - A ABA English assinou um acordo de 

colaboração com a Mumbai Smiles, uma ONG nascida em Barcelona que luta contra 

a pobreza e pela defensa dos direitos humanos na Índia. Com este acordo, a 

academia de inglês online reforça a colaboração iniciada anos atrás com a ONG, a 

fim de contribuir para melhorar as condições e oportunidades para as comunidades 

mais desfavorecidas em Bombaim. 

Durante este ano, a ABA English contribuirá 

financeiramente para apoiar o projeto ‘Girl Child 

Education’, que visa incentivar o acesso a uma 

educação de qualidade às meninas das favelas 

de Bombaim, promovendo a igualdade de 

género. Na Índia, milhões de pessoas sofrem de 

discriminação social e cultural, especialmente 

nas áreas de favelas ou slums, onde reside 60% 

da população. "O abandono escolar ocorre 

muito frequentemente entre a população 

infantil na Índia, e as meninas estão levando a 

pior parte. Por diferentes razões, tais como a 

necessidade de trabalhar, ou o casamento 

forçado, elas são forçadas a abandonar a 

escolaridade obrigatória antes que os meninos", 

explica Alfonso Alzugaray de Mumbai Smiles.  

A colaboração 

da ABA English com Mumbai Smiles não está 

limitada a contribuições financeiras, também inclui 

diferentes ações como o oferecimento de licenças 

para cursos de inglês, a doação de computadores 

ou a participação dos trabalhadores em programas 

de angariação de fundos para a ONG, tais como a 

venda de rosas feitas pelas mulheres das favelas 

para o dia de São Jorge (comemoração tradicional 

na Catalunha). 

 

"A solidariedade com os mais desfavorecidos é 

parte do nosso DNA," declara Javier Figarola, CEO da ABA English. "Nosso sonho é 

ajudar a melhorar a vida de qualquer pessoa, independentemente da sua origem 

sociocultural, graças à aprendizagem de inglês". 

 

http://www.abaenglish.com/pt/?partnerid=600002


 

Por isso a ABA English oferece conteúdos do curso totalmente gratuitos, e aqueles 

de pagamento têm um preço muito acessível. "Mas para alcançar as comunidades 

desfavorecidas," adiciona Javier Figarola, "nós queremos fazer mais, e 

contribuímos com a nossa parte para melhorar suas condições de vida, de educação 

e de oportunidades de carreira." 

 

A ABA English tem uma política de responsabilidade social através da qual colabora 

com várias agências e fundações locais, nacionais e internacionais.   

Sobre a Mumbai Smiles 

A Mumbai Smiles é uma ONG que há doze anos concentra a sua ação na luta pacífica 
contra a pobreza e pelos direitos humanos nos 'slums' (favelas) de Bombaim. A educação, 
a saúde e o desenvolvimento socioeconômico são o principal quadro de ação dos seus 

projetos. Também dirigem campanhas e ações de sensibilização e educação para o 
desenvolvimento para dar a conhecer e denunciar violações de direitos e a exclusão que 
milhões de pessoas estão sofrendo nesta cidade. 

sonrisasdebombay.org e www.mumbaismiles.org/ 

 

Sobre a ABA English: 

Os mais de 17milhões de estudantes de inglês da ABA English desfrutam de uma exclusiva 

metodologia baseada na aprendizagem contextual, isto é, reproduzir em um ambiente digital 

(web e celular) os princípios da aprendizagem natural e intuitiva da língua materna.  O curso 

da ABA English está baseado em filmes especialmente desenvolvidos para aprender inglês, 

que melhoram a experiência de aprendizagem em qualquer plataforma. Desde o seu 

lançamento em 2013, a ABA English tem sido caracterizada por ser uma 'start up' atípica e 

seu método de aprendizagem tem sido reconhecido a nível internacional. Seu aplicativo 

móvel recebeu o troféu de 'Melhor App Educacional' dos prémios Reimagine Education 

(conhecidos como os ' Óscares da educação '); frequentemente é destaque nas lojas de 

aplicativos do Google e da Apple, e foi selecionado pelo Google na sua lista de "Best of 2016" 

(Os melhores de 2016). 

 

Entre outros acordos com instituições de ensino de primeiro nível, a ABA English também 

fez uma parceria recentemente com a Cambridge English Language Assessment e se tornou 

assim a primeira academia de idiomas totalmente digital autorizada para emitir certificados 

oficiais de inglês da Cambridge. Com sede em Barcelona, a academia se destaca por seu 

caráter multinacional e multidisciplinar. Cerca de 90% dos alunos moram fora da Espanha, 

e sua equipe é composta de mais de 70 pessoas de 20 países diferentes, com experiência 

em diferentes áreas. Para mais informações visite www.abaenglish.com/pt ou baixe no seu 

celular: App Store ou Google Play. 

  


