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RELATÓRIO  ANUAL  DAS  ACTIVIDADES  

DO  ANO  2020  
 

I. 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 á população vulnerável, sobretudo a crianças e pessoas 

afectadas por estigma social, na Província de Cabo Delgado. 

A Fundação promove uma solidariedade comprometida e a unidade na diversidade. O valor do 

diálogo, da harmonia e do respeito entre culturas e religiões é um dos nossos valores inspiradores, 

por isso os nossos projectos sociais, de inspiração cristã, favorecem um compromisso vocacional de 

pessoas de diferentes religiões e espiritualidades. 

Através das nossas actividades, desejamos acender a esperança nos contextos mais vulneráveis, 

elevando a vida e a dignidade dos mais frágeis e desfavorecidos. A nossa Visão, Missão e Valores 

são os seguintes:  

 

 

• 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.  

Visão 

• 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. 

Missão 

• Vida, Dignidade do Ser Humano, Esperança, Acolhida, Diálogo entre as Culturas, 
Solidariedade. Valores 

 

AO MINISTÉRIO   DOS    NEGÓCIOS   ESTRANGEIROS   E   COOPERAÇÃO 

AO MINISTÉRIO   DE   GÉNERO,  CRIANÇA   E    ACÇÃO    SOCIAL 

AO GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA  PROVÍNCIA  DE  CABO  DELGADO 

 AO  SERVIÇO  PROVINCIAL  DE  ACÇÃO  SOCIAL 

Á   DIOCESE  DE  PEMBA 
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II. ACTIVIDADES  REALIZADAS 

 

A pandemia da Covid-19 e a intensificação dos conflitos armados na Província de Cabo 

Delgado afectaram fortemente as actividades planificadas para o ano 2020, obrigando a mudanças 

relevantes na sua implementação, bem como no atendimento dos beneficiários. Neste contexto, a 

Fundação realizou doze Actividades que abrangeram a Cidade de Pemba e dezassete localidades em 

cinco Distritos da Província de Cabo Delgado, distribuidas da seguinte maneira:  
 

 

 Três Centros de Acolhimento para menores vulneráveis em Pemba: 

1. Lar da Esperança “Elda Lunelli” destinado a crianças órfãs e vulneráveis e menores 

desacompanhados 

2. Centro Recreativo “Okhaviherana” voltado á infância urbana em risco de exclusão 

social  

3. Centro “Talita  Kum” - “Jovens de Esperança”  para raparigas e jovens órfãos e/ou 

vulneráveis 
 

 Cinco Programas na Comunidade em Pemba e no Distrito de Mecufi: 
 

1. Programa “Ultzama” para a protecção alimentar de crianças desnutridas e 

fortalecimento das capacidades das mães 

2. Programa “Casa Azul” para atendimento de crianças portadoras de deficiência e 

formação e orientação das suas famílias  

3. Programa “Uribe” para o apoio na escolarização de alunos economicamente carentes 

do Ensino Primário e Secundário 

4. Programa “Talentos” para a promoção dos estudos universitários de jovens em risco 

de exclusão social 

5. Programa para a Protecção e o Bem-estar das Crianças e Pessoas Vulneráveis, 

realizado como programa transversal em todos os Centros e Programas na Comunidade, 

visando sensibilizar as comunidades sobre os direitos das crianças e apoiar os menores 

afectados por negligências e violações dos seus direitos. 
 

 

 Quatro Programas em parceria: 

 

1. Com a Paróquia S. Carlos Lwanga no bairro de Mahate, Pemba  

 Para o atendimento educativo das crianças portadoras de deficiência e em 

situação de exclusão social 

2. Com a Associação ALEMO para: 

 A Reabilitação Baseada na Comunidade das pessoas atingidas pela lepra, 

vítimas de estigma e discriminação social  

 O atendimento, no Centro “Lambaréné, dos doentes de lepra com necessidade 

de cuidados intensivos e apoio psicossocial  

 A escolarização das crianças afectadas pela lepra em risco de exclusão social.   
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3. Com a Organização GVC - We World  

 No Projecto “Pemba Resiliente”, programa de recuperação dos meios de 

subsistência e empoderamento económico. 

 No âmbito do Projecto “Oficina de Arte” para promover o estudo em casa 

durante a pandemia Covid-19. 

 No Projecto “Oda itinerante” para o Apoio multidisciplinar ás crianças 

vulneráveis deslocadas nos bairros de Pemba. 

4. Com a Fundação AVSI  

 No Projecto “Juntos com a Criança” para favorecer actividades recreativas, 

psicossociais e de protecção às crianças deslocadas dos campos de 

acomodação de Metuge.    

 

III. AVALIAÇÃO  DAS  ACTIVIDADES 

 

CENTROS  DE  ACOLHIMENTO  PARA  MENORES  VULNERÁVEIS 
 

No âmbito dos Centros de Acolhimento, foram atendidos complexivamente 718 menores, 623 

em regime aberto e 95 em regime fechado, dos quais 33 acolhidos para protecção alternativa 

temporária e 62 crianças desacompanhadas ou deslocadas em atendimento provisório até a sua 

reunificação familiar. 

 

Todas as actividades propostas nestes Centros atenderam menores órfãos ou com outras 

vulnerabilidades nas áreas de educação, alimentação, saúde, formação humana e profissional, apoio 

psicossocial, protecção e fortalecimento das competências dos encarregados de educação. 
 

 O LAR DA ESPERANÇA “ELDA LUNELLI” atendeu crianças órfãs, vulneráveis, 

desacompanhadas e crianças afectadas pelos conflitos armados 

 O CENTRO RECREATIVO “OKHAVIHERANA” atendeu crianças com necessidades 

psicossociais, carentes ou em risco social, mas vivendo com os seus pais 

 O CENTRO “TALITA KUM” atendeu raparigas órfãs e vulneráveis 

 O Programa anexo “JOVENS DE ESPERANÇA” atendeu adolescentes e jovens órfãos, 

vulneráveis, carentes ou em risco social até os 18 anos de idade. 
 

 

Até o dia 30 de Março, as actividades decorreram conforme os horários e os projectos 

educativos de cada Centro com a presença de todas as crianças matriculadas. Os Centros, em geral, 

propuseram actividades nas áreas de educação, formação profissional, formação humana, arte, 

desporto e lúdica, bem como o acompanhamento socio-familiar. Cada Centro na sua especificidade 

CRIANÇAS   ACOLHIDAS 

Regime aberto 

Protecção alternativa temporária 

Atendimento provisório 
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teve outras áreas de atendimento particulares, consideradas necessárias conforme o grupo alvo 

atendido e garantiram uma assistência mais integral às crianças órfãs e vulneráveis acolhidas. 

A partir do mês de Junho, tendo em conta a vulnerabilidade dos beneficiários dos Centros de 

Acolhimento -crianças órfãs vivendo em famílias carentes, raparigas com encarregados pouco 

sensíveis ao valor da educação, crianças e adolescentes com fraco acompanhamento familiar, 

menores vivendo em situação de pobreza, promiscuidade e em agregados familiares agravados pela 

incorporação de deslocados provenientes das zonas de conflito da Província, etc.-, foi realizado um 

trabalho preventivo para salvaguardar as crianças e os adolescentes de algumas das consequências 

negativas, tais como: o atraso no processo de escolarização e aprendizagem, a exploração por parte 

dos adultos em actividades de comércio informal e outras formas de trabalho infantil com a 

exposição a maiores riscos de contaminação, a falta de ocupação e a fraca retenção nas casas com 

consequentes aglomerações de crianças na rua, o aumento de negligências e abusos sobre crianças 

por parte dos adultos e muitas vezes no seio das próprias famílias, o aumento da taxa de gravidez 

precoce e uniões prematuras entre os adolescentes, etc. As actividades desenvolvidas neste contexto 

foram as seguintes: 

Monitoria  da  Aprendizagem 

Em todos os Centros implementaram-se 

Programas de Monitoria da Aprendizagem 

a Distância que, na circunstância do 

encerramento das Escolas decretado pelo 

Governo para prevenir a propagação do 

Covid-19, protegeram no âmbito educativo 

aquelas crianças e menores que não 

apresentavam condições favoráveis para o 

estudo em autonomia ou para a adquisição das 

próprias fotocópias, sobretudo as mais 

desfavorecidas e com fraco acompanhamento 

familiar.  

Cada Educador/a esteve presente no 

Centro alguns dias da semana fixos, para 

receber de uma forma organizada e 

programada um número máximo de seis 

crianças que, observando rigorosamente todas 

as medidas de prevenção indicadas neste 

regulamento, sobretudo lavagem das mãos, 

uso de máscaras e distanciamento, recebia 

uma explicação de uma hora de tempo sobre a 

matéria escolar e voltava para casa com os 

TPC's correspondentes.  

Junto á explicação da matéria escolar, 

foi reforçada uma educação prática sobre a 

prevenção do contágio, ajudando os menores a 

tomar consciência sobre os riscos da pandemia 

e a necessidade de respeitar todas as medidas 

preventivas.   

Estes Programas além de minimizar os 

efeitos sociais da pandemia acima citados nas 

crianças, abrangeram os encarregados de 

educação com acções de sensibilização e 

educação familiar sobre a responsabilidade de 

reter as crianças o mais possível em casa a 

realizar os TPC's e evitar que as mesmas 

passassem o dia desocupadas nas ruas.  
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Trabalho  sócio-educativo  com  as  famílias 
 

A partir do mês de Junho até o mês de Dezembro, as Técnicas Sociais e os educadores da 

Fundação realizaram um intenso Trabalho Socio-educativo com as Famílias das crianças 

atendidas, que permitiu perceber as situações que precisaram de uma acção específica e atender as 

famílias mais vulneráveis e com necessidades de acompanhamento, nos seguintes aspectos: 

 Higiene, saúde e saneamento do meio: foram 

reforçadas acções de educação da 

comunidade, através de visitas domiciliárias; 

foi favorecido um treinamento a domicílio 

sobre as medidas preventivas de doenças 

epidémicas (cólera, malária, etc.) e 

pandémicas (covid-19) e foi monitorado o 

processo de mudança do comportamento nos 

hábitos de higiene a partir das atitudes 

observadas. Favoreceu-se também orientação 

sobre como ter acesso ao atendimento médico 

e medicamentoso, sempre que houver 

sintomas destas doenças. 

 Combate á desinformação em torno da 

Covid-19: trabalhou-se no sentido de 

contrastar a disseminação de informações 

falsas, em forma de rumores sobre a doença e 

a desconfiança, e lidando com as  opiniões e 

crenças que desajudam na aplicação das 

medidas preventivas, podendo causar um 

aumento de contágios.  

 Apoio psicossocial: visou melhorar o bem-

estar da criança, prestando maior atenção ao 

estado emocional e aos possíveis sentimentos 

de insegurança, instabilidade, carência do 

necessário, mudança do ritmo de vida, 

abandono, solidão, etc. A partir do mês de 

Junho foi proporcionado o apoio psicossocial 

necessário às crianças, sobretudo àquelas com 

menos recursos emocionais, gravemente 

afectadas ou que não têm capacidade de 

expressar verbalmente os seus sentimentos 

 Protecção: a pandemia de Covid-19 e o 

consequente encerramento das escolas, assim 

como as deslocações por causa dos conflitos 

armados aumentaram as probabilidades de 

uniões prematuras, abuso, exploração, tráfico 

de crianças, etc. Por esta razão, em todos os 

Centros da Fundação foi intensificado o 

trabalho de detecção de factores de risco no 

ambiente familiar que pudessem favorecer 

situações de negligência, abuso e maus tratos, 

promovendo o mais possível ambientes 

familiares seguros para as crianças e 

facilitando os atendimentos psicossociais e de 

saúde necessários. 

 A participação da comunidade: foi um 

mecanismo usado para encontrar as respostas 

adequadas e desenvolver intervenções 

eficazes e apropriadas em cada contexto. 

Neste sentido, os encarregados de educação 

das crianças foram envolvidos na tomada de 

consciência de todas estas realidades e junto a 

eles, foi assumido o compromisso por parte 

de todos, para a mudança necessária na 

abordagem destas situações.  

 

Apoio alimentar  e  Fortalecimento Económico 
 

Durante este período garantiu-se o Apoio Alimentar a 

algumas crianças reintegradas cujas famílias mostravam 

necessidade de protecção alimentar. 

Promoveram-se também pequenos Projectos para o 

Fortalecimento Económico destinados aos encarregados de 

educação, bem como às raparigas e aos jovens em situação de 

vulnerabilidade.  
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Formação e capacitações 

Durante os 90 dias de estado de emergência, as Técnicas Sociais e os Educadores dos Centros 

de Acolhimento tiveram oportunidades de Formação tutoreada nos seguintes temas: 

 Intervenção psicossocial: O que é IPS, o Processo de IPS e Técnicas complementares 

 Disciplina, limite na medida certa: Limites e disciplina na família e na Escola/Centro, Delegar 

na escola a educação dos filhos assumindo o compromisso do acompanhamento educativo na 

família 

 Pais brilhantes, Professores fascinantes: Sete hábitos dos bons pais e dos pais brilhantes, Sete 

hábitos dos bons professores e dos professores fascinantes, Os sete pecados capitais dos 

Educadores, Os cinco papéis da memória humana, A Escola dos nossos sonhos 

 Comunicar com crianças: Como comunicar bem, Como iniciar uma conversa, Como 

aprofundar a conversa, Como dar apoio moral, Bloqueios na comunicação, Como terminar a 

conversa, O processo de apoio 

 Ensinar a estudar, aprender a estudar: Ensinar a estudar, Motivação e envolvimento pessoal, 

Autocontrole,  Estratégias cognitivas: Memorização, Leitura, Escrita e Resolução de problemas 

 Como educar as atitudes: Que são as atitudes, Como se educam as atitudes, Que atitudes se 

devem cultivar, Estratégias para formar atitudes, Planificação da formação de atitudes 

 Afecto, Emoções e bem-estar: Autoconhecimento, Autoaceitação, Autoestima, Autoconfiança, 

Autoafirmação, Assertividade, Relações humanas e afectividade, Vida, Amizade, Amor conjugal 

e família, Relação pais-filhos, Bem-estar/felicidade, Crenças irracionais e liberdade de ser  

 Gosto muito, pouco ou nada de mim?:A autoestima, Atelier de autoestima 

 Etapas do Desenvolvimento da Criança: Dos 0 aos 6 anos 

 No Jardim Infantil: Como ajudar a criança a desenvolver-se? 

Todos estes temas de formação tiveram na maior parte dos casos um feedback positivo e 

melhoraram a profissionalidade no desempenho das funções dos educadores/as.  

  

 Realizaram-se também Capacitações em pequenos grupos, a saber: 

 Prevenção da COVID-19 e metodologia de divulgação comunitária, destinada aos 

Educadores, Coordenadores e Técnicas Sociais 

 Visão comum e desafios socio-educativos durante a pandemia da Covid-19, destinado a 

Coordenadores de Centros e sucessivamente a 

Educadores e Técnicas Sociais 

 Apoio psicossocial, protecção e bem-estar da 

Criança, destinados aos Educadores 

 Protocolo de Protecção de Menores: 

destinado a coordenadores e educadores  

 Ensinar a estudar, Aprender a estudar, 

destinado aos educadores  

 Aprendizagem: conceito, direito de aprender, 

métodos activos de aprendizagem, tipos de ensino 

e distúrbios de aprendizagem nas crianças, destinado aos Educadores.  
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Datas  comemorativas 

De salientar que, apesar das limitações citadas pela pandemia, foi possível comemorar três 

datas especialmente significativas no trabalho com crianças: 
 

 No dia 1 de Junho, Dia Internacional da Criança, estando ainda em estado de emergência 

não foi possível aglomerar as crianças, contudo entregou-se um lanche festivo aos educandos 

para ser consumido em casa. 

 No dia 11 de Outubro, Dia Internacional da Rapariga, realizou-se um trabalho de entrevistas 

porta-a-porta nas famílias das raparigas do Centro “Talita Kum”, com intenção de estimular 

uma reflexão profícua, tanto nos encarregados de educação como nas próprias meninas sobre 

os seguintes temas, considerados de fundamental importância para o bem-estar integral das 

raparigas: 

 Conhecimento da Comemoração do Dia Internacional da Rapariga e do seu significado 

 Conhecimento da Lei de Combate aos Casamentos Prematuros e a sua importância 

 Desafios na educação da rapariga e retenção na Escola 

 Riscos e benefícios nos espaços públicos de diversão para o bem-estar da menina  

 Esperanças e desejos no futuro das raparigas  

 No dia 20 de Outubro, Dia da Convenção dos Direitos das Crianças, realizaram-se 

actividades específicas com a participação de alguns educandos do Lar da Esperança, Centro 

Recreativo “Okhaviherana” e Centro Talita Kum-Jovens de Esperança: 

 Palestras para pequenos grupos de crianças e adolescentes sobre os Direitos da Criança 

 Consciencialização dos pais e encarregados de educação sobre os Direitos da Criança e  

a salvaguarda do seu bem-estar integral, através de cantos, poesias e teatros em 

pequenos grupos  

 Entrevistas a crianças e adolescentes sobre o tema “Direitos da Criança” 

 Dinamização de debates entre crianças e adolescentes sobre Violência, Abuso Infantil 

e Casamentos prematuros. 

Olhando para cada Centro de maneira mais específica: 
 

 LAR  DA  ESPERANÇA  “ELDA  LUNELLI” 
 

PERÍODO  ANTERIOR  AO  ESTADO  DE  EMERGÊNCIA 

Crianças  atendidas 
 

No âmbito de Atendimento das crianças 

em situação difícil e vulnerável, o Lar de 

Esperança teve um número de 131 crianças 

inscritas, de idades compreendidas entre os 

três e 17 anos; dentro deste número 69 

meninas e 62 meninos. Um número de 108 

crianças- 56 meninas e 52 meninos- foi 

atendido em regime aberto e 23 -11 meninas e 

12 meninos- em regime fechado. A identidade 

religiosa foi de religião cristã para 69 crianças 

e muçulmana para as outras 62.   

As principais vulnerabilidades 

atendidas foram: orfandade, doenças mentais, 

crianças abandonadas pelos seus pais, crianças 

vivendo em famílias carentes, crianças 
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vivendo com doenças crónicas, uma criança 

cuja mãe encontra-se a cumprir pena na cadeia 

feminina de Pemba e crianças vivendo com 

encarregados doentes. 
 

Escolarização  e  Actividades 
 

O Lar da Esperança atendeu a educação 

escolar de todas as crianças desde a Escolinha, 

com 22 crianças do 3º ao 5º ano de vida, a 

Escola Primária com 12 alunos na 1ª classe, 10 

na 2ª classe, 23 na 3ª classe, 21 na 4ª classe, 22 

na 5ª classe, 14 na 6ª classe e 7 na 7ª classe. 

Destas, 99 crianças frequentaram a EPC de 

Mulapane, 7 a EPC de Cariacó, 2 a Escola de 

Comunhão Arcos Iris e 1 educando frequentou 

a Alfabetização de adultos na ALEMO.  

Desde o início do ano até no final do 

mês de Março, as crianças participaram 

activamente em todas as actividades, tal como 

se havia planificado e tiveram o 

acompanhamento escolar, actividades 

recreativas, formação humana, formação 

profissional nas áreas de carpintaria, olearia, 

informática e costura á máquina. Importa 

frisar que a formação profissional decorreu 

apenas durante uma semana, devido á 

pandemia que obrigou a restringir todas as 

actividades com os alunos.  
 

Todas as crianças tiveram três refeições diárias e nove crianças com problemas de anemia, 

malnutrição ou em tratamentos crónicos receberam um reforço nutricional intensivo.   

Os Educadores foram capacitados também em matérias de Formação Humana e Actividades 

Lúdicas, com o objectivo de qualificar os conteúdos e as metodologias didácticas nestas áreas. 

 

PERÍODO  DA  PANDEMIA 

Protecção   alternativa 
 

No mês de Abril foram dispensadas 

todas as crianças em regime aberto e dezanove 

crianças internas -10 meninas e 9 rapazes- 

foram reintegradas nas suas famílias 

biológicas, ficando apenas quatro crianças 

internas com graves vulnerabilidades, todas 

elas registadas no sob cadastro de admissão 

na protecção alternativa. Para estas crianças 

elaborou-se um horário de actividades 

adaptado, incluindo: Ginástica, Linguagem, 

Matemática, Desenho e Pintura, Reforço 

Escolar, Educação a Leitura, Actividades 

Didácticas e Actividades Desportiva. Com as 

crianças reintegradas houve contínuas 

interacções com os encarregados de educação 

onde se insistiu para que os educandos 

continuassem a aprendizagem através da rádio 

e da aquisição de cópias nas escolas mais 

próximas.   Três crianças reintegradas tiveram 

que voltar a ser acolhidas transitoriamente no 

Centro: duas por questões de saúde e uma por 

tratamento negligente e exploração nos 

trabalhos.        

 

Monitoria   da  Aprendizagem 
 

A partir do mês de Maio e em 

coordenação com a EPC de Mulapane, o Lar 

adquiriu as cópias de todas as classes para 

facilitar que os alunos estudassem em casa. 

Neste processo se elaborou o Programa de 

Monitoria da Aprendizagem a Distancia 
para garantir a continuação da aprendizagem 

escolar a todas as crianças, onde no princípio 

um número de 74 crianças -43 meninas e 31 

meninos- recebeu reforço escolar. Mais tarde, 

graças á sensibilização realizada pelos 

educadores com as crianças e os encarregados, 

verificou-se uma subida de número de 

crianças que aderiram á Monitoria, 

estabelecendo-se em Julho um número de 96 

alunos. Os educandos receberam 

sensibilização contínua sobre as medidas de 

higiene e as medidas a tomar para prevenir o 

contágio da Covid-19. 
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Neste período, constataram-se alguns 

constrangimentos como a falta de interesse 

por parte de alguns encarregados de educação, 

que não deram valor á educação e ao futuro da 

criança e transferiram as crianças nas 

machambas, sem dar oportunidade do estudo á 

distância. Houve também um caso de 

casamento prematuro de uma menina da 7ª 

classe que morava com a família. Quando o 

Lar de Esperança tomou conhecimento 

envidou esforço de modo a inibir este acto, 

visto que o casal é adolescente; depois de 

várias tentativas de sensibilização, todo 

esforço envidado fracassou porque tanto a 

família como a menina não colaboraram, e 

culminou em gravidez indesejada. Mesmo 

com isso, a sensibilização não parou e 

conseguiu-se pelo menos a retenção da menina 

na escola até realizar o exame da 7ª classe. 

 

Atendimento de Menores  Desacompanhados e Deslocados 

Em coordenação com os Serviços Provinciais de Acção Social, a partir do mês de Maio o Lar 

da Esperança acolheu para atendimento provisório um total de 62 menores desacompanhados e/ou 

deslocados: 

 2 crianças órfãs, deslocadas de Bilibiza -Distrito de Quissanga-, atingidas pela epidemia de 

cólera, com malária e anemia severa e com necessidade de cuidados intensivos alimentares e de 

saúde 

 35 crianças desacompanhadas fugidas dos 

ataques no Distrito de Macomia 

 11 menores provenientes do Distrito de 

Memba que naufragaram no dia 2 de Junho 

durante uma viajem marítima com destino 

às ilhas do Distrito de Mocímboa da Praia 

 4 meninos desacompanhados fugidos dos 

ataques em Mocímboa da Praia, ilha de 

Matemo e Muidumbe 

 1 menina desacompanhada proveniente do 

Distrito de Mueda 

 9 crianças desacompanhadas encontradas na 

cidade de Pemba, das quais uma era vítima 

de violência e outras de famílias deslocadas  
 

Apoio   Psicossocial e Projectos  Educativos  Individualizados 

Durante o ano, dez crianças receberam um Acompanhamento Psicossocial por causa de:  

 Dificuldades de relacionamento interpessoal: 3 crianças 

 Apraxia Verbal: 1 criança  

 Dificuldades de Aprendizagem específicas, tais como Dislexia, Disgrafia, Disortografia e 

Discalculia: 2 crianças 

 Trauma emocional/stress pós-traumático: 1 criança afectada pelos ataques dos insurgentes 

 Síndrome de Down: 1 criança 

 Comportamento desequilibrado e dificuldades de aprendizagem: 2 crianças 
 

Depois das intervenções feitas neste âmbito, verificaram se algumas melhorias no bem-estar 

geral de todas as crianças, sobretudo em seis delas.  
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Neste âmbito de atendimento houve também a necessidade de elaboração do Projecto 

Educativo Individualizado (PEI) para 9 crianças, com objectivo de conduzir um Processo de 

Ensino e Aprendizagem que ajudou na prevenção e/ou recuperação de comportamentos sociais em 

risco, assim como na integração socio-familiar, conforme a necessidade de cada educando. 

Analisando essas actividades mostrou-se um bom resultado.  
 

Saúde 
 

Sete educandos foram atendidos na área de saúde por doenças graves crónicas e tiveram um 

reforço nutricional:  

 Quatro crianças com HIV/SIDA, das quais uma também com TB Pulmonar resistente 

 Uma criança com doença de Lepra 

 Duas crianças com anemia grave  
 

Trabalho  com  as  famílias 

Todas as famílias das crianças externas foram acompanhadas através de visitas domiciliárias 

de investigação social que revelaram, em algumas famílias, uma situação extrema e crítica por falta 

de alimentação, saneamento do meio, vestuário e agregados sobrecarregados por outras famílias 

acolhidas, senso deslocadas dos distritos nortenhos da Província. Para estas famílias o Centro 

providenciou alimentação, material de higienização e vestuário, microprojectos para o fortalecimento 

económico, bem como sensibilização sobre a COVID-19 e o saneamento do meio. Os resultados 

foram positivos com nove famílias beneficiadas por apoio alimentar e quatro com projectos de 

fortalecimento económico. 

Em resposta aos desafios encontrados durantes as visitas domiciliares, quarenta e quatro pais e 

encarregados de educação foram abrangidos por acções de aconselhamento por problemas 

educativos, de protecção e de higiene, em forma de palestras em pequenos grupos sobre os seguintes 

temas: 

 Higiene 
 Problemas de comportamento na criança 
 Exploração dos Menores 
 Limites e disciplina na família 
 Não delegar só no Centro a educação dos filhos 
 Hábitos positivos dos bons pais e dos pais brilhantes 
 Importância da Integração Centro-Família no processo de desenvolvimento da 

aprendizagem da criança para uma Educação de qualidade 
 Importância da Família no Processo de Desenvolvimento de Aprendizagem da Criança. 
 Cidadania, riscos e responsabilidade social 
 Direitos fundamentais da criança 
 Direitos especiais, proibição de tratamento negligente, discriminatório, violento e cruel 
 Efectivação de direitos e deveres da criança 

 

Visitas   e  colaborações 
 

Durante o ano houve uma boa 

colaboração com o Serviço Provincial de 

Assuntos Sociais e Acção Social Distrital na 

conjuntura da protecção das crianças órfãs 

vulneráveis, desacompanhadas e deslocadas, 

assim como com instituições religiosas, com 

a EPC de Mulapane e com a estrutura do 

bairro de Cariacó.  

 Durante o ano, o Lar da Esperança 

recebeu 34 visitas de identidades privadas, 

religiosas e individuais, onde ofereceram 

diferentes tipos de produtos tais como, 
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alimentares, produtos de higienização e peças 

de roupas. No dia 31 de Maio a Senhora 

Administradora do Distrito de Pemba, sua 

excelência Joaquina Nordine Abdalberto, 

realizou uma visita de solidariedade às 35 

crianças deslocadas vítimas de terrorismo do 

distrito de Macomia e no mesmo dia, estas 

crianças receberam a visita de solidariedade de 

Sua Excelência Reverendíssima Bispo da 

Diocese de Pemba, Dom Luís Fernando 

Lisboa, que ofereceu 68 mascaras no âmbito 

de prevenção da Covid-19. 

 No mês de Junho o centro recebeu 

visitas governamentais do CHAEM, dos 

SDSMAS de Pemba, da DPGCAS de Cabo 

Delgado e da Senhora Administradora do 

Distrito de Pemba com objectivo de se inteirar 

sobre a situação das crianças de Memba que 

naufragaram em Pemba. A Cruz Vermelha 

Internacional realizou testagens e diagnósticos 

onde 6 crianças acusaram malária e receberam 

o tratamento. Os SDSMAS realizaram também 

uma visita aos meninos deslocados de 

Mocímboa de Praia com objectivo de 

aprofundar informações em relação á sua 

família e as suas possíveis localizações. 

O Lar da Esperança recebeu também 

visita de oito estudantes do Centro de 

Formação de Saúde do curso de Nutrição, que 

estão de estágio na Delegação Provincial das 

Actividades Económicas e, mais tarde, de 

quatro estudantes Universitários da UCM- 

Faculdade de Gestão e Turismo. 

 

Ao longo destes meses houve dois óbitos de meninas externas: a primeira de 8 anos de idade, 

criança órfã e de família deslocada de Bilibiza, Distrito de Quissanga, cujo óbito foi devido à anemia 

consequente á cólera e outra menina de 10 anos de idade, falecida por doença neurológica, uma vez 

transferida ao Hospital Provincial de Nampula. 

 

 

 CENTRO RECREATIVO “OKHAVIHERANA” 
 

PERÍODO  ANTERIOR  AO  ESTADO  DE  EMERGÊNCIA 

Crianças   matriculadas  e  vulnerabilidades 
  

No início do ano 2020 o Centro Recreativo “Okhaviherana” matriculou um número 

complexivo de 423 crianças -197 meninos e 226 meninas- do bairro Josina Machel, na Cidade de 

Pemba, de idade entre os seis e dezasseis anos, e com diferentes níveis de escolaridade, sendo 51 

crianças não escolarizadas, 74 da 1ª classe, 91 da 2ª classe, 40 da 3ª classe, 40 da 4ª classe, 44 da 5ª 

classe, 61 da 6ª classe e 22 da 7ª classe.  

Todas as crianças foram atendidas em regime aberto, fomentando a corresponsabilidade 

educativa dos encarregados de educação e interagindo com a comunidade, para o bem-estar da 

criança, e promovendo uma convivência aberta e harmoniosa entre as diferenças étnicas e religiosas. 

Dentre as crianças atendidas, o 31% foi de religião cristã e o 69% muçulmana. 

As crianças revelaram vários tipos de vulnerabilidade social, conforme a realidade socio-

económica deste bairro agravada, recentemente, pelo acolhimento de muitas famílias deslocadas. 

Dentre as vulnerabilidades mais graves, citamos: crianças infectadas por HIV/SIDA, menores 

vítimas de negligências significativas, crianças órfãs de um ou de ambos os pais ou abandonadas por 

um dos pais, crianças vivendo em famílias chefiadas por idosos, por mulheres solteiras, por jovens 

ou por adultos com doença crónica e algumas crianças com atraso mental. 
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Actividades 
 

As actividades educativas propostas foram: reforço escolar, desporto, actividades lúdicas e 

recreativas, olaria, artes, formação humana, teatro, dança e actividades didácticas complementares ao 

ensino formal.  O Centro proporcionou um incentivo alimentar a todas as crianças que consistiu em 

um lanche diário.  

Contudo, no dia 30 de Março, obedecendo às indicações governamentais em resposta á 

pandemia da Covid-19, todas estas actividades foram interrompidas. 

 

PERÍODO   DA   PANDEMIA 

Trabalho com as famílias 
  

A partir do mês de Junho os Educadores do Centro realizaram um trabalho de visitas 

domiciliárias a todas as crianças matriculadas, com o objectivo de verificar o bem-estar das crianças 

no ambiente familiar e detectar as necessidades de atendimento nesta nova situação. Este trabalho 

social foi muito útil para conhecer de maneira mais aprofundada a realidade de cada ambiente 

familiar e definir o plano de atendimento necessário.  

 

As famílias acompanhadas foram 169, dentre as quais foram encontradas as seguintes 

necessidades de atendimento nas áreas de: 

 Protecção: crianças vítima de negligência, vivendo em ambientes familiares violentos, 

expostas a abusos, com manifestações comportamentais de alto risco, crianças sofrendo de 

violência física e psicológica perpetradas pelo encarregado, exploração nos trabalhos 

domésticos ou de comercio informal, riscos de uniões ou casamentos prematuros, raparigas 

com âmbitos de vida nocturna em risco de ser abusadas ou agredidas, crianças em risco de 

entrar na vida alcoólatra por causa da má influencia dos pais, crianças negligenciadas no seu 

direito ao documento de identificação civil. 

 Apoio Psicossocial: crianças com problemas de comportamentos desequilibrados, menores 

vivendo em família com problemas múltiplos tais como alcoolismo, crianças afectadas 

emocionalmente por doença mental do seu encarregado, com necessidade de 

aconselhamento psicológico, de educação familiar e crianças com traumas de violência. 
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 Aprendizagem: crianças com atraso na aprendizagem, com necessidades educativas especiais 

e crianças com dificuldades no processo de ensino-aprendizagem.  

 Habitação: condições de habitação e saneamento do meio precárias, fraca observância das 

medidas de higiene colectiva e individual, habitações com falta de espaço devido a um 

número excessivo de deslocados acolhidos e condições para dormir indignas e inapropriadas.  

 Fortalecimento económico: famílias sem meios para o auto-sustento e sem alimentação 

suficiente. 

 Saúde: crianças com anemia, problemas de vista, deficiência física e epilepsia.  
 

Intervenções específicas 
 

A partir do mês de Julho, uma Equipa Técnica da Fundação constituída pela Técnica Social e o 

Psicólogo Educacional realizaram as intervenções e atendimentos específicos necessários nas 

seguintes áreas: 

 Apoio psicossocial 13 crianças 

 Protecção 16 crianças 

 Aprendizagem 8 crianças 

 Aconselhamento psicológico 6 crianças 

 Aconselhamento familiar 22 famílias 

 Intervenção psicossocial 6 crianças 

 Acompanhamento familiar 24 famílias 

 Projecto Educativo Individualizado 12 crianças 

 Saúde 11 crianças 

 Protecção alimentar 14 famílias 

 Fortalecimento económico 18 famílias 

 

No contexto das visitas às famílias foram realizadas também palestras sobre a prevenção da 

Covid-19 destinadas a cada agregado familiar e aos seus vizinhos. Estas tiveram o efeito de 

consciencializar, de maneira mais personalizada, sobre as medidas de prevenção e melhorar os 

hábitos de higiene doméstica e o saneamento do meio.  

Monitoria  da  Aprendizagem 
 

Este Programa de Monitoria da 

Aprendizagem a Distância foi proposto ás 

crianças matriculadas na escola que estavam 

ainda presentes na Cidade, convocando 

pequenos grupos de máximo cinco crianças 

em cada hora, para receber explicações sobre a 

resolução dos exercícios recebidos em 

fotocópia pelas Escolas.  

Participou no Programa um número de 

educandos que oscilou de 160-170 em Junho e 

Julho, 271 em Agosto e Setembro, 222 em 

Outubro e 154 em Novembro e Dezembro.  

As crianças com atraso na aprendizagem 

foram atendidas individualmente por um 

Psicólogo Educacional com resultados 

positivos. 

A partir do mês de Julho foram 

introduzidas também breves sessões de 

sensibilização sobre as medidas preventivas da 

Covid-19, que ajudaram a reforçar os hábitos 

de lavagem das mãos, uso de máscara e 

distanciamento social.  

 

Ô
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 CENTRO “TALITA KUM” 

 

PERÍODO   ANTERIOR   AO   ESTADO   DE   EMERGÊNCIA 

Raparigas  matriculadas e  vulnerabilidades 
 

No início do ano o Centro matriculou 49 

raparigas de idade entre os 11 e 17 anos, das 

quais duas não escolarizadas, três da 1ª classe, 

três da 3ª classe, quatro da 4ª classe, treze da 

5ª classe, onze da 6ª classe, doze da 7ª classe e 

uma da 8ª classe com atraso na aprendizagem. 

O 34% das meninas foi de religião cristã e o 

66% de religião muçulmana. 

Em relação às vulnerabilidades 

observadas, 10 meninas eram órfãs, 1 com 

mãe doente mental e as restantes com fracas 

condições económicas.  

O regime de atendimento foi aberto para 

39 meninas e fechado para 10 raparigas órfãs e 

vulneráveis, das quais uma também portadora 

de deficiência mental. 

Actividades 

Até o fim do mês de Março o Centro 

funcionou em dois turnos horários, oferecendo 

o almoço e um lanche em cada turno, com 

actividades de reforço escolar, educação á 

leitura, actividades lúdicas, formação humana, 

bem como actividades didácticas 

complementares às matérias escolares, 

desporto, canto, dança, artes, desenho e 

pintura. Uma menina portadora de deficiência 

mental teve um Projecto Educativo 

Individualizado visando o desenvolvimento 

básico de leitura e expressão escrita. No mês 

de Março arrancaram também as actividades 

de formação profissional das áreas de costura 

á máquina, olaria e informática, nas quais 

participaram todas as meninas matriculadas. 

No dia 30 de Março o Centro 

interrompeu todas as actividades presenciais 

com as educandas, conforme as indicações 

governamentais pela pandemia da Covid-19 e 

as 10 meninas internas foram reintegradas nas 

suas famílias biológicas.  
 

PERÍODO  DA  PANDEMIA 

Monitoria  da  Aprendizagem 
 

A partir do mês de Maio as raparigas 

escolarizadas foram acompanhadas por um 

Programa de Monitoria da Aprendizagem a 

Distância com o objectivo de fomentar a 

retenção escolar nesta idade de risco. As 

educandas foram acompanhadas na 

aprendizagem em pequenos grupos de máximo 

cinco meninas e com duração de uma hora de 

tempo, através de explicações e correção dos 

TPC’s nas fichas de actividades recebidas em 

fotocópias nas Escolas e acréscimo de alguns 

temas dos livros escolares.  

A participação teve o seu ápice no mês 

de Julho com 45 meninas e nos meses a seguir 

a frequência manteve-se entre um mínimo de 

30 a um máximo de 35 meninas diárias 

divididas em turmas de 5 meninas. A pesar 

deste esforço só o 50% das meninas 

frequentando a 7ª classe regressaram a escola 

no mês de Novembro para a preparação dos 

exames. 

A partir do mês de Setembro 

introduziram-se também temas de Formação 

Humana sobre a promoção e protecção dos 

direitos das menores, assim como divulgação  

da Lei 19/2019 de Combate aos Casamentos 

Prematuros.  
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Trabalho Social 

Durante o período de estado de 

emergência e nos meses a seguir, a Técnica 

Social e a Educadora realizaram um 

importante Trabalho Social através de visitas 

contínuas nas casas das meninas, com o 

objectivo de consciencializar sobre a 

importância da educação, a prevenção da 

Covid-19, as medidas higiénicas e o combate 

aos casamentos prematuros, dando as 

orientações pertinentes a cada situação 

encontrada. Durante estas visitas perceberam-

se grandes dificuldades por parte dos 

encarregados no controlo do comportamento 

das meninas, assim como graves 

constrangimentoseconómicos, sendo a maioria 

das famílias do litoral de Pemba e com isso, 

dependendo o seu auto-sustento da pesca e de 

pequenos negócios na praia, que durante o 

estado de emergência eram proibidos. Dentre 

as situações encontradas, as mais relevantes 

referem-se a casamentos prematuros induzidos 

pelas famílias, onde foram feitas intervenções 

significativas para evitar que se levassem a 

cabo, mas sem sucesso, já que dentre as 

educandas do Centro houve 2 casos de 

casamento infantil durante o encerramento 

das escolas pela pandemia.  

 

Apoio psicossocial 

Esta análise da realidade social levou a ampliar o raio de atendimento às raparigas, incluindo as 

famílias em dificuldade, por meio de um apoio psicossocial mais individualizado. Um Psicólogo 

Educacional atendeu as educandas com problemas comportamentais, atraso na aprendizagem, 

aconselhamento psicológico, educação familiar, apoio psicossocial e aconselhamento no âmbito da 

protecção de menores.  

Fortalecimento económico 

Para favorecer o fortalecimento económico das meninas, foram proporcionados projectos de 

geração de rendimento nas áreas de olaria, arte e costura, onde as meninas tiveram oportunidade de 

produzir panelas de barro, máscaras, saias, blusas, vestidos e artigos de arte com a orientação de um 

mestre, para sucessivamente vender a produção sob a responsabilidade dos seus encarregados. As 

educandas beneficiadas foram: 

 Objectos de Arte 16 meninas 

 Olaria 36 meninas 

 Costura 38 meninas 
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Os resultados desta iniciativa foram positivos e contribuíram a aliviar a carga económica das 

famílias mais carentes, protegendo assim as raparigas de riscos maiores tais como casamento 

prematuro e exploração. 

Protecção alimentar 
 

Um número de 9 famílias tiveram protecção alimentar durante o estado de emergência, 

através de entregas alimentares; a 3 famílias foram proporcionados projectos de fortalecimento 

económico na área de revenda de produtos. 

Formação às famílias 

Ao longo dos 90 dias de estado de 

emergência, realizaram-se 30 palestras nas 

casas das educandas sobre a prevenção da 

Covid-19, que contribuíram a sensibilizar os 

agregados familiares sobre o uso de máscaras, 

a higiene doméstica, a diligência na lavagem 

das mãos com água e sabão ou cinzas.  
 

Realizaram-se também 2 capacitações 

no Centro envolvendo pequenos grupos de 

encarregados sobre temas de prevenção, tanto 

no âmbito de saúde como educativo. 

 

 

 

 

 CENTRO  “JOVENS  DE  ESPERANÇA” 
 

PERÍODO   ANTERIOR  AO  ESTADO  DE  EMERGÊNCIA 

Educandos e actividades 
 

O ano começou com 53 jovens matriculados, dos quais 30 meninas e 23 rapazes, todos 

eles frequentando o ensino médio: 

 

8ª classe 22 jovens 

9ª classe 13 jovens 

10ª classe 14 jovens 

11ª classe 3 jovens 

12ª classe 1 jovem 

 

O 41,5% dos jovens foram muçulmanos e o 58,5% cristãos. As actividades propostas nesta 

primeira fase de funcionamento foram: 

 Área didáctica: Explicação de matérias escolares, Resolução dos trabalhos escolares, 

Aprendizagem de métodos de estudo, Educação á leitura de livros e Expressão oral . 

 Área de Formação Humana: Autorrespeito, Habilidades para a vida, Superação pessoal, 

Regras básicas de convivência, Valores humanos, Prevenção de HIV/SIDA, Significado 

do Dia Internacional da Mulher, seus direitos e sua importância na família.  

 Formação Profissional: nas áreas de Carpintaria, Corte e Costura e Informática, que 

tiveram de ser interrompidas poucos dias depois do seu início, por causa do 

encerramento temporário do Centro no estado de emergência. 

 Área Recreativa e Desportiva: Passeios, Visitas, Futebol onze e exercícios físicos. 
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PERÍODO    DA   PANDEMIA 

Monitoria da Aprendizagem 

No mês de Maio foram realizadas 

visitas de sensibilização social onde se 

aproveitou para identificar os jovens que 

não tinham o material fotocopiável 

proporcionado pelas Escolas e auscultar as 

dificuldades no âmbito educativo. Isso levou 

com que no mês de Junho iniciasse o 

Programa de Monitoria da Aprendizagem 

a Distância, visando favorecer a retenção 

escolar durante a pandemia e dar o apoio 

necessário no processo de aprendizagem. 

Os educandos que participaram neste 

Programa foram um número complexivo 

variável entre 40 e 45 jovens em cada mês e 

foram atendidos em grupo de máximo cinco 

alunos em cada hora, com actividades de 

explicação das matérias e resolução dos 

trabalhos escolares. Aproveitou-se também 

para sensibilizar sobre as medidas 

preventivas da Covid-19. 

No processo de atendimento 

individualizado ou em pequenos grupos 

foram identificados oito jovens com 

necessidade de apoio psicossocial e/ou 

protecção, dos quais seis eram meninas e 

dois rapazes. Foram identificados também 

três educandos com necessidade de um 

Projecto Educativo Individualizado, sendo 

duas meninas e um rapaz. O Centro 

proporcionou todos estes atendimentos 

especiais com resultados satisfatórios.    

Contudo, houve um número de onze 

jovens desistentes, dos quais duas meninas 

por causa de gravidez precoce, cinco por 

falta de acompanhamento educativo por 

parte da família ou envolvimento em 

actividades de rendimento e quatro por 

negligência do próprio educando.  Em 

relação às turmas de exame, o educando na 

12ª classe regressou á escola, uma vez que 

reiniciaram as actividades, mas na 10ª classe 

registou-se um fracasso, já que duas 

educandas não regressaram mais às aulas. 

 

Sensibilização comunitária 

Durante a pandemia, um número de 37 famílias foi abrangido por acções de 

sensibilização comunitária a domicílio, cujo objectivo foi de consciencializar sobre higiene, 

saúde e saneamento no contexto da Covid-19. Isso contribuiu visivelmente para que as famílias 

passassem a responder mais positivamente na tomada de medidas preventivas mais eficazes. 

Nas visitas realizadas foram detectados 30 jovens vivendo em famílias económicamente 

carentes, nove jovens cujos encarregados necessitaram de aconselhamento educativo, três 

meninas cujos encarregados necessitaram aconselhamento no âmbito de protecção e um jovem 

com necessidade de orientações em tema de higiene pessoal e doméstica .  

 

Actividades de geração de rendimento 

Em resposta a estas situações, foram 

propostas actividades de geração de 

rendimento a 16 jovens no âmbito da 

Carpintaria e Corte e Costura para o seu 

fortalecimento económico. Os objectos 

produzidos para revenda foram: cabides, 

ceifas, raladores, cofres, bancos, carrinhas 

para a criança aprender a andar, tabuleiros e 

mesas; na área de costura produziram-se 

máscaras, saias, vestidos, camisas e calções. 

Esta iniciativa motivou muito os jovens e as 

suas famílias e os beneficiou no auto-

sustento. 
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Acompanhamento psicossocial e aconselhamento familiar 

Foram realizadas acções de 

aconselhamento a 15 famílias sobre os 

riscos de gravidez precoce e uniões 

prematuras; alguns encarregados foram 

corrigidos na exploração dos filhos para 

trabalhos de geração de rendimento que os 

ocupavam excessivamente. 

Um grupo de cinco jovens teve um 

acompanhamento psicossocial por parte de 

um Psicólogo Educacional com resultados 

positivos no seu comportamento e duas 

jovens com atraso na aprendizagem tiveram 

a oportunidade de uma adaptação curricular, 

que as ajudou a terem progressos. 
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PROGRAMAS  NA  COMUNIDADE 
 

Estes Programas atenderam a população mais desfavorecida nos âmbitos de desnutrição 

infantil, deficiência, protecção e bem-estar dos menores, assim como escolarização e acesso á 

universidade.  

A pandemia afectou em parte o desenvolvimento das actividades planificadas para o ano 2020, 

contudo, respeitando as medidas preventivas da Covid-19, todos estes Programas realizaram-se 

satisfatoriamente e foi possível alcançar a maior parte das metas desejadas. 

Os Programas foram cinco: 

 O Programa “Ultzama” operou na área da desnutrição das crianças nos primeiros 36 

meses de vida. 

 O Programa “Casa Azul” acompanhou o desenvolvimento integral das crianças portadoras 

de deficiência física e intelectual, junto a suas mães ou encarregados de educação. 

 O Programa “Uribe” facilitou a escolarização das crianças no Ensino Primário e 

Secundário, em risco de exclusão por carência económica, negligência familiar, género e 

deficiência. 

 O Programa “Talentos” favoreceu becas universitárias a jovens económicamente 

desfavorecidos. 

 O Programa de Protecção e Bem-estar da Criança funcionou como área transversal em 

todos os Centros e Programas, através de acções de divulgação, aconselhamento, apoio 

psicossocial e atendimento psicológico. 

 

Olhando para cada Programa de maneira mais específica: 
 

 PROGRAMA  “ULTZAMA”  

 

Crianças atendidas 

Durante o ano 2020 o programa 

“Ultzama” apoiou um número de 43 crianças 

com desnutrição nos primeiros 36 meses de 

vida, sendo 11 de sexo masculino e 32 de sexo 

feminino. 

Um número de 22 crianças foram da 

Cidade de Pemba -incluindo três crianças 

deslocadas provenientes de Muidumbe, 

Mocímboa da Praia e Macomia- e  21 crianças 

foram do distrito de Mecufi -aldeias de 

Muitua, Secura, Zaulane e Muripa-. 

O 39,5% das crianças tinham 

desnutrição severa, o 18,5% desnutrição 

moderada e o 42% em risco de desnutrição, 

com desenvolvimento fraco, com peso muito 

baixo para a idade e/ou diminuição do peso 

devido a diferentes situações de 

vulnerabilidade por doença ou amamentação 

insuficiente. 

O estado nutricional das crianças foi 

avaliado a partir do perímetro braquial -para as 

crianças maiores de seis meses, usando a fita 

de medição MUAC- e dos parâmetros 

antropométricos -percentis indicado pela OMS 

nos cartões de nascimento-. Todos os casos 

atendidos tinham um perímetro braquial inicial 

inferior a 12,5 cm e/ou um percentil inferior 

aos 60% do peso esperado.  
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Ao longo do ano, foram saindo do programa 25 crianças: 17 

crianças recuperaram o peso e a saúde física, duas crianças 

faleceram e seis crianças abandonaram o Programa por razões 

diversas. Até o mês de Dezembro permaneceram no programa 18 

crianças, que estão ainda em fase de recuperação. 

As crianças atendidas mostraram as seguintes situações de 

vulnerabilidade:  

 

 Mães com anemias graves e produção insuficiente de leite 16 mães 

 Famílias vivendo em pobreza absoluta 7 famílias 

 Crianças órfãs de mãe 9 crianças 

 Debilitação física após hospitalização 8 crianças 

 Crianças nascidas em partos múltiplos 11 crianças 

 Mães muito jovens 10 mães 

 Crianças prematuras 8 crianças 

 Tuberculose pulmonar 1 criança 

 Fenda labial e do palato 1 criança 

 Síndrome de Down 3 crianças 

 Cardiopatia congénita 1 criança 

 Crianças com exposição ao HIV 18 crianças 

 Crianças em TARV 8 crianças 

 

Actividades 

Devido á pandemia, o Programa realizou-se através de encontros mensais em Pemba, com 

monitoria do estado físico da criança, entrega de alimentos com propriedades nutrientes 

adequados para a idade de cada criança, palestras formativas para as mãe e sessões de 

aconselhamento sempre que foi necessário. 

As palestras focaram temas de interesse para a realidade das famílias; o impacto positivo foi 

visível na mudança de alguns hábitos e na superação de preconceitos em relação às doenças e á 

desnutrição infantil. 

Os temas tratados foram os seguintes: 

 Saúde e higiene do recém-nascido, a importância das vacinas e de outros serviços da saúde 

 Prevenção e tratamento da malária, diarréia, HIV/Sida e outras doenças 

 Promoção da saúde, higiene da água, higiene pessoal e da família  

 Prevenção do uso errado de medicamentos 

 Adaptação de medidas higiénicas para a vida rural em prevenção da Covid-19 e da Cólera  
 Desenvolvimento da criança nos primeiros anos de vida 

 Como reconhecer os sinais de malnutrição 

 Nutrição e alimentação na idade da desmamentação 
 Os benefícios do leite materno 

 A importância da multimistura nutritiva e como produzi-la 
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 PROGRAMA  “CASA  AZUL”  EM   MURRÉBUE  E   PEMBA 

 Noção de alimentos base 

 Os direitos da criança 

 A importância do registo de nascimento 

As palestras tiveram o objectivo de ajudar as mães a entender melhor as suas responsabilidades 

no desenvolvimento da criança, tendo em conta o contexto cultural de cada família e as crenças que 

influenciam o atendimento da criança.  

A aplicação de estes temas de formação foi monitorada através de visitas domiciliárias ás 

famílias que apresentavam maiores factores de risco, visando fortalecer as capacidades das mães na 

implementaçao práctica das formações recebidas, por forma a garantir o bem-estar integral e o 

desenvolvimento saudável da criança. 

De salientar que no Posto Administrativo de Murrébuê, onde reside o 49% das crianças 

atendidas, estabeleceu-se uma interacção positiva com os Lideres Comunitários e o Centro de Saúde 

para colaborar em todo assunto ligado com a comunidade. 

 

 

 

 

Este Programa realizou-se prevalentemente no Posto Administrativo de Murrébuê, com o 

objectivo de acompanhar o desenvolvimento integral das crianças portadoras de deficiência física e 

mental, assim como de fortalecer as capacidades das famílias nas áreas de protecção, educação, 

psicomotricidade, saúde e cuidados dos seus filhos com necessidades especiais.  
 

Crianças atendidas 

No ano 2020 foram atendidas 22 crianças e adolescentes, doze meninas e dez rapazes, de 

idades entre os 2 e os 18 anos com as seguintes patologias, algumas delas coincidindo na mesma 

criança: 

 

 Síndrome de Down 1 criança 

 Microcefalia 1 criança 

 Macrocefalia/Hidrocefalia 2 crianças 

 Paralisia cerebral 9 crianças 

 Pé boto 2  crianças 

 Autismo 2 crianças 

 Epilepsia 4 crianças 

 Atraso global no desenvolvimento psicomotor 6 crianças 

 Deficiência intelectual 2 crianças 

 

Atendimentos de saúde 

A Fundação facilitou o atendimento no 

Hospital Provincial de Pemba às crianças com 

as seguintes necessidades: Pediatria -2 

crianças-, Fisioterapia -2 crianças-, 

Logopedia -1 criança- e Psiquiatria -2 

crianças-. As mães receberam orientações e 

acompanharam com frequência as sessões, 

uma vez que se facilitaram os meios 

económicos para a deslocação do Posto 
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Administrativo de Murrébuê á Cidade de 

Pemba.  

Tanto com a Fisioterapia como com a 

Psiquiatria do Hospital Provincial, a 

colaboração foi óptima. Os resultados nas 

crianças foram positivos na Fisioterapia, onde 

uma criança recuperou totalmente a 

psicomotricidade, mas na Psiquiatria as mães 

não aderiram positivamente às indicações 

médicas e, apesar do intenso trabalho 

domiciliar de monitoria e aconselhamento, não 

foram constantes no levantamento dos 

medicamentos para epilepsia dos seus filhos, 

com consequente agravamento da doença.   
 

Actividades desenvolvidas 

O Programa favoreceu actividades para as crianças, palestras para as mães e acompanhamento 

familiar. 

As actividades com as crianças sofreram limitações por causa da pandemia, já que 

realizavam-se em grupo. Contudo, foi possível continuar com o treinamento individual das mães nos 

âmbitos de: 

 Massagem, estimulação muscular e exercícios de reabilitação individual  

 Estimulação para a autonomia nas habilidades para lavar as mãos, comer e beber sem ajuda 

 Estimulação Muscular 

 Exercícios de reabilitação individual  

 Exercícios para melhorar o equilíbrio, o controlo postural e controlo cefálico 

 Exercícios para estimular a motricidade e a coordenação 
 

Algumas mães, durante o estado de emergência, conseguiram juntar-se em grupos de três nas 

casas para apoiar-se na continuação destes exercícios com os seus filhos. 

 

Palestras e aconselhamento domiciliar 
 

Em modalidade de pequenos grupos e seguindo a medidas preventivas da Covid19, realizaram-

se as seguintes palestras com as mães: 
 

 Covid-19: regras de higiene, lavagem das mãos, como fazer 

uma máscara em casa 

 Liderança e esperança na vida com filho portador de 

deficiência e as adversidades sociais relacionadas 

 Formação prática sobre a medicina natural: preparação de 

óleo para massagens e conhecimento dos elementos naturais 

úteis para tratar dermatite e parasitose 
 

Em Murrébuê, antes do estado de emergência foi possível realizar 

um encontro para pais e mães das crianças portadoras de 

deficiência, que teve o objectivo de provocar um envolvimento mais 

responsável por parte dos pais no atendimento e na educação dos filhos 

com necessidades especiais. O encontro teve sucesso e os pais 

expressaram o desejo de formar uma associação ou cooperativa local de famílias com crianças 

portadoras de deficiência. 

Atendimento psicológico 

Um Psicólogo Educacional trabalhou 

com as mães e/ou cuidadores das crianças para 

auscultar os seus sentimentos e planos para os 

seus filhos, visando reforçar a  colaboração na 

promoção do seu bem-estar emocional e 

psicossocial. De uma forma geral, as mães 

manifestaram satisfação com a implementação 

deste programa, pois antes do mesmo, os seus 
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 PROGRAMA  “URIBE” 

filhos eram discriminados pelos seus próprios 

familiares e outro pessoal circunvizinho, já 

que não se acreditava na sua possível 

recuperação, mas agora reconhecem o valor do 

esforço na tentativa de reversão destas 

anomalias. De facto, algumas crianças que só 

ficavam deitadas na cama ou na esteira, já 

conseguem sentar, outras já conseguem se 

locomover com apoio de muletas ou bambu e 

ainda outras conseguem gatinhar. Um outro 

menino que não se mexia, já consegue se 

arrastar enquanto está deitado. Embora 

lamentaram o facto de não terem apoio 

familiar na educação dos seus filhos 

deficientes, foi aconselhado que devem 

acreditar na recuperação dos mesmos e pôr em 

práctica as instruções e estratégias de como 

lidar com cada uma das psicopatologias. 

As mães dos meninos epilépticos foram 

aconselhadas sobre como proceder durante as 

crises, de modo que não se machuquem com 

objectos perigosos, evitando mordidas na 

língua e facilitando a passagem do ar até a 

crise passar e o menino poder descansar.   

 

Escolarização 

No início do ano lectivo, foram 

matriculadas na escola 7 crianças portadoras 

de deficiência: três na 1ª classe, uma na 2ª 

classe e três na 3ª classe. Para favorecer a 

inclusão destas crianças na escola, realizou-se 

uma formação para os professores destas 

crianças na Escola de Segura e uma acção de 

sensibilização na Escola de Murrébuê. Os 

encarregados de educação destas crianças 

também foram alvo de sensibilização e durante 

o estado de emergência foram orientados sobre 

como apoiar os seus filhos no estudo em casa. 

Para tal, foi fornecido material didáctico 

complementar. 

Apesar da interrupção das aulas logo nos 

primeiros meses por causa da pandemia, a 

inclusão destas crianças na vida escolar as 

ajudou a ganhar autonomia na deslocação a pé 

ou de carrinha de roda e desenvolver 

habilidades sociais e auto-estima.

 

 

 

 

Alunos beneficiados 

No início do ano lectivo o Programa “Uribe” apoiou um número de 317 alunos matriculados 

em diferentes escolas da Cidade de Pemba: 

- 200 foram crianças de famílias deslocadas, vítimas dos ataques em diferentes Distritos da 

Província e acolhidas em famílias do bairro de Mahate, cuja integração na Escola Primária 

Comunitária Carlos Lwanga aconteceu poucos dias antes do início do estado de emergência. (veja: 

“Programa em parceria com a Paróquia Carlos Lwanga”) 

- 57 foram crianças afectadas pela lepra das zonas rurais dos Distritos da Província e na 

cidade de Pemba (veja: “Programas em parceria com ALEMO”) 

- 60 alunos foram crianças e adolescentes frequentando os Centros e Programas da 

Fundação, a saber: 

 Centro “Talita Kum”: 13 raparigas do Ensino Primário das seguintes classes: 

1ª classe 1 aluna 

4ª classe 3 alunas 

5ª classe 1 aluna 

6ª classe 2 alunas 

7ª classe 6 alunas 
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 PROGRAMA “TALENTOS” 

 

 Centro “Jovens de Esperança”: 32 adolescentes do Ensino 

Médio, sendo 17 rapazes e 15 meninas, das seguintes classes: 

8ª classe 11 alunos 

9ª classe 5 alunos 

10ª classe 10 alunos 

11ª classe 3 alunos 

12ª classe 3 alunos 

 

 Programa “Casa Azul” em Murrébuê: 7 crianças portadoras 

de deficiência do Ensino Primário, sendo 4 meninas e 3 

rapazes das seguintes classes:  

1ª classe 3 alunos 

2ª classe 1 alunos 

3ª classe 3 alunos 

 

 Programa “Casa Azul” em Mahate: 8 crianças e adolescentes portadores de deficiência do 

Ensino Primário e Secundário, sendo 1 menina e 7 rapazes: 

 

1ª classe 2 alunos 

4ª classe 1 aluno 

5ª classe 1 aluno 

6ª classe 2 alunos 

7ª classe 1 aluna 

10ª classe 1 aluno 

 

Durante a pandemia, os alunos apoiados nos Centros e Programas da Fundação foram 

assistidos e orientados na utilização das fichas entregues nas Escolas e sempre que necessário 

receberam o material indispensável para a aprendizagem. O acompanhamento das crianças 

deslocadas resultou mais difícil, uma vez que os seus lugares de residência foram transitórios. 

Conseguiu-se a retenção dos 80% dos alunos em classes de exame que regressaram á escola 

entre Outubro e Novembro, por enquanto o 20% desistiu por gravidez ou casamento prematuro         

-raparigas da 7ª e 10ª classe- e por ocupação em trabalho remunerado -um jovem da 12ª classe-.  

 

 

 

 
 

Estudantes beneficiados 

Este Programa apoiou com bolsas de estudo universitárias 4 jovens da Cidade de Pemba em 

situação de vulnerabilidade sócio-económica. O Programa denominado “Talentos” visa apostar nas 

potencialidades dos jovens com dificuldades, oferecendo oportunidades para o seu desenvolvimento 

e educando ao mesmo tempo para o compromisso social e solidário com as pessoas mais 

desfavorecidas. 

Para tal, o Programa pede que o benefício recebido seja acompanhado por um compromisso em 

actividades solidárias que compensam o 25% do valor da bolsa, sendo o 75% totalmente gratuito. 
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No ano 2020 os jovens beneficiados de bolsas de 

estudo foram: 

 Dois estudantes do 2º ano da Faculdade de 

Turismo e Informática -Gestão de Recursos 

Humanos- na Universidade Católica de 

Moçambique 

 Uma estudante do 1º ano da Faculdade de 

Turismo e Informática -Gestão do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais- na 

Universidade Católica de Moçambique 

 Um estudante do 1º ano da Faculdade de 

Medicina Geral no ISTAC 

Devido á suspensão das aulas presencias durante 

os meses de estado de emergência, os estudantes 

enfrentaram dificuldades, tendo que estudar através das 

plataformas via internet com meios insuficientes e 

conexão instável. Contudo, dos quatro jovens 

beneficiados por este Programa, três conseguiram 

continuar os estudos com sucesso e uma, no seu primeiro 

ano na faculdade, enfrentou maiores constrangimentos e 

acabou anulando a matrícula.  

  

 PROGRAMA  DE  PROTECÇÃO  E  BEM-ESTAR  DA  CRIANÇA 
 
 

No ano 2020, devido á intensificação do conflito armado na zona norte da Província e a 

pandemia da Covid-19 se criaram uma série de condições adversas para a vida das crianças e dos 

adolescentes, tais como: o aumento de menores desacompanhados por causa da guerra, a exploração 

infantil em consequência do encerramento das escolas, o incremento de casamentos infantis como 

forma de paliar as dificuldades económicas das famílias, crianças separada dos seus pais por causa da 

situação de emergência, tráfico de menores para recrutamento forçado nas milícias dos insurgentes, 

bem como outras circunstâncias que vieram aumentar a vulnerabilidade infantil e pôr em maior risco 

os direitos das crianças. 

Este contexto tem propiciado uma maior necessidade de promover acções de protecção 

infantil, assim como de gerar uma consciência e uma mudança de mentalidade, na qual as 

comunidades sejam mais proactivas e corresponsáveis na salvaguarda dos direitos das crianças. 

Além das actividades de Protecção realizadas nos Centros e Programas da Fundação, colaborou-se 

também em algumas iniciativas com outras instituições da sociedade civil e da Igreja Católica.  

Actividades nos Centros da Fundação 

As actividades desenvolvidas nos Centros e Programas na comunidade pretenderam, 

sobretudo, paliar os efeitos negativos derivados das medidas restritivas para a prevenção da Covid-19 

assim como minimizar as consequências dos ataques armados na Província: 

 Divulgação de um Protocolo para a Protecção de Menores e Pessoas Vulneráveis aos 

coordenadores dos Centros e Programas da Fundação 

 Divulgação da Lei 19/2019 sobre o Combate dos Casamentos Infantis em 3 bairros da 

cidade de Pemba (Eduardo Mondlane, Josina Machel e Cariacó) e em 17 aldeias dos 
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Distritos de Ancuabe (aldeias de N´nawa, Maremano e Metoro), Metuge (aldeias de 

Nicavaco, Ntocota, Nsavai e Nancaramo), Chiúre (aldeias de Namissir, Mipilane, Katapwa e 

Nawanane), Mecufi (aldeia de Soma) e Namuno (aldeias de Muatuca, Salawe, Unlapane, 

Machoca e Mutela). 

 Facilitação de projectos de geração de rendimento e promoção do auto-sustento nas famílias 

mais carentes, como forma de evitar a exploração infantil em actividades de comércio 

informal, sobretudo em ambientes de maior aglomeração como os mercados e reduzir os 

fatores de risco nas crianças. 

 Capacitações aos encarregados de educação para minimizar os efeitos prejudiciais criados 

pelo encerramento das escolas e para reforçar a sua capacidade parental, evitando assim 

colocar as crianças em situações de risco. 

 Formações a educadores, cuidadoras e auxiliares do Centro de Acolhimento “Lar da 

Esperança” sobre aspectos a ter em conta na assistência e acolhida de menores não 

acompanhados / afectados pela guerra / em risco de recrutamento por grupos armados e/ ou 

em trânsito por estarem separados das suas famílias. 

 Elaboração e implementação de um Protocolo de Acolhida e Acompanhamento de Crianças 

Desacompanhadas e/ou Afectadas pela Guerra no Lar da Esperança, a ser aplicado sempre 

que for recebida uma criança nesta situação, abrangendo aspectos de Saúde, Nutrição, 

Educação, Apoio Psicossocial, Protecção, Reabilitação social, Diagnóstico Social e Processo 

da Criança. 

 Formações para adolescentes e jovens do Centro “Jovens de Esperança” sobre prevenção de 

recrutamento infantil por grupos armados.  

Protecção da criança deslocada 

Em parceria com outras organizações da sociedade civil e como resposta ao desafio de 

proteger a infância mais vulnerável nos Campos para Deslocados de Metuge, assim como a 

população infantil deslocada na cidade de Pemba, como consequência do conflito armado na 

Província, foram realizadas as seguintes actividades:  

 Programa de Actividades 

Recreativas e Educativas com 

crianças deslocadas 

 Capacitações dos animadores e 

educadores que implementam os 

diferentes programas com crianças 

deslocadas 

 Elaboração do Plano de Formação 

para jovens e encarregados de 

educação sobre valores a serem 

promovidos para a recuperação do 

tecido social e a integração positiva 

nos campos de deslocados 
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Acções na Igreja Católica 

As acções realizadas na Igreja Católica visaram sensibilizar sobre a necessidade de enfrentar 

os desafios da Protecção de Menores no contexto eclesial, assim como o compromisso de 

implementar formações a este nível para criar una cultura de salvaguarda: 

 Encontro no Centro Catequético de Carapira (Diocese de Nacala) com as Irmãs 

Combonianas de Moçambique e África do Sul sobre a Elaboração de Protocolos e Códigos 

de Conduta nas Instituições para a prevenção de abuso infantil. 

 Encontro com as Congregações Religiosas femininas e os Párocos da Região Urbana 

(Pemba Cidade, Metuge e Mecufi) da Diocese de Pemba sobre Protecção de Menores e 

desafios actuais em vista da realização de um Plano de Formação para responsáveis de 

Protecção Infantil nas sete paróquias. 

 

PROGRAMAS  E  PROJECTOS  EM  PARCERIA 
 

Para além de continuar com os Programas em parceria a longo prazo com a Paróquia São 

Carlos Lwanga de Pemba, bairro de Mahate, no âmbito do atendimento a crianças surdo-mudas e 

com outros tipos de deficiência leve, assim como com Associação ALEMO no acompanhamento das 

pessoas atingidas pela Lepra, se apresentaram várias oportunidades de colaboração com organizações 

não governamentais comprometidas no atendimento das pessoas deslocadas. Isto permitiu juntar 

recursos e experiências para dar respostas mais eficazes aos desafios detectados. 

 

1. Com a Paróquia S. Carlos Lwanga implementamos o Programa “Casa Azul” destinado 

às crianças portadoras de deficiência, sobretudo surdo-mudas, em situação de 

exclusão social. 

2. Com a Associação ALEMO realizamos três Programas: 

 Reabilitação Baseada na Comunidade das pessoas atingidas pela lepra, vítimas 

de estigma e discriminação social. 

 Atendimento, no Centro “Lambaréné, dos doentes de lepra com necessidade de 

cuidados intensivos e apoio psicossocial.  

 Escolarização das crianças afectadas pela lepra em risco de exclusão social.   

3. Com a Organização GVC - We World colaboramos em três projectos: 

 “Pemba Resiliente” para recuperação dos meios de subsistência e 

empoderamento económico. 

 “Oficina de Arte” para promover o estudo em casa durante a pandemia  

 “Oda itinerante” para o apoio multidisciplinar ás crianças vulneráveis 

deslocadas nos bairros de Pemba 

4. Com a Fundação AVSI iniciamos uma colaboração no Projecto “Juntos com a 

Criança” para favorecer actividades recreativas e psicossociais, assim como serviços de 

protecção às crianças deslocadas dos campos de acomodação de Metuge.    

 

 

 Olhando para cada Programa e Projecto de maneira mais específica: 
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 PROGRAMA “CASA AZUL” EM  MAHATE 

 

 

PERÍODO  ANTERIOR  AO  ESTADO  DE  EMERGÊNCIA 

Beneficiários 

Este Programa, realizado em parceria com a Paróquia São Carlos Lwanga no bairro de Mahate, 

na cidade de Pemba, favoreceu um acompanhamento educativo especial a 9 crianças e adolescentes 

surdo-mudos, com atraso mental ou autismo, sendo sete rapazes e duas meninas. 

Treinamento vocacional 

Nos primeiros meses do ano, as crianças frequentaram os Cursos Comunitários do Programa 

Renas-Ser, promovido pela Paróquia, para o fortalecimento económico e social das pessoas 

vulneráveis. O Programa propôs oficinas de artesanato e costura a 8 adolescentes surdo-mudos de 

idade entre os 8 e 17 anos, nas áreas de Escultura Makonde (6 rapazes) e Cestaria (2 meninas). 
 

PERÍODO  DA  PANDEMIA 

A partir dos últimos dias do mês de Março o Programa Renas-ser foi interrompido e as outras 

actividades de apoio educacional também sofreram as limitações das medidas de prevenção da 

Covid-19.  
 

Logo no início da pandemia, foi realizada uma palestra sobre Covid-19 com uso de imagens e 

língua de sinais, para treinar todos os educandos sobre as medidas de higiene, a maneira correcta de 

lavar as mãos e as técnicas para saber fazer uma máscara em casa. A cada educando foi entregue 

uma máscara para incentivar o seu uso na vida diária. 
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Monitoria  da  Aprendizagem  a  Distância 
 

A partir do mês de Junho e até o mês de Dezembro, oito 

alunos escolarizados foram abrangidos pelo Programa de 

Monitoria da Aprendizagem a Distância com cadência de 

dois ou três dias por semana, com objectivo da retenção na 

escola destas crianças e adolescentes que apresentam, já em 

condições normais, um maior risco de desistência.   

Os educandos tiveram explicações das matérias 

escolares na língua de sinais, respeitando todas as medidas 

preventivas da Covid-19. Foi mantido também o contacto 

contínuo tanto com a Direcção da Escola Comunitária Carlos 

Lwanga, como com os encarregados de educação para 

monitorar que cada aluno recolhesse pontualmente as fichas 

proporcionadas pelos professores durante o estado de 

emergência. 

Apoio  Psicossocial 
 

Durante o período da 

pandemia todas as crianças 

foram visitadas nas suas casas 

com o objectivo de verificar o 

grau de integração sócio-

familiar da criança. Foram 

identificadas três famílias com 

necessidade de 

acompanhamento psicossocial  

e aconselhamento familiar, 

sendo proporcionadas as 

orientações necessárias por 

meio de um Psicólogo 

Educacional. 

Apoio  escolar  a  crianças  deslocadas 
 

No início do ano lectivo 2020, a Fundação colaborou com a Paróquia S. Carlos Lwanga no 

atendimento de 200 crianças deslocadas em idade escolar, vivendo em famílias acolhidas nos 

bairros de Mahate e Muxara. O apoio foi em termos de material escolar. 

 

 

 ASSOCIAÇÃO  DAS  PESSOAS  ATINGIDAS  PELA  LEPRA  -  ALEMO 

 
 

Com a Associação ALEMO realizamos três Programas destinados às pessoas afectadas por 

estigma social e especial vulnerabilidade devido á doença da lepra. Em 18 Núcleos da Associação 

nos Distritos de Ancuabe, Metuge, Chiúre, Namuno, Mecufi e Cidade de Pemba, a Fundação junto 

aos membros da ALEMO promoveu Programas de Reabilitação Baseada na Comunidade, em 

benefício das pessoas atingidas pela lepra, vítimas de estigma e discriminação social. 

Este Programa visou dar resposta às necessidades observadas nas aldeias e zonas rurais mais 

afastadas, onde as pessoas afectadas pela lepra vivendo na comunidade enfrentam ainda dificuldades 

para uma integração efectiva. As acções foram principalmente em dois âmbitos: 
 

Atendimento  na comunidade 

 

Através desta acção os membros da ALEMO foram ajudados a implementar os Princípios-

chave para uma Reabilitação Baseada na Comunidade efectiva: Inclusão, Empoderamento, 

Igualdade, Auto-advocacia, Facilitação, Atenção às questões de género e necessidades especiais de 

Protecção.  

Para tal, se trabalhou o mais possível na comunidade e se realizaram algumas actividades de 

formação comunitária nos Núcleos. 

O Trabalho na Comunidade teve o 

objectivo de reforçar a consciência sobre a 

inclusão e reabilitação das pessoas 

estigmatizadas pela lepra, promovendo 

atitudes e comportamentos dentro da 

comunidade capazes de desenvolver a 

compreensão e o apoio em relação a estas 

pessoas e de incluí-las na vida sócio-

económica da comunidade. 

Nas visitas às comunidades realizaram-

se formações que envolveram os animadores e 
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os membros da ALEMO, com o objectivo de 

ajudá-los a serem os autores da mudança de 

mentalidade em relação á lepra na sua própria 

localidade, bem como a favorecer a inclusão 

das pessoas estigmatizadas e isoladas por 

causa desta doença, de maneira a transformá-

las de indivíduos marginalizados em 

protagonistas da mudança, apoiando as sua 

participação efectiva na vida da comunidade 

local. 

Tanto os membros da Associação como 

a comunidade foram sensibilizados sobre 

como detectar os factores de risco e as 

questões que afectam o bem-estar das pessoas 

estigmatizadas ou com deformidades, visando 

desenvolver hábitos de atenção às pessoas com 

necessidades especiais por causa desta doença 

dentro da comunidade, tendo em conta 

sobretudo as mulheres, as pessoas mais 

vulneráveis e as crianças. 

Apesar da motivação dada aos 

animadores e membros voluntários para 

exercerem acções concretas de advocacia, 

dando voz às situações de estigma, 

negligências, maus tratos, etc. e  trabalhando 

pela igualdade de direitos na comunidade, os 

resultados ainda foram fracos.  

 

Atendimento no Centro “Lambaréné” 
 

No Centro “Lambaréné”, sede Provincial da Associação ALEMO em Pemba, garantiu-se o 

acompanhamento psicossocial e sanitário a um número complexivo de 25 doentes com necessidades 

especiais e graves complicações. O apoio realizou-se nas seguintes áreas: 

 Apoio  Psicossocial 

Nesta área foi dado um 

acompanhamento individualizado a cinco 

doentes, três mulheres e dois homens 

afectados por estigma social. Foi realizado 

para eles um Plano Personalizado de 

Reabilitação e Integração tendo em conta os 

efeitos físicos, psicológicos e económicos 

provocados em cada um deles pela doença da 

lepra e incluindo acções no âmbito 

psicossocial, de saúde, habitação e do 

fortalecimento económico. Este 

acompanhamento ajudou a melhorar a falta de 

autoestima, autoconfiança e apatia, assim 

como as dificuldades de socialização e 

convivência em grupo ou em família.  

Trabalhou-se também no âmbito da 

Salvaguarda das pessoas vulneráveis por 

causa da lepra, consciencializando sobre a 

necessidade de minimizar os factores de risco, 

tais como estigma social, dependência, 

vulnerabilidade física e psicológica, 

deficiência, exclusão da vida familiar e 

comunitária, vulnerabilidade de género, etc. e 

potenciar os mecanismos de protecção 

necessários para evitar que sejam violados os 

direitos e a dignidade humana destas pessoas. 

Para tal, foi reforçada a necessidade de 

lhes dar participação nas tomadas de decisão 

sobre assuntos do seu interesse e treiná-las 

sobre os seus direitos e a inviolabilidade da 

sua dignidade. Ao mesmo tempo trabalhou-se 

na sensibilização comunitária e dos líderes das 

suas aldeias de proveniência, sobre a 

necessidade de proteger as pessoas afectadas 

pela lepra de toda forma de abuso e de criar 

mecanismos de salvaguarda eficazes a partir 

da própria comunidade, para que a sensação de 

vulnerabilidade, humilhação e desespero não 

leve os doentes ao isolamento voluntário nas 

matas.  

Ao longo destes meses foram realizadas 

quatro sessões de Formação Humana, 

destinadas às pessoas afectadas pela lepra 

atendidas no Centro Lambaréné, cujo 

objectivo foi ajudar os doentes a desenvolver 

habilidades sociais para uma melhor 

convivência dentro do Centro. 
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 Fortalecimento Económico 

Foram facilitados treinamentos e 

projectos de geração de rendimento nas 

áreas de Alfaiataria, Olaria, Gestão de 

moageira, Cestaria e vassouras de coqueiro, 

Hortaria, Produção de multimistura  e 

Poupança. Estas Actividades, além de 

favorecer o desenvolvimento das habilidades 

pessoais, criaram uma mentalidade favorável 

para o auto-sustento futuro, facilitando a 

posterior integração na família e na 

comunidade. Algumas delas serviram também 

de terapia ocupacional para a recuperação 

psicossocial de alguns doentes, vindos de uma 

experiência prolongada de isolamento social e 

marginalização.  

Durante a pandemia estas actividades 

tiveram que ser reduzidas. Na alfaiataria 

permaneceram quatro participantes que se 

especializaram, sobretudo, na produção de 

máscaras para a prevenção da Covid-19. As 

actividades de olaria e cestaria foram 

interrompidas. Na moageira reduziu a clientela 

com consequentes períodos alternados de 

encerramento provisório e o projecto de 

hortaria durante o estado de emergência serviu 

para o consumo interno dos doentes acolhidos 

e para garantir a segurança alimentar das 

pessoas atingidas pela lepra vivendo nas suas 

casas.  

 
 

 Atendimento médico e medicamentoso 
 

Um Técnico de Saúde garantiu a cura 

diária das úlceras lepróticas no Centro e deu 

um acompanhamento qualificado às práticas 

de auto-cuidado para a prevenção de 

deformidades, realizando a avaliação contínua 

das reacções lepróticas, bem como os pré-

diagnósticos dos casos suspeitos de lepra 
que se apresentaram.  

Graças a isso foram encaminhados para 

o Supervisor da cidade de Pemba seis novos 

casos de lepra e um caso de tratamento 

abandonado no ano 2015. Destes, seis 

iniciaram o tratamento e um ainda está em 

processo. Todos os tratamentos de lepra foram 

monitorados no Centro “Lambaréné.” 

O número dos doentes atendidos na cura 

das úlceras oscilou entre 9 e 10 pessoas por 

dia, no período anterior á pandemia, e reduziu 

para 4 a 5 pessoas diárias a partir do mês de 

Abril 2020 quando, obedecendo às restrições 

pela Covid-19, o Centro teve que limitar ao 

máximo as aglomerações. O Centro de Saúde 

de Natite entregou kits mensais á ALEMO. 

Durante o estado de emergência, porém, houve 

falta dos materiais requisitados e foi 

necessário recorrer às farmácias privadas.  

Os doentes acolhidos no Centro 

Lambaréné receberam consultas internas pelo 

Técnico sempre que apresentassem algum 

sintoma de doença ou mal-estar físico e foram 

supervisionados nos respectivos tratamentos 

medicamentosos. Também, foram facilitadas 

consultas tanto no Hospital Provincial como 

nos Centros de Saúde, sendo quatro consultas 

gerais, duas de oftalmologia, duas no serviço 

de Covid-19, duas de seguimento de 

tratamentos antirretrovirais, sete no serviço de 

lepra, uma na cirurgia com internamento e 

amputação, duas na fisioterapia para prótese, 

cinco de dermatologia, das quais quatro para o 

seguimento geral da lepra e uma para 

avaliação no laboratório.  
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Garantiu-se também a capacitação 

contínua dos doentes no âmbito de Promoção 

da saúde e bem-estar geral, Melhoria do 

saneamento do meio, Prevenção da Covid-19, 

Prevenção de cólera e Promoção de hábitos 

de higiene doméstica. 

Estas formações foram úteis para 

consciencializar os doentes sobre a prevenção 

de várias doenças e as medidas higiénicas 

necessárias para ter saúde, assim como os 

riscos de doenças existentes na má gestão do 

lixo. Para melhorar as práticas de higiene 

doméstica de duas famílias de doentes com 

grave falta de higiene, foram realizadas visitas 

a domicílio visando corrigir os hábitos 

errados. Devido á falta de água na cidade, foi 

oferecido também um abastecimento diário de 

água a algumas famílias de pessoas atingidas 

pela lepra que vivem perto do Centro. 

 

 

 Reabilitação fisioterápica e prevenção de deformidades 
 

Os doentes tiveram acesso a actividades 

diárias de auto-cuidado e a sessões diárias de 

reabilitação física. Até o início da pandemia, 

a participação média foi de nove pessoas por 

dia, sucessivamente limitou-se a quatro. Cada 

pessoa teve uma avaliação inicial e um 

tratamento individualizado conforme o seu 

estado. Na avaliação inicial se analisou a 

afectação neural dos territórios ulnar, 

mediano, radial, fibular, tibial e facial, assim 

como o grau de deficiência provocada pelas 

atrofias musculares. A partir dessa avaliação, 

foram ideados tratamentos individualizados 

com o objetivo de evitar atrofias, manter e 

recuperar o movimento. 

Nos primeiros meses a reabilitação se 

realizou em grupos, sucessivamente e devido 

às medidas preventivas pela Covid-19, optou-

se por fazer os exercícios de forma individual, 

mantendo a higiene contínua do material de 

reabilitação. Os resultados alcançados nesta 

área foram satisfatórios.  

As actividades propostas se realizaram a 

partir de materiais simples de reabilitação tais 

como panos, berlindes, tábuas de madeira, 

bolas de pano, prendedores de roupa, elásticos, 

areia da praia, bambus, missangas, cordas, 

garrafas de vidro, etc. Utilizou-se também a 

bicicleta estática. O 60% da reabilitação foi 

dirigida aos membros superiores, o 30% aos 

membros inferiores e o 10% foi reabilitação 

facial. Na maioria dos casos a reabilitação 

consistiu em exercícios activos, feitos pelas 

próprias pessoas. Só para um paciente foi 

necessário iniciar com exercícios passivos 

sobre o corpo da pessoa a reabilitar, por 

incapacidade de realizá-los ele sozinho. 

Depois dessa primeira intervenção, recuperou 

parcialmente o movimento e passou a realizar 

os exercícios de forma autónoma. Realizaram-

se também tabelas de exercícios de terapia 

motora e exercícios de relaxamento, onde os 

movimentos eram guiados e deviam ser 

repetidos pelos doentes. Houve um caso de 

reabilitação ambulatória de um homem do 

bairro de Mahate, que devido á distância foi 

treinado para realizar os mesmos exercícios 

em casa com materiais locais. 

 

Apoio escolar às crianças afectadas pela lepra 

Este Programa teve o objectivo de promover a escolarização e a retenção escolar das crianças 

afectadas pela lepra em duas modalidades: 

  

 Apoio Escolar na Comunidade para as crianças vivendo em situação desfavorecida nas 

zonas rurais ou aldeias periféricas  

 Apoio Educativo Integral para aquelas crianças em situação de especial vulnerabilidade 

com necessidade de protecção integral. 
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 Apoio  Escolar  na  Comunidade 
 

Este apoio foi dado a 47 crianças 

vivendo na comunidade junto às suas famílias, 

onde foram priorizadas aquelas zonas rurais 

onde havia maior necessidade de conscientizar 

sobre a importância da escolarização. As 

aldeias abrangidas foram sete, nos Distritos de 

Ancuabe -aldeia de N’nawa-, Metuge -aldeias 

de Nicavaco, Ntocota e Nancaramo-, Chiúre    

-aldeias de Mepilane e Namissir- e Namuno    

-aldeia de Muatuca-.  

As crianças receberam fardamento e 

material escolar no início do ano lectivo e 

durante a pandemia, houve monitoria do 

estudo em casa e acções de sensibilização 

familiar para a retenção escolar, envolvendo 

os líderes comunitários e as escolas. 

 

 

 Apoio  Educativo  Integral 
 

 

Foi dado um acompanhamento integral a 

10 crianças -4 meninas e 6 rapazes- com 

necessidade de monitoria do tratamento da 

lepra e de protecção, sendo sies da cidade de 

Pemba, três do Distrito de Ancuabe e uma do 

Distrito de Chiúre. Estas crianças foram 

atendidas nos Centros de Acolhimento da 

Fundação, cinco em regime aberto, vivendo 

com as suas famílias biológicas e cinco 

internos.  

Desta maneira, e por serem crianças com 

alto grau de vulnerabilidade, receberam 

protecção não só na área de educação e saúde, 

mas também alimentar, legal, apoio 

psicossocial e fortalecimento económico 

através de treinamento profissional.  
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 COLABORAÇÃO COM  GVC - WE WORLD  

 

A parceria com esta organização foi a través dos seguintes Projectos: 

 “Pemba Resiliente”: 

  10 famílias carentes dos Centros da Fundação foram beneficiadas com diferentes kits 

para a recuperação dos meios de subsistência na área de pesca e transformação de 

alimentos 

  27 jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade, previamente treinados nos 

Centros da Fundação, receberam kits para o empoderamento económico no âmbito da 

carpintaria e alfaiataria 

  “Oficina de Arte”: um grupo de nove adolescentes surdo-mudos do Programa “Casa Azul” 

em Mahate, actuou num filme destinado a promover o estudo em casa durante a 

pandemia  

 “Oda itinerante”: dez jovens do Centro “Jovens de Esperança” foram capacitados para ser 

Educadores no Programa de apoio multidisciplinar as crianças vulneráveis deslocadas 

nos bairros de Pemba 

No âmbito do mesmo Projecto, a Fundação forneceu um mapeamento de 42 crianças 

deslocadas residindo nos bairros de Cariacó e Josina Machel, junto às famílias das crianças 

atendidas pelos Centros de Acolhimento e disponibilizou as infraestruturas para a próxima realização 

de um Programa Recreativo e de Apoio Psicossocial a favor destas crianças.   

 

 

 COLABORAÇÃO COM FUNDAÇÃO AVSI 

 

 

No mês de Novembro iniciamos uma colaboração no Projecto “Junto com a Criança” no 

campo de acomodação “25 de Junho” em Metuge. 

O âmbito específico nesta fase inicial da colaboração foi o fortalecimento do programa já em 

curso com as crianças deslocadas, introduzindo actividades didácticas, de aprendizagem social e 

emocional e de protecção, bem como acções que venham fortalecer as suas famílias nas 

capacidades parentais de protecção e no desenvolvimento da resiliência comunitária. 

Nesta fase inicial, a Fundação ofereceu actividades educativas a 86 crianças, das quais 81 de 

nível escolar entre 1ª a 5ª classe, ou de idade escolar, mas nunca escolarizadas, e 5 portadoras de 

deficiência (três com Síndrome de Down, uma com paralisia cerebral e uma com pé boto). 
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 WORKSHOPS  E  CLUSTERS 

 

 Junto a outras organizações, a Fundação participou no Cluster de Proteção coordenado por 

ACNUR, de forma a monitorar as acções realizadas por cada organização nos Campos de 

Deslocados de Metuge e analisar as respostas necessárias aos desafios que se presentam sobre 

a Protecção Infantil. 

 Com a Diocese de Pemba, a Fundação participou no Seminário de Diálogo Inter-religioso 

promovido pelo IESE de Maputo, a Fundação MASC e a AECID para uma reflexão conjunta 

sobre a violência na Província, assim como para promover soluções e redes que impulsem 

acções humanitárias em favor dos deslocados, reduzam os impactos nas mulheres e as 

crianças e possam prevenir o recrutamento infantil pelas milícias dos insurgentes.  

 

IV. RESULTADOS  GERAIS  ATINGIDOS 
 

Apesar dos constrangimentos enfrentados pela situação da Província e as restrições impostas 

por causa da Covid-19, o impacto em termos gerais foi positivo em todas as actividades. 
 

Os resultados das Actividades podem ser considerados em duas fases de funcionamento: 

 O período anterior ao início do estado de emergência 

 O período de convivência com a pandemia da Covid-19  

PERÍODO   ANTERIOR   AO   ESTADO   DE   EMERGÊNCIA 

Na fase anterior ao início do estado de emergência, o funcionamento dos Centros de 

Acolhimento foi presencial a tempo pleno e permitiu abranger um maior número de crianças e 

adolescentes nas actividades propostas, com consequentes resultados positivos em relação aos 

objectivos traçados em cada Centro. 

Nesta primeira fase, os Programas na Comunidade abrangeram todas as pessoas atendidas e 

foi ainda possível realizar encontros e palestras concentrando um maior número de beneficiários, 

sendo isto razão de uma maior motivação na participação. 
 

 No Lar da Esperança “Elda Lunelli”, 131 

crianças órfãs e vulneráveis receberam uma 

protecção integral, das quais 23 em regime 

fechado e 108 crianças em regime aberto. Ao 

mesmo tempo, um número de 44 famílias de 
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crianças órfãs foi abrangido por actividades de 

orientação e visitas domiciliárias.    

 No Centro Recreativo “Okhaviherana”, 423 

crianças em risco social receberam assistência 

educativa, e através dos seus encarregados de 

educação, foi abrangido um número 

complexivo de 169 famílias no âmbito de 

aconselhamento educativo. 

 No Centro “Talita Kum”, 49 raparigas 

órfãs, vulneráveis ou carentes receberam 

acompanhamento educativo e formação, 39 

sendo atendidas em regime aberto e 10 em 

regime fechado. Os encarregados de educação 

dos bairros de Wimbe, Nanhimbe, Expansão e 

Josina Machel foram abrangidos por um 

trabalho de sensibilização social que envolveu 

as estruturas do bairro. 

 No Centro “Jovens de Esperança”, 53 

adolescentes e jovens até os 18 anos de idade 

foram acompanhados na educação, formação 

humana e treinamento profissional. 

 Nos Programas na Comunidade foram 

atendidas 31 crianças portadoras de 

deficiência, das quais 15 foram matriculadas na 

escola, 5 foram monitoradas no atendimento de 

fisioterapia, logopedia e psiquiatria, 8 crianças 

sordo-mudas foram treinadas na língua de 

sinais e 3 receberam aconselhamento familiar e 

terapeútico. 

 Em parceria com a Paróquia Carlos Lwanga 

de Mahate, no âmbito do Projecto “Renas-ser” 

6 crianças surdo-mudas tiveram acesso a 

oficinas escultura de arte makonde e 2 á 

cestaria. 

 No Posto Administrativo de Murrébuê, 19 

pais de crianças portadoras de deficiência foi 

orientado para a constituição de uma associação 

ou cooperativa de pais com finalidades 

contextualizadas na protecção das crianças com 

deficiência. 

 Um número de 43 crianças desnutridas nos 

primeiros 36 meses de vida recebeu protecção 

alimentar e assistência médica, com um 

resultado de 35 crianças recuperadas. As mães 

de todas essas crianças receberam treinamento 

nas áreas de nutrição, saúde e puericultura 

 Na cidade de Pemba, 260 crianças e 

adolescentes vulneráveis e carentes foram 

matriculadas na escola primária ou secundária 

e receberam fardamento e material escolar; 

quatro jovens foram beneficiados de beca 

universitária. 

 Outras 57 crianças afectadas pela lepra 

dos Distritos de Pemba-Metuge, Ancuabe, 

Chiúre e Namuno receberam apoio em material 

escolar e fardamento, e tanto os seus 

encarregados de educação, como os líderes 

comunitários e comunidade em geral foram 

consciencializados sobre a importância da 

escolarização das crianças. 

 23 pessoas atingidas pela lepra 

participaram em projectos de geração de 

rendimento, recebendo o respectivo 

treinamento nas áreas de alfaiataria, olaria, 

moageira, cestaria e vassouras de coqueiro, 

hortas, produção de multimistura -mistura 

nutricional em pó- e projecto de poupança.  

 

PERÍODO   DA   PANDEMIA 

Na segunda fase, de Abril até Dezembro, o funcionamento normal dos Centros de 

Acolhimento foi suspenso, obedecendo ás normas derivadas do estado de emergência e as crianças 

internas foram integradas nas suas famílias, feita excepção por quatro crianças. Mesmo assim, foi 

possível realizar actividades de monitoria do ensino a distância, formação e sensibilização 

domiciliar, com bons resultados. 

Nos Programas na Comunidade foram tidas em conta as medidas preventivas da Covid-19, 

evitando aglomerações e passando a trabalhar com modalidades adaptadas á pandemia. 



   

 No Lar da Esperança foram acolhidas quatro 

crianças, que não foi possível integrar na 

família durante a pandemia, das quais duas 

afectadas pela insurgência e sem 

possibilidade de reunificação familiar e duas 

com patologias que requeriam cuidados 

especiais.  

 62 crianças desacompanhadas foram 

acolhidas de forma transitória e em momentos 

diferentes, das quais 42 fugidas das zonas de 

conflicto, 11 sobreviventes do naufrágio de 

uma embarcação proveniente de Memba com 

destino às ilhas de Mocímboa da Praia e 9 

sendo crianças perdidas. Todos estes menores 

receberam a protecção requerida, sendo 

atendidos nas suas necessidades educativas, 

alimentares, sanitárias e psicossociais e 29 

crianças conseguiram ser reunificadas em 

famílias substitutas, por parte dos Serviços 

Distritais de Saúde e Acção Social.  

 Nos Centros Infantis da Fundação um 

número complexivo de 455 crianças e 

adolescentes foi atendido através de um 

Programa de Monitoria da Aprendizagem 

Escolar a Distância, que garantiu o acesso às 

fotocópias proporcionadas pelas escolas 

durante a pandemia e a explicação necessária 

para a resolução dos exercícios. Isto deu um 

resultado positivo nos 98% dos alunos 

atendidos, favorecendo a retenção escolar e 

protegendo os menores mais vulneráveis de 

exploração no trabalho por parte de adultos ou 

de comportamentos de rua. 

 Nos 97% dos alunos da 7ª, 10ª e 12ª classe a 

retenção nos estudos, através do Programa de 

Monitoria da Aprendizagem a Distância nos 

Centro da Fundação, teve sucesso e os 

educandos voltaram a frequentar a escola para 

os exames. 

 As famílias e encarregados de educação das 

crianças de todos os Centros da Fundação 

foram acompanhadas, orientadas e 

consciencializadas sobre as medidas 

preventivas da Covid-19, através de um 

trabalho domiciliar contínuo que resultou numa 

melhor adesão ás normas e restrições ditadas 

pelo Governo neste âmbito, sobretudo na parte 

de uso de máscaras, lavagem das mãos e 

controlo das crianças.  

 Doze Educadores e duas Técnicas Sociais 

foram beneficiadas durante o estado de 

emergência de um plano de formação de 

estudo em casa, para trabalhadores da 

Fundação, sobre temas de importância para o 

desempenho das suas funções com resultados 

satisfatórios nos 87% das pessoas abrangidas.  

 Um número de 44 famílias de crianças órfãs 

e vulneráveis, dentre os encarregados de 

educação dos Centros da Fundação, recebeu 

treinamento em assuntos educativos e 

disciplinares das suas crianças, com resultados 

satisfatórios e demonstração de interesse. 

 Um número de 29 famílias de crianças órfãs, 

vulneráveis ou carentes, dentre os encarregados 

de educação dos Centros da Fundação, foram 

beneficiadas de kits de apoio alimentar nos 

primeiros meses do estado de emergência. 

 Outras 22 famílias foram beneficiadas de 

microprojectos de fortalecimento econômico, 
no âmbito de revenda de produtos, que as 

ajudou no seu auto-sustento. 

 Um número de 66 jovens e raparigas, 

carentes e vulneráveis, teve oportunidade de 

realizar actividades de fortalecimento 

econômico, nas áreas de carpintaria, costura e 

olaria, que favoreceram o auto-sustento na 

família durante a pandemia.  

 No âmbito do Projecto “Pemba Resiliente” 

da Organização GVC–We World, um número 

de 10 famílias carentes, dentre os 

encarregados de educação dos Centros da 

Fundação, recebeu um kit de fortalecimento 

económico que a Fundação monitorou na sua 

utilização. 

 No âmbito do mesmo Projecto, um número 

de 27 jovens e adolescentes receberam um 

kit para o fortalecimento económico nas 

áreas de carpintaria e costura 

 Ainda pelo mesmo Projecto, no Centro 

Lambaréné, sede da Associação ALEMO, um 

número de 25 pessoas atingidas pela lepra foi 

beneficiado de uma moageira, como forma de 

fortalecimento económico. 
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 Um número de 17 comunidades afectadas 

pela lepra dos Distritos de Pemba-Metuge, 

Mecufi, Ancuabe, Chiúre e Namuno, junto aos 

líderes comunitários, foram informados e 

consciencializados sobre a Lei nº19/2019 

contra os Casamentos Prematuros e foram 

sensibilizados sobre a retenção escolar, através 

do estudo a distância. 

 Durante o estado de emergência, um número 

de quatro pessoas atingidas pela lepra foi 

fortalecido economicamente, através de um 

projecto de geração de rendimento, no âmbito 

de produção de máscaras. 

 Um número de 86 crianças deslocadas nos 

campos de Metuge foi atendido com 

actividades didácticas e recreativas. 

 

RELATORIO  FINANCEIRO 

Para a realização de todas as actividades relatadas, a Fundação contou com um quadro de 

pessoal de 44 trabalhadores e disponibilizou um montante financeiro de 12.969.220,28 MT que foi 

utilizado nos 60% na gestão dos Centros de Acolhimento, o 18% na realização dos Programas na 

Comunidade, o 7 % nos Programas em Parceria e o 15% na construção e reabilitação das 

infraestruturas. 

 

DESCRIÇÃO          VALOR 

GESTÃO  DOS  CENTROS  DE  ACOLHIMENTO 7.781.532,17 MT 

REALIZAÇÃO  DOS  PROGRAMAS  NA  COMUNIDADE 2.334.459,65 MT 

PROGRAMAS  EM  PARCERIA 907.845,42 MT 

INFRAESTRUCTURA 1.945.383,04 MT 
 

CONCLUSÕES 

Frente aos constrangimentos enfrentados por causa da pandemia da Covid-19 e dos conflitos 

armados na Província, a Fundação teve flexibilidade e prontidão para dar respostas dinâmicas às 

circunstâncias que se apresentaram, com fidelidade á sua Visão e Missão.  

Em tudo foi posto em primeiro lugar o bem-estar da criança e a salvaguarda dos seus direitos, 

nestas situações de crise, bem como a protecção social e alimentar das pessoas mais vulneráveis por 

causa da lepra ou de outros factores de exclusão. 

A eficácia das propostas oferecidas foi observada no impacto positivo que teve, tanto nas 

crianças como nas comunidades.  Ao mesmo tempo, os resultados conseguidos evidenciam desafios 

importantes que clamam um compromisso comum, para que a dignidade das pessoas mais 

desfavorecidas seja protegida e valorizada por parte de todos, actuando em conjunto e em harmonia 

de intenção, desde a riqueza da pluralidade religiosa e cultural que caracteriza a Província de Cabo 

Delgado. 

 

 

 

 

 

 

 

Pemba, aos 23 de Janeiro de 2021 
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RESUME DO RELATÓRIO ANUAL DAS ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS 
 

A Fundação “Sementes de Esperança” é uma Organização integrada na Pastoral Orgânica da 

Diocese de Pemba e cujos Estatutos se enquadram na Assistência Social á população vulnerável, 

sobretudo a crianças e pessoas afectadas por estigma social, na Província de Cabo Delgado.  

A pandemia da Covid-19 e a intensificação dos conflitos armados na Província de Cabo 

Delgado afectaram fortemente as actividades planificadas para o ano 2020, obrigando a mudanças 

relevantes na sua implementação, bem como no atendimento dos beneficiários. Mesmo assim, a 

Fundação realizou 12 Actividades que abrangeram a Cidade de Pemba e dezassete localidades em 

cinco Distritos da Província de Cabo Delgado: 
 

Três Centros de Acolhimento em Pemba, onde foram atendidos complexivamente 718 

menores vulneráveis, dos quais 623 em regime aberto e 95 em regime fechado, sendo 33 acolhidos 

para protecção alternativa temporária e 62 crianças desacompanhadas ou deslocadas em atendimento 

provisório. Os Centros são:  

1. Lar da Esperança “Elda Lunelli” destinado a crianças órfãs e vulneráveis e menores 

desacompanhados. 

2. Centro Recreativo “Okhaviherana” voltado á infância urbana em risco de exclusão social 

3. Centro “Talita  Kum” - “Jovens de Esperança”  para raparigas e jovens órfãs e vulneráveis 

Cinco Programas na Comunidade em Pemba e no Distrito de Mecufi, que atenderam a 

população no âmbito de protecção e bem-estar dos menores, desnutrição infantil, deficiência, acesso 

á escolarização e estudos universitarios, sendo:  

1. Programa “Ultzama” que favoreceu a protecção alimentar de crianças desnutridas nos 

primeiros 36 meses de vida e o fortalecimento das capacidades das mães 

2. Programa “Casa Azul” que atendeu as crianças portadoras de deficiência assim como a 

formação e orientação das suas famílias  

3. Programa “Uribe” que apoiou o acesso á escolarização de alunos economicamente carentes 

do Ensino Primário e Secundário 

4. Programa “Talentos” que promoveu os estudos universitários de jovens em risco de 

exclusão social 

5. Programa para a Protecção e Bem-estar das Crianças e Pessoas Vulneráveis, realizado 

como plano transversal em todos os Centros e Programas, visando sensibilizar as 

comunidades e apoiar os menores afectados por negligências e violações dos direitos da 

criança. 
 

Quatro Programas em parceria:  
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1. Com a Paróquia S. Carlos Lwanga no bairro de Mahate, em Pemba, que acompanhou o 

desenvolvimento educativo das crianças portadoras de deficiência e em situação de exclusão 

social. 

2. Com a Associação ALEMO que atendeu no Centro “Lambaréné” os doentes de lepra com 

necessidade de cuidados intensivos e apoio psicossocial, a Reabilitação Baseada na 

Comunidade das pessoas vítimas de estigma e discriminação social atingidas pela lepra nas 

aldeias, assim como a escolarização das crianças afectadas pela lepra em risco de exclusão 

social. 

3. Com a Organização GVC-We World no Projecto “Pemba Resiliente” -programa de 

recuperação dos meios de subsistência e empoderamento económico-, no Projecto “Oficina 

de Arte” que promoveu o estudo em casa durante a pandemia Covid-19 e no Projecto “Oda 

itinerante” que facilitou um Apoio multidisciplinar as crianças vulneráveis deslocadas nos 

bairros de Pemba. 

4. Com a Fundação AVSI no Projecto “Junto com a Criança” que promoveu actividades 

recreativas e psicossociais, assim como serviços de protecção às crianças deslocadas dos 

campos de acomodação de Metuge.     
 

A pandemia afectou em parte o desenvolvimento das actividades planificadas para o ano 2020, 

contudo, respeitando as medidas preventivas da Covid-19, todos estes Programas realizaram-se 

satisfatoriamente e foi possível alcançar uma grande parte das metas desejadas. 

Na fase anterior ao início do estado de emergência o funcionamento dos Centros foi presencial 

a tempo pleno e permitiu abranger um número maior de crianças e adolescentes nas actividades 

propostas. Nesta fase, os Programas na Comunidade também abrangeram todas as pessoas atendidas 

e foi ainda possível realizar encontros e palestras concentrando um número maior de utentes, sendo 

isto razão de uma maior motivação na participação. 

Na segunda fase, de Abril até Dezembro, o funcionamento normal dos Centros de Acolhimento 

foi suspenso, obedecendo ás normas derivadas do estado de emergência e as crianças internas foram 

integradas nas suas famílias, feita excepção por quatro crianças. Mesmo assim, foi possível realizar 

Actividades de Monitoramento do Ensino a Distância assim como formação e sensibilização 

domiciliar com bons resultados. Nos Programas na Comunidade foram tidas em conta as medidas 

preventivas da Covid-19, evitando aglomerações e passando a trabalhar com modalidades adaptadas 

á pandemia. 

Contudo, os resultados foram positivos e contribuíram significativamente tanto na 

sensibilização comunitária sobre a prevenção da Covid-19, como na protecção infantil em todos os 

aspectos que têm a ver com o bem-estar integral dos menores, inclusive a retenção escolar das 

crianças, adolescentes e jovens em risco de abandono definitivo após a pandemia. 

 

 

 

 

 

 

 

Pemba, aos 23 de Janeiro de 2021 


