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RELATÓRIO  ANUAL  DAS  ACTIVIDADES  2022 
 

I. IDENTIFICAÇÃO 

A Fundação “Sementes de Esperança”  (FSDE) é  uma Organização de inspiração cristã, 

integrada na Pastoral Orgânica da Diocese de Pemba, cujos Estatutos promovem a dignidade e a 

vida de todo ser humano e de maneira especial, das crianças e pessoas mais vulneráveis, 

desfavorecidas e excluídas.  

Os Programas desenvolvidos, através de acções que abrangem as áreas de Educação, Saúde, 

Protecção infantil e Integração Social, tem a missão de promover uma sociedade construtiva, 

harmoniosa e comprometida, sensibilizando as crianças e comunidades, para que sejam cidadãos 

solidários, conscientes, responsáveis e competentes no mundo e na realidade em que vivem. As 

actividades realizadas fomentam os valores humanos universais como a solidariedade, esperança, 

acolhida e o diálogo entre as culturas e religiões. 

 

II. ACTIVIDADES  REALIZADAS 

As actividades na Província de Cabo Delgado no ano 2022 foram desenvolvidas em quatro 

âmbitos: 

1) Centros de Acolhimento para o acompanhamento socioeducativo de crianças, 

adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade e/ou deslocados por causa do 

conflito no Norte do País. 

2) Programas para a protecção e bem-estar das crianças com deficiência, raparigas e 

crianças vulneráveis em geral. 

3) Programas de apoio aos estudos primários, médios e superiores. 

4) Programas para a recuperação e reabilitação das pessoas afectadas pela Hanseníase. 

III. AVALIAÇÃO  DAS  ACTIVIDADES  
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1) CENTROS  DE  ACOLHIMENTO

 

Na Cidade de Pemba foi proporcionado um acompanhamento socioeducativo para crianças, 

adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade, por meio de três Centros de Acolhimento em 

Regime Aberto: 

 Lar  da  Esperança  “Elda  Lunelli” 

 Centro  Recreativo  “Okhaviherana” 

 Centro  “Talita  Kum”  e  “Jovens  de  Esperança” 
 

Para assegurar a qualidade dos serviços oferecidos, implementaram-se mecanismos de 

monitoria e avaliação continua. Para além de avaliar trimestralmente as diferentes áreas de acção, 

houve uma monitoria regular das actividades com o objectivo de supervisionar todos os aspectos 

que têm a ver com o desenvolvimento e bem-estar integral dos grupos alvo. Para tal foram 

utilizados os seguintes instrumentos:  

✓ Projecto Educativo Individualizado 

✓ Plano Individual de Acompanhamento Psicossocial e Relação de Ajuda 

✓ Lista de Verificação da Implementação dos Padrões Mínimos de Atendimento à Criança  

✓ Programa de Monitoria da Aprendizagem Escolar  

✓ Lista de Verificação da Qualidade Pedagógica das actividades implementadas  

✓ Registo da Frequência Escolar e no Centro 

✓ Plano de Acompanhamento da Família 

✓ Visitas Domiciliárias para avaliar o grau de implementação das orientações recebidas 

As equipas de cada Centro tiveram reuniões de avaliação semanais e trimestrais que ajudaram 

a superar as lacunas, melhorar a eficiência e analisar constantemente os desafios emergentes. 

Isto ajudou a manter activo o desempenho de cada pessoa, conforme as suas funções e 

competências e assegurar a qualidade pedagógica das actividades educativas. 

Ao longo do ano foram proporcionados vários momentos de formação para o pessoal, que 

ajudaram a fortalecer a qualidade do desempenho, aumentar a motivação e criar maior espírito de 

equipe. Os temas tratados foram os seguintes: 
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-Princípios, valores e cultura da FSDE. Desafios e metas para o ano 2022 na base da 

avaliação do ano 2021. Esta formação foi realizada em Janeiro com todos os Coordenadores, 

Educadores e Mentores dos Centros. 

-Responsabilidade e Compromisso: os valores de Vida e Esperança na FSDE. Reflexão 

sobre o Plano de Acção 2022-2023. Esta formação foi realizada em Maio com todos os 

Coordenadores, Educadores e Mentores dos Centros. 

-Protecção e bem-estar da criança: Protocolo e código de conduta, factores de risco na 

proteção infantil, apoio psicossocial e aprendizagem social e emocional. Esta formação foi 

realizada em Agosto com todos os Coordenadores, Educadores, Mentores e pessoal dos serviços 

gerais dos Centros. 
 

As Comissões de pais/mães nos diferentes Centros contaram com pontos focais que 

colaboraram na identificação de casos críticos de crianças vulneráveis e na reflexão sobre os 

desafios existentes. 

Nos três Centros de Acolhimento foram comemoradas algumas datas significativas como: 

- Dia Internacional da Criança - 1 de Junho 

Neste dia realizaram-se sessões culturais em todos os centros e as crianças apresentaram 

teatros, danças modernas e tradicionais, poesias e cânticos, onde divulgaram os direitos da 

criança; realizou-se também um concurso entre as crianças sobre perguntas de cultura geral com 

prémios e prendas. O Lar de Esperança recebeu a visita da Associação Moçambicana para o 

Desenvolvimento da Família (AMODEFA) e a Associação dos Estudantes Finalistas Universitários 

de Moçambique-Pemba (AEFUM).  

- Dia Internacional da Rapariga - 11 de Outubro 

Neste dia foram convidados os encarregados de educação e as estruturas do bairro com o 

objectivo de partilhar uma sensibilização sobre o respeito dos direitos da rapariga, as violências 

que elas sofrem no seu dia-a-dia, a prevenção e o combate das uniões prematuras. A 

comemoração brilhou pela apresentação de cânticos, poesias, danças e mensagens alusivas aos 

direitos das raparigas e contribuiu a aumentar a consciência sobre as questões de igualdade e 

violência de género, bem como apelar à reflexão sobre os preconceitos que se colocam na vida 

escolar e pessoal das raparigas, dando ênfase ao papel activo que as raparigas podem ter enquanto 

agentes de mudança social. 

Os educandos e educandas do Centro “Talita Kum-Jovens de Esperança” realizaram palestras 

de sensibilização nas escolas, lugares de culto e aos encarregados de educação sobre os direitos 

da rapariga e outras actividades culturais para repudiar todo tipo de violência baseada no género. 

- Dia Internacional da Convenção dos Direitos da Criança - 20 de Novembro 

Este dia foi celebrado através de um intercâmbio cultural sobre o tema dos Direitos das 

crianças com os educandos dos outros Centros de Acolhimento da FSDE. As crianças, adolescentes 

e jovens dos Centros apresentaram danças tradicionais e modernas, teatros e poesias, como forma 

de exaltar o dia e divulgar mensagens educativas sobre a promoção e protecção dos direitos das 

crianças e o combate á violência infantil.  

A seguir, detalham-se as actividades realizadas em cada Centro de Acolhimento, conforme a 

sua missão específica. 
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LAR  DA  ESPERANÇA  “ELDA  LUNELLI” 
Bairro de Cariacó – Cidade de Pemba 

 

O Centro atendeu crianças órfãs e vulneráveis a partir dos sete anos de idade, 

acompanhando integralmente o processo do seu desenvolvimento e promovendo o bem-estar da 

criança e a salvaguarda dos seus direitos, com metodologias participativas e capazes de incentivar 

os menores a assumir o compromisso para a mudança positiva necessária e crescer como indivíduos 

conscientes, responsáveis, solidários e comprometidos. 

Todas as crianças foram acolhidas em Regime Aberto, sendo as principais vulnerabilidades 

atendidas: orfandade, atraso mental, doença crónica de HIV/SIDA, crianças vivendo em famílias 

carentes e deslocadas por causa do conflito armado na Província. 

Foram inscritos 93 educandos -59 do sexo feminino e 34 do sexo masculino- dos seguintes 

níveis escolares: 1ª classe (7 educandos), 2ª classe (11), 3ª classe (10), 4ª classe (8), 5ª classe (18), 

6ª classe (19) e 7ª classe (20). Ao longo do ano registou-se a desistência de sete educandas, pelas 

seguintes causas: 

        -transferência e mudança de residência para outros Distritos 

        -negligência educativa por parte dos encarregados de educação 

        -incapacidade de lidar com comportamentos de rebeldia 

        -gravidez precoce, no caso de uma menor que embora deixando de frequentar o Centro, foi 

acompanhada através de intervenção domiciliar, apoio emocional e escolar. 

Vários factores como o trabalho social com as famílias, o apoio psicossocial, as actividades 

educativas, recreativas e artísticas, a qualidade da alimentação e a colaboração positiva entre o Lar da 

Esperança e as Escolas Primárias Completas de Mulapane e Cariacó, onde as crianças foram 

matriculadas, aumentaram a motivação nas crianças para a retenção e frequência regular no 

Centro e na Escola. 

A boa colaboração entre o Lar da Esperança e o Serviço Provincial de Assuntos Sociais, 

Acção Social Distrital de Pemba, a estrutura do bairro de Cariacó, as diferentes confissões religiosas 

e várias organizações da sociedade civil contribuíram para o sucesso das actividades no desafio da 

proteção das crianças em situação difícil. 
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ACTIVIDADES 

O Centro ofereceu as seguintes Actividades: 

-Monitoria da Aprendizagem: os educandos foram divididos em três níveis conforme o 

nível de conhecimento real de cada um e com o objectivo de reforçar as habilidades básicas de 

leitura, escrita, cálculo, compreensão e interpretação de textos. Esta actividade contribuiu para a 

retenção escolar e para elevar o grau de aproveitamento escolar, uma vez que os conteúdos tratados 

durante o ano melhoraram as habilidades de leitura e escrita, alcançando assim um nível adequado á 

classe escolar correspondente. 

-Projectos Educativos Individualizados: proporcionou-se um espaço de atenção 

individual a 21 crianças com maiores dificuldades na aprendizagem, que ajudou a reforçar as 

habilidades de cálculo e expressão oral e escrita. Os problemas de aprendizagem atendidos foram: 

-caligrafia, ortografia, omissão ou substituição de letras 

-cálculo e operações matemáticas 

-raciocínio e aplicação de conceitos 

-relação entre som e letra, pronúncias de palavras, leitura imprecisa de palavras 

-dificuldades na compreensão do texto 

-dificuldades na expressão escrita, erros gramaticais, pontuação incorreta, desorganização do 

texto 

As metodologias utilizadas foram dinâmicas e criativas, incluindo leitura de textos, 

grafismo de palavras, ditados, jogos alfabéticos, divisão silábicas, jogos de expressões como lenga-

lenga e trava-língua assim como exercícios matemáticos feitos com o auxílio de métodos 

tradicionais. Dentre as 21 crianças acompanhadas, um número de 18 atingiu o nível esperado, tendo 

superado as suas dificuldades. 

-Formação Humana: foram tratados conteúdos que elevaram os conhecimentos e 

reforçaram as competências e habilidades pessoais, para um melhor desenvolvimento da 

personalidade de cada um. Os principais temas tratados foram: 

✓ Relações interpessoais: gestão das emoções, normas de convivência escolar, reflexão 

sobre conflitos sociais, perdão no processo de reconciliação, importância da família 

✓ Desenvolvimento da resiliência 

✓ Valores humanos como Solidariedade, Paz, Amizade, Compromisso 

✓ Saúde e Higiene: prevenção de doenças endêmicas, reflexão sobre o consumo de drogas  

✓ Casamento prematuro, autoconhecimento e sexualidade 

✓ Conservação e harmonia dos espaços, preservação do meio ambiente 

✓ Segurança rodoviária, segurança doméstica e prevenção de acidentes 

✓ Respeito ao bem comum, direitos e deveres da cidadania, vantagens e desvantagens do 

uso das redes sociais 
 

Os conteúdos foram transmitidos de forma dinâmica através de teatros, debates e reflexões, 

contribuindo para o amadurecimento dos educandos, despertando a atenção sobre a importância da 

formação pessoal, do seu papel na sociedade e da valorização mútua.  

-Pedagogia de Jogos: com a finalidade de promover a abordagem lúdica no processo de 

ensino e aprendizagem, foram realizadas cinco categorias de jogos pedagógicos: Jogos de 

apresentação, Jogos cooperativos, Jogos de competição e desportivos, Jogos de expressão cultural e 

Jogos didácticos.  
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Os educadores promoveram nas crianças por meio destes jogos um desenvolvimento 

saudável nos aspectos físico e cognitivo, contribuindo também nas boas relações entre eles e 

integração grupal, factores essenciais para o seu desenvolvimento social e emocional.  

-Canto e Dança: os educandos realizaram várias sessões de canções inventadas, dança 

moderna e tradicional, que foram apresentadas no âmbito dos encontros com os encarregados, das 

competições interculturais com outros Centros, em ocasiões de visitas ao Centro e nos Dias 

comemorativos de interesse educativo. Nesta área, as crianças aprenderam a saber estar em 

sociedade de forma divertida e recreativa e as actividades despertaram nelas emoções positivas.  

-Arte, Desenho e Pintura: foram potenciados os talentos artísticos dos educandos e a 

criatividade através de actividades de maquetes de casas, mesas, cadeiras e barcos, produção de 

colares, pulseiras e brincos de missangas assim como pintura de quadros evocando as inspirações e 

emoções das crianças e retratando o seu ambiente quotidiano. 

-Prática Profissional em costura a máquina: foram abrangidos 43 educandos, 15 de sexo 

masculinos e 28 de sexo feminino, que apreenderam a reconhecer todas as peças que compõem a 

máquina de costura e as acções básicas para o seu funcionamento. Os educandos foram capacitados 

para pedalar correctamente, colocar a agulha na máquina e as linhas nos lugares específicos e 

abainhar um pano, aprendendo assim a costurar saias, calções e máscaras de prevenção de Covid-

19. Esta actividade despertou nas crianças o interesse e as habilidades para o autossustento 

futuro.   

-Apoio Psicossocial: foram abrangidas 28 crianças, das quais 15 precisaram de apoio para 

desenvolver capacidades no âmbito de relações sociais,comunicação interpessoal, interesse 

escolar, resiliência na condição de vulnerabilidade, desenvolvimento intelectual e pessoal; com 

estas crianças realizaram-se conversas de apoio emocional e aconselhamento. As outras 13 

crianças precisaram de um atendimento psicológico contínuo, realizado por meio de actividades 

individuais e grupais específicas, conforme as necessidades identificadas em cada uma, como por 

exemplo transtorno de ansiedade induzido pela doença da lepra, comportamento desajustado, 

deficiência intelectual associada à agressividade, transtorno da fala, complexo de inferioridade, 

tendência à fobia social e dificuldades de concentração e atenção. Nestes casos, realizaram-se 

sessões individuais e grupais, intervenções com as famílias das crianças e observação do 

comportamento da criança na sala de aula. Para responder as situações diagnosticadas 

realizaram-se as seguintes actividades: 

✓ Aconselhamento individual e grupal 

✓ Orientações específicas aos educadores para adequar as tarefas de acordo com a 

situação de cada criança 

✓ Jogos psicológicos 

✓ Contos históricos com foco na Visão e Mudança de Comportamento (VMC)   

✓ Actividades psicoterapêuticas individuais e grupais 

✓ Exercícios de Envolvimento e Participação Social Específico (EEPSE) 

✓ Actividades de diversão grupal com instrumentos próprios. 
 

Constatou-se uma melhoria significativa para 11 menores envolvidos no APS e outros 

menores superaram a problemática de fobia social, chegando a participar em eventos públicos em 

frente dos seus encarregados e colegas; da mesma forma, notou-se um progresso significativo 

nos menores com problemas intelectuais que melhoraram no controlo da agressividade e das 

suas emoções.  
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-Programa de Aprendizagem Social e Emocional (ASE): foi implementado durante o I° 

trimestre com o lema “Desenvolver e Nutrir a esperança nas Crianças e Adolescentes” 

(DENUECA); as actividades abrangeram todos os menores do Centro, divididos em dois grupos, 

com os seguintes objetivos: 

✓ Aprender a expressar as emoções, promover a autoestima e a empatia 

✓ Desenvolver as competências de relacionamento interpessoal 

✓ Desenvolver habilidades para a resolução de conflitos pessoais 

✓ Promover o autoconhecimento 

✓ Reforçar as competências sociais e emocionais das crianças 

✓ Fortalecer o desenvolvimento vocacional, o interesse escolar e o crescimento integral 

As sessões elaboradas e executadas ao longo do Programa fomentaram a participação 

individual e grupal nos encontros e promoveram a saúde e bem-estar emocional e social, por 

meio de intervenções grupais, aconselhamento, dinâmicas inclusivas e cantos. 

-Clube de Esperança: esta actividade surgiu para dar reforço às sessões de ASE e permitir 

uma nova abordagem para incorporar, de forma mais específica, 43 crianças em risco de consumo 

ou contacto com bebidas alcoólicas e outras drogas. O Clube de Esperança teve o objetivo de 

ajudar a criança a exteriorizar as problemáticas e angústias sofridas nas suas casas, por questões 

ligadas ao consumo de bebidas alcoólicas e drogas. Criaram-se oportunidades para partilhar como 

cada menor encara a situação de álcool na sua casa e para reforçar a empatia, deixando espaços para 

a partilha de experiências e ideias, o que vinha posteriormente auxiliar as estratégias para o trabalho 

social, o apoio psicossocial e as intervenções particulares de acordo com a situação de cada menor.  

Esses encontros proporcionaram espaços para aumentar a consciência sobre aquelas 

situações que ferem os direitos da criança, assim como para refletir e mudar a forma de pensar, 

agir e ser, permitindo ás crianças relatar diferentes episódios ligados ao álcool, aconselhar os outros 

a partir da experiência pessoal e criar sentimentos de empatia, amor e carinho para com o seu 

familiar dependente do álcool.  

-O Trabalho Social foi realizado paralelamente às actividades com as crianças para avaliar 

o grau de proteção dos menores no ambiente familiar e detectar as necessidades de 

intervenção específica. Durante o ano, foram feitas visitas domiciliárias de investigação social a 78 

famílias, onde se constatou falta de saneamento do meio e dormitórios inadequados, carência de 

vestuário e falta de alimentação diária suficiente, sobretudo no caso de crianças vivendo em 

famílias chefiadas por idosos. Para ultrapassar estas dificuldades o Centro providenciou material 

escolar, refeições, apoio em vestuário e calçado aos educandos com maior necessidade, monitoria 

da medicação para as crianças em tratamento TARV e entrega de redes mosquiteiras, camas, 

colchões, mantas e lençóis a 25 crianças em condições familiares críticas, como forma de garantir 

ambientes seguros para o seu desenvolvimento integral. 

A partir dos desafios verificados durante as visitas domiciliárias, se realizaram acções focadas 

nos encarregados de educação, com o fim de favorecer aconselhamento sobre problemas 

educativos, consciencializar sobre assuntos de protecção e de higiene e palestras em pequenos 

grupos. Os encarregados de educação foram sensibilizados sobre a responsabilidade e controlo do 

material escolar, a monitoria da higiene e saúde das crianças, o comportamento e as atitudes das 

crianças em casa, a exploração em trabalho infantil, os diferentes tipos de violência infantil e os 

mecanismos de denúncia de violação dos direitos dos menores. Estes encontros ajudaram a 

fortalecer as capacidades parentais das famílias, de modo a poder desenvolver habilidades 

culturalmente apropriadas e eliminar toda forma de violência contra as crianças.  



9 
 
 

 

CENTRO  RECREATIVO  “OKHAVIHERANA” 
Bairro  Josina  Machel - Cidade de Pemba 

 

 

Este Centro ofereceu actividades de Ocupação do Tempo Livre e Apoio Psicossocial a 158 

crianças em situação social desfavorecida e, em parceria com GVC-WeWorld, a 100 crianças 

deslocadas por causa do conflito armado na Província. O atendimento foi em Regime Aberto e a 

partir dos sete anos de idade, abrangendo educandos de nível escolar entre 1ª e 7ª classe, registando-

se ao longo do ano sete casos de desistência. O Centro teve um impacto positivo nos educandos, 

dando resposta às dificuldades enfrentadas pelas crianças nas suas famílias, seja a nível económico 

como social e afetivo, graças ao seu ambiente saudável que estimulou nelas a vontade de aprender 

com entusiasmo.  

Ao mesmo tempo as famílias foram sensibilizadas para que elas mesmas possam fomentar e 

proporcionar momentos positivos de carinho com os seus filhos e descobrir as maravilhas que uma 

criança manifesta ao longo do seu processo de crescimento. Nas actividades de sensibilização, foi 

fundamental o envolvimento das comissões de pais que assumiram a função de pontos focais, 

ajudando assim a conscientizar a comunidade no combate ao trabalho infantil, às uniões 

prematuras e todo tipo de violência infantil que ameaça o bem-estar integral das crianças.  

 

ACTIVIDADES 

O Projecto Educativo do Centro teve como objectivo auxiliar as crianças na aprendizagem 

escolar, educar para a convivência social e os valores humanos, restaurar a resiliência através do 

apoio psicossocial e treinar as crianças em algumas actividades básicas para o autossustento. 

As actividades propostas foram as seguintes: 
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-Monitoria de aprendizagem: esta actividade contribuiu de forma positiva no desempenho 

pedagógico das crianças, ajudando a ultrapassar algumas dificuldades na aprendizagem escolar. Os 

conteúdos foram adaptados segundo a necessidade dos educandos, privilegiando as habilidades de 

leitura, escritura, cálculo e compreensão de textos, dividindo os alunos em três níveis de 

conhecimento e partindo assim do nível real de cada criança.  

-Actividades didácticas: esta actividade complementou a Monitoria da aprendizagem, 

ajudando as crianças a encontrar caminhos para a resolução de alguns exercícios complexos de 

uma forma mais dinâmica e motivadora, utilizando metodologias de aprendizagem divertidas. Os 

conteúdos principais foram: cálculo mental, desafio de leitura, estudo em grupo, correção de 

palavras, jogo de palavras, jogo de números naturais, etc. 

-Projecto Educativo Individualizado (PEI): as crianças com maior dificuldade na 

aprendizagem tiveram momentos de atendimento mais individual. Esta atividade permitiu o 

alcance dos objetivos de ensino com 15 crianças que apresentavam dificuldades de assimilação de 

conteúdos, grafismo, letras do alfabeto, expressão numérica, raciocínio lógico, cálculo mental, 

junção de silabas simples e complexas. 

-Arte, Desenho e pintura: esta actividade favoreceu o desenvolvimento da motricidade 

fina e ajudou as crianças a expressar as suas emoções através de quadros pintados com cores 

vivas e maquetas em cartão. Foi uma ferramenta importante no auxílio cognitivo e no 

desenvolvimento das habilidades artísticas. 

-Formação humana: por meio de sessões de sensibilização, teatro e jornal semanal, as 

crianças aprenderam normas de convivência social e habilidades para lidar com os desafios da vida. 

Os temas abordados foram sobre valores humanos pessoais e sociais, atitudes positivas, boas 

práticas de saúde, higiene e gestão das emoções. Esta atividade criou um impacto positivo e foi uma 

ferramenta importante na vida social de cada menino e menina, pois ajudou as crianças a 

desenvolver o senso crítico na tomada de decisões, potenciando os educandos para serem 

capazes de suportar os desafios que a vida apresenta. 

-Canto e dança: foi valorizado o patrimônio cultural e ao mesmo tempo as expressões 

modernas, envolvendo todas as crianças do Centro e favorecendo oportunidades de apresentação 

seja no próprio Centro como no meio dos encarregados e dos educandos de outros Centros. 

-Teatro: esta actividade teve como foco os conteúdos discutidos na formação humana e da 

realidade vivida na sociedade, ajudando assim a desenvolver alguns valores importantes para a 

vida dos educandos no próprio contexto social. 

-Lúdica e Lazer: realizaram-se jogos com o objectivo de favorecer momentos de diversão e 

lazer onde as crianças participaram com energia e entusiasmo e sentiram-se motivadas. Alguns 

sábados organizaram-se também passeios à praia que favoreceram a socialização entre crianças e 

educadores. 

-Olaria: um número de 97 crianças -sendo 59 meninas e 38 rapazes- foi treinado na arte de 

olaria com resultados positivos no desenvolvimento das habilidades de modelagem e de criação 

artística livre. Esta actividade proporcionou experiências sensoriais que estimularam as habilidades 

das crianças. 

-Hidroponia: as crianças aprenderam a cortar galões de plástico e transformá-los em vasos 

onde se plantaram hortícolas para o próprio consumo, como forma de melhorar a dieta alimentar da 
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família. Esta actividade ajudou a conhecer as propriedades das hortaliças e a sua importância 

para o bem-estar físico. 

-Apoio  Psicossocial (APS)  e  Aprendizagem  Social  e  Emocional  (ASE) 

As actividades de Apoio Psicossocial realizaram-se através de sessões de aconselhamento 

psicológico, dinâmicas de grupo e intervenções familiares, assim como actividades lúdicas, canto 

e dança, estimulação mental e relaxamento. As crianças atendidas foram as mais vulneráveis 

economicamente, sendo algumas vítimas de negligência, trabalho infantil, violência psicológica, 

verbal e física.  

As actividades de Aprendizagem Social e Emocional realizaram-se no II° trimestre com a 

participação de 150 crianças e promoveram o desenvolvimento da personalidade e das 

habilidades de convivência social, tendo um impacto positivo na forma de pensar e de agir das 

crianças e contribuindo em melhores resultados no apoio psicossocial.  

-Trabalho com as famílias  

O trabalho realizado com as famílias do bairro a partir do contexto sociofamiliar e das 

problemáticas observadas, levou a uma mudança de comportamento em alguns lares no que diz 

respeito ao bem-estar infantil. Os encarregados de educação mostraram maior interesse na 

educação das crianças, bem como na atenção aos aspectos afetivos e psicológicos dos seus filhos. 

Mesmo assim, em outras famílias é grande ainda o desafio para eliminar a exploração de crianças 

em trabalho pesados e os casamentos prematuros forçados que negam o direito dos menores a 

frequentar a escola. 

Com os encarregados de educação foi levado a cabo um trabalho de sensibilização, através 

de palestras domiciliárias, visitas e reuniões com objectivo de consciencializar os pais sobre a 

responsabilidade educativa. Os desafios encontrados foram vários, sobre tudo na retenção escolar 

das meninas pré-adolescentes, na questão de higiene e saneamento e nas tendências à mendicidade 

infantil como forma de busca de sustento, principalmente nas famílias chefiadas por mulheres 

solteiras. 

A criação de pontos focais e o envolvimento das Estruturas do bairro ajudaram na 

sensibilização comunitária e favoreceu uma maior responsabilidade em algumas famílias, em 

relação à educação e ao cumprimento dos direitos da criança. 

O trabalho de sensibilização comunitária realizado promoveu uma boa convivência social, 

garantindo assim que as crianças não vivam em ambientes de riscos e impulsando a criação de 

espaços seguros para as cianças.  

-Actividades em colaboração com outras entidades 

Em colaboração com a associação GVC-WeWorld, o Centro acolheu actividades para 

crianças deslocadas por causa do conflicto armado na Província, que promoveram o apoio 

psicossocial, apoio escolar e actividades de recreação, abrangendo um número de 100 crianças do 

mesmo bairro.  

O Centro colaborou também com os Núcleos de Alfabetização de Adultos, disponibilizando 

o espaço para as aulas de alfabetização no período das 12 às 13 horas, nas quais participaram um 

número total de 21 alfabetizandos, sendo 20 mulheres e 1 homem.  
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CENTRO  “TALITA  KUM  –  JOVENS  DE  ESPERANÇA” 
Bairro  Eduardo  Mondlane – Cidade  de  Pemba 

 

 

 

O Centro funcionou em Regime Aberto e favoreceu dois Programas socioeducativos 

específicos para a adolescência e a juventude, abrangendo menores órfãos e em outras situações 

de vulnerabilidade e risco social. 

Os Programas desenvolvidos foram:  

✓ “Talita Kum” para a promoção e o empoderamento da rapariga 

✓ “Jovens de Esperança” para a formação humana e profissional dos adolescentes e jovens 

até os 18 anos de idade 

O Centro ofereceu várias oportunidades de formação e aprendizagem, proporcionando aos 

educandos um ambiente de paz, sossego e harmonia que favoreceu um espaço respeitoso e 

colaborador e que teve um impacto muito positivo nos adolescentes e jovens, contribuindo assim na 

retenção e frequência escolar. 

Os educandos foram fortalecidos na sua autoestima e autoconhecimento, assim como na 

criação de relações positivas, ajudando assim a desenvolver habilidades sociais e a reforçar as 

competências emocionais, factores estes que ajudam na integração social e na prevenção de 

comportamentos de risco e adesão ao extremismo violento. 
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PROGRAMA  “TALITA   KUM” 

 

 

Foram atendidas 48 raparigas de idade entre os 11 e 17 anos e de nível escolar de 2ª a 7ª 

classe, sendo meninas órfãs, vulneráveis, em risco de exclusão social, deslocadas, vítimas de 

violência baseada no género, em risco de casamento prematuro e abandono escolar. 

O Programa teve o objectivo de promover uma maturidade nas meninas, que as ajudou na 

tomada de decisões responsáveis, visando assim à prevenção de gravidez precoce e casamento 

prematuro e a retenção e frequência regular na escola. 

As actividades proporcionadas tiveram o objectivo de alimentar a esperança e empoderar as 

raparigas para o pleno desenvolvimento das suas potencialidades. Registou-se um número de 

15 desistentes por motivo de negligências por parte da família, desleixo das próprias meninas, 

transferência de morada e ocupação nos trabalhos para o sustento familiar.  

 

ACTIVIDADES 

O Projecto Educativo “Talita Kum” incluiu as seguintes áreas:  

-Promoção feminina: as raparigas foram ajudadas a amadurecer nas suas habilidades 

sociais e interrelacionais através da formação humana em valores, direitos humanos e práticas 

saudáveis para o seu crescimento integral. Os principais temas tratados foram:  

✓ Relações interpessoais, integração social, normas de convivência, respeito e 

comportamento em sociedade, autoconfiança e empatia 

✓ Expressões para exprimir desejos, demonstrar gratidão, amizade, solidariedade, pena ou 

dor, elogio, alegria, satisfação, tristeza ou aborrecimento 

✓ Solidariedade e combate a violência 
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✓ Riscos associados ao casamento prematuro, higiene pessoal 

✓ Direitos e deveres das crianças, igualdade de género 

-Acompanhamento educativo: as educandas foram apoiadas para superar as suas 

dificuldades de aprendizagem através do reforço escolar, actividades didáticas, educação à leitura e 

Projectos Educativos Individualizados  (PEI), com um resultado positivo em 75% das alunas que 

melhoraram notavelmente nas habilidades de leitura, escrita, cálculo, expressão oral e 

compreensão de textos. Um número de 9 educandas, identificadas com maiores dificuldades de 

aprendizagem, foram atendidas através de PEI’s, obtendo melhoria significativa em 5 educandas. 

-Treinamento profissional: o Centro favoreceu a formação das raparigas em olaria e corte 

e costura a máquina. 

✓ Costura: aprenderam noções básicas do funcionamento da máquina a pedal e métodos 

para alinhar bainhas.  

✓ Olaria: as educandas aprenderam a produzir panelas, copos, vasos e pratos com argila 

queimada. Esta actividades incentivou as meninas a desenvolver talentos e habilidades 

artísticas, favorecendo também oportunidade para o autossustento. 

-Arte: as educandas aprenderam a produzir pulseiras, brincos e colares com missangas. A 

actividade despertou muito interesse e fomentou a criatividade e sentido estético nas meninas. 

-Apoio psicossocial (APS) e Aprendizagem Social e Emocional (ASE): um total de 7 

raparigas necessitadas de aconselhamento receberam sessões de Apoio Psicossocial de forma 

individual ou por meio de actividades grupais, lúdica, canto, dança e desporto, desenvolvendo 

nelas a confiança, a autoestima e a resiliência para lidar com os desafios da vida. Muitas 

meninas aprenderam a interagir de forma mais positiva e com um comportamento mais aceitável na 

sociedade. 

O Programa de Aprendizagem Social e Emocional foi realizado no IIIº trimestre com o lema 

“Desenvolver e Nutrir a Esperança nas Raparigas” (DENUER). Para além de favorecer apoio 

psicossocial e emocional, este Programa teve o objetivo de empoderar as raparigas criando nelas 

uma visão critica, positiva e de esperança, consolidando assim o sentido de pertença social e 

contribuindo para o seu autoconhecimento e desenvolvimento da autodeterminação, visando a 

prevenção de comportamentos de risco e casamentos prematuros. 

O Programa de ASE realizou-se através de sessões de debate e apresentação de conteúdos a 

partir de contos, histórias, depoimentos, cartas,discussões, reflexões, cancões e dinâmicas de jogos. 

O impacto no bem-estar social e emocional foi positivo e levou as raparigas a uma nova forma de 

pensar, agir, decidir e intervir nas situações do dia-a-dia, já que as alertou sobre os diferentes 

factores de risco e os respectivos mecanismos de protecção.    

-Trabalho com as famílias: as visitas domiciliárias e as reuniões e palestras com os 

encarregados de educação causaram dificuldades pela fraca participação dos pais e a negligência 

parental no âmbito educativo que influenciaram negativamente o comportamento das próprias 

raparigas. 

Há um desafio grande ainda sobre a necessidade de sensibilização social para uma maior 

valorização da escolarização das meninas e a sua retenção escolar, assim como do 

fortalecimento das capacidades parentais e a divulgação dos direitos das raparigas e combate á 

violência infantil.   
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PROGRAMA  “JOVENS  DE  ESPERANÇA” 

 

Foram atendidos 54 adolescentes e jovens, 32 de sexo feminino e 22 de sexo masculino, de 

entre os 13 e os 18 anos de idade e de nível escolar de 8ª a 12ª classe com as seguintes 

vulnerabilidades: órfãos, deslocados por causa do conflicto armado na Província, menores vivendo 

em famílias chefiadas por idosos ou mulheres solteiras, jovens com transtornos ou dificuldades 

emocionais e psicológicas.  

O Programa teve o objectivo de dar um acompanhamento socioeducativo integral, 

formando em valores humanos, proporcionando oportunidades para o fortalecimento das 

capacidades profissionais e apoiando os estudos, com especial atenção à retenção escolar das 

raparigas, a prevenção de uniões prematuras e gravidez precoce e a desigualdade de género. Ao 

longo do ano desistiram 9 educandos, 4 meninas e 5 rapazes, por diferentes causas como 

negligência familiar ou do educando, agregado chefiado por menores e transferência de morada.  

ACTIVIDADES 

O Projecto Educativo “Jovens de Esperança” incluiu as seguintes áreas:  

-Educação: favoreceu-se a explicação das matérias para a resolução dos trabalhos escolares, 

aprendizagem de métodos de estudos, sessões de grupos de estudo e educação a leitura de livros. 

Um grupo de 8 jovens, identificados com fraco desempenho escolar, foi beneficiado de uma 

atenção individualizada através de Projectos Educativos Individualizados (PEI) que ajudaram 

a ultrapassar as dificuldades detectadas na leitura, escrita, cálculo, dislexia e disortografia. Houve 

uma melhoria visível em 6 educandos e para os restantes dois o fracasso foi devido à frequência e 

participação irregular. Em geral, as actividades oferecidas contribuíram na retenção escolar e na 

motivação para frequentar o centro e a escola.  

-Formação humana: realizou-se através de encontros de reflexão para o compromisso 

social, jornal semanal, actividades audiovisuais, teatros de sensibilização e criação de vídeo-clips. 

Os temas abordados favoreceram o amadurecimento da personalidade e da visão crítica da 

realidade e aprofundaram o significado de algumas datas comemorativas:  

✓ Drogas e álcool, seu uso e vícios 

✓ Exposição na internet, benefícios e riscos das redes sociais 

✓ Desenvolvimento físico, mental e social, Saúde sexual e reprodutiva, Adolescência e 

puberdade, Sexo precoce, Prevenção de HIV-SIDA 

✓ Preconceitos e inclusão social 
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✓ Suicídio e depressão, Emprego e desemprego, Violência de género, Igualdade de direitos 

e discriminação, Direitos humanos 

✓ Cuidado do Meio ambiente e poluição, Direitos dos animais 

✓ Crenças Irracionais e liberdades de ser 

✓ Identidade, autoconhecimento, autoaceitação, autoestima, crescimento pessoal, 

autoconfiança e confiança nos outros, assertividade, mudança de vida e habilidades para a 

vida 

✓ Relações humanas, afetividade e diálogo, amizade, intimidade e sinceridade 

✓ Dia internacional da tolerância zero à mutilação genital feminina (6 de Fevereiro); Dia 

mundial do amor (14 de Fevereiro); Dia mundial de zero discriminações (1 de Marco); Dia 

internacional da Mulher (8 de Marco); Dia da mulher moçambicana (7 de Abril); Dia 

Internacional da Criança (1 de Junho); Dia Mundial da Rapariga (11 de Outubro); Dia 

Internacional dos Direitos da Criança (20 de Novembro). 

Estas formações contribuíram na mudança de comportamento para o positivo, na adquisição 

de conhecimentos e atitudes, maiores habilidades para uma convivência harmoniosa, motivação 

para o respeito da vida, da dignidade e dos valores dos outros. Para além disso, os adolescentes 

foram orientados sobre o processo de amadurecimento nessa idade e os jovens refletiram sobre 

alguns desafios emergentes na actualidade, como a educação e o desenvolvimento dos talentos 

pessoais para um futuro melhor, evitando assim aderência a comportamentos em risco ou 

extremismo violento. 

-Actividades audiovisuais: como complemento á formação humana, ao longo do ano 

projetaram-se filmes educativos e no final de cada um, cada educando era convidado a partilhar o 

seu comentário crítico. Esta actividade ajudou aos jovens a cultivar um pensamento próprio 

sobre diferentes temáticas e a saber expressar as suas opiniões e desenvolver uma atitude 

crítica. 

-Treinamento profissional: realizou-se nas seguintes áreas: 

✓ Informática: os alunos foram capacitados na aprendizagem dos conceitos básicos do 

funcionamento do equipamento informático e nos pacotes Word, Excel e PowerPoint. 

✓ Corte e costura: aprendeu-se a cortar e costurar calções, saias e vestidos. 

✓ Carpintaria: os alunos aprenderam a reconhecer a madeira e os instrumentos de trabalho 

e foram capacitados na produção de bancos, mesas, cabides, ceifas, cofres e espátulas.  

Estas actividades ajudaram a desenvolver as habilidades profissionais e a vocação de cada 

um, por meio da escolha das actividades oferecidas pelo centro, proporcionando ao mesmo tempo 

oportunidades para o autossustento nos jovens. 

-Actividades recreativas, culturais e desportivas: os educandos tiveram aulas de música, 

dança moderna e tradicional, desporto em equipe (futebol onze, voleibol, handebol e estafeta) e 

atletismo (corrida de resistência e ginástica) assim como sessões de teatro, poesia, festas temáticas e 

passeios à praia. Estas actividades junto aos momentos de recreação e diversão desenvolveram 

emoções positivas, promoveram harmonia e união no grupo e reforçaram os laços de amizade 

e convivência fraterna entre os jovens. 

-Dinâmicas: foram realizadas em grupo e ajudaram os jovens a desenvolver habilidades de 

comunicação, relação interpessoal e autoconhecimento e os treinaram nas seguintes capacidades:  

✓ Autoapresentação, expressão facial e dos olhos 
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✓ Reconhecimento das emoções e dos próprios desejos, temores e necessidades na relação 

com os outros; observação e tomada de consciência dos aspectos positivos e negativos na 

própria personalidade 

✓ Conhecimento recíproco, diálogo e comunicação interpessoal 

✓ Tomada de consciência de uma fase problemática da própria vida, dos condicionamentos 

infantis e as expectativas sobre a própria vida, da postura que se assume na vida e no 

relacionamento com os outros 

✓ Capacidade de amar-se a si próprio e aos outros, de acolher o estado emotivo dos outros 

e de sondar as relações familiares 

Estas dinâmicas ajudaram os educandos e saber expressar-se publicamente sem vergonha, a 

melhorar a comunicação na língua Portuguesa e a assumir um comportamento adequado na 

sociedade. 

-Apoio Psicossocial: o Centro ofereceu sessões de Apoio Psicossocial através de diálogos 

de orientação, escuta e aconselhamento que abrangeu um número de 7 educandos no âmbito de 

assuntos relacionados com a sexualidade, espiritualidade, escolha de actividades para a orientação 

vocacional e profissional, projecto de vida e autodeterminação, autoestima, a falsidade e as 

consequências da pessoa que promove a mentira. 

-Programa de Aprendizagem Social e Emocional: decorreu com o lema: “Desenvolver e 

Nutrir a Esperança nos Jovens” (DENUEJ) e teve o objectivo de fomentar a educação e a 

formação juvenil, abrindo espaço para o autoconhecimento, autogestão, desenvolvimento das 

habilidades sociais e emocionais e das capacidades de prevenção de comportamento de risco, 

em meio aos factores e desafios que afectam a camada juvenil em geral e de forma especial, no 

contexto da Província de Cabo Delgado. 

As sessões envolveram 54 jovens e foram feitas com a participação dos educadores usando 

diferentes dinâmicas como jogos, debates, aconselhamento, depoimentos, escritos de cartas 

anônimas e normais para criação de diálogos e análises comportamental, assim como autorreflexão. 

O Programa favoreceu a aprendizagem sobre o cuidado da saúde mental, da forma de pensar e agir 

e, acima de tudo, de acreditar que as coisas podem mudar. Ajudou também a fortalecer as relações 

sociais e familiares, a capacidade de discernimento vocacional e profissional e o 

amadurecimento emocional. 

-Trabalho com as famílias e a comunidade: o Centro fez esforço de motivar os 

encarregados de educação para uma maior participação nos encontros promovidos e nos assuntos 

educativos. Na comissão de pais foram eleitos pontos focais do Centro com o objectivo de 

colaborarem mais activamente com os objetivos do Projecto Educativo e motivar outros 

encarregados de educação. O resultado foi positivo no I° trimestre, onde aumentou visivelmente a 

participação dos encarregados, mas declinou nos trimestres sucessivos, quando emergiram algumas 

negligências no acompanhamento educativo por parte das famílias. 
 

Algumas iniciativas como a apresentação de actuações culturais e palestras em ocasião do 

Dia Mundial da Rapariga ou a exposição das produções realizadas nas actividades de  formação 

profissional, suscitaram o interesse dos encarregados que expressaram admiração e gratidão. 

As visitas domiciliárias às famílias dos jovens ajudaram a detectar situações críticas e a dar 

o aconselhamento necessário aos pais para reforçar as competências parentais, visando assim a 

prevenção da desistência dos jovens, tanto na Escola como no Centro.  
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2) PROTECÇÃO  E  BEM-ESTAR  DAS  CRIANÇAS 

As actividades na área de Protecção e Bem-estar da Criança aconteceram de forma específica 

em dois âmbitos: a Comunidade do Posto Administrativo de Murrébuê e os Centros de Acolhimento 

da FSDE. 
 

PROGRAMA  NA  COMUNIDADE  “CASA  AZUL” 

Posto  Administrativo  de  Murrébuê  -  Distrito  de  Mecufi 

 

 

 

Com as mães de crianças com deficiência no Posto Administrativo de Murrébuê -Distrito de 

Mecufi-, foi desenvolvido o Programa “Casa Azul”, que teve como foco a protecção, cuidado e 

tratamento das diferentes situações de deficiência dessas crianças.  

A comunidade desta localidade apresenta fortes desafios no que diz respeito a protecção e 

bem-estar infantil, pois se trata de um contexto social vulnerável na questão de aceitação da 

criança com deficiência, onde o estigma e violência sobre estes menores são fenómenos frequentes 

e a maioria das cuidadoras dessas crianças não encontram a ajuda necessária. O contexto 

psicossocial dessas mães e mulheres é de alguma forma estressante, porque não é fácil lidar com 

criança com deficiência estando sozinhas, sem o apoio social e familiar suficiente. 

Nesse contexto os factores que colocam em risco ou prejudicam a protecção infantil são: 

• Factores  familiares: crianças com deficiência vivendo com mulheres ou mães solteiras e 

idosas, ausência de familiares que apoiem nos cuidados das crianças, rejeição, perda de vida 

e negligencia dos pais e/ou mães, ficando o cuidado para as avós, ausência de 

comprometimento e responsabilidade nos cuidados das crianças e violência psicológica.  

• Factores culturais: ritos de iniciação para meninas com deficiência mental/intelectual e 

crenças culturais sobre a pessoa com deficiência. 
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• Factores sociais: exclusão e negligência social, estigma, violência verbal e física, 

violência psicológica perpetuada pela sociedade na qual as crianças se encontram. 

Neste ano, o foco do Programa virou de um trabalho directo com as crianças para um trabalho 

com 26 mães e mulheres que cuidam destas crianças, com o objectivo de dar apoio à criação de 

uma associação local de mulheres e mães de crianças com deficiência, comprometidas com o 

bem-estar e a inclusão social destes menores.  

No processo de constituição da Associação, a FSDE contribuiu na sensibilização e outras 

iniciativas de interação e participação para a consolidação do espírito associativo assim como 

da coesão entre as associadas e a boa compreensão sobre o funcionamento de uma associação junto 

aos trâmites burocráticos necessários. 

As famílias e a comunidade foram fortalecidas nas capacidades parentais para a inclusão 

social das crianças, a prevenção de abusos, negligências e todo tipo de violência contra a criança 

com deficiência, a criação de ambientes seguros, a detecção de fatores de risco e a coesão familiar.  

As acções realizadas, sob o lema “Construir uma comunidade amiga e defensora da 

criança”, foram as seguintes: 

• Sensibilização: em todos os encontros as mães e mulheres foram sensibilizadas sobre a 

necessidade da proteção da criança com deficiência, com foco na nova abordagem do 

Programa e nos diferentes contextos de cuidados necessários para estas crianças. 

• Mobilização comunitária: foram criados momentos para treinar as mães sobre a matéria 

de protecção e sobre como levar essas informações à comunidade. As acções de mobilização 

foram realizadas como lema: “Ajudemos a cuidar”, onde as próprias mães saíram às ruas e 

ao Mercado de Saulane ecoando as suas vozes e transmitindo informações sobre a 

protecção e os direitos da criança com deficiência, através de folhetos ilustrativos, 

mobilizando assim a comunidade a ajudar a cuidar esses menores. 

 As mães foram treinadas também para a realização de palestras nas escolas alusivas ao 

Dia Internacional da Rapariga, que foram realizadas na Escola Primária Completa de Secura 

e nas Escolas Primaria e Secundária de Murrébuê, com enfoque à protecção das meninas, 

em especial, aquelas com deficiência,  

• Foram realizadas também visitas domiciliárias com objetivo de conhecer o contexto 

sociofamiliar de cada criança e o nível de comprometimento da família no cuidado e 

salvaguarda dos direitos destas crianças, verificando assim o grau de implementação das 

orientações proporcionadas.  

• Gestão de caso: houve um caso ligado à saúde de uma criança com problemas de 

epilepsia que foi encaminhado ao Hospital Provincial de Pemba; foram feitas as 

intervenções necessárias para a sensibilização da mãe e da família na atenção aos cuidados 

desta menor. 

As mães foram assessoradas e apoiadas na elaboração da associação -em processo de 

constituição-, denominada  Associação “Okhalakhala na Achinamwane” (AOKA), de maneira 

especial na elaboração e compreensão aprofundada dos estatutos, na tramitação dos documentos 

necessários, e na adquisição de Bilhetes de Identificação para as mães/mulheres fundadoras que não 

os possuíam. 
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CENTROS  DE  ACOLHIMENTO  

Cidade  de  Pemba 

 

 

As atividades promoveram a protecção e salvaguarda dos direitos das crianças e o combate a 

violência infantil em todas as suas formas. O lema que acompanhou estas actividades nos Centros 

de Acolhimento foi: “Ouvir, defender e cuidar a criança”.  

Foram detectados vários tipos de vulnerabilidade social, conforme a realidade socioeconómica 

dos bairros e comunidades abrangidas, e analisados os factores de risco que põem em perigo a 

salvaguarda infantil, tais como: crianças envolvidas pelos familiares em trabalho infantil e 

mendicidade na rua, menores vítimas de negligências por parte da família em aspectos de saúde, 

higiene e saneamento, crianças sofrendo de violência/maus tratos, crianças com transtorno ou 

dificuldades emocionais e psicológicas, etc. 

Diferentes acções foram implementadas visando potenciar os factores de protecção que 

garantem uma maior salvaguarda dos direitos das crianças e permitem o desenvolvimento de 

estratégias  de prevenção da violência infantil; tanto nas acções educativas com as crianças como no 

trabalho com as famílias e comunidades, assim como na própria instituição, o objectivo foi 

desenvolver e construir comunidades e sociedades que não permitam a violência sobre as crianças. 

Para reforçar nas crianças os factores de protecção foi implementado o Programa de 

Aprendizagem Social e Emocional (ASE) com o lema: “Desenvolver e Nutrir a Esperança nas 

Crianças e Adolescentes” (DENUECA) que foi realizado em todos os Centros de Acolhimento da 

FSDE com duração, em cada Centro, de três meses e uma frequência de dois dias por semana. As 

actividades de ASE decorriam em grupos diferentes, abrangendo todas as crianças divididas por faixa 

etária, nível e capacidade psicológica de cada educando. As sessões foram elaboradas e planificadas 

de acordo com o contexto social e emocional dos menores, aplicando dinâmicas e formas de 

implementação diferentes conforme a situação, as idades e o género. No término de cada ciclo de 

sessões, foi elaborado um plano de intervenção, onde foram identificadas as temáticas para ser 

reforçadas pelos educadores e famílias em cada Centro. 
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Todas as sessões apresentadas ao longo do Programa, tiveram como foco o desenvolvimento 

das habilidades e capacidades sociais e emocionais, a fim de saber lidar de forma eficaz com as 

problemáticas e situações adversas do dia-a-dia. Os objetivos previstos foram alcançados e o 

Programa ajudou a melhorar a forma de pensar, agir, ser e estar em meio de diferentes situações e 

lugares, fortalecendo ao mesmo tempo a resiliência para afrontar a vulnerabilidade em que 

cada menor se encontra e possibilitando neles uma capacidade emocional e psicológica de mais 

esperança e gratidão. 

O Programa de Apoio Psicossocial contribuiu também no reforço dos factores de protecção a 

nível das crianças. Este apoio foi prestado aos menores diagnosticados em cada Centro, favorecendo 

um acompanhamento com diferentes técnicas e de acordo com a situação psicológica verificada, 

através de jogos psicoterapêuticos, aconselhamento individual e grupal, dinâmicas de intervenção e 

orientação familiar. 

Nas famílias e comunidades foram também potenciados diferentes mecanismos de protecção  

através de acções de sensibilização social, mobilização comunitária e orientação familiar.  Os 

diagnósticos sociofamiliares permitiram conhecer o contexto geral e específico das crianças para 

depois realizar as intervenções e orientações necessárias no caso de famílias com negligências nos 

cuidados da criança. Para um maior fortalecimento das capacidades parentais realizaram-se 

sensibilizações, dirigidas sobretudo às mães, para incutir nelas a capacidade de se importar pela 

saúde, higiene e bem-estar integral da criança. Constatou-se uma grande necessidade de insistência e 

felizmente algumas famílias acataram as informações e procuram se integrar nas reuniões 

convocadas, assim como mudar certos aspectos. Por meio de folhetos, debates e exposições as 

famílias e comunidades foram treinadas e consciencializadas sobre a responsabilidade e participação 

parental no desenvolvimento integral da criança, a necessidade de cuidar e ouvir as crianças 

prevenindo os maus tratos e violência infantil, assim como outras questões que visaram 

proporcionar um espaço amigo e defensor da criança. Em diferentes escolas da cidade e alguns 

lugares de culto religioso foram realizadas palestras formativas sobre o direito á educação das 

raparigas e a sua retenção na Escola, lutando assim para a prevenção do casamento prematuro e da 

gravidez precoce. Foram realizadas também acções para a recuperação de menores em risco de 

desistência, tanto no Centro como na Escola, voltadas de forma especial para as famílias mais 

negligentes. 

A nível da própria instituição foram verificados periodicamente os Mecanismos de Avaliação 

da Protecção Infantil nos encontros regulares da equipe de psicólogos, coordenadores e educadores, 

onde foram avaliados os resultados alcançados e identificados os desafios emergentes. Para tal, 

realizaram-se as seguintes acções: 

• Formação e treinamento do pessoal da FSDE sobre Protecção Infantil, Apoio psicossocial 

e Bem-estar da Criança, Código de conduta e Protocolo para a protecção de menores e 

pessoas vulneráveis. 

• Monitoria dos educadores e fortalecimento das habilidades de detecção de educandos com 

necessidade de intervenção no âmbito de protecção. 

• Implementação de instrumentos de avaliação do grau de protecção dos menores no Centro 

com objectivo de medir vários indicadores específicos, entre os quais: a adequação dos 

métodos de correção de comportamento, a existência de espaços seguros para a criança, as 

atitudes corporais e verbais dos adultos em relação aos menores, os conhecimentos e 

aplicação dos mecanismos de protecção por parte do pessoal em geral, etc. 
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3) PROGRAMAS  DE  APOIO  AOS  ESTUDOS  

Foram proporcionados três Programas de Apoio aos Estudos, que contribuíram para o acesso 

universal à educação, a retenção escolar das crianças e adolescentes e a promoção dos estudos 

superiores: 

✓ Programa  “Uribe” 

✓ Apoio  Escolar  às  crianças  da  ALEMO 

✓ Programa  “Talentos” 
 

PROGRAMA  “URIBE” 

 
 

Este programa fomentou a escolarização em 35 crianças e adolescentes da Cidade de 

Pemba com dificuldades económicas ou em risco de exclusão social, que frequentavam os Centros 

Recreativo “Okhaviherana” e o Centro “Talita Kum - Jovens de Esperança”. No Ensino Primário 

foram apoiadas 13 crianças (10 meninas e 3 rapazes) e no Ensino Secundário 22 adolescentes (11 

meninas e 11 rapazes); nestas crianças apoiadas foram detectadas graves dificuldades económicas e 

com consequente impossibilidade na adquisição do material e uniforme escolar, assim como no 

pagamento das taxas de matrícula. 

As crianças do Ensino Primário apoiadas foram das Escolas de Cariacó, Mulapane, Ademo 

e Wimbe; as classes por elas frequentadas foram as seguintes: 1ª cl. 3 alunos, 2ª cl. 2 alunos, 4ª cl. 1 

aluno, 5ª cl. 4 alunos, 6ª cl. 1 aluno, 7ª cl. 2 alunas. No Ensino Secundário foram apoiados 6 alunos 

na 8ª cl., 2 na 9ª cl.,6 na 10ª cl.,3 na 11ª cl. e 5 na 12ª cl., frequentando as seguintes Escolas 

Secundárias: Marcelino dos Santos, Wimbe, Arco Iris, SOS e 16 de Junho.  

Para além do apoio material, o Programa promoveu actividades de sensibilização para os 

encarregados de educação, que ajudaram a consciencializar sobre a responsabilidade dos pais de 

zelar pela participação activa das crianças na escola e a necessidade de os encarregados 

acompanharem o processo educativo e de crescimento dos seus filhos, promovendo assim o acesso 

universal á educação e a retenção escolar. 

Para as famílias mais carentes esta ajuda foi muito valiosa já que as apoiou nas despesas 

escolares e garantiu que os alunos frequentassem a Escola com material completo, salvaguardando 

desta forma o seu direito à educação. Por outro lado, os próprios educandos se sentiram mais 

motivados e melhoraram o seu desempenho pedagógico.  
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APOIO  ESCOLAR  ÀS  CRIANÇAS  DA  ALEMO 

 
 

 

O Programa foi desenvolvido em 14 núcleos da associação ALEMO nos Distritos de 

Mecufi, Metuge, Ancuabe, Chiúre e Namuno, abrangendo crianças afectadas pela lepra ou vivendo 

em agregados afectados por esta doença, nas zonas rurais e sem capacidade de garantir a frequência 

escolar das suas crianças.  

Este apoio incentivou as famílias a escolarizar os seus filhos e ajudou na mudança de 

mentalidade das comunidades rurais que não valorizavam a educação, contribuindo ao mesmo 

tempo na retenção escolar das raparigas e na sensibilização contra o casamento prematuro que é 

incentivado pelos próprios pais, tanto nas raparigas como nos rapazes, que são assim induzidos a 

iniciar a vida adulta antes da hora. 

Foram apoiadas 304 crianças, das quais 45 desistiram, ficando 122 meninas e 137 rapazes, 

dos seguintes níveis escolares: 

❖ 1ª classe: 29 alunos ❖ 7ª classe: 12 alunos 

❖ 2ª classe: 50 alunos ❖ 8ª classe: 2 alunos 

❖ 3ª classe: 62 alunos ❖ 9ª classe: 1 aluno 

❖ 4ª classe: 35 alunos ❖ 10ª classe: 1 aluno 

❖ 5ª classe: 41 alunos ❖ 11ª classe: 1 aluno 

❖ 6ª classe: 24 alunos ❖ 12ª classe: 1aluno 

 

Estes alunos, para além de ser beneficiados de material escolar, foram sensibilizados através 

de palestras participadas também pelas famílias e os líderes comunitários sobre a importância 

dos estudos e o valor da educação das raparigas; isto contribuiu na retenção de algumas raparigas 

e rapazes nas escolas. Contudo, os encarregados de educação assim como os líderes comunitários 

expressaram as suas preocupações sobre as dificuldades em reduzir os factores que incrementam os 

casos de gravidez indesejada e os casamentos prematuros nas comunidades rurais.  

O programa pretendeu apoiar o desenvolvimento local comprando os uniformes escolares 

nos alfaiates de cada aldeia, mas a iniciativa ainda não teve bons resultados.  
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PROGRAMA  “TALENTOS” 

Cidade  de  Pemba 

 
 

Este Programa deu continuidade ao acompanhamento educativo recebido até os 18 anos no 

Centro “Jovens de Esperança” e promoveu o discernimento vocacional sobre a carreira 

estudantil e os estudos universitários, em jovens sem oportunidade de continuar os estudos do 

ensino superior por falta de condições financeiras. 

No ano 2022 foram apoiados 5 jovens, sendo 4 rapazes e 1 menina, nos seguintes cursos de 

estudo: 

❖ Gestão de Recursos Humanos – Universidade Católica de Moçambique (2 estudantes do 

4° ano) 

❖ Medicina Geral - Universidade Alberto Chipande (2 estudantes do 1° e do 3° ano) 

❖ Administração Pública - Universidade Católica de Moçambique (1 estudante do 2° ano) 

Para além do apoio na bolsa de estudo, o Programa favoreceu encontros de monitoria e 

partilha, onde os jovens tiveram oportunidade de expressar as suas dificuldades e os seus sucessos, 

ser orientados e motivados. Os estudantes apoiados tiveram resultados positivos e demostraram o 

compromisso e a responsabilidade exigidos para este benefício. 

Com o objectivo de orientar o discernimento vocacional, consolidar o sentido de 

responsabilidade nos estudos e a capacidade de escolhas positivas e resiliência nas dificuldades, este 

grupo de estudantes realizou ao mesmo tempo actividades de mentoria a um grupo de 9 

estudantes da 11ª e 12ª classe, que tiveram um programa de encontros trimestrais denominado 

“Pré-Talentos”. 

Este Programa tem contribuído na redução dos riscos sociais nos jovens sem referências 

familiares sólidas que favorecem a desistência escolar, o alcoolismo, a prostituição e a adesão ao 

extremismo violento, promovendo uma juventude capaz de colaborar para a estabilidade e o 

desenvolvimento socioeconómico da Província. 
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4) PROGRAMAS  DE  COMBATE  À  HANSENIASE 

 

 

Frente ao aumento de casos de lepra detectados na Província Cabo Delgado devido à falta de 

conhecimento e ao tratamento tardio da doença, ao qual se acrescentam os casos existentes de forma 

recôndita nas áreas mais remotas ou afectadas pelos ataques terroristas, a FSDE está comprometida 

no apoio à Associação das pessoas atingidas pela Lepra em Moçambique -ALEMO-, cuja Sede 

Provincial encontra-se no Centro Lambaréné. 

O apoio a esta Associação foi oferecido no Centro Lambaréné na Cidade de Pemba e em 

diferentes Núcleos onde ALEMO está presente nos vários Distritos da Província.  

 

TRABALHO  NOS  NÚCLEOS  

 
 

Os Programas de combate à Hanseníase realizados no ano 2022 conseguiram abranger 638 

pessoas, sendo 259 crianças e 379 adultos, nos Núcleos de: 

▪ Nassilapa, Muatuca, Machoca, Mithepo (Distrito de Namuno) 

▪ Metoro, Maremano e Nnawa (Distrito de Ancuabe) 

▪ Chiúre Velho, Nawanane, Mepilane, Uluco, Katapua (Distrito de Chiúre) 
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▪ Nancaramo, Ntocota, Nicavaco (Distrito de Metuge) 

▪ Soma (Distrito de Mecufi) 

▪ Cidade de Pemba 

   

Do total destas pessoas abrangidas, 217 foram membros efectivos da ALEMO, isso é 

pessoas atingidas pela doença da lepra, das quais 78% já curadas, 10% em tratamento e 12% 

diagnosticadas, mas sem tratamento, que foram encontradas nas seguintes localidades: Muatuca, 

Soma, Uluco, Mithepo, Nnaua e Nicavaco. 

Nestes Núcleos, se fez um trabalho de consciencialização sobre a importância do 

tratamento e a necessidade de recorrer aos Centros de saúde para o diagnóstico precoce da 

doença e o acesso aos medicamentos. Implementaram-se também programas focados nos próprios 

doentes, tais como formações comunitárias, projectos promocionais, apoio escolar, cura das úlceras, 

protecção alimentar e acolhimento temporário em Pemba para o tratamento da doença, que serviu 

de motivação e empoderou os membros efectivos, dando-lhes maior participação na vida dos 

Núcleos e das suas comunidades. 

Os líderes comunitários foram envolvidos para favorecer a inclusão social dos membros 

que já tinham abandonado o Núcleo afastando-se da aldeia para viverem nas “antigas moradas”, 

pois eles já não participavam nas reuniões e não se submetiam ao tratamento da doença da lepra. 

Isto teve um impacto positivo, pois estas pessoas voltaram a integrar-se na aldeia, aceitaram o 

diagnóstico e o tratamento da doença, assim como a conformação da mudança de comportamento. 

Em alguns casos foi necessário que vários doentes se deslocaram a Pemba, no Centro Lambaréné, 

afim de curar as úlceras e tratar a reacção leprótica com os medicamentos apropriados. 

A Fundação oferece assim a sua contribuição na meta global estabelecida para o ano 2030 

de “zero infecções, zero deformidades, zero descriminação” promovendo o valor e a dignidade das 

pessoas atingidas pela lepra e zelando pelo bem-estar deste grupo alvo, através das seguintes 

actividades: 

o Reabilitação Socioeconómica das pessoas afectadas pela lepra 

o Apoio Psicossocial às pessoas vulneráveis e vítimas de estigma social 

o Formação de base nas comunidades afectadas 

o Protecção e empoderamento de pessoas vulneráveis afectadas pela lepra 

o Monitoramento da detecção de casos nos Núcleos da ALEMO 

o Apoio escolar às crianças dos Núcleos da ALEMO (acima relatado) 
 

-Reabilitação Socioeconómica das pessoas afectadas pela lepra: nas 16 comunidades 

onde a FSDE trabalhou com os Núcleos da ALEMO, constatou-se uma situação económica muito 

preocupante, mas uma maior gravidade foi observada nos Núcleos de Metoro, Mepilane, Uluco, 

Nicavaco, Chiúre-Velho, Machoca, Nassilapa e Mithepo, por serem compostos por um maior 

número de mulheres idosas atingidas pela lepra e dependentes dos seus familiares. Para remediar 

esta vulnerabilidade, a FSDE iniciou um processo de orientação prática sobrea implementação 

de projectos promocionais na base das habilidades dos membros, como troca de cereais, projecto 

de poupança e agricultura. 

-Como forma de Apoio Psicossocial às pessoas vulneráveis e vítimas de estigma social, 

realizou-se uma auscultação dos membros efectivos em 16 Núcleos para avaliar o grau de estigma 

social. Apurou-se que, em alguns Núcleos, a discriminação tende a reduzir mas há necessidade 

ainda de intensificar o trabalho com os líderes comunitários e as famílias, porque existem barreiras 
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que impedem a participação das pessoas atingidas pela lepra nos cultos religiosos e nas 

cerimónias tradicionais, assim como o acesso aos fontanários ou poços comunitários e aos 

hospitais. Em resposta a esta situação, elaboraram-se planos junto aos líderes comunitários e os 

outros membros dos Núcleos com vista a facilitar a integração dessas pessoas no meio da família e 

da comunidade, promovendo assim o respeito dos seus direitos. 

-A Formação de Base realizou-se em 16 comunidades inseridas nos Distritos de Metuge, 

Ancuabe, Chiúre, Namuno e Mecufi, contando com a participação dos líderes comunitários, para 

além dos membros efectivos e participantes da ALEMO. Com o auxílio de dinâmicas grupais, 

sessões de sensibilização e assessoria na planificação das actividades de cada Núcleo, essas 

formações contribuíram a provocar uma mudança de mentalidade dando valor às iniciativas 

locais e, acima de tudo, a criar coesão social nos núcleos e uma maior autonomia, sobretudo nas 

localidades onde os apoios alimentares provindos das grandes Organizações Humanitárias, como 

resposta às necessidades da população deslocada, fomentou atitudes dependentes e assistêncialistas, 

levando muitas pessoas a abandonar as suas actividades agrícolas e outras iniciativas locais para o 

autossustento familiar e passando assim a querer depender desses apoios. 

-As acções e sensibilizações promovidas têm contribuído para a protecção e o 

empoderamento das pessoas vulneráveis afectadas pela lepra, o que foi patente no aumento de 

número de membros efectivos da ALEMO, anteriormente discriminados, que assumiram papeis de 

liderança nas estruturas das comunidades, assumindo cargos de chefes da aldeia, juízes 

comunitários e líderes religiosos, recebendo assim o respeito da comunidade e das suas famílias. 

Existem, porém, muitas pessoas que sofrem ainda a falta de consideração e de participação na 

família e na comunidade por causa desta doença e que vivem situações de humilhação e desprezo 

que roubam a esperança nas suas vidas. Nestes casos, foram promovidos encontros com os chefes 

dos Postos para sensibilizar e envolver as lideranças comunitárias no processo de integração 

social destas pessoas.  

-O monitoramento  da  detecção  de  casos foi realizado em 16 Núcleos, onde se constatou 

a existência de casos não atendidos em diagnóstico e tratamento, sobretudo nas áreas remotas não 

alcançadas pelos Supervisores Distritais. O envolvimento voluntário no espírito de 

corresponsabilidade e compromisso para a erradicação da lepra nas comunidades foi difícil, 

seja nos voluntários encarregados da busca activa, nos líderes comunitários convidados a 

sensibilizar as suas comunidades, como no próprio grupo alvo, já que ainda não existe um 

sentimento de compromisso gratuito para o bem comum. 

De uma forma geral, o trabalho realizado nas comunidades trouxe esperança aos 

membros efectivos, devido à consideração e a empatia demostrada nos encontros, ao esforço feito 

na busca activa de casos, aos cuidados oferecidos aos membros efectivos e aos seus filhos e à 

criação de um clima harmonioso entre os membros, a comunidade e os líderes comunitários.    

No segundo semestre do ano, o alastramento do terrorismo na Província impediu continuar o 

trabalho de monitoria nas áreas remotas dos Distritos onde ainda há doentes não alcançados 

pela cura, mas tentou-se igualmente manter a comunicação com todos os Núcleos e alguns doentes 

conseguiram deslocar-se a Pemba, no Centro Lambaréné, para serem tratados na cura da doença e 

posteriormente serem reintegrados nas suas comunidades de origem. 
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CENTRO  “LAMBARÉNÉ” 
Bairro  de  Cariacó  –  Cidade  de  Pemba 

 

 
 

  

O Centro proporcionou um acompanhamento integral aos membros da ALEMO em situação 

de maior vulnerabilidade, apoiando assim a erradicação da lepra, a eliminação do estigma e 

facilitando o acesso ao tratamento da doença e das úlceras. Foram oferecidas as seguintes  

actividades que ajudaram na cura e integração social destas pessoas: 

-O Apoio psicossocial proporcionado minimizou os efeitos de discriminação, estigma e 

isolamento que as pessoas acolhidas sofreram nas suas famílias e comunidades e levou a uma 

mudança seja a nível emocional que social.  

As pessoas atendidas foram apoiadas na autoconfiança, autoconceito, autoconhecimento e 

autoestima e se sentiram valorizadas nas suas ideias, facto que contribuiu para eles se sentirem 

pessoas úteis e capazes. Algumas práticas simples, como a expressão de elogio e gratidão entre os 

membros por alguma tarefa feita, o espaço para expor opiniões e ideias no grupo e a assistência 

espiritual, facilitaram o processo de recuperação de pessoas gravemente estigmatizadas que 

viveram o abandono profundo por causa da doença. 

-O Programa de Reabilitação física teve resultados satisfatórios em 18 membros que 

realizaram exercícios de fisioterapia e motricidade fina no Centro. Ao longo do ano, foram 

acompanhados 20 membros no tratamento e cura das úlceras com bons resultados, ficando ainda 5 

doentes com tratamentos em curso. Neste âmbito a ALEMO teve dificuldades no material 

necessário para fazer penso diário, já que o Centro de Saúde de Natite não conseguiu entregar os 
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kits necessários, tendo assim que recorrer às farmácias privadas para a adquisição deste material. O 

Centro contou com a presença diária de um técnico de saúde para fazer as curas no próprio 

Centro. 

-Os membros da ALEMO do Núcleo de Pemba tiveram acesso a algumas oportunidades de 

treinamento profissional e projectos de geração de rendimento  na área de gestão de moageira, 

olaria, projecto de poupança, fabrico de vassouras de coqueiro, horta, criação de aves, corte e 

costura. Estas actividades promoveram a autonomia dos membros internos e foram de ajuda 

para o autossustento dos membros externos vivendo com a família. 

-As instalações do Centro Lambaréné acolheram também duas turmas de alfabetização de 

adultos no qual se integraram 8 pessoas atingidas pela lepra. O impacto foi positivo, seja pela 

experiência de inclusão, seja pelo interesse que os membros da ALEMO mostraram e os resultados 

satisfatórios no seu desempenho. 

-Acolhimento e reintegração: ao longo do ano 2022, o Centro atendeu 27 membros da 

ALEMO (14 mulheres e 13 homens), dos quais 15 foram acolhidos de forma temporária por 

necessidade de cuidados intensivos, sendo dos Distritos de Namuno, Mecufi, Chiúre, Metuge e da 

Cidade de Pemba.  

As principais questões de saúde que levaram os doentes a procurar atendimento no Centro 

Lambaréné foram: úlceras, necessidade de diagnóstico e acesso ao tratamento da lepra, reacção 

leprótica, anemia grave, tuberculose e HIV. O Centro encaminhou os casos com sucesso para o 

Centro de Saúde de Natite para fazer o diagnóstico e poder receber o tratamento da lepra. 

Dos 27 doentes atendidos no Centro, 14 foram reintegrados nas suas famílias com sinais de 

uma boa recuperação. A monitoria da reintegração revelou que estas pessoas melhoraram a sua 

qualidade de vida, recuperaram a sua dignidade e participaram na vida da comunidade após a 

sua reintegração.   
 

O Centro Lambaréné teve o privilégio de acolher as cerimónias centrais do Dia Mundial da 

Lepra, realizadas em Cabo Delgado. No local, estiveram presentes os representantes da Direcção de 

Saúde de Cabo Delgado, os representantes do Governo, a Direcção da ALEMO, o representante da 

Missão Contra Lepra, os órgãos de comunicação social e os membros efectivos da Associação. É 

para salientar que no mesmo dia, as próprias pessoas atingidas pela lepra exibiram danças, 

mensagens alusivas ao Dia e conselhos para continuar a lutar contra esta doença. 

Outra data que não passou despercebida foi o dia 29 de setembro, onde recordou-se o Dia da 

fundação do Centro Lambaréné. Antes da data, os membros reuniram-se para refletir os males 

causados pela lepra antes de se descobrir os melhores medicamentos usados actualmente para curar 

esta doença. Houve danças, elogios sobre a existência do Centro Lambaréné e as actividades 

realizadas ajudaram os membros a recuperar a sua autoestima. No mesmo dia, estiveram presentes o 

Presidente e o Secretárioda ALEMO, que deixaram mensagens sobre a importância do Centro e a 

sua missao na Província de Cabo Delgado. 
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IV. RESULTADOS ATINGIDOS 
 

Com referência às prioridades detectadas e aos objectivos delineados no Plano de Acção 

2022-2023, foram atingidos os seguintes resultados: 

 

    

 

GRUPO 

ALVO 

 

INDICADORES 

Resultado 

em n° 

%  de 

incidência 

positiva 

 

LOCAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crianças 

órfãs e 

vulneráveis 

 

Crianças que melhoraram no seu desenvolvimento 

integral sendo assistidas qualitativamente na educação 

através de actividades extracurriculares e que foram 

atendidas nos aspectos de saúde física e mental, 

protecção e bem-estar infantil. 

 

86 

crianças 

sobre  93 

 

93% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lar da 

Esperança 

“Elda 

Lunelli” 

- Pemba - 

Crianças com resultados de melhora no desempenho 

académico sendo acompanhadas pedagogicamente de 

maneira individualizada por causa de dificuldades na 

aprendizagem. 

18 

crianças 

sobre  21 

 

86% 

Crianças com um melhor atendimento por parte das 

famílias que foram assessoradas por um trabalho 

social de acções de aconselhamento devido a 

problemas educativos, de protecção e de higiene. 

78 

crianças 

sobre  93 

 

84% 

Crianças  com melhoria significativa em aspectos 

comportamentais e emocionais após ser beneficiadas 

de um atendimento psicológico contínuo. 

11  

crianças 

sobre  13  

 

85% 

Crianças com evolução positiva nas capacidades de 

comunicação e relação interpessoal que foram 

apoiadas no desenvolvimento social e emocional.  

5 crianças 

sobre  15 

 

33% 

Crianças em risco de consumo ou contacto com 

bebidas alcoólicas e outras drogas consciencializadas 

com sucesso estando abrangidas num programa 

preventivo. 

43 

crianças 

sobre  43 

 

100% 

Crianças com desempenho positivo no treinamento 

em práticas profissionalizantes de Costura a máquina. 

43 

crianças 

sobre  43 

 

100% 

Crianças em condições familiares críticas que 

melhoraram seu ambiente familiar sendo 

beneficiadas de redes mosquiteiras, camas, colchões, 

mantas e lenções como forma de garantir ambientes 

seguros para o seu desenvolvimento integral. 

 

25 

crianças 

sobre  86 

 

 

29% 
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Crianças 

carentes e 

com 

necessidade 

de APS e 

Protecção 

 

Crianças com melhoria no seu desenvolvimento 

integral que foram acompanhadas no processo 

educativo através de actividades extracurriculares e de 

protecção infantil.  

158 

crianças 

sobre  165 

 

96% 

 

 

 

 

 

Centro 

Recreativo 

“Okhaviherana” 

- Pemba - 

Crianças que evoluíram positivamente na assimilação 

das disciplinas escolares estando atendidas por meio de 

Projectos Educativos Individualizados. 

15 

crianças 

sobre  15 

 

100% 

Crianças  com um melhor crescimento na formação da 

sua personalidade e nas habilidades sociais estando 

abrangidas por Programas de Apoio Psicossocial e 

Aprendizagem Social e Emocional.  

150 

crianças 

sobre  158 

 

95% 

Crianças com mais desenvoltura nas suas habilidades 

artísticas sendo treinadas na prática de olaria. 

97 

crianças 

sobre  158 

 

61% 

Crianças com um  aperfeiçoamento positivo nas suas 

destrezas sendo treinadas em actividades de Desenho e 

Pintura. 

20 

crianças 

sobre  20 

 

100% 

 

 

 

 

 

Raparigas 

vulneráveis 

Meninas que melhoraram seu desenvolvimento 

integral estando acompanhadas na educação, formação 

humana e treinamento profissional nas práticas de olaria 

e costura à máquina. 

33 

meninas 

sobre  48 

 

69% 

 

 

 

 

Centro 

“Talita Kum” 

- Pemba - 

Meninas que sendo acompanhadas por Projectos 

Educativos Individualizados obtiveram melhores  

resultados acadêmicos. 

5 meninas 

sobre  9 

 

56% 

Meninas que tiveram um desenvolvimento positivo das 

suas competências sociais e emocionais sendo 

beneficiadas de apoio psicossocial e programas de 

aprendizagem social e emocional. 

33 

meninas 

sobre  33 

 

100% 

Meninas consciencializadas com sucesso estando 

abrangidas por programas de prevenção de 

comportamentos de risco e casamento prematuro para 

uma tomada de decisões responsáveis. 

33 

meninas 

sobre  48 

 

69% 

Meninas recuperadas do risco de desistência do Centro.  7 sobre 13      54% 

 

 

 

Jovens e 
adolescentes 

vulneráveis 

Jovens  com um melhor desenvolvimento no seu 

crescimento integral sendo acompanhados no seu 

processo educativo. 

45  jovens 

sobre  54 

83%  

 

 

Centro 

“Jovens de 

Esperança” 

- Pemba - 

Adolescentes com melhores resultados acadêmicos 

sendo acompanhados por Projectos Educativos 

Individualizados. 

6  jovens 

sobre  8 

75% 

Adolescentes e jovens com um desenvolvimento 

positivo das suas capacidades treinados em práticas 

profissionalizantes nas áreas de informática, corte e 

45  jovens 

sobre  45 

100% 
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costura e carpintaria.  

 Adolescentes e jovens que sendo orientados nas 

problemáticas pessoais vividas superaram com 

condutas positivas as suas dificuldades. 

7 jovens 

sobre 7 

100%  

Adolescentes e jovens que estando abrangidos por 

Programas de Aprendizagem Social e Emocional 

melhoraram no desenvolvimento das suas 

habilidades sociais e emocionais. 

45 jovens 

sobre 45 

100% 

Adolescentes em risco de desistência do Centro 

recuperados através de visitas domiciliárias e 

aconselhamento individual e familiar. 

12 jovens 

sobre 14 

86% 

Alunos com 

dificuldades 

de acesso 

escolar 

Alunos  com aproveitamento pedagógico positivo 

apoiados na escolarização no nível primário e 

secundário. 

302 alunos 

sobre 339 

 

89% 

Programa 

“Uribe” e 

Crianças da 

ALEMO 

- Pemba e 

Distritos - 

Alunos retidos com sucesso na frequência escolar 321 alunos 

sobre 339 

 

94% 

 

Jovens em 

situação 

desfavoreci- 

da 
 

 

Jovens  com resultados acadêmicos positivos sendo 

beneficiados de bolsa de estudo universitária. 

 

5 jovens  

 

100% 

 

Programa 

“Talentos” 

- Pemba - 

Famílias 

vivendo com 

crianças com 

deficiência 

 

Famílias fortalecidas nas habilidades parentais, na 

consciência sobre protecção infantil e empoderadas 

para  a inclusão social dos seus filhos. 

 

26 mães 

sobre 27 

 

 

96% 

Programa 

“Casa Azul” 

- Murrébuê – 

Distrito de 

Mecufi 

 

 

Famílias 

negligentes 

ou com 

factores de 

risco 

Famílias sensibilizadas e treinadas com sucesso na 

salvaguarda dos direitos dos menores e na prevenção 

da violência infantil. 

201 

famílias 

sobre 241 

 

83% 

 

 

 

Programas de 

Protecção e 

Bem-estar 

Infantil 

- Pemba - 

Famílias fortalecidas num melhor desenvolvimento 

das suas capacidades parentais e/ou apoiadas em 

material diverso, conforme o respectivo diagnóstico 

familiar. 

43 

famílias 

sobre 45 

 

95% 

Famílias com fraca capacidade e vulnerabilidade social 

fortalecidas com melhores resultados nos cuidados 

parentais nas áreas de saúde, higiene e bem-estar 

integral da criança. 

     15  

famílias 

sobre 45 

 

33% 

Famílias com um melhor desenvolvimento das suas 

competências sociais e emocionais para cuidar e 

ouvir as crianças e reduzir os maus tratos. 

12 

famílias 

sobre 45 

 

26% 
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Pessoas 

afectadas 

pela lepra 

Pessoas afectadas pela lepra que sendo abrangidas 

junto ás suas comunidades por acções de 

sensibilização comunitária melhoraram 

qualitativamente na sua integração familiar e 

comunitária, assim como no respeito dos seus direitos.  

 

279 

pessoas 

sobre 379 

 

 

73% 

 

 

 

 

 

Centro 

Lambaréné e 

Núcleos de 

ALEMO 

- Pemba e 

Distritos da 

Província - 

Pessoas afectadas pela lepra com um aumento da sua 

qualidade de vida sendo orientadas para a prática e a 

implementação de projectos promocionais para o 

autossustento. 

379 

pessoas 

sobre 379 

 

100% 

Doentes de lepra activa que melhoraram o seu bem-

estar integral sendo acompanhados no processo de 

cura, acesso aos medicamentos, integração social e 

treinamento em ofícios para o autossustento. 

 

27 pessoas 

sobre 27 

 

100% 

Doentes de lepra activa com úlceras complicadas e 

reacções lepróticas adversas que melhoraram a sua 

saúde integral estando beneficiados de um 

acompanhamento e monitoramento diário da doença.  

 

15 pessoas 

sobre 20 

 

75% 

Pessoas afectadas pela lepra que foram reintegradas 

com sucesso e melhor qualidade de vida nas suas 

famílias e comunidades. 

14 pessoas 

sobre 15 

 

93% 
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V. RELATÓRIO  FINANCEIRO 
 

Para a realização de todas as actividades relatadas, a Fundação “Sementes de Esperança” 

disponibilizou um montante financeiro de 12.028.986,03 Mts nas seguintes áreas:  

 

 

 

Sector Descrição Valor  em  Mts 
 
Gestão dos Centros de 
Acolhimento 

- Alimentação 
- Água, eletricidade, telefone, internet 
- Material educativo, formação profissional  
- Utensílios e instrumentos de trabalho 
- Produtos de limpeza 
-Manutenção de extintores 

 

 
1.940.117,80 

 

 
Gestão do Centro e 
Programas de combate á 
Hanseníase 

- Alimentação 
- Água, telefone 
- Medicamentos e outro material de saúde 
- Equipamentos para dormitório 
- Utensílios e produtos de limpeza  
- Material para projectos promocionais 
 

 

 
 

879.736,46 
 

Apoio aos estudos 
primários e secundários 

 - Material e uniformes escolares 
 - Propinas e taxas escolares 

50.693,50 

Apoio aos estudos 
universitários 

 - Inscrições, matrículas e quotas 
 - Material para estágio e outros apoios 

416.052,03 

Programas de protecção 
infantil na comunidade 

 - Operadores sociais, material e 
deslocamento 

718.576,00 

 
Recursos Humanos 

- Salários 
- Seguros de trabalho 
-  INSS 
-  Prestações de serviços e uniformes 

 
                          4.314.289,50 

 
 

Segurança  - Prestação de serviços de vigilância 1.833.046,19 

Logística, manutenção e 
infraestruturas 

- Reabilitação, manutenção e pintura 1.384.026,28 
 

 
Transporte e manutenção 
de veículos 

- Combustível 
- Manutenção viaturas 
-Taxas, impostos de veículos 
- Seguros e revisões de  veículos 

 
 

466.948,27 

 
Despesas gerais 

- Material de escritório 
- Fotocópias e impressões 
- Gastos bancários 

 
25.501,00 

Total  gasto  12.028.986,03 Mt 
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VI.  CONCLUSÕES  
 

A pesar do clima existente na Província por causa dos ataques terroristas e os deslocamentos 

da população, as actividades realizadas nos Programas e Centros ajudaram a encontrar esperança no 

futuro, desenvolveram a resiliência entre as camadas sociais mais vulneráveis e ofereceram 

oportunidades para promover as potencialidades das pessoas e crianças atendidas. 

A atenção individualizada por meio dos Projectos Educativos Individualizados e o Apoio 

Psicossocial oferecido ás crianças mais vulneráveis contribuíram num melhor desempenho 

acadêmico na escola; junto a isso os Programas de Aprendizagem Social Emocional ajudaram a 

desenvolver as competências necessárias para uma  melhor capacidade de expressão das emoções, 

comunicação interpessoal, criação de relações positivas e gestão das emoções e os conflitos, 

garantindo assim um maior bem-estar integral dos menores.  

Foram detectadas algumas fraquezas a nível de responsabilidade parental, em aspectos ligados 

ao trabalho infantil, os casamentos prematuros consentidos ou forçados pela família, o impacto do 

alcoolismo no ambiente familiar e as negligências educativas, entre outros, mas o trabalho social 

com as famílias e comunidades contribuiu numa maior sensibilização e mobilização comunitaria 

na defesa e salvaguarda dos direitos dos menores, assim como na luta contra toda forma de 

violência infantil e negligências, favorecendo assim ambientes e espaços amigos da criança.  

Foi promovido o acesso universal á educação básica, media e superior nas crianças em 

ambientes rurais, assim como nas raparigas e crianças mais carentes e com risco de exclusão social; 

neste mesmo âmbito, as formações e práticas profissionalizantes despertaram nos pré-

adolescentes, adolescentes e jovens a confiança nas suas capacidades, o interesse na aprendizagem 

de ofícios úteis para o autossustento e fortaleceram a autodeterminação para prosseguir na 

caminhada educativa alimentando valores proactivos nos jovens, em contra da adesão ao 

extremismo violento. As oportunidades de formação universitária nos jovens e o empoderamento 

dos que têm menores possibilidades económicas e sociais foram de estímulo aos adolescentes do 

Ensino Secundário, nos quais notou-se a capacidade de cultivar sonhos mais altos nas suas futuras 

carreiras profissionais, com consequências positivas na retenção escolar dos alunos e alunas 

vulneráveis e em maior risco de desistência.  

O treinamento profissional e o desenvolvimento de microprojectos de rendimento entre as 

pessoas atingidas pela lepra proporcionaram oportunidades para despertar atitudes activas e 

positivas em pessoas abatidas pela pobreza e os efeitos da doença, que conseguiram ganhar força 

para acreditar nas suas potencialidades e construir a sua vida com optimismo, contribuindo assim 

numa maior integração social e familiar. 
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BREVE  RESUMO  DO  RELATÓRIO  ANUAL  DAS  ACTIVIDADES 
 

A Fundação “Sementes de Esperança” é uma Organização de inspiração cristã, integrada na 

Pastoral Orgânica da Diocese de Pemba, cujos Estatutos promovem a dignidade e a vida de todo 

ser humano e, de maneira especial, das pessoas mais vulneráveis, desfavorecidas e excluídas. 

Os Programas desenvolvidos abrangem as áreas de Educação, Saúde, Protecção infantil e 

Integração Social.  

As actividades realizadas na Província de Cabo Delgado foram nos seguintes âmbitos: 

✓ Centros de Acolhimento para o acompanhamento socioeducativo de crianças, adolescentes e 

jovens em situação de vulnerabilidade e/ou deslocadas 

✓ Programas para a protecção das crianças com deficiência, raparigas e menores vulneráveis  

✓ Programas de apoio aos estudos primários, médios e superiores 

✓ Centro e Programas para a reabilitação das pessoas afectadas pela Hanseníase. 

 

Os Centros de Acolhimento para crianças funcionaram em Regime Aberto e foram três:  

❖ Lar da Esperança “Elda Lunelli” para crianças órfãs e vulneráveis 

❖ Centro Recreativo “Okhaviherana” para crianças carentes e deslocadas 

❖ Centro “Talita Kum” e “Jovens de Esperança” para raparigas e jovens vulneráveis 

Nestes Centros foram atendidos 353 menores por meio de actividades didácticas, lúdicas e 

desportivas, de formação humana e treinamento profissional assim como de monitoria da 

aprendizagem escolar. Foi dado un atendimento mais específico para crianças com mais 

dificuldades através de Projectos Educativos Individualizados e Planos de Apoio Psicossocial. 

Em parceria com a organização GVC-WeWorld foram atendidas outras 100 crianças deslocadas 

com um programa específico de apoio psicossocial e escolar. 

Os Programas para a protecção e bem-estar das crianças abrangeram um grupo de 26 

mães de crianças com deficiência, no Posto Administrativo de Murrébuê, que foi acompanhado 

através de um trabalho de consciencialização e formação sobre as necessidades de proteção destas 

crianças. Estes programas abrangeram também as 353 crianças, adolescentes e jovens dos Centros 

de Acolhimento, através de actividades de Aprendizagem Social e Emocional, que potenciaram as 

capacidades de expressão e gestão das emoções, de comunicação interpessoal e de socialização 

e contribuíram para favorecer espaços amigos da criança.  

Como complemento a estas actividades com crianças, desenvolveram-se também neste 

mesmo âmbito acções comunitárias de sensibilização social para a monitoria da salvaguarda e 

protecção dos direitos das crianças nas famílias e comunidades, que incluiram planos 

específicos de prevenção de comportamentos em risco. O trabalho social realizado com as famílias 

e comunidades permitiu detectar as fraquezas e necessidades de intervenção para fortalecer as 

capacidades parentais, melhorar o saneamento e higiene, salvaguardar os direitos das crianças, das 

raparigas e das pessoas vulneráveis em geral. Os encarregados de educação valorizaram o trabalho 
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feito com as crianças e as comissões de pais/mães, assim como os pontos focais em cada Centro, 

participaram e contribuíram para detectar algumas situações que requeriam uma intervenção; para 

tal, foram beneficiados também de várias palestras e acções de sensibilização sobre combate ao 

trabalho infantil, prevenção de casamentos prematuros e gravidez precoce, prevenção do consumo 

de álcool e drogas, entre outras.  

Os Programas de apoio aos estudos abrangeram 339 crianças e adolescentes do Ensino 

Primário e Secundário, dos quais 35 da Cidade de Pemba (Programa “Uribe”) e 304 dos Distritos 

de Metuge, Ancuabe, Chiúre, Namuno e Mecufi (Programa da Apoio às crianças da ALEMO). No 

Ensino Superior, foram beneficiados de bolsa de estudo universitária 5 jovens (Programa 

“Talentos”).  Foi promovido desta maneira o acesso universal á educação nas crianças mais 

carentes e em risco de exclusão social na cidade de Pemba e em vários distritos da Província, 

assim como diferentes oportunidades no âmbito de práticas profissionalizantes aos pré-

adolescentes, adolescentes e jovens nas áreas de carpintaria, informática, argila, corte e costura, 

produção de pulseiras e brincos de missanga, oficinas de desenho e pintura, etc. As oportunidades 

de formação universitária aos jovens, através de bolsas de estudo, ajudaram a promover os talentos 

e as potencialidades destes jovens na suas carreiras profissionais. 

Os Programas para a recuperação e reabilitação das pessoas afectadas pela lepra 

realizaram-se em 16 Núcleos da ALEMO nos Distritos de Metuge, Ancuabe, Chiúre, Namuno, 

Mecufi e no Centro “Lambaréné”, Cidade de Pemba e sede da associação. As áreas de atendimento 

incluiram tratamento das reacções leprótica, cura das úlceras, reabilitação física por meio de 

fisioterapia e autocuidados, treinamento para projectos de geração de rendimento, apoio 

psicossocial às pessoas vítimas de estigma social, formação de base nas comunidades, protecção e 

empoderamento de pessoas vulneráveis afectadas pela lepra, monitoramento da detecção de casos 

nos Núcleos da ALEMO e reabilitação socioeconómica. O treinamento profissional e o 

desenvolvimento de microprojectos de rendimento para as pessoas atingidas pela lepra contribuiu 

para uma maior integração social nas comunidades de origem, após ser recuperados e tratados 

da doença.  

As oportunidades oferecidas através destes Centros e Programas desenvolveram a resiliência 

e contribuíram na educação e crescimento integral das pessoas atendidas, assim como numa 

maior mobilização e sensibilização social das famílias e comunidades envolvidas; estas foram 

capacitadas e treinadas nas suas competencias parentais, visando assim a sua participação activa na 

implementação de mecanismos de protecão infantil e prevenção de comportamentos em risco.  

 

 

  


