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RELATÓRIO  ANUAL  DAS  ACTIVIDADES   
 

 
1. IDENTIFICAÇÃO 

 

A Fundação “Sementes de Esperança” é uma Organização  Não  Governamental  integrada 

na Pastoral Orgânica da Diocese de Pemba e cujos Estatutos se enquadram no Programa de 

Apoio á Sociedade Civil na área de Assistência Social, na Província de Cabo Delgado, 

República de Moçambique. 
 

No desenvolvimento das suas actividades tem a seguinte Visão, Missão e Valores:  
 

 Visão: Um mundo mais fraterno em que a dignidade do ser humano seja 

protegida e valorizada com a força da esperança e do amor, acolhendo e 

promovendo as pessoas mais vulneráveis e desfavorecidas através da 

solidariedade espiritual e vivencial e da convivência harmoniosa entre as 

diferentes culturas e religiões.  
 

 Missão: Promover a dignidade de todo ser humano e a solidariedade por 

meio de iniciativas comprometidas com as situações mais vulneráveis e o 

protagonismo dos mais excluídos, sensibilizando as crianças e a comunidade 

para que sejam cidadãos solidários, conscientes, responsáveis e competentes no 

mundo e na realidade em que vivem. 
 

 Valores: Vida, Dignidade do Ser Humano, Esperança, Acolhida, Diálogo 

entre as Culturas, Solidariedade. 
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2. ACTIVIDADES  IMPLEMENTADAS 
 

 
CENTROS  DE  ACOLHIMENTO  PARA  A  INFÂNCIA  E  ADOLESCÊNCIA   

ACTIVIDADE BENEFICIÁRIOS LUGAR CENTRO 

Educação integral  e 

Acolhimento 

Crianças órfãs e 

vulneráveis 

Cidade de Pemba, 

Bairro de Cariacó 

Lar da Esperança 

“Elda Lunelli” 

Ocupação educativa do 

tempo livre para a 

prevenção de meninos 

da rua 

Infância urbana em risco 

de exclusão social 

Cidade de Pemba, 

Bairro J.Machel 

Centro Recreativo 

“Okhaviherana” 

Educação e Formação 

Profissional da rapariga   

Raparigas órfãs e 

vulneráveis 

Cidade de Pemba, 

Bairro E. 

Mondlane 

Centro          

“Talita  Kum” 

Formação Profissional e 

Acompanhamento 

educativo 

Jovens e adolescentes 

órfãos ou em risco de 

exclusão social 

Cidade de Pemba, 

Bairro E. 

Mondlane 

Centro  “Jovens 

de Esperança” 

PROGRAMAS   NA   COMUNIDADE 

ACTIVIDADE BENEFICIÁRIOS LUGAR PROGRAMA 

Apoio escolar para 

promover o acesso e a 

retenção na escola 

Crianças carentes em risco 

de exclusão do Ensino 

Primário e Secundário 

Cidade de Pemba 

e 

Distritos de 

Mecufi, Ancuabe, 

Chiúre e Namuno 

 

Programa “Uribe” 

e  

ALEMO 

 

Recuperação da 

desnutrição infantil 

Bebés desnutridos, 

infectados por HIV/SIDA, 

gravemente debilitados e 

órfãos 

 

Distrito de Mecufi 

 

Programa 

“Ultzama” 

Educação Especial e 

Inclusiva 

Crianças portadoras de 

deficiência física e/ou 

mental 

Distrito de Mecufi 
Programa 

 “Casa Azul” 

PROJECTOS   EM   PARCERIA 

ACTIVIDADE BENEFICIÁRIOS LUGAR PARCERIA 

Advocacia, formação na 

comunidade, apoio 

psicossocial e sanitário 

Pessoas atingidas pela 

lepra 

Cidade de Pemba 

e Distritos de 

Mecufi, Metuge, 

Ancuabe, Chiúre 

e Namuno.  

Associação 

ALEMO 

Educação Especial e 

Inclusiva 

Crianças portadoras de 

deficiência física e/ou 

mental 

Cidade de Pemba 

Bairro de Mahate  

Paróquia Carlos 

Lwanga – Pemba 
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3. AVALIAÇÃO DO GRAU DE IMPLEMENTAÇÃO DAS 

ACTIVIDADES   DESENVOLVIDAS 
 

  INTRODUÇÃO 
 

Em todas as actividades desenvolvidas a Fundação teve como objectivo a promoção do 

valor e da dignidade da vida em situação de vulnerabilidade na realidade de Cabo Delgado, onde 

a relevante mudança socioeconômica em curso tem, entre outros efeitos, um aumento da 

disparidade económica na população, o agravamento das vulnerabilidades que a afectam e uma 

tensão crescente que se manifesta tanto em actos de agressão e terrorismo na comunidade como 

na crescente violência doméstica.   

Neste contexto o trabalho da Fundação colaborou na consciencialização das crianças, dos 

jovens e da comunidade em geral sobre o valor do respeito, da convivência harmoniosa entre as 

diferentes culturas e religiões, assim como sobre a solidariedade, a fraternidade e o 

compromisso na transformação positiva da sociedade. 

Em todas as acções desenvolvidas procurou-se a interacção com outras instituições 

públicas e privadas, entre elas: 
 

 Organização  G.V.C.  nas actividades para  “Educação Inclusiva nas escolas”. 

 O Município de Reggio Emilia em coordenação com o Conselho Municipal da 

Cidade de Pemba no encontro de “Partilha de experiências educativas nas escolas”. 

 A Direcção Provincial do Trabalho em ocasião da divulgação do Plano de Acção 

para “Combate ás Piores Formas de Trabalho Infantil”. 

 Organização O.C.A. na promoção de actividades sobre o tema: “Por um mundo 

livre e sem discriminação”.  

 Empresa Concord Safety no treinamento de “Emergência em caso de incêndios”.  
 

A Fundação participou activamente na implementação dos seguintes Lemas propostos 

pelo Governo: 
 

 “Crianças Unidas e Felizes, Sociedade em Desenvolvimento” - Lema elaborado 

por ocasião da VI Sessão do Parlamento Infantil e Conferencia da Imprensa das 

Crianças. 

 “Vamos Por Ponto Final aos Casamentos Prematuros” -  Lema elaborado para o 

dia 1 de Junho, dia Internacional da Criança.  

 “Não deixemos nenhuma criança fora do desenvolvimento da  Africa” - Lema 

para o 16 de Junho, Dia da Criança Africana. 

 “A rapariga livre dos casamentos prematuros” - Lema lançado pelo Gabinete da 

Esposa do Presidente da Republica no Iº Seminário Nacional de Prevenção e Combate 

aos Casamentos Prematuros e Gravidez Precoce. 
 

Ao nível interno, promoveram-se capacitações para Educadores e Operadores sociais da 

Fundação sobre os seguintes temas: 
 

 Técnicas para a modificação de conduta nas crianças 

 Treinamento básico sobre pessoas com diversidade funcional 

 Desempenho de boas práticas de inclusão 

 O acompanhamento educativo individualizado da criança  

 Protecção da criança e prevenção de violência sexual 

 Práticas de produção artesanal de material didáctico para a Escola Infantil 

 Habilidades sociais e inclusão das pessoas atingidas pela lepra 

 A Reabilitação e o Acompanhamento Psicossocial 
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 ACTIVIDADES 
 

I. CENTROS  DE  ACOLHIMENTO  PARA  A   INFÂNCIA  E  ADOLESCÊNCIA   
 

 LAR  DA  ESPERANÇA  “ELDA  LUNELLI” -  CENTRO  DE  ACOLHIMENTO 

PARA  CRIANÇAS  ÓRFÃS  E  VULNERÁVEIS 
 

O Lar da Esperança “Elda Lunelli”, localizado em Pemba, bairro de Cariacó, acolheu no 

ano 2018 um número de 125 crianças órfãs e vulneráveis de idade entre os 3 e 16 anos, das quais 

31 em Regime Fechado (16 meninas e 15 rapazes) e 94 em Regime Aberto (44 meninas e 50 

rapazes). 
 

 
 

Dentre as crianças acolhidas em regime fechado, houve 5 que foram afastadas do seu 

ambiente familiar devido aos maus-tratos que recebiam ou por estarem os pais detidos na prisão. 

Em colaboração com a DPGCAS se procedeu á reunificação familiar de todas elas.  

Ao longo do ano se acusou a desistência de 9 crianças acolhidas em Regime Aberto (5 

meninas e 4 rapazes) cujas causas principais foram relacionadas com a negligência educativa 

por parte dos encarregados de educação e a incapacidade de liderar com comportamentos 

rebeldes e disruptivos. Em dois casos houve uma violação dos direitos da criança: uma menor de 

11 anos de idade foi vítima de casamento prematuro incentivado pela própria família; as 

repetidas intervenções feitas pela Técnica Social permitiram recuperar a menina durante alguns 

meses, mas finalmente ela desistiu do Centro e da Escola e a família obstaculizou uma ulterior 

tentativa de recuperação. O segundo caso foi uma criança albina que estava sendo acossada para 

efeito de tráfico de órgãos e finalmente a família optou por transferir o menor na aldeia natal 

como forma de protecção.  

Nas crianças acolhidas em Regime Aberto, o trabalho social revelou a existência de um 

29% de vulnerabilidade agravada por condições de vida em pobreza absoluta. Nestes casos foi 

proporcionado o apoio psicossocial necessário nos serviços básicos e um apoio material em 

termos de vestuário. O Centro acompanhou também outras situações graves como o caso de uma 

menina com atraso mental, vítima de repetidas violências sexuais e de um menino vítima de 

violência através de castigo físico, que provocou uma profunda e extensa queimadura no corpo 

que foi ocultada e que pôs em risco a sua vida. Em ambos os casos foram realizadas 

intervenções na família a fim de proteger as crianças e salvaguardar os seus direitos.  

Ao longo do ano lectivo houve uma colaboração positiva com as Escolas Primárias 

Completas de Mulapane e de Cariacó. As crianças matriculadas na escola foram 96 das quais 94 

na EPC de Mulapane e 2 na EPC de Cariacó. A Direcção da EPC de Mulapane mostrou 

sensibilidade para a situação de vulnerabilidade das crianças do Lar da Esperança favorecendo 

assim um melhor atendimento. Com a EPC de Cariacó, houve um acordo de colaboração 

institucional que permitiu que os alunos dessa escola aproveitassem as instalações desportivas 

do Lar da Esperança para a prática das modalidades de voleibol, futebol-salão e basquetebol; em 
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troca a Escola fez uma oferta em termos de tintas para pintar novamente as delimitações no 

campo. 

Para as 17 crianças do 3º, 4º e 5º ano de vida foi favorecido o curriculum de Escola 

Infantil e foram realizadas actividades tais como: conhecimento do mundo, linguagem, pré-

escrita e pré-leitura, noção de cálculo, tamanho, quantidades e formas, ginástica, conhecimento 

do meio ambiente e “hora do círculo”. As respectivas educadoras tiveram a oportunidade de 

participar na capacitação proporcionada pela DPGCAS para educadoras da Escola Infantil. 

O Lar da Esperança acolheu 5 crianças portadoras de deficiência. Destas, duas tiveram 

condições para ser integradas no sistema nacional de educação e 3 foram acompanhadas com um 

plano educativo inclusivo no próprio Centro, que ofereceu actividades didácticas, exercícios 

para adquisição de autonomia pessoal nos hábitos de rotina diária, sessões de massagem para o 

fortalecimento dos músculos e actividades de logopedia no Hospital Provincial de Pemba.   

Na área de fortalecimento econômico houve treinamento profissionalizante para as 

crianças com idade idônea na Costura, Carpintaria, Olearia e Informática. Os alunos formados 

na Carpintaria foram 13 e aprenderam a fazer medições na madeira, utilizar de maneira correcta 

os instrumentos manuais apropriados, tais como o serrote, a plaina, o nível, o martelo, etc. e a 

produzir pequenos objectos de uso comum, tais como cofres, cabides, apagadores e seifas. Para 

além disso, aprenderam como concertar bancos, cadeiras e mesas. As crianças formadas na 

Olearia foram 34 e aprenderam como saber selecionar e manusear a argila para fabricar panelas 

de todo tipo de tamanho e embelezá-las com cortes e grafite. Na área de Costura, foram 

formadas 5 meninas que aprenderam a conhecer o funcionamento da máquina de costura 

manual, detectar e resolver as avarias, colocar a bobina e a linha e usar correctamente o pedal. 

As alunas aprenderam a bainhar, cortar e costurar saias e pastas. Na área de Informática 

participaram 15 alunos da 6ª e 7ª classe recebendo noções básicas sobre o funcionamento do 

computador, a maneira correcta de ligar e desligar, guardar documentos, criar pastas, mudar o 

ambiente de trabalho, criar uma carpeta pessoal e o uso básico de Word. 

No período de permanência no Centro, as crianças em idade escolar foram ocupadas com 

actividades educativas diversas: reforço escolar, leitura, desporto (futebol, corrida de resistência, 

ginástica aeróbica, salto de obstáculos, voleibol e basquetebol), actividades culturais, artísticas, 

lúdicas e de formação humana (temas sobre prevenção de casamentos prematuros, a 

solidariedade, a higiene pessoal e colectiva, o amor fraterno, o respeito do meio ambiente, o 

relacionamento positivo na adolescência, etc.).  

As crianças participaram também em eventos públicos que tiveram um impacto positivo 

na inclusão social e na autoestima. O grupo cultural do Centro foi convidado a actuar em 

ocasião do Programa de actividades alusivas á Convenção dos Direitos da criança e na Pediatria 

do Hospital Provincial em ocasião do Dia Internacional da Criança. Com motivo do Dia da 

Rapariga os adolescentes participaram em um evento sobre prevenção de uniões prematuras e 

por último, um grupo de crianças participou no encerramento do Projecto da Oficina de Arte 

implementado pelo GVC na EPC de Natite.  

O Centro foi alvo de numerosas visitas por parte da sociedade civil, o Governo e as 

comunidades religiosas, entre elas: a esposa de sua Excia Governador da Província de Cabo 

Delgado junto á Comissão Nacional de Petróleo, a DPGCAS, a TVM, a Estrutura do Bairro de 

Cariacó e o Presidente do Parlamento Infantil em ocasião do Dia Internacional da Criança, um 

grupo de 20 Médicos junto a TVM que celebraram o Dia do Médico Moçambicano, uma equipa 

da Zap cujo evento beneficiou o Centro de um televisor, a Directora, os docentes e estudantes do 

Iº ano de Gestão de Turismo da UCM, a Comunidade da Paróquia Sé Catedral São Paulo, a 

Comunidade de Santo Egídio, vários Padres e Missionários da Igreja Católica, da Igreja 

Metodista Unida e de outros grupos cristãos, o músico moçambicano Carlos de Lina, a 

organização GVC, o Digníssimo Sr. Procurador-Geral Adjunto e a sua Comitiva vinda de 

Maputo e por último várias pessoas singulares da sociedade civil. 
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 O Centro proporcionou algumas palestras destinadas aos encarregados de educação sobre 

Prevenção de casamentos prematuros, abuso e violência sexual, Prevenção de doenças infecto-

contagiosas, Consequências do uso de álcool e drogas, Higiene pessoal e Saneamento do meio. 

Outras palestras destinadas ás crianças e aos educadores foram realizadas no mês da Criança 

pela DPGCAS sobre os Direitos das crianças, Violência sobre a criança e Inclusão das crianças 

Portadoras de Deficiência.   

O impacto de todas estas actividades foi muito positivo, tanto nas crianças como nos 

encarregados de educação. 

 
 CENTRO  RECREATIVO  “OKHAVIHERANA” - OCUPAÇÃO EDUCATIVA DO 

TEMPO  LIVRE  DA  CRIANÇA E PREVENÇÃO DE MENINOS DA RUA 
 

O Centro Recreativo “Okhaviherana”, localizado em Pemba, no bairro de Cariacó - Josina 

Machel, acolheu em Regime Misto as crianças deste mesmo bairro em dois turnos horários, 

prestando um apoio em termos de educação, formação e um lanche. Todas as crianças estiveram 

domiciliadas nas respectivas famílias e frequentaram o Centro num período de 4 horas. 

A frequência média anual na totalidade dos turnos foi de 275 crianças, tendo matriculado 

no mês de Janeiro um número de 441 crianças e tendo registado um índice de desistência ao 

longo do ano de 137 crianças, correspondente a 31%. As crianças matriculadas tiveram idades 

compreendidas entre os 6 e 16 anos; o 53% foram meninas e o 47% rapazes. As principais 

causas de desistência foram a falta de acompanhamento por parte dos encarregados, as 

transferências dos encarregados e as suas crianças para outros Distritos e em outros casos a 

morte dos pais. Registaram-se também 3 casos de casamento prematuro de meninas 

frequentando a 6ª classe. 

 
  

As Actividades propostas no Centro tiveram o objectivo de reforçar a aprendizagem 

escolar, desenvolver as habilidades artísticas e desportivas, fomentar a expressão cultural, 

proporcionar formação humana e criar espaços de lazer para o bem-estar socio-emotivo da 

criança.  Para tal se favoreceram actividades de reforço escolar e resolução de TPC, leitura, 

desenho, desporto, canto e dança, formação humana sobre Amizade, Higiene corporal, Gratidão, 

Convivência positiva, Importância dos estudos, Comportamento na comunidade, Solidariedade, 

Acolhida, Primeiros socorros, Responsabilidade, Sinais de trânsito, Racismo e tolerância entre 

as culturas e etnias, Valorização dos outros, Autoestima e autoconfiança, Puberdade e 

sexualidade, Relações de igualdade, Violência e assedio sexual, Violência domestica e Tráfico 

de crianças. Nos sábados foram realizadas actividades de passeio á praia, oficinas de artes, 

visitas domiciliárias, campeonatos desportivos e um evento de acção solidária com as pessoas 

vítimas dos ataques terroristas no norte da Província.  

Alguns sábados foram reservados para encontros formativos com os encarregados de 

educação, favorecendo palestras de interesse geral como, por exemplo: Prevenção de malária, 

cólera e infecções diarreicas, Higiene doméstica e saneamento do meio, Como lidar com os 

comportamentos disruptivos dos filhos, Prevenção de casamentos prematuros e abuso sexual, 

441 406 404 404 404 376 376 344 344 304 
304

285 305 321 295 288 291 281 242 258 229 
229

Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov 

Inscritos Frequência 
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Regulamento interno do Centro, etc. A Comissão de Pais deste Centro foi muito activa e 

desempenhou um papel positivo na sensibilização e resolução de conflitos entre os 

encarregados. De facto, se encararam dificuldades devido à falta de corresponsabilidade, em 

geral, por parte dos encarregados que não contribuíram satisfatoriamente com o trabalho 

educativo feito no Centro. Muitos não se preocuparam em justificar as faltas e controlar a 

frequência dos seus filhos no Centro e na Escola, assim como alguns não aceitaram as 

orientações educativas para corrigir o comportamento negativo da criança e responderam 

agressivamente em defesa do filho. 

A colaboração com a comunidade do bairro em geral foi muito positiva, sobretudo com a 

Estrutura do Bairro. No intervalo entre os dois turnos, o Centro disponibilizou as salas para 

favorecer aulas de alfabetização de adultos na comunidade, funcionando três turmas de 

educação de adultos no período das 11 ás 13 horas todos os dias.  

 

 CENTRO  “TALITA  KUM”  - EDUCAÇÃO  E  FORMAÇÃO  DA  RAPARIGA 
 

O Centro “Talita Kum”, localizado em Pemba, bairro Eduardo Mondlane, acolheu 

raparigas órfãs, carentes e em situação de vulnerabilidade, tanto em Regime Fechado como 

Aberto. Das 111 raparigas matriculadas, 11 foram acolhidas em Regime Fechado. A 

percentagem de desistência ao longo do ano foi de 52% com as seguintes causas: falta de 

acompanhamento educativo por parte dos encarregados (31%), mudança de residência (24%), 

exploração nos trabalhos domésticos (23%), comportamentos rebeldes (16%), casamento 

prematuro ou gravidez precoce (6%).  

A causa se deve sobretudo às famílias que não exerceram um papel responsável no 

acompanhamento educativo das suas filhas e não responderam positivamente ao esforço feito 

pelo Centro, tanto no trabalho domiciliar como nas oportunidades oferecidas de encontros, 

reuniões, palestras formativas e orientação. A atitude constatada nos encarregados na maioria 

dos casos foi passiva, indiferente e resignada a deixar acontecer os comportamentos negativos 

das suas filhas. Em muitas ocasiões esses comportamentos se consolidaram em hábitos de vida 

nocturna, prostituição e algum caso de uso inadequado de álcool.   

  
 

Nos casos de exploração nos trabalhos (tarefas domésticas excessivas, cuidadoras de 

bebés, assistência continua a familiares doentes, etc.) foi observado que o período de tempo da 

ocupação exigida não deixava espaço á menor para a frequência escolar, a formação e o lazer, 

além de ter observado, em algumas ocasiões, a atribuição de tarefas demasiado pesadas pela 

idade. Em alguns casos a intervenção realizada pela Técnica Social do Centro contribuiu para 

corrigir este comportamento e os encarregados concederam á menina o tempo necessário para 

frequentar o Centro e a Escola.  

Os casamentos prematuros foram forçados pelos pais seguindo a cultura favorecida em 

algumas mesquitas de conceder as meninas em casamento aos chehes. Nos dois casos, apesar do 

grande esforço feito através de visitas domiciliárias e diálogos, não foi possível obter o acordo 

para a dispensa dessas uniões. Uma terceira menina foi vítima de abuso sexual na família onde o 

negligência dos 
encarregados 

mudança de residência 

trabalhos 

comportamentos rebeldes 

casamento/gravidez 
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seu tio, com quem ela vivia por ser órfã, a acossou com ameaças e finalmente a engravidou. 

Graças à intervenção social do Centro, conseguiu-se ao menos que o homem assumisse a 

responsabilidade sobre a gravidez. 

A ocorrência de prostituição se atribui em alguns casos á necessidade de ganhar meios 

para alimentar-se, em outros casos foi fomentada pelo desejo comum no grupo de amigas de 

obter bens materiais como celulares, vestuário, lanches nas escolas, créditos telefónicos, etc. 

Dentre as 111 raparigas 

matriculadas no ano 2018, 52 

frequentaram o Ensino Primário de 

Primeiro Grau, 53 o Ensino Primário de 

Segundo Grau e 6 não eram 

escolarizadas por privação deste direito 

por parte da família. No Ensino 

Primário duas meninas desistiram da 

escola. 

A todas as meninas foram 

favorecidas oportunidades de 

treinamento profissionalizante em três 

áreas, mas só 62% das educandas responderam positivamente com uma frequência regular e 

uma aprendizagem satisfatória. Na área de Costura a máquina 15 terminaram o curso e 24 

desistiram; na Olearia as 38 meninas formadas concluíram todas o curso; na área de Informática 

das 15 alunas, 10 chegaram ao fim do curso. 

  As Actividades oferecidas no Centro foram: reforço escolar, habilidades de lecto-escritura, 

actividades artísticas, desportivas, lúdicas, culturais e encontros de formação humana, onde 

foram tratados temas referentes ao Comportamento social, Convivência em grupo, Higiene 

pessoal, Direitos da mulher e da rapariga, Prevenção de casamento prematuro, Consequências 

físicas da gravidez precoce, Prevenção de doenças de transmissão sexual e HIV/SIDA e 

Alimentação equilibrada. Com o objetivo de reforçar a convivência o grupo foram realizados 

vários passeios, visitas e piqueniques. 

Ao longo do ano realizaram-se vários encontros com os Encarregados de Educação; 

embora que a participação foi muito fraca, se promoveram palestras sobre Direitos das crianças, 

Prevenção de casamentos prematuros e abuso sexual, Mecanismos de denúncia em caso de 

violência, abuso e tráfico de menores. 

 

 CENTRO “JOVENS DE ESPERANÇA” – ACOMPANHAMENTO EDUCATIVO E 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE  JOVENS  E ADOLESCENTES EM RISCO DE EXCLUSÃO SOCIAL 
 

O Centro “Jovens de Esperança” funcionou em Regime Aberto como Programa anexo ao 

Centro “Talita Kum”, atendendo no âmbito socioeducativo adolescentes e jovens de idades entre 

os 14 e os 19 anos, de ambos os sexos e em risco de exclusão do ensino secundário.  

As principais vulnerabilidades atendidas foram: carência econômica, orfandade, 

adolescentes vivendo em famílias chefiadas por idosos, deficientes físicos e por mulheres 

solteiras. O Centro conseguiu prevenir as situações de casamentos prematuros e gravidez 

precoce nas meninas, mas encarou dificuldades para recuperar meninas induzidas á prostituição 

por pessoas estrangeiras (chineses e americanos). 

Os alunos matriculados foram 60, dos quais 13 (6 rapazes e 7 meninas) desistiram. As 

principais causas de desistência, sobretudo nas meninas, se atribuem á falta de acompanhamento 

educativo e a não valorização dos estudos por parte da família; no caso dos rapazes, ao desejo de 

trabalhar para obter valores monetários.    

O centro não conseguiu atingir um bom grau de envolvimento dos encarregados no 

processo educativo dos adolescentes, sobretudo depois dos 15 anos de idade. Contudo, foram 
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propostas alguns encontros formativos com o objectivo de consciencializar sobre os efeitos 

negativos do casamento prematuro, a prevenção de gravidez nas raparigas, a protecção do menor 

e os mecanismos de denúncia do abuso e violência sexual. 

As Actividades realizadas no Centro visaram reforçar o espírito solidário, crítico e 

socialmente activo nos jovens, provocando a capacidade de analisar as problemáticas sociais e 

avançar propostas sobre como enfrentá-las na comunidade. Um espaço privilegiado foi dado á 

Formação Humana com os seguintes temas:  
 

 O pensar e o discurso interior: reflexão sobre a importância do silêncio e sobre como 

as redes sociais e os aparelhos eletrónicos geram ruído e nos afastam de nós mesmos.  

 Reflexão crítica sobre os atentados no norte de Cabo Delgado, os perigos do 

extremismo e o uso de Facebook por parte de alguns grupos terroristas como meio para o 

recrutamento.  

 Oficina de introdução á escritura e analise poética. 

 Técnicas para desenvolver a expressão oral e para falar em público 

 Educação sexual e prevenção de doenças de transmissão sexual. 

 Estudos superiores e técnicas de estudo - em colaboração com um docente da UCM-. 

 Como construir uma vida com êxito baseada em valores positivos. 

 Direitos Humanos e instituições internacionais para a sua defesa. 

 Justiça social, igualdade entre gêneros e a importância do papel da mulher na 

sociedade. 

 Instituições políticas básicas em África e em Moçambique para o desenvolvimento 

da população. 

 Prevenção de abuso sexual de menores e violência contra crianças. 

 Tipo de crimes, sua penalização e tipos de tribunais. 

 Lei da família. 

Foram proporcionados horários diários para o estudo, a resolução dos TPC escolares, a 

investigação na biblioteca do Centro, o aprofundamento de algumas disciplinas e explicação da 

matéria escolar.  Os níveis escolares atendidos foram as seguintes classes do Ensino Secundário: 

 
 

O Centro proporcionou oportunidades para o treinamento profissionalizante dos jovens em 

três áreas, cada uma prevendo três níveis: básico, 1º nível e 2º nível. 

Na Carpintaria os jovens aprenderam a fabricar estantes, bancos, cadeiras, mesas, cabides, 

raladores, seifas, cofres, assim como concertar mobília danificada. Os alunos formados nesta 

área foram 17, todos de sexo masculino, dos quais 6 foram admitidos ao exame final e nenhum 

foi avaliado apto. Em Corte e Costura os alunos aprenderam a produzir saias, calças, camisas e 
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vestidos. Foram formados 29 alunos -12 rapazes e 17 meninas- dos quais 20 foram admitidos ao 

exame e 16 foram avaliados aptos. Na Informática foram formados 55 alunos -35 rapazes e 20 

meninas- nos pacotes de Word e Excel. Foram admitidos 27 ao exame e 15 foram avaliados 

aptos.  

Proporcionou-se também uma experiência piloto de empreendedorismo com um Projecto 

de alfaiataria por parte de dois jovens de 12ª classe formados em Corte e Costura. A experiência 

foi positiva e veio fortalecer economicamente os jovens implicados. 

O Centro incentivou a frequência com um apoio em termos de ajuda monetária para 

transporte público, que foi concedido aos alunos carentes vivendo a uma distância excessiva do 

Centro ou tendo que chegar a uma escola distante mais de 10 km em um intervalo de tempo 

muito breve entre o término das actividades no Centro e o início das aulas na Escola. Os jovens 

beneficiados deste apoio foram 26, dos quais 3 perderam o benefício por não cumprir o 

regulamento deste apoio. 

 

II. PROGRAMAS   NA   COMUNIDADE  
 

 PROGRAMA  “URIBE” -  APOIO  ESCOLAR  NOS  CENTROS  E  NA  COMUNIDADE 

PARA  PROMOVER  O  ACESSO  E  A  RETENÇÃO  NA  ESCOLA  
 

O Programa “Uribe” é um projecto de apoio escolar aos alunos domiciliados nas suas 

famílias que se encontram em risco de exclusão social e do acesso á escolarização. No ano 2018 

foram beneficiadas 194 crianças, sendo 44% da cidade de Pemba e 56% dos Distritos. O 

Programa beneficiou três tipologias de alunos: 
 

a) Crianças, adolescentes e jovens que frequentavam os Centros da Fundação (44%) 

b) Crianças  portadoras  de  deficiência  na  comunidade (9%) 

c) Crianças  afectadas  pela  lepra  na  comunidades (47%) 

 

 
 

a) Dos 85 alunos apoiados frequentando os Centros da Fundação, 49% foram estudantes 

do Ensino Secundário e 51% do Ensino Primário. A taxa de desistência foi de 17% devido á 

falta de acompanhamento por parte da família. Dentre os alunos apoiados, 28 foram do Centro 

Recreativo “Okhaviherana”, 14 do Centro “Talita Kum” e 43 do Centro “Jovens de Esperança”.  
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     Ao longo do ano realizaram-se várias reuniões com os encarregados de educação de 

maneira a consciencializar sobre a importância da escola na vida das crianças e fomentar o 

compromisso e a corresponsabilidade familiar. Houve também uma atenta monitoria do uso do 

material escolar e uniformes entregues para educar sobre a boa conservação dos mesmos;  a 

entrega obrigatória das pautas trimestrais ajudou na monitoria do desempenho escolar. 
 

b) As crianças portadoras de deficiência apoiadas na escolarização foram da comunidade 

do Posto Administrativo de Murrébuê, Distrito de Mecufi e do bairro de Mahate, Pemba. Em 

Murrébuê foram apoiadas 8 crianças portadoras de deficiência, das quais uma desistiu por falta 

de colaboração da família. Em Mahate foram escolarizadas 9 crianças, todas elas portadoras de 

deficiência e se registaram 2 desistências por causa de falta de controlo educativo por parte dos 

encarregados, o que levou algumas crianças a serem exploradas em pequenas actividades de 

comércio informal ou a adquirir hábitos de rua e de uso de álcool. 
 

c) O apoio aos alunos pertencendo a comunidades afectadas pela lepra beneficiou 91 

crianças do Ensino Primário nos Distritos de Metuge (aldeias de Nicavaco, Ntocota e 

Nancaramo), Chiúre (aldeias de Namissir e Mipilane), Ancuabe (aldeia de N’nawa) e Namuno 

(aldeia de Muatuca). Nestas localidades foram realizadas várias visitas de monitoria com o 

objectivo de verificar a frequência escolar e as necessidades de material, reforçar a 

sensibilização comunitária sobre a importância da escolarização das crianças, realizar o 

diagnóstico social dos beneficiários e coordenar a interacção com a Escola através do contacto 

com a Direcção da mesma. Nestas localidades foi necessário sensibilizar os adultos, pois a falta 

de frequência regular na escola ou a desistência se devem á privação deste direito ás crianças por 

parte dos próprios pais que, mesmo recebendo o incentivo do material escolar para os seus 

filhos, preferem aproveitar a ajuda deles nos trabalhos de agricultura e ao estarem os campos 

muito longe da aldeia, não é possível conciliar as duas coisas. Nessas intervenções encontramos 

sempre o apoio moral dos líderes comunitários das aldeias e ás vezes dos directores das Escolas. 

Observamos que as comunidades rurais em geral, onde a agricultura é quase a única actividade 

para o autossustento, não estão bem consciencializadas sobre a importância da escolarização das 

crianças e ainda há muito trabalho a fazer para mudar a mentalidade. 

                               

 PROGRAMA  “ULTZAMA”  -  RECUPERAÇÃO  DA  MALNUTRIÇÃO  INFANTIL 
 

Este Programa se realizou no Posto Administrativo de Murrébuê, Distrito de Mecufi, 

favorecendo reforço nutricional, orientação domiciliária, formação e assistência de saúde ás 

mães e crianças nos primeiros 36 meses de vida com grave desnutrição. O Programa tem 

beneficiado 83 crianças com peso baixo ou muito baixo para a idade, das quais 22 em risco de 

desnutrição, 28 com desnutrição moderada e 33 com desnutrição severa. As causas de 

debilitação física foram doenças como HIV/SIDA, malária, pneumonia e anemia assim como 

falta de aleitamento materno por mastite nas mães, orfandade, nascimento prematuro, peso ao 

nascer menor de 2.5kg, diminuição do peso no primeiro mês de vida e parto múltiplo.  

O Programa proporcionou entregas alimentares quinzenais adaptadas á idade da criança e 

ao seu estado de saúde. Os produtos entregues foram: leite infantil, arroz, farinha, papinhas de 

cereais (Cerelac), ovos, amendoim e açúcar para preparação de papas. Periodicamente se 

realizaram também palestras práticas para a preparação de papinhas enriquecidas com produtos 

locais, tais como abobora, coco, banana, amendoim e multimistura. 

No âmbito da monitoria do peso e estado de saúde da criança, foram facilitadas algumas 

consultas especiais na Pediatria e Dermatologia do Hospital Provincial de Pemba. Em casos 

menos graves, se fez sempre referência ao Centro de Saúde de Murrébuê com o qual houve uma 

colaboração e interacção positivas.  
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O Programa fez um grande esforço visando reduzir as negligências por parte das mães. 

Estas foram observadas, sobretudo na falta de assistência adequada às crianças com desnutrição 

grave ou doença por dar prioridade ao trabalho na machamba, assim como na falta de entrega de 

medicamentos às crianças nos horários e doses indicadas (especialmente no que diz respeito ao 

tratamento da malária), no hábito de não levar a criança ao hospital ou ao Posto de Saúde em 

caso de doença e no facto de não se apresentar nas consultas marcadas no HPP ou outros 

serviços de saúde. Uma grande dificuldade encontrada foi também a não-aceitação de doenças 

como HIV e TB nas crianças ou na própria mãe, o que teve como consequência o não 

cumprimento do tratamento indicado.  

Em cada encontro, foram favorecidas palestras ás mães com o objetivo de capacitá-las 

para um melhor cuidado dos seus filhos e corrigir algumas práticas erradas que foram 

observadas nas visitas domiciliárias. Dentre os temas tratados citamos: 
 

 Prevenção de doenças frequentes como diarreias e cólera. 

 Importância dos cuidados alimentares nos primeiros 1000 dias de vida: preparação 

adequada dos alimentos, higiene e cuidados na sua conservação, etc. 

 HIV e TARV: explicação sobre a doença, a prevenção da transmissão vertical e a 

importância do TARV. 

 Cuidados materno-infantis. 

 Desnutrição severa: consequências, prevenção, cuidados para com a criança 

desnutrida e responsabilidade das mães para uma boa recuperação. 

 Alimentação do recém-nascido e importância do leite materno. 

 Metodologias de avaliação do estado nutricional da criança, tais como o uso do 

MUAC, gráficas por percentis, sinais visíveis de desnutrição, etc. 

 Cuidados durante a gravidez, bebês prematuros e planificação familiar. 

 Sensibilização sobre como explicar os sintomas de uma doença nas consultas e sobre 

os direitos e deveres no atendimento nos Centros de Saúde e Hospitais.  
 

Todas estas formações tiveram um impacto positivo e provocaram em muitos casos as 

mudanças desejadas, tais como a aceitação das doenças crônicas e o início dos respectivos 

tratamentos, a aquisição de melhores hábitos de higiene e boa conservação da água, a introdução 

de papas enriquecidas com produtos locais na dieta do bebé, a prática das medidas aconselhadas 

para aumentar a produção do leite materno e para amamentar correctamente o bebé, etc.  

Ao longo do ano, o 64% das crianças recuperaram o estado de saúde com um peso 

satisfatório, se registou um 7% de óbitos, 3% de desistência do Programa e um 26% das crianças 

estão ainda em acompanhamento.  
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III. PROJECTOS  EM  PARCERIA 

 
 APOIO  A  ALEMO  E  CENTRO  “LAMBARÉNÉ” - ADVOCACIA,  FORMAÇÃO  NA 

COMUNIDADE,  APOIO PSICOSSOCIAL  E SANITÁRIO  ÀS PESSOAS  ATINGIDAS PELA LEPRA  
 

O programa realizou-se em parceria com a Associação das pessoas atingidas pela lepra      

-ALEMO-, apoiando e incentivando as actividades da mesma no âmbito de advocacia, 

divulgação do tratamento da lepra, acompanhamento dos doentes prestando  apoio psicossocial 

aqueles mais carentes, desamparados e vítimas de estigma assim como formação na comunidade 

e apoio estrutural aos núcleos da associação nos diferentes distritos da Província. 

Ao longo do ano 2018, a Fundação deu acompanhamento na comunidade aos doentes de 

lepra de alguns núcleos da ALEMO sendo: 
 

- áreas com elevado índice de pessoas atingidas pela doença 

- localidades periféricas escassamente atendidas pelos Supervisores 

- núcleos com dificuldades de coesão e organização 

- zonas com mentalidades reticentes ao tratamento da lepra 
 

Sendo assim, no ano 2018 se fez opção pelas seguintes localidades:  
 

- Mipilane, Namissir e Chiúre Velho (Distrito de Chiúre) 

- N’nawa e Maremano (Distrito de Ancuabe) 

- Soma (Distrito de Mecufi) 

- Ntocota, Nsavai, Nicavaco, Nancaramo, Nanlia (Distrito de Metuge)  

- Muatuca (Distrito de Namuno) 
 

Em algumas destas localidades, tais como Mipilane, Soma, N’nawa, Maremano, Ntocota e 

Nsavai, percebeu-se desânimo por parte dos doentes pelo fraco atendimento por parte dos 

Supervisores. Isso tem provocado desconfiança em relação á possibilidade de curar a lepra assim 

como a propagação da doença na família e na comunidade.  

Nestes contextos, foi realizado um trabalho social de acompanhamento individualizado 

com o objectivo de provocar uma mudança de mentalidade, sobretudo naqueles doentes que se 

escondem por medo de serem diagnosticados, e uma vez confirmada a doença se mostram 

reticentes ao tratamento. Em algumas localidades mais que em outras, constatou-se que há um 

elevado número de doentes que optam por uma vida escondida e afastada da comunidade e que 

não acreditam que a lepra pode ser curada com medicamentos, pois atribuem a doença a causas 

tradicionais. Muitas vezes esses doentes sofrem de úlceras graves e deformidades e vivem 

sozinhos em zonas rurais isoladas, onde com muitas dificuldades praticam uma agricultura 

básica e escassa para sua alimentação. Além disso, a insensibilidade nas mãos e nos pés faz com 

que sejam sujeitos a queimaduras no intento de cozinhar os alimentos e que as mesmas fiquem 

gravemente infectadas e ulceradas. O maior índice de doentes escondidos e desconfiantes foi 

observado em Mipilane, Soma e Nsavai. 

Entre as pessoas reticentes ao tratamento de lepra, foram encontrados também doentes que 

vivem integrados na comunidade e na família, mas que não aceitam fazer o diagnóstico da lepra 

e por não terem ainda graves deformidades, continuam uma vida normal propagando assim a 

doença aos seus conviventes mais próximos. Outros casos de resistência ao tratamento foram 

notados em alguns maridos que proíbem que as suas esposas se submetam ao diagnóstico e 

façam o tratamento por não aceitarem ter uma mulher “leprosa”. 

Nestes contextos, que coincidem com as localidades periféricas menos atendidas pelos 

Supervisores, foi realizado um delicado e paciente trabalho de aproximação, diálogo e conquista 

da confiança dos doentes, de maneira a provocar uma mudança de mentalidade que favoreça a 

determinação a ser tratado. Neste trabalho social foram envolvidos, sobretudo os membros da 

ALEMO já curados da lepra e previamente capacitados no âmbito da detecção precoce, prática 
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de autocuidados, acção social, acompanhamento do tratamento e advocacia. Através da sua 

própria experiência, estas pessoas conseguiram convencer vários doentes e a sua contribuição 

foi muito significativa na procura de soluções adequadas para os problemas que afectam os 

doentes, de maneira a combater o impacto negativo das questões relacionadas com a hanseníase.  

As actividades realizadas na comunidade tiveram também o objectivo de fortalecer a 

participação activa por parte das pessoas afectadas pela lepra para a erradicação desta doença e a 

denúncia das irregularidades, abusos de poder e negligências que prejudicam a cura do doente.  

No Centro “Lambaréné”, Sede Provincial da ALEMO, realizaram-se actividades de Apoio 

Psicossocial mais intensivas e individualizadas com os doentes acolhidos. Ao longo do ano 

foram acolhidos em regime transitório 30 doentes com complicações e/ou necessidade de 

acompanhamento no tratamento, sendo na maioria pessoas cegas, idosas, com fraca capacidade 

de compreensão, com deformidades graves e afectadas pelo estigma. Foram também atendidos 

os efeitos psicológicos da doença, no que diz respeito aos sentimentos de abandono, exclusão, 

solidão, á capacidade de interacção com os outros e às emoções e pensamentos negativos e 

desesperançados em relação á vida e ao futuro.   

Para a reabilitação destes doentes, foram promovidas actividades de reabilitação física e 

autocuidado, alfabetização de adultos e palestras de formação humana. Na área de 

fortalecimento econômico, foram desenvolvidos no Centro vários projetos para o seu futuro 

sustento como alfaiataria, olearia, moageira, cestaria, produção de peneiras e elaboração de 

tintas ecológicas. 

Dos 30 doentes atendidos no Centro, o 37% foram do Distrito de Chiúre, 27% do Distrito 

de Namuno, 17% do Distrito de Ancuabe, 13% da Cidade de Pemba e 7% do Distrito de Pemba-

Metuge. 

 

 
 

A doença da lepra provoca várias complicações ao nível da saúde que também foram 

tratadas no Centro: úlceras graves, necroses, reacções lepróticas agudas, complicações de tipo 

oftálmico, tuberculose, negligência e dificuldades na administração dos fármacos para combater 

a doença, etc. Se registaram 4 óbitos, dos quais 3 provocados por úlceras degeneradas em 

necrose e cancro e 1 por tuberculose. No Centro foram acompanhados 4 doentes com 

necessidade de amputação, mas destes somente 2 aceitaram ser operados. Os doentes em 

tratamento de lepra atendidos foram 10, todos com lepra multibacilar. Todo o trabalho realizado 

no Centro no âmbito sanitário foi em coordenação com a Direcção Provincial de Saúde. 

O 83% dos doentes acolhidos foi reintegrado na comunidade dentro do mesmo ano. Uma 

vez curados, o processo de reintegração dos doentes foi realizado através de uma atenta 

sensibilização dos familiares e da comunidade da aldeia, sobre a importância de incluir a pessoa 

na sociedade, de abandonar as atitudes de descriminação e medo, devendo proporcionar, pelo 

contrário, um ambiente acolhedor que possa curar as feridas emocionais e psicológicas assim 

como favorecer a capacidade de lidar com todos os acontecimentos da vida e desenvolver 

hábitos de resolução dos seus problemas, sempre que as tais soluções forem ao seu alcance.  
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 PROGRAMA “CASA AZUL” – ATENDIMENTO  NA  COMUNIDADE  DE  CRIANÇAS  

PORTADORAS  DE  DEFICIÊNCIA 
 

Ao longo do ano 2018 o Programa “Casa Azul” atendeu várias crianças portadoras de 

deficiência tanto no Posto Administrativo de Murrébuê, Distrito de Mecufi, como na cidade de 

Pemba, bairro de Mahate, em parceria com a Paróquia Carlos Lwanga do mesmo bairro. 

No Posto Administrativo de Murrébuê foram atendidas 50 crianças, das quais 9 

adolescentes, 14 crianças de idade entre os 4 e os 10 anos e 27 crianças nos primeiros 3 anos de 

vida. Os tipos de deficiência atendidos foram: espinha bífida (1), macro/hidrocefalia (5), 

microcefalia (1), síndrome de Down (3), deficiências físicas várias (6), atraso mental (6), 

autismo (3), epilepsia com efeitos neurológicos (6), paralisia cerebral (10), atraso no 

desenvolvimento psicomotor (4), hemiplegia (3), mudez (1) e cegueira (1).  

Dentre as crianças atendidas, registaram-se 3 óbitos, 11 desistências ou abandono do 

programa por causas justificadas e 2 transferências ao Centro para Crianças Portadoras de 

Deficiência de Nampula, por iniciativa de uma equipe da Direcção Provincial de Educação e do 

Serviço Distrital da Saúde, Mulher e Acção Social. 

Um número de 8 crianças foram integradas na Escola Primária de Murrébuê, frequentando 

a 1ª e 2ª classe, com uma taxa de retenção escolar muito satisfatória, tendo desistido só uma 

criança devido á falta de colaboração por parte da família apesar das numerosas intervenções 

sociais realizadas. Na maioria dos casos a instabilidade do núcleo familiar, a ausência do pai na 

resolução dos problemas domésticos e a pobreza foram os factores que impediram o 

acompanhamento necessário para que estas crianças tivessem acesso á escola assim como a 

outros direitos básicos. 

Frente à falta de constância na participação por parte das mães, o Programa tem oferecido 

alguns produtos para incentivar e motivar, tais como sabão e sabonete para fomentar a higiene 

pessoal, leite, amendoim e farinha para as crianças debilitadas, anêmicas ou doentes, para além 

de um lanche a ser consumido pelas crianças no mesmo período de actividades. De maneira a 

intensificar a sensibilização familiar foram feitas regularmente visitas domiciliárias. 

Na área de assistência sanitária se encaminharam várias crianças no Hospital Provincial de 

Pemba: 5 crianças foram acompanhadas nas consultas de Psiquiatria, 4 na Pediatria, 18 na 

Fisioterapia, 1 na Ortopedia com consequente operação cirúrgica do pé e 3 na Logopedia. No 

conjunto, os resultados foram satisfatórios. Por parte do pessoal do Hospital Provincial 

trabalhando na área de ortopedia e logopedia, foram realizadas também algumas sensibilizações 

no terreno. Estas intervenções foram muito úteis para consciencializar algumas famílias sobre a 

importância das intervenções cirúrgicas corretivas e as práticas reabilitativas em geral. 

As actividades realizadas com as crianças tiveram como objectivo o desenvolvimento 

tanto intelectual como físico, através de exercícios didácticos de grafismo, desenho, motricidade 

fina e outros. Estas actividades se realizaram em presença das mães a fim de capacitá-las para a 

prática dessas actividades com os seus filhos em casa.  

No trabalho com a comunidade e de maneira especial com as mães das crianças, dedicou-

se um espaço regular para a capacitação através de palestras práticas, teóricas e conversas 

abertas de partilha, reflexão e sensibilização. Os temas tratados foram: Prevenção de doenças 

como cólera e malária, Sequelas neurológicas da malária cerebral, Prática de hábitos higiênicos, 

Disciplina na toma de medicamentos, Características da paralisia cerebral, hidrocefalia, 

macrocefalia, autismo e síndrome de Down, Cuidados alimentares e prática de uma alimentação 

correcta, Significado e prática da educação inclusiva e dos direitos das crianças portadoras de 

deficiência. Em forma de palestras práticas foram favorecidas às mães capacitações sobre alguns 

exercícios de motricidade fina e coordenação psicomotora, exercícios para o aumento da 

autonomia nas rotinas diárias de asseio pessoal, assim como para comer e beber, técnicas de 
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massagem para o fortalecimento dos músculos e preparação de papas enriquecidas com produtos 

locais e multimistura.  

Foi criada também uma comissão de mães para a defesa da dignidade das crianças vítimas 

de discriminação. Na realidade local de Murrébuê, foram necessárias de facto algumas 

intervenções em defesa de crianças vítimas de maus tratos, exploração na mendicidade, privação 

de tratamentos medicamentosos em favor de outras práticas tradicionais sem resultados e outras 

graves negligências por parte da família como o abandono em casa de crianças sem autonomia, 

estando os encarregados na machamba ou em outras ocupações. Neste âmbito houve um 

trabalho positivo em parceria com os líderes comunitários, o Centro de Saúde e a Escola 

Primária. 

No Bairro de Mahate, foram atendidas 9 crianças de idades entre os 7 e 17 anos, com as 

seguintes deficiências: surdo-mudez (5), macrocefalia (1), autismo (1), dano cerebral e 

raquitismo (1), atraso mental leve (1). 

Todas as crianças foram escolarizadas na Escola Primária Comunitária de Mahate, 

frequentando as classes de 1ª a 5ª, e apoiadas com o material e fardamento necessários, 

registando-se 2 casos de desistência escolar. Nas instalações paroquiais, a Fundação “Sementes 

de Esperança” favoreceu actividades complementares. As crianças portadoras de deficiência 

auditiva foram capacitadas no uso de Linguagem de Sinais e as crianças em idade adequada 

foram fortalecidas com actividades de treinamento profissionalizante na área de Corte e Costura. 

Além disso, foram propostas actividades de reforço escolar tendo em conta as necessidades 

educativas especiais de cada uma, actividades artísticas e lúdicas. 

Frente à fraca corresponsabilidade educativa por parte das famílias destas crianças, foi 

realizado um plano de reuniões e palestras para os encarregados de maneira a orientá-los sobre a 

maneira de controlar os comportamentos disruptivos destas crianças. Dentre as lacunas 

educativas e negligências observadas nas famílias, os maiores problemas ocorreram com a idade 

da adolescência e foram agravados pela incapacidade de comunicar de maneira positiva com os 

filhos portadores de deficiência auditiva, com autismo ou com atraso mental. As consequências 

afectaram a segurança social dos menores que na maioria dos casos acabaram adquirindo 

hábitos de rua ou sendo vítimas de exploração e abuso. Para minimizar esta dificuldade foi 

oferecida ás mães a possibilidade de participar nas aulas de linguagem de sinais junto com os 

seus filhos, de maneira a facilitar a comunicação. 

No âmbito da protecção do menor foram realizadas algumas intervenções diante das 

situações mais graves. Uma menina de 7 anos com atraso mental foi vítima de repetidos actos de 

abuso sexual por parte de um adolescente do bairro. Neste caso a família foi sensibilizada e 

levou a menina ao hospital e à polícia para efeito de denúncia, mas sucessivamente não mostrou 

vontade de ir à frente com os mecanismos de protecção indicados. Outra menina com autismo de 

12 anos foi violada sexualmente por um vizinho e engravidada. A família foi sensibilizada e 

consciencializada para denunciar à polícia o acto e o homem foi preso, estando actualmente o 

caso na Procuradoria Provincial.  
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Em parceria com a Organização G.V.S. foi favorecido a 11 crianças destes dois Programas 

(8 de Mahate e 3 de Murrébuê) a participação num ciclo de oficinas de arte e cultura como 

experiência de educação inclusiva nas actividades extracurriculares da Escola Primária de 

Muxara. O ambiente de aprendizagem informal e motivador ajudou a recuperar a frequência 

escolar de uma criança portadora de deficiência, que tinha desistido por dificuldades de 

socialização com os companheiros da turma. 

A pedido da mesma organização G.V.S., a Fundação realizou uma capacitação sobre 

Educação Inclusiva com o objectivo de despertar e criar a consciência dos participantes sobre o 

valor da inclusão das crianças com Necessidades Educativas Especiais, para uma sociedade livre 

das barreiras e preconceitos respeito ás pessoas portadoras de deficiência. Nesta capacitação 

participaram 28 representantes das instituições públicas, privadas e associações, sendo os 

representantes do Conselho Escolar de Muxara e Natite, do Conselho Municipal de Pemba, da 

OLJ, alguns professores da EPC de Chuíba, Samora Machel e Natite, assim como os técnicos da 

OdA.  

Avaliando no geral este Programa, constata-se que os desafios são difíceis devido, 

sobretudo à fraca corresponsabilidade por parte das famílias e às crenças locais que atribuem o 

estado da criança a castigos infligidos por espíritos maus. Por esta razão, muito esforço deve ser 

feito no âmbito da sensibilização social de maneira a reduzir as causas de estigma e abandono 

educativo em relação a estas crianças.   

 

4. RESULTADOS  GERAIS  ATINGIDOS 
 

Neste ano a Fundação “Sementes de Esperança” promoveu, nos seus Programas e Centros 

de acolhimento, diferentes actividades adaptadas às necessidades de menores vulneráveis e 

comunidades da Província de Cabo Delgado, abrangendo: 
 

 911 crianças, adolescentes e jovens 

 13 comunidades rurais 

 5 comunidades de bairros urbanos 

 30 doentes de lepra com complicações causadas pela doença 
 

As acções realizadas nas sete Áreas de Serviço dos Padrões Mínimos de Atendimento á 

Criança  tiveram os seguintes resultados: 
 

ÁREA DE 

SERVIÇO 
ACÇÕES  REALIZADAS RESULTADOS 

SAÚDE 

Monitoramento diário nos Centros de 

acolhimento do estado físico das crianças 

por parte de uma encarregada da área.  

- O monitoramento diário do estado de 

saúde beneficiou 138 crianças das quais 

21 foram atendidas em necessidades 

especiais de saúde, sendo acompanhadas 

e encaminhadas nas consultas de 

Pediatria, Estomatologia, Ortopedia, 

Medicina geral e Dermatologia.  

 

- As 14 palestras realizadas em 4 Centros 

de Acolhimento promoveram boas 

práticas em matéria de higiene, 

saneamento do meio e prevenção de 

Facilitação do acesso á consultas médicas 

especiais no Hospital Provincial, em caso de 

complicação e agravamento do estado de 

saúde diagnosticado e tratado no Posto de 

saúde. 

Palestras para as crianças e a comunidade 

sobre prevenção de doenças 

infectocontagiosas.  
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Promoção do saneamento do meio e do 

acesso a água potável para a higiene pessoal 

e colectiva. 

doenças infectocontagiosas, cólera e 

malária. 

 

-As visitas domiciliárias para observar o 

estado de saúde melhoraram o 

atendimento por parte da família de 823 

crianças. 

Visitas domiciliárias por parte das Técnicas 

Sociais para avaliar o estado de saúde das 

crianças sempre que elas faltassem do 

Centro por motivos de saúde. 

ALIMENTAÇÃO 

Apoio alimentar para crianças com grave 

malnutrição nos primeiros 36 meses de vida. 

-O apoio alimentar entregue a 83 

crianças desnutridas melhorou o seu 

estado de saúde.  
 

-O treinamento de 80 mães de crianças 

com malnutrição melhorou as boas 

práticas de alimentação, preparação e 

conservação dos alimentos e as capacitou 

para identificar sinais de malnutrição e 

interpretar os cartões de crescimento. 
 

-O acompanhamento e orientação de 80 

famílias com crianças desnutridas 

garantiu um consumo correcto dos 

suplementos alimentares recebidos. 
 

-A sensibilização feita a 45 mães sobre o 

aleitamento materno e alimentação 

complementária para o bebé corrigiu 

práticas erradas de aleitamento e 

alimentação complementária. 
 

-O incentivo alimentar proporcionado a 

792 crianças em forma de almoço e 

lanche favoreceu a retenção e frequência 

regular nas actividades educativas 

propostas.  
 

-O reforço nutricional proporcionado nos 

Centros de Acolhimento melhorou o 

estado de saúde de 46 crianças afectadas 

por anemia e desnutrição. 
 

 

 

-O treinamento de 10 trabalhadoras dos 

Centros de acolhimento sobre os 

cuidados e conservação dos alimentos 

assim como sobre a higiene do refeitório, 

dispensa e utensílios, melhorou as 

práticas diárias de alimentação e limpeza.  

 

Treinamento das mães sobre boas práticas 

de alimentação infantil, preparação e 

conservação segura dos alimentos. 

Capacitação das mães para interpretar os 

cartões de crescimento da criança menor de 

5 anos de idade, a identificação da 

malnutrição aguda e referencia aos serviços 

de saúde. 

Capacitação das mães sobre a malnutrição, o 

uso de alimentos ricos em vitaminas e 

proteínas e a preparação de papas 

enriquecidas com alimentos disponíveis 

localmente. 

Acompanhamento para garantir que as 

crianças com desnutrição recebam e 

consumam os suplementos alimentares 

entregues de forma adequada. 

Sensibilização para o aleitamento materno e 

introdução da alimentação complementar a 

partir dos seis meses. 

Assistência alimentar diária nos Centros de 

acolhimento e reforço nutricional ás crianças 

com anemia e desnutrição. 

Treinamento do pessoal dos Centros sobre 

as boas práticas nos cuidados e conservação 

segura dos alimentos, assim como na 

higiene do refeitório, da dispensa e dos 

utensílios. 
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Apoio em material escolar a crianças, 

adolescentes e jovens em situação de 

exclusão social para favorecer o acesso á 

escola. 

-O apoio em material escolar favoreceu a 

frequência e retenção escolar de 194 

crianças, adolescentes e jovens. 
 

-A monitoria na frequência e desempenho 

escolar de 706 crianças e adolescentes dos 

Centros de Acolhimento contribuiu para 

melhores resultados escolares. 
 

-As actividades de reforço escolar e apoio 

em material escolar contribuíram para a 

retenção na escola de 103 raparigas. 
 

-O acesso gratuito á educação pré-escolar 

beneficiou 18 crianças órfãs e 

vulneráveis. 
 

-A capacitação de 17 educadores em 

diferentes matérias pedagógicas melhorou 

o acompanhamento socioeducativo das 

crianças. 
 

-A sensibilização na comunidade nos 

Distritos de Mecufi, Ancuabe, Chiúre, 

Namuno e Metuge consciencializou os 

encarregados de 129 crianças, sobre a 

importância da escolarização dos filhos e 

a sua retenção na escola.  
 

-O acesso á actividades formativas, 

recreativas e desportivas proporcionado a 

706 crianças dos centros de acolhimento, 

facilitou o acompanhamento do processo 

educacional das crianças.  
 

-As formações feitas nos Centros e na 

comunidade sensibilizaram 820 famílias 

sobre a necessidade de um 

acompanhamento activo da vida escolar 

da criança.  
 

-Foi facilitado o acesso a Programas 

Inclusivos no Lar da Esperança e na 

Escolinha da Paróquia São Carlos 

Lwanga a 17 crianças com necessidades 

educativas especiais. 
 

 

-Foram integradas no sistema nacional de 

educação 21 crianças portadoras de 

deficiência. 
 

-Foram proporcionadas actividades 

educativas especiais a 76 crianças 

portadoras de deficiência que melhoraram 

as suas capacidades.  

Monitoria da frequência e desempenho das 

crianças matriculadas na escola. 

Criação de incentivos para a retenção das 

raparigas na escola. 

Promoção do acesso da criança órfã e 

vulnerável á educação pré-escolar. 

Capacitação de educadores no âmbito 

pedagógico e de acompanhamento 

socioeducativo da criança. 

Sensibilização das famílias e comunidades 

sobre a importância da escolarização e da 

retenção na escola das crianças, em 

particular a rapariga e as crianças com 

necessidades educativas especiais. 

Implementação de actividades formativas, 

recreativas e desportivas para crianças e 

jovens. 

Sensibilização das famílias para 

participarem activamente na vida escolar das 

crianças. 

Análise das necessidades educativas 

especiais e programa específico de 

Adaptação Curricular para as crianças com 

atraso na aprendizagem. 

Atendimento especial individualizado das 

crianças com deficiência intelectual que 

impede a aprendizagem no ensino formal. 
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PROTECÇÃO E 

APOIO LEGAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facilitação do acesso á identificação civil 

das crianças. 

-O acesso á identificação civil de 3 

menores sem registo de nascimento 

facilitou a sua integração no sistema 

nacional de educação. 
 

-A integração de 41 crianças em 2 

Centros de acolhimento garantiu a 

protecção e os cuidados alternativos que 

essas crianças necessitaram. 
 

-Foi facilitada a reunificação familiar de 

5 crianças afastadas do convívio familiar.  
 

-A formação sobre habilidades para a 

vida proporcionada a 252 crianças e 

adolescentes fortaleceu as crianças na 

capacidade de lidar com os desafios da 

vida.  
 

-A formação em matéria de direitos da 

criança a 276 famílias e 737 crianças 

sensibilizou sobre o respeito e a 

dignidade dos menores.  
 

-A capacitação de 17 educadores e 

sensibilização das famílias de 570 

crianças em matéria de reconhecimento 

de situações de abuso e violência sexual 

sobre a criança ajudou na identificação 

de crianças vítimas de violação dos seus 

direitos. 
 

-As 25 formações realizadas para 

adolescentes e jovens sobre prevenção de 

casamentos prematuros e gravidez 

precoce os sensibilizaram sobre os riscos 

e consequências dessas práticas para suas 

vidas. 
 

-As visitas domiciliárias a 15 famílias 

com crianças vítimas de casamento 

prematuro, gravidez precoce, abuso 

sexual e tráfico de menores apoiaram as 

famílias e deram assistência aos menores 

na defesa dos seus direitos. 
 

 

-A capacitação de 17 educadores e 

técnicas sociais sobre os instrumentos de 

protecção da criança, leis políticas, 

serviços e mecanismos de assistência 

sensibilizou sobre a importância da 

divulgação dos mesmos na comunidade. 
  

 

Proteção alternativa de crianças em forma 

de tutela em Centros de acolhimento. 

Facilitação da reunificação familiar das 

crianças acolhidas. 

Formação das crianças sobre o 

desenvolvimento das habilidades para a 

vida. 

Sensibilização ás famílias e crianças sobre 

os direitos das crianças.  

Capacitação dos educadores e sensibilização 

ás famílias em matéria de reconhecimento 

de situações de tráfico, abuso e violência 

contra a criança. 

Identificação e encaminhamento de crianças 

vítima de tráfico e casamento forçado.  

Formação para adolescentes e jovens sobre 

as consequências do casamento prematuro e 

gravidez precoce.   

Visitas domiciliárias para a recuperação de 

crianças vítimas de violação nos seus 

direitos básicos. 

 

Capacitação aos educadores sobre os 

instrumentos de protecção á criança, leis 

políticas, serviços e mecanismos de 

assistência legal ás famílias. 
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APOIO 

PSICOSSOCIAL 

Atendimento de crianças com necessidade 

de apoio emocional, social e espiritual 

através do Acompanhamento Educativo 

Individualizado. 

 

-O atendimento realizado a 225 crianças 

nas suas necessidades emocionais, sociais 

e espirituais, tanto nos Centros como na 

comunidade, melhorou o bem-estar da 

criança.  
 

-Os diálogos de orientação e auscultação 

realizados com 152 crianças proveram o 

suporte necessário para a resolução dos 

seus problemas. 
 

-As visitas domiciliárias realizadas a 174 

crianças com necessidades psicoemotivas 

forneceram o aconselhamento familiar 

necessário conforme o estado da criança.  
 

-O acesso proporcionado ao atendimento 

psicológico no Hospital Provincial a uma 

criança e á sua família facilitou uma 

maior integração da criança na 

comunidade. 
 

-A capacitação a 21 educadores, técnicas 

sociais e assistentes infantis em matéria 

de apoio psicossocial desenvolveu 

melhores habilidades sociais e 

competências de comunicação nas 

crianças.  
 

-As actividades lúdicas e recreativas 

proporcionadas a 796 crianças 

promoveram a criatividade e o espírito de 

optimismo nas crianças. 

 

Diálogos de orientação com a criança para 

auscultar a sua condição emocional e social 

e prover o suporte necessário. 

Aconselhamento sobre as necessidades 

psicoemotivas da criança através de visitas 

domiciliárias. 

Facilitação do acesso das crianças aos 

especialistas de acordo com os seus 

problemas. 

Capacitação aos educadores para 

identificarem e trabalharem sinais de 

depressão e trauma a fim de desenvolver na 

criança a resiliência e as habilidades de 

comunicação. 

Orientação sobre apoio psicossocial ás 

assistentes infantis e pessoal que têm 

contacto directo com as crianças. 

Actividades lúdicas e recreativas que 

proporcionem habilidades orientadas á 

resolução dos problemas das crianças. 

FORTALECI-

MENTO 

ECONÓMICO 

Promoção do treinamento profissionalizante 

para as crianças. 

-As oportunidades de formação 

vocacional oferecidas a 85 educandos na 

Informática, 73 na Costura, 30 na 

Carpintaria e 164 na Olearia promoveram 

o treinamento profissionalizante 

necessário para o seu fortalecimento 

económico. 

-O projecto de geração de renda na área 

de alfaiataria ajudou 2 jovens a aumentar 

o seu sustento. 

Facilitação de actividades de fortalecimento 

económico. 
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HABITAÇÃO 

Promoção da higiene pessoal e colectiva e 

educação ambiental para assegurar a 

implementação de boas práticas e garantir 

melhores condições de saúde. 

-As 183 visitas domiciliárias realizadas 

nos bairros urbanos e no Posto 

administrativo de Murrébuê melhoraram 

as condições habitacionais das crianças de 

maneira a evitar a exposição ás várias 

doenças.  

-As 5 palestras realizadas  com 

encarregados promoveram o saneamento 

do meio para uma habitação condigna . 

Visitas domiciliárias com o objetivo de 

avaliar as condições habitacionais e dar as 

orientações necessárias. 

 

No atendimento ás pessoas atingidas pela lepra, as Acções realizadas tiveram como 

referência os Pilares Estratégicos enunciados pela OMS na Estratégia Global para Hanseníase 

2016-2020 com os seguintes resultados: 
 

PILAR 

ESTRATÉGICO 
ACÇÕES  REALIZADAS RESULTADOS 

FORTALECER A 

COORDENAÇÃO  

E  A PARCERIA 

COM O 

GOVERNO 

Programa para contribuir á cobertura do 

tratamento da lepra com uma ênfase especial 

em crianças, mulheres e populações 

subatendidas. 

 

- O trabalho de monitoria realizado em 12 

núcleos da Alemo colaborou na cobertura 

do tratamento da lepra, especialmente em 

zonas subatendidas e em casos de 

crianças. 
 

-Os 22 membros da Alemo capacitados 

colaboraram na pesquisa e monitoria dos 

casos de lepra nas suas comunidades.  

 

 

Realização de pesquisas básicas e 

monitoramento sobre todos os aspectos da 

hanseníase. 

COMBATER A 

HANSENÍASE E  

AS  SUAS 

COMPLICAÇÕES 

Reforço da consciencialização dos pacientes 

e da comunidade sobre hanseníase.  

-Os encontros realizados em 18 

comunidades afectadas pela lepra 

ajudaram na sensibilização individual e 

comunitária sobre a necessidade de 

detectar e curar a doença da lepra. 
 

-Os animadores e membros participantes 

dos núcleos da Alemo capacitados sobre 

busca activa e detecção dos casos de 

lepra contribuíram no descobrimento de 

55 casos suspeitos que foram 

encaminhados aos supervisores distritais 

correspondentes.  
 

-O acompanhamento dado a 30 doentes 

com necessidade de tratamento garantiu 

uma maior adesão ao mesmo e reduziu os 

casos de abandono. 

Capacitação sobre a detecção precoce e 

busca activa dos casos nas áreas de maior 

endemicidade e manejo dos contactos. 

Acompanhamento para assegurar o início 

imediato e a adesão ao tratamento. 
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Actividades para a prevenção e melhoria das 

incapacidades. 

 

-A monitoria das actividades de 

autocuidado e a facilitação de consultas 

médicas especiais no HPP em 30 doentes 

contribuíram para prevenir e melhorar as 

incapacidades provocadas pela lepra. 

 

-As 22 formações realizadas nas 

comunidades orientaram sobre o risco de 

contágio e prevenção da doença.   

Intervenções na comunidade para a 

prevenção da infecção e da doença.   

COMBATER A 

DISCRIMINA-

ÇÃO E 

PROMOVER A 

INCLUSÃO 

Promoção da inclusão social mediante a 

abordagem de todas as formas de 

discriminação e estigma.  -Os diálogos com as famílias de doentes 

de lepra e com os líderes comunitários 

das aldeias influíram positivamente na 

inclusão social de 18 doentes.  
 

-Os membros da Alemo afectados pela 

lepra foram fortalecidos na sua 

capacidade de contribuir activamente na 

eliminação da doença. 
 

-A monitoria realizada em 12 núcleos da 

Alemo promoveu um papel activo para a 

melhoria dos serviços de hanseníase. 
 

-Os 5 projetos de geração de renda 

promovidos na sede provincial da Alemo 

para 30 doentes facilitaram a sua 

reintegração sociofamiliar. 
 

-As formações realizadas em 15 

comunidades orientaram na reabilitação 

dos doentes com incapacidades. 

Fortalecimento das pessoas afectadas pela 

hanseníase e das suas capacidades de 

participar activamente nos serviços de 

hanseníase. 

Inclusão das comunidades nas acções para a 

melhoria dos serviços de hanseníase. 

Promoção da formação de coalizões entre as 

pessoas afectadas pela hanseníase.   

Facilitação de projetos de geração de renda 

para as pessoas afectadas pela hanseníase. 

Apoio á reabilitação na comunidade para as 

pessoas com incapacidade relacionada á 

hanseníase. 

 

5. RELATORIO  FINANCEIRO 
 

Para a realização de todos os seus Programas, a Fundação disponibilizou um montante 

financeiro de 11.215.950,00 Mt que foi invertido na gestão dos Centros de Acolhimento assim 

como na realização dos Programas na Comunidade nos diferentes Distritos. 
 

 

DESCRIÇÃO VALOR 

GESTÃO  DOS  CENTROS  DE  ACOLHIMENTO 3.578.500,00 Mt 

REALIZAÇÃO  DOS  PROGRAMAS  NA  COMUNIDADE 1.752.350,00 Mt 

                                   PESSOAL   CONTRATADO 3.744.525,00 Mt 

TRANSPORTE,  LOGÍSTICA  E  MANUTENÇÃO 524.575,00  Mt 

INFRAESTRUCTURA 1.616.000,00  Mt 



~ 25 ~ 
 

 

6. CONCLUSÕES 
 

As actividades planificadas para o ano 2018 se realizaram de maneira satisfatória e 

tiveram um impacto positivo sobre a população atendida. No geral, todas as acções 

desenvolvidas foram fieis á Visão da Fundação e contribuíram para uma sociedade fundada 

sobre valores solidários e defensora da dignidade do ser humano, sobretudo nas pessoas mais 

vulneráveis e desfavorecidas. Conforme á Missão assumida, as iniciativas foram de facto 

comprometidas com o empoderamento dos mais excluídos e sensibilizaram os educandos e a 

comunidade sobre a importância de uma cidadania solidária, responsável e competente.  

Inspirada pelas metas do Governo no âmbito da protecção do menor, a Fundação assumiu 

um compromisso mais forte para combater os casamentos prematuros na Província de Cabo 

Delgado e prevenir os abusos sexuais, a violência sobre a criança, as negligências familiares e 

tudo o que se apresenta como violação dos direitos dos menores e ameaças para a salvaguarda 

da sua integridade psicofísica e moral. Para tal, as acções de divulgação, formação humana aos 

menores, sensibilização e orientação das famílias tiveram um bom resultado e encorajaram a 

continuação de tais acções. 

No trabalho com a comunidade foi reforçado também o trabalho a favor da inclusão social 

focalizando sobretudo nas situações de estigma e exclusão em relação às pessoas atingidas pela 

lepra e às crianças portadoras de deficiência. Para tal implementaram-se os parâmetros, 

objetivos globais e estratégias indicadas nas guias e manuais da OMS e da ILEP (Federação 

Internacional de Associações Anti-hanseníase) assim como os Padrões Mínimos de Atendimento 

á Criança do Ministério de Género, Criança e Acção Social. 

Os resultados conseguidos revelaram por um lado uma adesão positiva por parte da 

população nos projectos socioeducativos propostos e por outro, evidenciaram os desafios ainda 

fortes que existem, sobretudo no trabalho para a educação e promoção da rapariga e na 

consciencialização comunitária sobre a dignidade das pessoas vítimas de estigma e exclusão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemba, aos 21 de Janeiro de 2019 
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FUNDAÇÃO   “SEMENTES   DE   ESPERANÇA” 
Bº   EDUARDO  MONDLANE - EXPANSÃO  3A 
UIDADE  E , QUART. 9 
NUIT   Nº 700086151  
Tel. 863125110 - 825948740                                                                                                            
PEMBA – CABO DELGADO 
MOÇAMBIQUE                 

 

RESUME DO RELATÓRIO ANUAL DAS ACTIVIDADES 

DESENVOLVIDAS 
 

No âmbito do Apoio á Sociedade Civil na área de Assistência Social, a Fundação realizou 

as seguintes actividades integradas na Pastoral da Diocese de Pemba:  

 Centros de acolhimento para a educação da infância, adolescência e juventude. 

 Programas na comunidade nas áreas de atendimento de crianças portadoras de 

deficiência, apoio escolar e recuperação da malnutrição infantil. 

 Projectos em parceria com a Paróquia Carlos Lwanga de Mahate (Pemba) sobre 

Educação Inclusiva e com a Associação ALEMO para o atendimento das pessoas 

afectadas pela lepra. 
 

Os Centros de acolhimento para crianças, adolescentes e jovens foram quatro: 
 

1- Lar da Esperança “Elda Lunelli”, localizado em Pemba, bairro de Cariacó, acolheu 

125 crianças órfãs e vulneráveis de idade entre os 3 e 16 anos, sendo 31 em Regime Fechado e 

94 em Regime Aberto. O Centro atendeu 17 crianças do 3º, 4º e 5º ano de vida nas actividades 

de escola infantil. Das 5 crianças portadoras de deficiência que tiveram um atendimento 

educativo especial, 2 foram integradas no sistema nacional de educação. O Centro ofereceu a 52 

crianças treinamento em actividades profissionais para o fortalecimento económico nas áreas de 

Costura, Carpintaria, Olearia e Informática. 
 

2- O Centro Recreativo “Okhaviherana”, localizado em Pemba, no bairro de Cariacó- 

Josina Machel, acolheu 441 crianças de idade entre os 6 e 16 anos, domiciliadas no mesmo 

bairro, em Regime Misto, prestando um apoio em termos de educação e formação e um lanche. 

As actividades propostas no Centro tiveram o objectivo de reforçar a aprendizagem escolar, 

desenvolver habilidades para a vida, oferecer momentos de recreação, fomentar a expressão 

cultural, proporcionar formação humana e criar espaços de lazer para o bem-estar socio-emotivo 

da criança.  
 

3- O Centro “Talita Kum”, localizado em Pemba, bairro Eduardo Mondlane, acolheu 111 

raparigas órfãs, carentes e em situação de vulnerabilidade, das quais 11 foram acolhidas em 

Regime Fechado e 100 em Regime Aberto. O Centro promoveu acções tendentes à retenção da 

rapariga na escola, oferecendo actividades de apoio escolar, formação humana, actividades de 

lecto-escritura, artísticas, desportivas, lúdicas e culturais que fortaleceram o seu processo 

educativo e melhoraram o aproveitamento escolar. A todas as meninas foram favorecidas 

oportunidades de treinamento profissional e de geração de rendimento nas áreas de Costura á 

máquina, Olearia e Informática. 
 

4- O Centro “Jovens de Esperança” funcionou em Regime Aberto como Programa anexo 

ao Centro “Talita Kum”, atendendo no âmbito socioeducativo 60 adolescentes e jovens em 

situação de vulnerabilidade, de idade entre os 14 e 19 anos e frequentando o Ensino Secundário. 

Foram proporcionadas actividades de reforço das disciplinas escolares, formação humana e 

treinamento profissional nas áreas de Carpintaria, Corte e Costura e Informática, além de 

experiências de empreendedorismo com um projeto de alfaiataria que fortaleceu 

economicamente os jovens envolvidos. 

 



~ 27 ~ 
 

Os Programas na Comunidade e em Parceria foram quatro e realizaram-se no âmbito de 

desnutrição, atendimento ás crianças portadoras de deficiência, apoio escolar e lepra. 
  

1- O  Programa “Ultzama”, no Distrito de Mecufi, proporcionou reforço nutricional a 83 

crianças com grave desnutrição nos primeiros 36 meses de vida. Junto às entregas alimentares, 

monitorou-se o peso e o estado de saúde das crianças, se fizeram visitas domiciliárias para 

orientação familiar e formações que capacitaram ás mães para interpretar os cartões de 

crescimento da criança, identificar sinais visíveis de malnutrição e preparar papas enriquecidas 

com alimentos disponíveis localmente. 
 

2- O Programa “Casa Azul” atendeu 50 crianças portadoras de deficiência no Posto 

Administrativo de Murrébuê, Distrito de Mecufi, e 9 na cidade de Pemba, bairro de Mahate, em 

parceria com a Paróquia Carlos Lwanga do mesmo bairro. As actividades em Murrébuê visaram 

envolver as mães no processo de desenvolvimento das crianças, tanto intelectual como físico, a 

fim de capacitá-las para a prática dessas actividades com os seus filhos em casa. Para tal, foram 

realizados exercícios didácticos de grafismo e desenho, massagens para o fortalecimento dos 

músculos e actividades básicas para desenvolver a sua autonomia. Em Pemba, no bairro de 

Mahate, as crianças foram capacitadas no uso de Linguagem de Sinais e tiveram actividades 

artísticas, lúdicas, de reforço escolar e de treinamento profissional na área de Corte e Costura. 

Nestes dois programas 18 crianças foram integradas no sistema nacional de educação. 
 

3- O Programa “Uribe” favoreceu apoio escolar a 194 alunos domiciliados na suas 

famílias e afectados por carência económica e/ou em situação de exclusão social, tanto na cidade 

de Pemba como nos Distritos. O Programa apoiou dentro do seu grupo alvo alunos do Ensino 

Primário e Secundário, sendo: crianças e adolescentes frequentando os Centros da Fundação, 

crianças na comunidade portadoras de deficiência e crianças pertencendo a comunidades 

afectadas pela lepra. 
 

4- O Programa de Apoio ás Pessoas atingidas pela Lepra dinamizou e incentivou as 

actividades da associação ALEMO nos âmbitos de advocacia, divulgação do tratamento da lepra 

e acompanhamento dos doentes, dando apoio psicossocial às pessoas carentes, desamparadas e 

vítimas de estigma. Proporcionou-se também formação na comunidade e apoio estrutural a 12 

núcleos da Associação nos Distritos de Metuge, Mecufi, Ancuabe, Chiúre e Namuno sendo 

comunidades com elevado índice de lepra, localidades periféricas escassamente atendidas pelos 

Supervisores, núcleos com dificuldades de coesão e organização e comunidades com 

mentalidades reticentes ao tratamento da lepra. No Centro “Lambaréné”, Sede Provincial da 

ALEMO, foi proporcionado o atendimento de saúde a 30 doentes com necessidade de 

acompanhamento no tratamento e se realizaram actividades individualizadas de reabilitação 

física para aqueles que tinham complicações por causa da doença. A fim de fortalecer 

economicamente aos doentes e facilitar uma posterior integração sociofamiliar, foram 

desenvolvidas várias actividades de treinamento profissional e geração de renda. 
 

Estes Centros e Programas beneficiaram 911 crianças, adolescentes e jovens, 13 

comunidades rurais, 5 comunidades de bairros urbanos e 30 doentes de lepra com complicações 

por causa da doença. As actividades promoveram o valor e a dignidade da vida em situação de 

vulnerabilidade e contribuíram para a consciencialização da comunidade em geral sobre o valor 

da solidariedade, a fraternidade e o compromisso na transformação positiva da sociedade. 

 

 

 

 

Pemba, aos 21 de Janeiro de 2019 


