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Fundação PROACIS
A Fundação PROACIS é uma organização não-governamental
de âmbito internacional para o desenvolvimento, reconhecida
por ordem Ministerial de 18 de março de 2004, inscrita no Registo de Fundações com o nº28/1302 e na Agência Espanhola
de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID).
As suas contas são auditadas anualmente.
A Fundação PROACIS pertence à Congregação das Escravas
do Sagrado Coração de Jesus, fundada por Santa Rafaela María
e sua irmã, Madre Pilar, em 1877. Atualmente, a Congregação
estende-se por quatro continentes e vinte e três países.
A nossa ONG, inspirada nas origens do Instituto, sente-se chamada a dignificar, na medida do possível, a vida de tantos irmãos
nossos que, afetados pela injustiça, vivem na pobreza.
Fins prioritários da Fundação PROACIS:
- Promover e realizar projetos para o desenvolvimento.
- Sensibilizar os cidadãos para os problemas da pobreza.
- Promover e motivar para o voluntariado.
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Queridos amigos:

Como noutros anos, apresentamo-vos os 70 projetos para 2021,
aprovados pelo Patronato.
Queremos expressar o nosso agradecimento a tantas pessoas que
generosamente colaboram de muitas maneiras para tornar realidade
estes projetos.
Este ano está a ser muito diferente devido à pandemia do COVID19, que afetou todo o mundo. Apesar da complicada situação que
enfrentamos, sentimos que foi feito um grande esforço, em todos
os campos de ação, sensibilizando a não esquecer aqueles que têm
mais necessidades e mais urgentes do que nós. Obrigada a todos!
Queremos agradecer a dedicação dos que estão mais perto e em
contacto direto com as situações mais prementes. A vossa proximidade e o vosso esforço são imprescindíveis para chegar a tantas e
tantas pessoas que necessitam de recuperar ou manter uma vida
digna.
Agradecemos também a dedicação de todos os voluntários da
Sede que, graças às novas tecnologias, continuaram a trabalhar para
que a PROACIS pudesse desenvolver a sua atividade ao longo do ano.
Obrigada!
Obrigada pela criatividade e esforço de todos os que continuaram
a sensibilizar e mobilizar alunos, jovens, famílias e conhecidos, para
que colaborassem na realização dos projetos que temos entre mãos.
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Como sabeis, a transparência é um dever que temos para com os
sócios, doadores, voluntários e colaboradores. Convidamo-vos a consultar a nossa página web (www.proacis.org), onde se encontram a
memória, o livro de projetos e outras informações da Proacis.
A colaboração com a PROACIS pode ser concretizada de diversas
formas: como sócio colaborador, com as vossas contribuições económicas, participando nas campanhas que promovemos, dinamizando
a divulgação.
Se é vosso desejo colaborar com algum destes Projetos, contactar
Rosário Cruza, Diretora da Fundação, que vos informará e proporcionará a documentação necessária. Os donativos podem ser enviados
para a conta que a Fundação PROACIS tem aberta no Banco Santander IBAN ES40 0075-7007- 8706-0682-7252 (BIC: BSCHESMMXXX).

Muito obrigada a todos
Madrid, 20 de novembro de 2020
Mª Dolores Fayos
Presidente da Fundação
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ARGENTINA
Ano dA fundAção:

1911

nº ComunidAdes:

5

nº irmãs:

36

Campos de ação prioritária: Centros de Educação formal e não formal em escolas básicas e secundárias. Pastoral paroquial, social e rural. Centros de Espiritualidade. Apoio missionário nas
zonas do país mais necessitadas. Colaboração com a Direção Nacional das Migrações e com o
Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Trabalho na área da saúde..

APOIO PARA O CENTRO EDUCATIVO
Entidade solicitante:
Contacto:

Centro Educativo “Santa. Rafaela María”
(B.º Nuevo-B. Aires)
Ir. Adela Mancuso

Verba:

20.545,00 €

$ 22.600 ,00

Projeto 1/2021
DESCRIÇÃO

O Barrio Nuevo situa-se num bairro periférico da cidade de Buenos Aires, Capital Federal, onde vivem 12.000 pessoas numa área correspondente a 192 quarteirões. Nos últimos dois anos a precaridade laboral aumentou. As crianças e os
adolescentes sofrem com frequência de analfabetismo funcional dada a má qualidade do ensino público, agravada este ano pela crise provocada pelo COVID19,
estando sujeitos ao consumo de drogas e a gravidez precoce. O Projeto do Centro Educativo “Santa Rafaela María” dá apoio escolar, ateliês e bolsas de estudo,
proporcionando educação inclusiva, visando a aprendizagem e socialização não
formal. Deseja-se orientar e comprometer as mães no processo educativo dos
filhos. Trabalha-se em rede com as escolas públicas do bairro e com famílias e
jovens da comunidade local.
Número de beneficiários: 200
RESULTADOS ESPERADOS

Desenvolver as qualidades de cada criança e de cada adolescente. Ajudá-los a superar dificuldades. Implicar as mães no processo educativo dos filhos. Consolidar
a aprendizagem da leitura, da escrita e do cálculo. Prevenir as adições, a violência
e o abandono escolar.
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ACAMPAMENTO E EXCURSÕES
Entidade solicitante:
Contacto:

Centro Educativo “Santa Rafaela María”
(B.º Nuevo-B. Aires)
Ir. Adela Mancuso

Verba:

3.636,00 €

$ 4.000,00

Projeto 2/2021
DESCRIÇÃO

O Barrio Nuevo está situado a 30 km da Capital. É uma zona para onde vêm frequentemente os imigrantes provenientes do interior da Argentina e do Paraguai.
Há um grande número de famílias desprotegidas, com situações de desnutrição
infantil, violência, adições, abandono escolar e gravidez precoce. A escola do bairro e as instituições da zona não conseguem abranger toda a população infantil
e a maior porte das famílias não tem as necessidades básicas asseguradas. O Projeto pretende dar aos alunos do Centro Educativo “Santa Rafaela María” a oportunidade de uma boa escolarização, com visitas de estudo em Buenos Aires e um
acampamento no fim do ano, para os alunos do 2º ciclo, com atividades ao ar
livre, jogos e dinâmicas de desenvolvimento pessoal e educação para os valores.
Número de beneficiários: 80
RESULTADOS ESPERADOS

Estimular as capacidades lúdicas, desportivas e artísticas de cada criança. Desenvolver o respeito, a tolerância e a inclusão no grupo. Fomentar o desenvolvimento
da personalidade através da educação para os valores no trabalho em equipa.
Participação em atividades culturais. Envolver as crianças, os jovens e as famílias
na construção de uma sociedade mais justa e humana.

“CENTRO BARRIAL” REFEITÓRIO “O PEREGRINO”
Entidade solicitante:
Contacto:

Escravas do Sagrado Coração de Jesus (Buenos Aires)
Ir. Constanza Di Primio

Verba:

8.182,00 €

$ 9.000 ,00

Projeto 7/2021
DESCRIÇÃO

O “Centro Barrial” é um espaço acessível e acolhedor para orientação e apoio de
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pessoas que se encontram a viver na rua por causa do consumo de drogas. O
Centro procura fazer-lhes ver que a sua situação requer esforço para superar a exclusão e a vulnerabilidade social de quem sofre desta dependência. As atividades
do Centro visam apoiar a continuação de um tratamento personalizado a longo
prazo, denominado o “Plano de Vida”.
De tarde, ao longo de quatro horas, o Centro acolhe as pessoas que desejam ultrapassar a dependência. O objetivo é conseguir deixar efetivamente o consumo, ou
dar o primeiro passo possível para a recuperação: conseguir um trabalho, pedir o
Documento Nacional de Identidade, procurar um subsídio para habitação, procurar alimentação e assistência na saúde física e psicológica para a família. O centro
faz parte da instituição “Hogar de Cristo” que já funciona em bairros marginais.
Número de beneficiários: 50
RESULTADOS ESPERADOS

Conseguir que deixem as drogas e a consequente reinserção numa vida normal:
arranjar trabalho e documentos de identificação, procurar um subsídio para habitação e alimentação. Reencontrar-se com as famílias.

CONSTRUÇÃO DE UMA SALA DE AULA NO COLÉGIO
“MARIE POUSSEPIN”
Entidade solicitante:
Contacto:

Escravas do Sagrado Coração de Jesus
(Gato Negro-Santiago del Estero)
Ir. Teresa Gallo

Verba:

33.636,00 €

$37.000 ,00

Projeto 3/2021
DESCRIÇÃO

A escola “Marie Poussepin” da Diocese de Añatuya (Gato Negro) procura responder às necessidades educativas da zona, já que não existem outras escolas. As
famílias desta comunidade sofrem da marginalidade comum à pobreza rural. Em
2018 foi possível começar o primeiro nível com 20 crianças de 4 e 5 anos. As casas
de banho são apenas duas latrinas sem água corrente.
Pretende-se construir um novo edifício, com uma ampla sala com 6x12 metros,
duas casas de banho e um pátio para os mais pequenos. É também necessário
construir uma cisterna para recolher a água das chuvas, que será canalizada para
as casas de banho. Pensa-se numa sala de aula ampla, como espaço único para as
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crianças do primeiro nível, com a possibilidade de ser mais tarde subdividido, se
necessário, para os alunos de 3 anos.
Número de beneficiários: 320
RESULTADOS ESPERADOS

Proporcionar um espaço adequado ao desenvolvimento e educação das crianças.
Melhorar as condições de higiene, com a construção de casas de banho.

OFICINAS DE CERÂMICA
Entidade solicitante:
Contacto:

Escravas do Sagrado Coração de Jesus
(El Cruce-Santiago del Estero)
Ir. Teresa Gallo

Verba:

773,00 €

$ 850,00

Projeto 6/2021
DESCRIÇÃO

Na nossa zona há arreigadas tradições, recebidas dos antepassados, que se vão
perdendo resultado da cultura e economia dominantes. Antigamente, os povos
originários aproveitavam o barro extraído do solo, da terra dos formigueiros, para
fabricar os seus utensílios. Atualmente, é uma prática totalmente abandonada.
Pensa-se que descobrir o valor de trabalhar o barro, pode dar origem a uma
possível atividade lucrativa. Na nossa zona, afetada pela pobreza, o trabalho e a
divulgação da cerâmica utilitária pode ser um modo de algumas pessoas conseguirem um rendimento a baixo custo. Serão implementadas oficinas de formação
e prática neste ofício. Prende-se construir um forno de cerâmica e procurar vias
de comercialização.
Número de beneficiários: 20
RESULTADOS ESPERADOS

Recuperar e valorizar as tradições dos nossos antepassados. Proporcionar um espaço de encontro para unir e apoiar as mulheres da zona rural. Implementar práticas, atividades e trabalhos que possam ser realizados com materiais extraídos
da natureza sem a danificar.
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HORTAS AGROECOLÓGICAS FAMILIARES
Entidade solicitante:
Contacto:

Escravas do Sagrado Coração de Jesus
(El Cruce-Santiago del Estero)
Ir. Teresa Gallo

Verba: 4.182,00 €

$4.600 ,00

Projeto 4/2021
DESCRIÇÃO

A zona rural da Província de Santiago del Estero é uma das mais pobres da Argentina. As famílias de camponeses vivem da criação de animais e da extração
da madeira. A maior parte não tem rendimentos fixos o que faz com que sintam especialmente a crise económica. A alimentação é deficiente, uma vez que
na zona não se consegue facilmente frutas nem verduras. Pretende-se criar 20
Hortas Agroecológicas Familiares nos seus terrenos. As hortas serão orientadas e
exploradas comunitariamente pelas famílias que integram o projeto. Neste ano,
deseja-se melhorar o sistema de armazenamento de água nas 4 hortas da Comunidade de São Felipe, onde o acesso a água, de abril a novembro, é muito difícil.
Número de beneficiários: 200
RESULTADOS ESPERADOS

Facilitar o acesso a verduras e a hortaliças para melhorar a alimentação e prevenir doenças frequentes nesta zona. Cuidar do meio ambiente mediante a cultura
agroecológica. Fomentar a interação com os elementos das outras famílias, com
a troca de produtos cultivados e a obtenção de lucros, graças à comercialização
de produtos.

HORTAS FAMILIARES
Entidade solicitante:
Contacto:

Escravas do Sagrado Coração de Jesus
(El Cruce-Santiago del Estero)
Ir. Sofía Delorme

Verba: 2.818,00 €

$ 3.100,00

Projeto 5/2021
DESCRIÇÃO

O projeto desenvolve-se numa zona rural pobre, de terreno árido e com pouco
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pasto, onde a seca é habitual. As famílias criam animais para consumo próprio e,
eventualmente, para vender. Os animais adoecem com frequência e morrem sem
diagnóstico, o que supõe grandes perdas económicas. Não há um modo eficaz de
prevenir e tratar estas doenças, uma vez que não há um conhecimento básico do
calendário sanitário animal, nem veterinários.
Pretende-se organizar reuniões de formação em saúde e produção animal, orientadas por veterinários, agrónomos, técnicos de produção e professores, dirigidas
às famílias que participam no projeto e aberto aos camponeses da zona.
Número de beneficiários: 105
RESULTADOS ESPERADOS

Melhorar a qualidade e a quantidade da produção animal na zona. Apoiar o trabalho, de modo a que possa haver mais lucros, evitando a emigração para outras
zonas. Pretende-se, ainda, melhorar as relações comunitárias entre os camponeses e partilhar dos seus saberes.

CAMARÕES
Ano dA fundAção:

1966

nº ComunidAdes

3

nº irmãs:

13

Campos de ação prioritária: Centro Integral de Saúde com hospitalização. Trabalho com Paliativos sem Fronteiras. Centro de formação para jovens. Infantários, Escolas do Ensino Básico e
Extraescolar. Pastoral Paroquial. Trabalho com reclusos.

ACOMPANHAMENTO DE DOENTES COM SIDA
Entidade solicitante:
Contacto:

Centro de saúde ( Bikop)
Ir. Isabel Fernández

Verba:

4.500,00 €

Projeto

$ 4.950,00

8/2021

DESCRIÇÃO

O Projeto situa-se na Missão de Bikop, uma zona rural da selva tropical, onde o
acesso aos centros de saúde é difícil, devido às distâncias e à má conservação das
estradas. No centro estão a ser tratados cerca de mil doentes seropositivos, com
escassos recursos económicos e uma alimentação pobre. O preço das análises
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trimestrais ou semestrais é muito elevado, dado que já não há comparticipação
para nenhum tipo de análises. Pretende-se cobrir 50% dos gastos com as primeiras análises, as análises de controlo da evolução do vírus e as de diagnóstico de
co-infecção do HIV com outras doenças.
Número de beneficiários: 840
RESULTADOS ESPERADOS

Possibilitar o acesso ao tratamento com retrovirais a todos os que o necessitem.
Fazer o controlo da tolerância a este tratamento e aos seus efeitos secundários.

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Entidade solicitante:
Contacto:

Jardim Infantil “Nuestra Señora de África”
Ir. Geneviève Mbombo Kipele

Verba:

3.900,00 €

Projeto

$ 4.290,00

9/2021

DESCRIÇÃO

No centro da missão católica de Bikop, em plena selva tropical, está situado o
Jardim Infantil, que proporciona o aceso à educação às crianças de quase todas
as povoações da zona. Muitas das crianças não têm pais ou estes estão a estudar, pelo que se torna muito difícil pagar para além da metade dos gastos com
alimentação e saúde, material escolar, limpeza e manutenção. Com este projeto
pretende-se conseguir bolsas para fazer face a estas despesas.
Número de beneficiários: 66
RESULTADOS ESPERADOS

Proporcionar às crianças do Jardim Infantil, com idades entre os 3 e os 5 anos, a
possibilidade de aprender bem e mais facilmente, desenvolvendo todas as suas
capacidades, para entrarem bem preparados na Escola Primária.

APOIO ALIMENTAR A CRIANÇAS
Entidade solicitante:
Contacto:

Verba:

Centro “Sagrado Corazón” (Sangmelimá)
Ir. Serge Malengila Wodjir

2.400,00 €

$ 2.640,00
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Projeto

10/2021

DESCRIÇÃO

O Grupo Escolar “Sagrado Corazón” situa-se na cidade de Sangmelimá, onde as
Escravas do Sagrado Coração de Jesus têm a sua Missão. É frequentado por 460
alunos da Infantil e do 1º Ciclo. Um número significativo destes alunos não tem
uma alimentação equilibrada, o que impede um bom desenvolvimento e crescimento adequado à idade. Pretende-se, por isso, fornecer aos alunos um apoio alimentar que contribua para equilibrar a dieta alimentar e melhorar o crescimento
e desenvolvimento de cada um.
Número de beneficiários: 479
RESULTADOS ESPERADOS

Melhorar a qualidade alimentar, para que as crianças possam crescer saudáveis
e fortes, o que vai favorecer a aprendizagem, a concentração e o rendimento escolar.

BOLSAS DE ESTUDO
Entidade solicitante:
Contacto:

Centro “Sagrado Corazón” (Sangmelimá)
Ir. Serge Malengila Wodjir

Verba:

3.525,00 €

$ 3.878,00

Projeto 11/2021
DESCRIÇÃO

O Centro Escolar “Sagrado Corazón” pertence às Escravas do Sagrado Coração de
Jesus. A escola está vocacionada para a educação e formação integral das crianças
mais necessitadas e pobres, que frequentam a Infantil e a Primária. Nesta zona, a
educação das crianças não é valorizada, na maior parte dos casos. Além disso, o
conflito na zona anglófila do país provocou um aumento de crianças refugiadas.
A crise provocada pelo COVID-19 originou o desemprego de muitas famílias, que
não têm o suficiente para viver.
Pretende-se fomentar a educação integral dos nossos alunos, escolarizar as
crianças que não têm possibilidade de frequentar a escola, e procurar apoio extraescolar para os que não podem acompanhar o ritmo e o horário normal das
aulas.
Número de beneficiários: 110
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RESULTADOS ESPERADOS

Contribuir para a educação integral dos alunos provenientes das classes mais
desfavorecidas. Escolarizar as crianças refugiadas anglófonas, que não têm outra
possibilidade de ir à escola.

COMPRA DE LIVROS E DE MATERIAL DIDÁCTICO
Entidade solicitante:
Contacto:

Centro “Sagrado Corazón” (Sangmelimá)
Ir. Serge Malengila Wodjir

Verba:

4.418,00 €

$ 4,860,00

Projeto 12/2021
DESCRIÇÃO

O Grupo Escolar “Sagrado Corazón” (Escola Primária) situa-se num bairro popular
da cidade de Sangmélima. Está orientado para a educação e formação integral
de crianças com idades entre os 2 e os 15 anos. A maior parte procede de famílias
com dificuldades económicas: pais desempregados, crianças órfãs, etc.
Com este projeto, pretende-se adquirir livros escolares de todas as disciplinas e
material didático para os alunos do 1º ciclo, a fim de melhorar o rendimento escolar e a qualidade da aprendizagem.
Número de beneficiários: 479 pessoas
RESULTADOS ESPERADOS

Melhorar a capacidade intelectual dos alunos. Formar crianças que tenham mentalidade aberta para o mundo, responsáveis pela construção de uma sociedade
assente nos valores humanos e evangélicos. Melhorar a capacidade de concentração e o rendimento escolar. Otimizar o nível da leitura, da escrita e da expressão em francês e em inglês.

MANUTENÇÃO DA CENTRAL ELÉTRICA
Entidade solicitante:
Contacto:

Centro “Sagrado Corazón” (Sangmelimá)
Ir. Serge Malengila Wodjir

Verba:

1.015,00 €

Projeto

$ 1.117,00

13/2021
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DESCRIÇÃO

O Centro “Sagrado Corazón” situa-se num bairro popular da cidade de Sangmélima. Nesta zona, o fornecimento de eletricidade é muito precário e deficiente, com
cortes de luz diários e prolongados. Torna-se necessário comprar gasolina para o
funcionamento do gerador, permitindo assim a utilização dos computadores, da
fotocopiadora e da bomba para transportar água potável para o depósito.
Número de beneficiários: 500 pessoas
RESULTADOS ESPERADOS

Permitir o funcionamento da bomba elevatória da água do poço para o depósito,
para que o Colégio e as restantes instalações tenham acesso a água potável. Fornecer eletricidade, para que os alunos do Centro possam utilizar, sem problemas,
os computadores e a fotocopiadora durante as aulas,

MEDICAMENTOS PARA OS RECLUSOS
Entidade solicitante:
Contacto:

Religiosas Voluntárias ao serviço dos doentes pobres
da prisão de Yaoundé
Ir. Aurelia Serrano

Verba:

2.000,00 €

Projeto

$ 2.200,00

14/2021

DESCRIÇÃO

A prisão Central de Yaoundé é um lugar desumanizado, onde os presos estão repartidos por vários pavilhões, sem espaço suficiente para viver. Mais da metade
dorme no chão, visto não haver camas para todos. A comida é muito escassa, chegando a haver fome, se a família não viver próximo e não puder ajudar. A falta de
higiene, de alimentação e de espaço são causa de muitas doenças, de violência e
de promiscuidade. Este ano, devido ao Coronavírus, a situação piorou. Com este
projeto, deseja-se proporcionar aos voluntários que os apoiam, os remédios necessários para atacar as infeções e o paludismo, melhorando assim esta situação.
Número de beneficiários: 3.000 pessoas
RESULTADOS ESPERADOS

Comprar medicamentos para os reclusos doentes, sem meios para os comprar.
Diminuir a mortalidade dos reclusos. Contribuir para que os presos tenham uma
vida mais saudável, digna e humana.
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COLÔMBIA
Ano dA fundAção:

1933

nº ComunidAdes

5

nº irmãs:

40

Campos de ação prioritária: Centros de Educação formal e não formal. Trabalho e acompanhamento de pessoas portadoras de deficiência e deslocadas, devido a diversos tipos de violência.
Trabalho com camponeses. Pastoral paroquial e rural. Casa de Espiritualidade.

APOIO A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA.
CRIANÇAS E MULHERES
Entidade solicitante:
Contacto:

Fundação “Santa María de Robles” (Caracolí-Bogotá)
Ir. Patricia Ibargüen

Verba:

28.431,00 €

$ 31.274,00

Projeto 15/2021
DESCRIÇÃO

O Centro está situado no bairro de Caracolí, em Bogotá, onde vivem pessoas e
famílias deslocadas por motivos de violência, num ambiente de insegurança e
pobreza. Há falta de trabalho e os cuidados de saúde e apoio educativo são muito
precários. A situação tem-se agravado nos últimos anos com a chegada de muitas
famílias venezuelanas. A pandemia do Coronavírus provocou um agravamento
das suas condições de vida. Através da organização de diversos ateliês de caráter pedagógico, artístico e tecnológico, contando com a ajuda de profissionais,
pretende-se melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência e a das
pessoas que os cuidam. Pretende-se também atender às necessidades básicas de
alimentação e higiene.
Número de beneficiários: 106
RESULTADOS ESPERADOS

Continuar a apoiar as pessoas com deficiência para o desenvolvimento das suas
capacidades físicas, pedagógicas, comunicativas e as que são próprias da rotina
diária. Formar as cuidadoras e as mães com vista à inclusão social. Conscientizar a
comunidade dos seus direitos e deveres como cidadãos.
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CUBA
Ano dA fundAção:

2007

nº ComunidAdes

1

nº irmãs:

3

Campos de ação prioritária: Trabalho com crianças e jovens. Formação profissional.

MOBILIÁRIO PARA AS SALAS DE AULA
Entidade solicitante:
Contacto:

Centro de Formação “Maestra Nicolasa”
(Caibarien-Cuba)
Ir. Ana María Cabo

Verba:

1.455,00 €

$ 1.600,00

Projeto 16/2021
DESCRIÇÃO

O Centro de Formação “Maestra Nicolasa” procura dar resposta às necessidades
educativas e de formação de jovens e de professores. Foram criadas duas novas
salas de aula que precisam ser mobiladas. Com este projeto, pretende-se comprar
as mesas e cadeiras necessárias para as diferentes atividades.
Número de beneficiários: 50
RESULTADOS ESPERADOS

Iniciar os alunos no mundo da arte. Proporcionar espaços preparados para a realização de expressões artísticas. Fomentar a reflexão e a interpretação da realidade
a partir da bondade e da beleza.

MATERIAL DIDÁTICO
Entidade solicitante:
Contacto:

Centro de Formação “Maestra Nicolasa”
(Caibarien-Cuba)
Ir. Ana María Cabo

Verba:

818,00 €

$ 900,00

Projeto 17/2021
DESCRIÇÃO
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O Centro de Formação vai iniciar uma aula criativa de música e artes plásticas. Este
projeto permitirá adquirir o material necessário para realizar estas atividades.
Número de beneficiários: 200
RESULTADOS ESPERADOS

Iniciar os alunos no mundo da arte. Proporcionar espaços preparados para a realização de expressões artísticas. Fomentar a reflexão e a interpretação da realidade, a partir da bondade e da beleza.

MATERIAL INFORMÁTICO
Entidade solicitante:
Contacto:

Centro de Formação “Maestra Nicolasa”
(Caibarien-Cuba)
Ir. Ana María Cabo

Verba:

1.991,00 €

$ 2.190,00

Projeto 18/2021
DESCRIÇÃO

O número de atividades que se realizam no Centro de Formação “Maestra Nicolasa” tem aumentado de ano para ano. Tanto na secretaria como nas outras
instalações, o material informático está obsoleto. Com este projeto, pretende-se
adquirir novos écrans, um projetor, um disco rígido com capacidade suficiente e
uma impressora.
Número de beneficiários: 900
RESULTADOS ESPERADOS

Guardar de forma segura os trabalhos de professores e alunos. Conseguir maior
rapidez na expedição de certificados e instalar material atualizado nas novas salas de aula.

FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Entidade solicitante:
Contacto:

Centro de Formação “Maestra Nicolasa”
(Caibarien-Cuba)
Ir. Ana María Cabo

Verba:

1.318,00 €

$ 1.450,00
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Projeto 19/2021
DESCRIÇÃO

O Centro de Formação “Maestra Nicolasa” está localizado numa zona de difícil
acesso, com poucos recursos e inserido numa sociedade materialista. O projeto
proporciona a professores, educadores e animadores da comunidade a possibilidade de trabalhar na área da educação, desde a Primária até à Universidade,
partilhando valores, recursos didáticos e métodos de desenvolvimento pessoal.
Número de beneficiários: 300
RESULTADOS ESPERADOS

Ensinar a pedagogia do coração, através de metodologias e conceitos que ajudem
o professor a utilizar novos recursos numa sociedade comunista. Proporcionar o
intercâmbio e o convívio entre profissionais da área educativa.

APOIO EDUCATIVO E ATELIÊS
Entidade solicitante:
Contacto:

Paróquia “La Purísima Concepción” (Santa Clara)
Ir. Elizabeth Kuroiwa

Verba:

1.909,00 €

$ 2.100,00

Projeto 20/2021
DESCRIÇÃO

A paróquia tem um serviço de apoio escolar. Devido aos problemas causados
pelo COVID-19, é necessário aumentar a frequência destes apoios, tendo os professores que se deslocar, em muitos casos, para fora da área da paróquia. Este
projeto permitiria também realizar, com alguns alunos, ateliês de guitarra, teatro,
línguas estrangeiras e artes.
Número de beneficiários: 30
RESULTADOS ESPERADOS

Reforçar o apoio escolar aos alunos, respeitando as indicações de distanciamento.
Dar-lhes formação integral, desenvolvendo os seus talentos e capacidades. Facilitar a aproximação das famílias ao nosso trabalho pastoral.
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ATELIÊS E CONVÍVIOS
Entidade solicitante:
Contacto:

Paróquia “La Purísima Concepción” (Santa Clara)
H. Rosa María Bernales

Verba:

636,00 €

$ 700,00

Projeto 21/2021
DESCRIPCIÓN

As famílias dos bairros onde se desenvolve o projeto vivem situações problemáticas, com manifesta falta de valores. Com este projeto, pretende-se acompanhar
as crianças através de jogos, lanches, ateliês de formação e convívios.
Número de beneficiários: 120
RESULTADOS ESPERADOS

Dar formação, fomentando o relacionamento pacífico e fraterno, que favoreça a
socialização. Conseguir aproximação às famílias através das crianças.

EQUADOR
Ano dA fundAção:

1965

nº ComunidAdes

5

nº irmãs:

25

Campos de ação prioritária: Centros de Educação formal e não formal. Creches. Apoios educativos. Refeitórios. Pastoral paroquial e juvenil. Projeto de integração da população afro-equatoriana. Casa de Espiritualidade. Trabalho com as famílias atingidas pelo terramoto na cidade de
Manta.

BOLSAS DE ESTUDO PARA ERRADICAR O TRABALHO INFANTIL
Entidade solicitante:
Contacto:

Escravas do Sagrado Coração de Jesus
(El Guasmo-Guayaquil)
Ir. Rocío Valdez

Verba:

8.521,00 €

$ 9.373,00

Projeto: 22/2021
DESCRIÇÃO
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O projeto desenvolve-se em El Guasmo, uma zona marginal da cidade de Guayaquil. A zona é considerada como sendo extremamente perigosa, por causa da
delinquência, narcotráfico e múltiplas formas de violência. As crianças e os jovens
fazem parte desta realidade, ultrapassando muitos deles etapas fundamentais da
sua meninice e adolescência, sem ter acesso a uma boa escolarização, por falta de
recursos.
Com o apoio de bolsas de estudo, pretende-se inserir no sistema educativo
crianças e jovens que, pela sua situação de vulnerabilidade estão desorientadas,
acompanhando-as e, ao mesmo tempo, reforçando o apoio às famílias.
Número de beneficiários: 168 pessoas
RESULTADOS ESPERADOS

Reduzir o número de crianças e jovens em situação de risco, através de uma boa
escolarização. Fomentar o desenvolvimento de capacidades através da arte, da
música, da cultura, do jogo e do desporto. Sensibilizar as famílias para a necessidade de se interessarem pela educação dos filhos.

BOLSAS DE ESTUDO PARA ALUNOS DOS CENTROS INFANTIS
Entidade solicitante:
Contacto:

Centros de Educação Infantil “Caritas Alegres” e
“Abeja Maya” (El Guasmo-Guayaquil)
Ir. Elina Guarderas

Verba:

14.727,00 €

$ 16.200,00

Projeto: 23/2021
DESCRIÇÃO

Os Centros de Educação Infantil “Caritas Alegres” e “Abeja Maya” situam-se numa
zona periférica da cidade de Guayaquil. Em 2020, devido à pandemia, as crianças
destes centros sofreram as consequências da extrema pobreza das famílias. Esta
situação viu-se agravada pelo desemprego dos pais, chegando a passar muita
fome.
Com este projeto pretende-se avaliar o estado de saúde destas crianças, corrigindo a desnutrição e a anemia através de menus adequados. Pretende-se, ainda,
acompanhar as famílias, ajudando-as a superar a grave situação socioeconómica
e de violência familiar de que são vítimas, como consequência do confinamento.
Número de beneficiários: 154 alunos
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RESULTADOS ESPERADOS

Fornecer às crianças destes centros uma alimentação nutritiva e equilibrada, para
que possam crescer saudáveis. Procurar dar estabilidade emocional às famílias
que sofreram perdas de familiares próximos. Formar os agentes educativos para
que deem um melhor apoio psicológico às crianças e fortaleçam a sua fé.

APOIO PSICOLÓGICO A CRIANÇAS E FAMÍLIAS
Entidade solicitante:
Contacto:

Centros de Educação Infantil “Caritas Alegres” e
“Abeja Maya” (El Guasmo-Guayaquil)
Ir. Elina Guarderas

Verba:

7.636,00 €

Projeto:

$ 8.400,00

24/2021

DESCRIÇÃO:

Como consequência da pandemia e do confinamento, as crianças da zona Guasmo-Sur viveram diferentes dificuldades: maior violência intrafamiliar, violência
física, psicológica, sexual e abandono. As mães, também foram alvo da mesma
violência.
Pretende-se identificar e avaliar todos estes casos, para lhes dar apoio psicológico
regular, ajudando a reparar as feridas e possibilitando um desenvolvimento psicoafectivo adequado e devidamente acompanhado.
Número de beneficiários: 154 pessoas
RESULTADOS ESPERADOS

Detetar casos de famílias em risco. Intervir nos casos de violência, para que as
crianças tenham um desenvolvimento psicológico estável. Promover estratégias
de apoio às famílias que reforcem os fatores protetores.

PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO DE INTEGRAÇÃO SOCIAL
Entidade solicitante:
Contacto:

Escravas do Sagrado Coração de Jesus
(El Guasmo-Guayaquil)
Ir. Rocío Valdez

Verba:

26.596,00 €

$ 29.256,00

Projeto: 25/2021
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DESCRIÇÃO

O projeto “Raíces Negras” desenvolve-se numa zona periférica a sudeste da cidade de Guayaquil. A população desta zona carece dos meios necessários para
subsistir. As necessidades básicas não estão satisfeitas e a problemática é variada:
venda e consumo de drogas desde muito jovens, mendicidade, violência, delinquência.
Pretende-se proporcionar um local de acolhimento e acompanhamento para
crianças, jovens e famílias em situação de risco, onde se possam sentir mais seguras e emocionalmente estáveis. Neste processo de acompanhamento, procura-se
também dar trabalho a pessoas da comunidade (profissionais, psicólogos, trabalhadores sociais, entre outros.)
Número de beneficiários: 207 pessoas
RESULTADOS ESPERADOS

Proteger e defender a vida da população mais vulnerável, prestando acolhimento
e carinho às crianças e aos jovens, contribuindo assim para o seu desenvolvimento. Organizar planos de auto proteção, prevenção e orientação para as famílias
mais desfavorecidas. Acompanhar a formação de crianças e jovens, através de
atividades que os preparem para a vida.

RECUPERAÇÃO DE CASAS
Entidade solicitante:
Contacto:

Escravas do Sagrado Coração de Jesus
(El Guasmo-Guayaquil)
Ir. Rocío Valdez

Verba:

7.053,00 €

$ 7.758,00

Projeto: 26/2021
DESCRIÇÃO

Nas visitas efetuadas ao abrigo do projeto “Raízes Negras”, foram detetados problemas na área da habitação que devem ser resolvidos com urgência.
Na casa referenciada pelo projeto, as raparigas vivem amontoadas e correm o risco de ser molestadas sexualmente, uma vez que não há espaços definidos, estão
à intempérie ou até não têm portas. Há falta de higiene e mãe e filhas vivem com
medo e insegurança.
Para cuidar e proteger a vida desta família que se encontra numa situação de risco, em especial as raparigas, pretende-se reconstruir esta casa, definindo espaços
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limpos e arrumados.
Número de beneficiários: 8 pessoas
RESULTADOS ESPERADOS

Melhorar a qualidade de vida das raparigas, dando-lhes uma casa digna, geradora de bem-estar pessoal e familiar. Prevenir o abuso sexual e a violência familiar.
Fortalecer as relações familiares, para que possa haver respeito pela dignidade
humana e pelas mulheres.

APOIO EDUCATIVO
Entidade solicitante:
Contacto:

Escravas do Sagrado Coração de Jesus
(Manta-Ecuador)
Ir. Teresa Legarreta

Verba:

4.818,00 €

$ 5.300,00

Projeto: 27/2021
DESCRIÇÃO

Ceibo Renacer é uma povoação cujas famílias foram atingidas pelo terramoto de
2016. A maioria vive na pobreza devido ao desemprego, à violência intrafamiliar,
ao aglomerado dos elementos de cada família, à falta de escolas. Nos arredores, a
população venezuelana requer também apoio escolar. Esta situação agudizou-se
devido à pandemia.
Considera-se necessário proteger o direito à educação, apoiando a escolarização
destas crianças, contribuindo, deste modo, para diminuir o abandono escolar e
evitar o risco dos perigos que encontram na rua.
Número de beneficiários: 35 pessoas
RESULTADOS ESPERADOS

Conseguir que estes alunos não fiquem à margem do sistema educativo, através
de uma compensação de caráter pedagógico. Evitar que estas crianças estejam
na rua, expostas aos perigos, podendo se presa fácil de gangs e de drogas. Implicar as famílias neste processo, para que assumam a sua responsabilidade na
educação dos filhos.
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REFEITÓRIO COMUNITÁRIO
Entidade solicitante:
Contacto:

Escravas do Sagrado Coração de Jesus
(Manta-Ecuador)
Ir. Teresa Legarreta

Verba:

16.500,00 €

$ 18.150,00

Projeto: 28/2021
DESCRIÇÃO

Na maior parte das famílias de Ceibo Renacer há um ambiente de violência familiar, maus-tratos infantis, abandono e subnutrição. Esta situação viu-se agravada,
este ano, devido à pandemia, que deu origem a grave desemprego, afetando a
qualidade de vida (educação, saúde, alimentação, etc.) de crianças e adultos.
Tendo em vista esta situação, consideramos urgente a existência de um refeitório
comunitário, onde se possa servir diariamente um almoço saudável e equilibrado, para melhorar o nível de nutrição e, como consequência, o nível de aprendizagem.
Número de beneficiários: 30 pessoas
RESULTADOS ESPERADOS

Satisfazer a necessidade básica de uma alimentação saudável, que permita
o crescimento adequado à idade. Criar hábitos de convívio, que possibilitem o
desenvolvimento integral e criem consciência comunitária e solidária. Organizar
ateliês com o objetivo de ensinar às famílias conhecimentos de nutrição, fomentando e valorizando a utilização de produtos locais.

FILIPINAS
Ano dA fundAção:

1966

nº ComunidAdes

5

nº irmãs:

23

Campos de ação prioritária: Centro de Educação Infantil e Primária. Residência para Universitárias. Casa de Espiritualidade. Projetos de apoio alimentar destinados à população mais pobre.
Pastoral Paroquial e da Saúde. Acompanhamento de jovens. Cuidados de saúde.
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PROGRAMA AGRICOLA CATIGBIAN
Entidade solicitante:
Contacto:

Escravas do Sagrado Coração de Jesus (Bohol)
Ir. Jesusa Myra M. Baracena

Verba:

1.780,00 €

$ 1.958,00

Projeto 29/2021
DESCRIÇÃO

A comunidade de Catigbian está situada numa zona onde a maior parte das pessoas possuem pequenos terrenos de cultivo. No entanto, faltam conhecimentos
que lhes permitam maximizar os recursos naturais e tornar a terra mais produtiva.
Atualmente há escassez de abastecimento de produtos alimentares, o que contribui para aumentar a situação de pobreza. A maior parte dos agricultores depende do uso de fertilizantes e de pesticidas, que são caros e têm efeitos prejudicais
para a saúde e para o meio ambiente. Com este projeto, pretende-se promover
formas alternativas de apoio a pessoas pobres, através da agricultura biológica,
natural e sustentável.
Número de beneficiários: 15
RESULTADOS ESPERADOS

Realizar formações que ensinem o fabrico de fertilizantes e de pesticidas naturais,
a fim de reduzir despesas. Promover a agricultura biológica e produzir alimentos
saudáveis para as famílias e comunidade. Criar um ambiente limpo e saudável.

APOIO PARA UMA COMUNIDADE NECESSITADA
Entidade solicitante:
Contacto:

Escravas do Sagrado Coração de Jesus (Bohol)
Ir. Jesusa Myra M. Baracena

Verba:

895,00 €

$ 984,00

Projeto 30/2021
DESCRIÇÃO

Catigbian Bohol é uma pequena cidade formada por 22 bairros com cerca de 22
mil habitantes. Há 6854 fogos. 781 pessoas são toxicodependentes e 314 são portadores de deficiência. A atual situação e a crise pandémica que vivemos criaram
nestas famílias um alto grau de ansiedade, depressão e stress. Com este projeto,
pretende-se aliviar o seu sofrimento. Foram escolhidos dois bairros para realizar
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uma experiência piloto.
Número de beneficiários: 111
RESULTADOS ESPERADOS

Melhorar o estado de saúde das famílias e as relações pessoais. Ajudar os toxicodependentes e os deficientes mediante apoio adequado. Desenvolver trabalho
em equipa com as agências governamentais, a fim de conseguir ajuda para implementar este projeto. Avaliar, documentar e planificar o projeto, para ser posteriormente partilhado com outros bairros, ampliando assim esta ajuda.

APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS
Entidade solicitante:
Contacto:

Escravas do Sagrado Coração de Jesus (Bohol)
Ir. Michelle Masayda

Verba:

708,00 €

$ 779,00

Projeto 31/2021
DESCRIÇÃO

O Município de Catigbian, ao contrário de outros locais, não tem nenhum tipo de
assistência ou programa para pessoas com necessidades educativas. É frequente
encontrar crianças pobres, cuja capacidade e poder de concentração nos estudos estão limitados devido ao estado de subnutrição e à falta de cuidado por
parte dos pais. Este projeto pretende fazer um acompanhamento individual e
proporcionar-lhes alimentação adequada. As crianças terão uma tutoria duas vezes por mês, numa sessão de duas horas. Estarão a cargo de quatro professores
que utilizarão estratégias focadas na aprendizagem, na formação académica e na
formação integral.
Número de beneficiários: 20
RESULTADOS ESPERADOS

Ajudá-los a valorizar-se a si próprios e a valorizar a sua identidade cultural, apesar
da pobreza em que vivem. Desenvolver e potenciar as suas capacidades e talentos. Dar-lhes apoio nas dificuldades que encontram no estudo.
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BOLSAS DE ESTUDO
Entidade solicitante:
Contacto:

Escravas do Sagrado Coração de Jesus (Bohol)
Ir. Antonietta M. dela Cerna

Verba:

2.738,00 €

$ 3.012,00

Projeto 32/2021
DESCRIÇÃO

O projeto desenvolve-se numa zona agrícola, onde a maior parte das pessoas
trabalha na agricultura, normalmente como arrendatários. Não têm água canalizada, pelo que dependem da chuva para a rega. A colheita chega apenas para o
consumo próprio e, por vezes, nem sequer para isso é suficiente. Com este projeto
pretende-se dar bolsas de estudo aos estudantes pobres do ensino básico, secundário e universitário. Será assim possível ajudá-los nos estudos e projetos, bem
como nas despesas com uniformes, transportes e alimentação saudável. Irão ser
organizadas regularmente sessões e reuniões de formação. Foram escolhidos os
alunos mais necessitados, dado que a situação de extrema pobreza leva a que a
educação não seja uma prioridade para a família.
Número de beneficiários: 10
RESULTADOS ESPERADOS

Ajudar os estudantes mediante o financiamento de bolsas de estudo. Dar-lhes a
oportunidade de estudar e a esperança num futuro melhor. Procurar que valorizem a educação. Ajudar as famílias e as comunidades. Formá-los para que sejam
cidadãos úteis à sociedade.

BOLSAS DE ESTUDO E APOIO ALIMENTAR
Entidade solicitante:
Contacto:

Escravas do Sagrado Coração de Jesus (Daraga)
Ir. Amelita A. Aguilar

Verba:

5.000,00 €

$ 5.500,00

Projeto 33/2021
DESCRIÇÃO

A cidade de Daraga fica situada na região de Bicol, devastada por um tufão em
dezembro de 2019 e duramente atingida pela pandemia que começou em março de 2020. Muitas famílias pobres perderam as casas e o trabalho. O Governou
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confinou a região, sendo os mais pobres, os mais afetados. Sofreram escassez de
alimentos, problemas de saúde, perda do salário diário e suspensão das aulas.
Os jovens que solicitam estas bolsas acabam de viver esta situação tão difícil e
sonham conseguir um futuro melhor e mais estável. Com estas bolsas pretendese acompanhar o seu percurso, formá-los para a liderança e para o trabalho em
equipa. Levá-los a criar uma consciência social e a defender o ambiente, para que
venham a ser agentes de mudança. Serão regularmente visitados e acompanhados, eles e as suas famílias, criando-se estreitos laços de cooperação.
Número de beneficiários: 9
RESULTADOS ESPERADOS

Conseguir ajuda económica para as matrículas, transporte, projetos, materiais
escolares, etc. Apoiá-los a continuar e terminar os estudos, estando assim preparados para um trabalho profissional. Ajudá-los a aumentar a capacidade de
liderança, para que se convertam em agentes de mudança na sociedade em que
vivem. Lutar contra a pobreza, apoiando a educação.

BOLSAS DE ESTUDO PARA UNIVERSITÁRIOS
Entidade solicitante:
Contacto:

Escravas do Sagrado Coração de Jesus (Naga)
Ir. Maria Dolores P. Tan

Verba:

5.000,00 €

$ 5.500,00

Projeto 34/2021
DESCRIÇÃO

Os nove estudantes selecionados para estas bolsas pertencem a famílias com escassos recursos, que não têm capacidade económica para mandar os filhos para a
universidade. A maior parte dos pais são condutores de táxi, de triciclo ou trabalhadores da construção civil, ganhando 6 ou 7 dólares diários. Um deles pertence
a uma comunidade autóctone. Oito, já obtiveram bolsa no ano passado e solicitam a sua renovação, para terminar os estudos e realizar o sonho de poder ajudar
a família. Realizar-se-ão sessões de orientação para pais e professores. Com as
bolsas poderão pagar as matrículas, o transporte e materiais escolares. Procurase, também, dar-lhes uma boa formação.
Número de beneficiários: 9
RESULTADOS ESPERADOS

Demonstrar aos estudantes que são capazes de fazer um curso universitário e
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ajudar as famílias. Continuar o apoio dado no Colégio. Fazê-los compreender que
o facto de serem pobres, não impede a realização de sonhos. Procurar que se
superem e sejam exemplo para os outros jovens.

BOLSAS DE ESTUDO E APOIO ALIMENTAR
Entidade solicitante:
Contacto:

Escravas do Sagrado Coração de Jesus (Naga)
Ir. Aline P. Barde

Verba:

27.955,00 €

$ 30.750,00

Projeto 35/2021
DESCRIÇÃO

A maior parte dos alunos do Colégio procede de famílias muito necessitadas, mas
têm grande interesse pelo estudo. Muitos vêm para a escola sem ter tomado o
pequeno-almoço, sendo necessário dar-lhes uma refeição que lhes dê energia
e força para estudar bem. Os livros de estudo são importantes para a aprendizagem e meios para uma boa educação. Devido à pandemia, são necessários livros adaptados ao ensino à distância, uma vez que as aulas presenciais ainda não
foram autorizadas pelo governo. Far-se-á o acompanhamento do seu percurso
académico e desenvolvimento físico, com o apoio dos pais, até que possam voltar
ao Colégio.
Número de beneficiários: 250
RESULTADOS ESPERADOS

Acompanhar o crescimento saudável dos alunos. Ajudá-los no estudo através de
bons livros e conseguir que aproveitem bem essa aprendizagem. Ensiná-los a ser
responsáveis pelos talentos que receberam e a ser generosos com os outros. Mostrar-lhes a importância de serem agradecidos por ser amados por Deus, apesar
das dificuldades que vivem.

BOLSAS DE ESTUDO PARA CRIANÇAS E JOVENS
Entidade solicitante:
Contacto:

Escravas do Sagrado Coração de Jesus (Tandang Sora)
Ir. Angeles Martin

Verba:

14.587,00 €

$ 16.045,00

Projeto 36/2021
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DESCRIÇÃO

Próximo da nossa Casa de Retiro e Noviciado há quatro pequenos terrenos, com
casas muito precárias, onde vivem crianças abaixo do limiar de pobreza. Os pais
não ganham o suficiente nem para alimentar a família. A sua maior esperança é
terem acesso a uma boa educação e conseguirem um futuro melhor. Os nossos
estudantes sonham terminar os estudos e poder ajudar a família, para que tenham uma vida mais digna. Com este projeto, pretende-se ajudar o pagamento
das matrículas e dos materiais escolares, fazer apoio semanal, tutoria e atividades
comunitárias. As visitas às famílias ajudarão a manter um diálogo aberto com os
pais, conseguindo efetiva colaboração na sua educação.
Número de beneficiários: 22
RESULTADOS ESPERADOS

Fomentar o sentido de responsabilidade dos pais, para que deem prioridade ao
bem-estar dos seus filhos. Proporcionar aos alunos um bom ambiente, que os
ajude a estudar. Custear as necessidades básicas e escolares das crianças e dos
jovens que estão a ser apoiados. Formar para os valores.

PROGRAMA ALIMENTAR COVID 19
Entidade solicitante:
Contacto:

Escravas do Sagrado Coração de Jesus (Tandang Sora)
Ir. Iluminada A. Calulot

Verba:

15.709,00 €

$ 17.280,00

Projeto 37/2021
DESCRIÇÃO
Na área onde se desenvolve o projeto vivem 170 famílias muito pobres, em casas muito degradadas. A crise provocada pela pandemia (Covid 19) fez com que
alguns ficassem desempregados, principalmente os que trabalham sem contrato
como operários da construção, condutores de jeeps e de triciclos. Com tão poucos
rendimentos, não conseguem proporcionar aos filhos a alimentação e o leite de
que necessitam pelo menos três vezes por dia. A crise torna a sua situação ainda
mais difícil, já que é um grande desafio conseguir satisfazer necessidades básicas
diárias, como é o caso da alimentação. A maior parte só tem acesso a duas refeições por dia. Pretende-se proporcionar, a crianças e a idosos, leite e suplementos alimentares uma vez por mês. Vai ser possível fornecer um bom almoço de
segunda a sexta-feira, vigiar a nutrição e dar-lhes formação integral.
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Número de beneficiários: 30
RESULTADOS ESPERADOS

Diminuir os casos de desnutrição nesta zona e melhorar o estado de saúde das
crianças. Apoiar as famílias nesta situação de pandemia, manter satisfeitas as necessidades básicas de crianças e idosos. Contribuir para o seu crescimento físico
e espiritual.

GUINÉ EQUATORIAL
Ano dA fundAção:

2015

nº ComunidAdes

1

nº irmãs:

4

Campos de ação prioritária: Centro de Educação Infantil e Básica. Pastoral Paroquial. Acompanhamento de jovens.

BOLSAS DE ESTUDO
Entidade solicitante:
Contacto:

Colégio “San Francisco Javier” (Nkue-Guiné Equatorial)
Ir. Julienne Buengo

Verba:

2.303,00 €

$ 2.533,00

Projeto: 38/2021
DESCRIÇÃO

O Colégio “San Francisco Javier” é frequentado por 350 alunos, do pré-escolar ao
secundário. Muitas das famílias dos alunos não podem pagar a matrícula e necessitam ajuda económica para ter acesso ao ensino.
Número de beneficiários: 89
RESULTADOS ESPERADOS

Tornar possível que todos os alunos tenham acesso à educação, independentemente da sua situação económica.

RECUPERAÇÃO DAS CASAS DE BANHO DO PRÉ-ESCOLAR
Entidade solicitante:
Contacto:

Colégio “San Francisco Javier” (Nkue-Guiné Equatorial)
Ir. Julienne Buengo
- 30 -

Fundação PROACIS

Verba:

5.270,00 €

$ 5.797,00

Projeto 39/2021
DESCRIÇÃO

As casas de banho dos alunos do pré-escolar do Colégio São Francisco Xavier estão muito deterioradas. São apenas latrinas com fossas sépticas, em muito mau
estado. É também necessário tornar independentes as casas de banho dos professores. Foi feito um projeto para a renovação das casas banho, com a substituição da canalização e sanitários, esvaziamento das fossas sépticas e separação
dos espaços dos professores e dos alunos.
Número de beneficiários: 47
RESULTADOS ESPERADOS

Melhorar as condições sanitárias do centro para prevenir doenças infeciosas, evitar os maus cheiros e proporcionar hábitos de higiene aos mais pequenos.

MOBILIÁRIO PARA AS SALAS DE AULA DA PRIMÁRIA
Entidade solicitante:
Contacto:

Colégio “San Francisco Javier” (Nkue-Guiné Equatorial)
Ir. Julienne Buengo

Verba:

7.083,00 €

$ 7.791,00

Projeto 40/2021
DESCRIÇÃO

Pretende-se continuar a reforma que a PROACIS tinha iniciado no ano passado,
dotando as salas de aula do 4º, 5º e 6º anos de mobiliário novo, adequado à tarefa
educativa. Serão adquiridas mesas e cadeiras para os professores e alunos destes
anos.
Número de beneficiários: 104
RESULTADOS ESPERADOS

Melhorar o processo de ensino-aprendizagem proporcionando aos alunos espaços individuais de trabalho.
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ÍNDIA
Ano dA fundAção:

1968

nº ComunidAdes

6

nº irmãs:

33

Campos de ação prioritária: Escolas e oficinas de Formação Profissional para crianças e jovens
portadores de deficiência. Centro de formação de professores de Educação Especial. Creche.
Residência para meninas e jovens autóctones. Promoção da mulher.

EDUCAÇÃO DE ESTUDANTES AUTÓCTONES
Entidade solicitante:
Contacto:

Escravas do Sagrado Coração de Jesus
(Snehavardhini-Roha)).
Ir. Brigit Viji ACI

Verba:

9.978,00 €

$ 10.976,00

Projeto 41/2021
DESCRIÇÃO

Este projeto desenvolve-se em Roha, Maharashtra. A população autóctone representa 12% do total. Ao longo dos tempos foram explorados, pelo que sentem
desconfiança e medo do futuro. Nos últimos 30 anos tem-se procurado combater
a pobreza, a desnutrição, as mortes prematuras, a exploração e os casamentos infantis, o analfabetismo e as drogas. Pretende-se que através da educação, possam
desenvolver todas as suas capacidades e alcançar a posição que lhes corresponde na sociedade, sendo catalisadores numa nova sociedade mais justa. Devido à
pandemia, as comunidades autóctones perderam o trabalho. Para além disso, o
ciclone Nisarga arrasou as suas casas. 80% da população tem que recomeçar as
suas vidas a partir do zero. A nossa ajuda é mais necessária do que nunca, para
evira o abandono escolar e os casamentos infantis, que se realizam para reduzir
a carga das famílias. O projeto tem como objetivo apoiar toda a população autóctone, acompanhando e formando as crianças, os adolescentes e os pais. Utilizam-se vários programas de formação e ateliês, a partir sempre da “Pedagogia
do Coração”.
Número de beneficiários: 1.400
RESULTADOS ESPERADOS

Proporcionar a crianças e adolescentes de 22 aldeias o acesso à escolaridade.
Acabar com o casamento precoce e a exploração infantil. Dar formação integral
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a crianças, adolescentes, pais e educadores. Formar líderes para uma sociedade
mais justa.

PROMOÇÃO DE MULHERES AUTÓCTONES
Entidade solicitante:
Contacto:

Escravas do Sagrado Coração de Jesus
(Snehavardhini-Roha)).
Ir. Brigit Viji ACI

Verba:

9.601,00 €

$ 10.561,00

Projeto 42/2021
DESCRIÇÃO

Este projeto desenvolve-se em Roha, Maharashtra. A população autóctone representa 12% do total. Muitos ficaram sem emprego e sem casa devido à pandemia
e ao tufão Nisarga, pelo que a sua situação é extremamente difícil. A pobreza e a
subnutrição atingiram as aldeias e as pessoas procuram desesperadamente solução para alimentar as famílias. As grávidas, os recém- nascidos, as crianças e os
idosos encontram-se numa situação de perigo e é urgente dar-lhes alimentação
e medicamentos. Este projeto vai trabalhar em 32 aldeias, em colaboração com
várias organizações comunitárias, procurando restabelecer as necessidades básicas de saúde e habitação. Pretende-se ainda acompanhar estas comunidades,
para serem mais autossuficientes. Serão apoiadas em diferentes áreas: problemas
pessoais, trabalho, educação, papel da mulher na sociedade, saúde, autogestão,
comité de desenvolvimento da aldeia, ambiente e juventude.
Número de beneficiários: 5.000
RESULTADOS ESPERADOS

Fortalecer a autoestima, aumentando a capacidade para tomar decisões. Melhorar o nível educativo. Reforçar o poder das mulheres. Melhorar a aplicação dos
projetos governamentais relativos às comunidades autóctones. Promover a proteção ambiental.

MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA PARA RAPARIGAS AUTÓCTONES
Entidade solicitante:
Contacto:

Snehavardhini Hostel (Roha)
Ir. Monti Rodrigues

Verba:

9.595,00 €

$ 10.555,00
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Projeto 43/2021
DESCRIÇÃO

A Residência situa-se em Varse, distrito de Raigad. 11,5% da população é autóctone. Foi criada em 1998 com o objetivo de erradicar o casamento infantil e melhorar a educação das raparigas. Trabalhamos em 33 aldeias e procuramos promover o desenvolvimento das pessoas mais pobres, exploradas, marginalizadas na
educação e na sociedade. Carecem das necessidades básicas: educação primária,
cuidados de saúde, água potável, habitação e alimentação adequada. O objetivo
do Projeto é ajudá-los a fazer render as suas capacidades, concretamente no que
se refere às raparigas, que frequentemente não têm acesso à educação por causa
da prática do matrimónio infantil e da marginalidade. Graças ao nosso trabalho,
conseguiu-se atrasar a idade dos casamentos e algumas das residentes são enfermeiras ou estudam na Universidade. Deseja-se continuar este trabalho, proporcionando instalações adequadas, para terem formação integral e sustentada.
Número de beneficiários: 40
RESULTADOS ESPERADOS

Criar condições adequadas a uma boa educação. Evitar a exploração e o casamento precoce. Proporcionar boa alimentação, cuidados médicos e aquisição de
hábitos de limpeza. Aproveitar as capacidades de cada uma através de vários programas. Educá-las para os valores e dar-lhes formação integral. Consciencializálas dos seus direitos. Ajudá-las a conseguir trabalho que permita a sua independência.

PROJETO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA EM MULAVUKAD
Entidade solicitante:
Contacto:

Escravas do Sagrado Coração de Jesus (Vypin Kochi)
Ir. Marina Kannikal

Verba:

3.836,00 €

$ 4.220,00

Projeto 44/2021
DESCRIÇÃO

Mulavukad é uma ilha no distrito de Ernakulam, Kerala A maior parte dos habitantes vive da pesca ou da agricultura. As mulheres trabalham na cidade como
empregadas domésticas. Dispomos de uma área de cultivo com uma pequena
casa. Nos últimos anos, começou-se a cultivar aqui o arroz, verduras, bananas,
proporcionando emprego a muitas pessoas desta zona. É uma terra fértil e con- 34 -
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seguiu-se uma boa colheita. O terreno foi preparado para a plantação de algumas
árvores. Com este projeto, pretende-se dar continuidade e incentivar o trabalho
começado.
Número de beneficiários: 31
RESULTADOS ESPERADOS

Dar às mulheres a oportunidade de trabalhar a terra. Fomentar a agricultura biológica. Incentivar a proteção do ambiente e da natureza.

EDUCAÇÃO ESPECIAL: MATERIAL PARA O TRABALHO AGRÍCOLA
Entidade solicitante:
Contacto:

Escravas do Sagrado Coração de Jesus (Kochi)
Ir. Mary Mullor

Verba:

6.965,00 €

$ 7.662,00

Projeto 45/2021
DESCRIÇÃO

O Centro de Educação Especial de Snehanilayam está situado no distrito de Ernakulam, Kerala. A sua finalidade é educar e formar crianças e adultos, com problemas cognitivos, para que desenvolvam as suas capacidades espirituais, afetivas, intelectuais e físicas. Com oficinas de carpintaria, jardinagem e agricultura,
pretende-se ajudá-los a adquirir uma qualificação que lhes permita obter um
emprego. Nestas oficinas, podem fabricar produtos para venda, recebendo assim
algum dinheiro, que lhes permite ter uma vida mais autónoma e digna. A realização destes trabalhos fá-los sentir orgulho de ser cidadãos úteis e ser reconhecidos pela sociedade. É um motivo de alívio para os pais preocupados com o seu
futuro.
Número de beneficiários: 35
RESULTADOS ESPERADOS

Dar a adultos diminuídos mentais a oportunidade de trabalhar, gerar lucros e
ser mais autossuficientes. Fomentar a agricultura biológica. Consciencializar a importância da proteção da natureza.
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INSTALAÇÃO DE PAINEIS SOLARES
Entidade solicitante:
Contacto:

Centro de Educação Especial
H. Sheeba Antony

Verba:

9.329,00 €

(Mumbai)

$ 10.262,00

Projeto 46/2021
DESCRIÇÃO

Dilkhush foi fundado em 1971 e acolhe atualmente 100 estudantes diminuídos
mentais. Os alunos são formados por educadores especializados, procurando-se
fomentar na comunidade a consciência de que é necessário aceitar estas pessoas.
Os alunos não são formados apenas na área académica, mas também no cuidado
individual, na comunicação, nas funções motoras e nas aptidões sociais e profissionais para serem membros produtivos da sociedade. O Centro está localizado
numa zona com muito sol e é possível utilizar energia renovável. Pretende-se instalar um painel solar no edifício para aproveitar os recursos naturais, reduzir as
emissões de carbono e a fatura da eletricidade.
Número de beneficiários: 150
RESULTADOS ESPERADOS

Utilizar energia renovável. Ter casas de banho melhores para as crianças com deficiência. Utilizar energia mais económica e limpa. Combater as alterações climáticas e reduzir as emissões de carbono. Preservar o ambiente.

APOIO ALIMENTAR E MATERIAIS PARA A CRECHE
Entidade solicitante:
Contacto:

Escravas do Sagrado Coração de Jesus (Mumbai)
Ir. Kochuthressia Konath

Verba:

4.330,00 €

$ 4.763,00

Projeto 47/2021
DESCRIÇÃO

Nesta creche estão os filhos dos trabalhadores que vivem nos bairros pobres
próximos. Graças a esta ajuda, podem sair para trabalhar e ganhar o sustento
diário, sabendo que os filhos estão num lugar seguro. Aqui, as crianças podem
ter uma infância feliz e saudável e desenvolver as capacidades necessárias para,
mais tarde, ir para a escola primária. Com o trabalho na creche, promove-se o for- 36 -
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talecimento do poder das mulheres e as famílias são apoiadas nas áreas da saúde,
higiene, nutrição e criação dos filhos. Dá-se também apoio ao pessoal que aqui
trabalha, que é proveniente de um meio muito pobre. As crianças necessitam de
alimentação adequada para um bom desenvolvimento, pelo que recebem todos
os dias almoço e leite. Procura-se, ainda, conservar o bom estado das instalações,
para continuar a proporcionar um desenvolvimento saudável às crianças.
Número de beneficiários: 50
RESULTADOS ESPERADOS

Fornecer alimentação adequada às crianças para continuarem saudáveis. Apoiar
as famílias através de palestras e de seminários. Proporcionar aos pais um lugar
seguro para os filhos, enquanto trabalham. Preparar as crianças para serem admitidas escola primária. Dar-lhes uma infância feliz.

PERU
Ano dA fundAção:

1922

nº ComunidAdes

7

nº irmãs:

51

Campos de ação prioritária: Instituto Superior de Pedagogia. Centro de Ensino Técnico. Instituto
Superior Tecnológico (para autóctones). Educação formal e não formal. Casa de Espiritualidade.
Trabalho pastoral e paroquial.

APOIO A RAPARIGAS ESTUDANTES DE ZONAS RURAIS
Entidade solicitante:
Contacto:

Escravas do Sagrado Coração de Jesus (Chota)
Ir. Doris Cerdeña

Verba:

7.658,00 €

$ 8.424,00

Projeto 48/2021
DESCRIÇÃO

A maior parte dos estudantes do IESP “Nuestra Señora de Chota” vive em casas
alugadas, trabalhando para subsistir e poder estudar. Com a crise provocada pelo
COVID 19, tanto eles como os pais têm dificuldade em arranjar trabalho, e eram
os pais quem os ajudava a pagar os estudos. Assim, não lhes é possível custear a
alimentação e as despesas escolares. Com este projeto pretende-se fornecer um
almoço nutritivo, materiais escolares e acompanhar individualmente cada estu- 37 -
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dante, para os ajudar a ultrapassar as dificuldades que enfrentam e continuar a
estudar.
Número de beneficiários: 20
RESULTADOS ESPERADOS

Dar apoio alimentar e material escolar aos estudantes, migrantes rurais, para que
possam concluir os estudos e obter trabalho, conseguindo assim uma vida mais
digna.

APOIO AO ENSINO À DISTÂNCIA
Entidade solicitante:
Contacto:

Escuela de Educación Superior Pedagógica
“Nuestra Señora de Chota”
Ir. Anabel Victoria

Verba:

5.000,00 €

$ 5.500,00

Projeto 49/2021
DESCRIÇÃO

Muitos estudantes do IESP “Nuestra Señora de Chota” vêm de zonas rurais e têm
que procurar trabalho para pagar os estudos. Necessitam de material informático, imprescindível para acompanhar as aulas à distância, devido ao COVID 19.
Com este projeto, pretende-se dar-lhes a possibilidade de usar meios informáticos para continuar os seus estudos.
Número de beneficiários: 19
RESULTADOS ESPERADOS

Contribuir para que estes jovens, com dificuldades económicas, possam usar
meios informáticos e continuar os seus estudos.

APOIO AO PAGAMENTO DA MATRÍCULA E AO
TRABALHO DE FIM DE CURSO
Entidade solicitante:
Contacto:

Escuela de Educación Superior Pedagógica
“Nuestra Señora de Chota”
Ir. Anabel Victoria

Verba:

2.364,00 €

$ 2.600,00
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Projeto 50/2021
DESCRIÇÃO

Os estudantes da Escuela de Educación Superior Pedagógica “Nuestra Señora de
Chota” procedem de famílias numerosas, com grandes dificuldades para poder
ajudar economicamente os filhos. Muitos têm que procurar trabalho. Os que estão no último ano do curso, para além das despesas com os estudos, têm as aulas
práticas e a elaboração da tese. Solicitamos, por isso, apoio económico para que
possam continuar os estudos e terminar o curso profissional.
Número de beneficiários: 42
RESULTADOS ESPERADOS

Que a escassez de recursos não seja obstáculo para a continuação dos estudos.
Que os estudantes do último ano possam terminar o curso com êxito.

ATELIÊS PARA MULHERES
Entidade solicitante:
Contacto:

Escravas do Sagrado Coração de Jesus (Lima)
Ir. Pompeya Portal

Verba:

4.682,00 €

$ 5.150,00

Projeto 52/2021
DESCRIÇÃO

No Cercado de Lima há um grupo de mulheres desempregadas, expostas a riscos
e a problemas de carácter social. Com este projeto será possível organizar ateliês,
onde podem aprender uma atividade que sirva para aumentar os seus rendimentos e sustentar as famílias. Proporcionam-se também ações de formação sobre
desenvolvimento pessoal e um lugar onde podem descansar.
Número de beneficiários: 70
RESULTADOS ESPERADOS

Contribuir para que as mulheres com problemas de caráter social e económico
possam empreender atividades produtivas para o seu sustento. Fomentar relações construtivas e reconfortantes.
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AGLOMERADO “EL ÍNDIO”. CANTINA PARA ESTUDANTES
Entidade solicitante:
Contacto:

Escravas do Sagrado Coração de Jesus (El Indio-Piura)
Ir. Delicia Silva

Verba:

8.182,00 €

$ 9.000,00

Projeto 53/2021
DESCRIÇÃO

A Instituição Educativa “Fe y Alegría nº15” situa-se no Aglomerado Humano “El Índio” (Castilla-Piura). A população escolar procede de famílias que, na sua maioria,
se encontram numa situação de extrema pobreza e têm alimentação deficiente.
Com este projeto, pretende-se fornecer um complemento alimentar, assegurar
o transporte dos mantimentos e repartir os alimentos, em coordenação com o
pessoal do colégio.
Número de beneficiários: 400
RESULTADOS ESPERADOS

Contribuir para o desenvolvimento integral dos estudantes, fornecendo alimentação saudável e promovendo hábitos alimentares que ajudem a melhorar o rendimento escolar.

FORMAÇÃO INTEGRAL DE CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS
Entidade solicitante:
Contacto:

Escravas do Sagrado Coração de Jesus (El Indio-Piura)
Ir. Carmen Martínez

Verba:

4.091,00 €

$ 4.500,00

Projeto 54/2021
DESCRIÇÃO

A atual situação do Aglomerado Humano “El Índio” (Castilla-Piura) exige novo tipo
de aprendizagens. É necessário ensinar a educar as emoções para que crianças,
jovens e adultos sintam confiança e segurança. Pretende-se organizar ateliês sobre comunicação assertiva, formação de líderes de grupos e competências socioemocionais e fazer acampamentos para crianças e adolescentes.
Número de beneficiários: 1.111
RESULTADOS ESPERADOS
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Formar líderes em competências socioemocionais, de modo a desenvolver os
seus talentos numa nova realidade. Aprender a praticar a tolerância e o controlo
de emoções negativas.

APOIO AO REFEITÓRIO “SAGRADO CORAZÓN”
Entidade solicitante:
Contacto:

Escravas do Sagrado Coração de Jesus (El Indio-Piura)
Ir. Margarita Escudero

Verba:

16.364,00 €

$ 18.000,00

Projeto 55/2021
DESCRIÇÃO

O Aglomerado Humano “El Indio” (Castilla-Piura) está numa situação de pobreza
extrema, agudizada por estes meses de pandemia. Vive-se num estado de depressão preocupante. Com este projeto, pretende-se realizar um registo de associados e de beneficiários, em especial dos portadores de deficiência e das famílias
vulneráveis e formar uma equipa diretiva do refeitório e da cozinha.
Número de beneficiários: 150
RESULTADOS ESPERADOS

Conseguir melhorar a alimentação das pessoas mais necessitadas, abandonadas
e desnutridas. Proporcionar-lhes uma vida mais digna.

APOIO ALIMENTAR PARA ESTUDANTES AUTÓCTONES
Entidade solicitante:
Contacto:

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público
“S. M. de Nieva” “Fe y Alegría” 74 (Dpto. de Amazonas)
Ir. Vilma Zárate

Verba:

27.727,00 €

$ 30.500,00

Projeto 56/2021
DESCRIÇÃO

O IESTP ”Santa María de Nieva - Fe y Alegría 74” é o único centro de formação de
nível superior em Condorcanqui – Amazonas. Acolhe jovens procedentes das comunidades autóctones Awajún e Wampis, sem recursos para pagar as despesas
de estudos e de alimentação. A situação criada pela pandemia COVID-19 agudi- 41 -
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zou o problema.
Com este projeto, pretende-se evitar situações de desnutrição e assegurando
uma boa alimentação diária.
Número de beneficiários: 145
RESULTADOS ESPERADOS

Oferecer apoio e alimentação saudável aos estudantes. Assegurar a sua permanência no Instituto.

BOLSAS DE ESTUDO
Entidade solicitante:
Contacto:

CETPRO “Fe y Alegría 61 - Sta. Rafaela María”
(Villa El Salvador-Lima)
Ir. Carla María Pérez

Verba:

1.818,00 €

$ 2.000,00

Projeto 57/2021
DESCRIÇÃO

“Fe y Alegría 61-Santa Rafaela María” situa-se no distrito de Villa del Salvador e
a população vive em condições muito difíceis, agravada pela pandemia. A maior
parte dos alunos pertence a famílias desestruturadas e muitos deles abandonam
ou não têm acesso aos estudos, por falta de recursos. Este projeto prevê conseguir meia bolsa para os estudantes mais necessitados.
Número de beneficiários: 50
RESULTADOS ESPERADOS

Contribuir para que os alunos com mais dificuldades económicas e com problemas de caráter social possam continuar os estudos. Fomentar o empreendedorismo e facilitar a obtenção de trabalho.

OFICINAS DE FORMAÇÃO PARA JOVENS COM
NECESSIDADES EDUCATIVAS
Entidade solicitante:
Contacto:

CETPRO “Fe y Alegría 61 - Sta. Rafaela María”
(Villa El Salvador-Lima)
Ir. Carla María Pérez
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Verba:

3.864,00 €

$ 4.250,00

Projeto 58/2021
DESCRIÇÃO

“Fe y Alegría 61-Santa Rafaela María” situa-se no distrito de Villa del Salvador,
cuja população apresenta um alto índice de vulnerabilidade, devido a problemas
de caráter social (drogas, banditismo, feminicídio, etc.) Muitos jovens abandonam
os estudos ou não os iniciam por falta de recursos. Com este projeto, poder-se-ia
ajudar 20 estudantes com necessidades educativas especiais (NEE), capacitandoos nas áreas da pintura decorativa, bijuteria e adornos diversos.
Número de beneficiários: 20
RESULTADOS ESPERADOS

Facilitar a integração social dos estudantes com NEE, fortalecer a sua autonomia
e criatividade, criando condições para conseguirem um trabalho.

FORMAÇÃO DE ESTUDANTES
Entidade solicitante:
Contacto:

CETPRO “Fe y Alegría 61 - Santa Rafaela María”
(Villa El Salvador)
Ir. Carla María Pérez

Verba:

1.091,00 €

$ 1.200,00

Projeto 59/2021
DESCRIÇÃO

“Fe y Alegría 61-Santa Rafaela María” situa-se no distrito de Villa del Salvador. A
maior parte dos estudantes procede de zonas rurais cuja população apresenta
um alto índice de vulnerabilidade, devido a graves problemas de carácter social
que se viram agravados pela pandemia. Com este projeto, pretende-se formar
estudantes em oficinas de Gestão e de Empreendedorismo, fazendo um acompanhamento individual.
Número de beneficiários: 300
RESULTADOS ESPERADOS

Desenvolver estratégias para que os estudantes possam adquirir competências
sociais, enfrentar situações difíceis e assumir tomadas de decisões necessárias ao
bem-estar pessoal, familiar e social.
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES E DE ESTUDANTES
Entidade solicitante:
Contacto:

CETPRO “Fe y Alegría 61 - Santa Rafaela María”
(Villa El Salvador)
Ir. Carla María Pérez

Verba:

1.091,00 €

$ 1.200,00

Projeto 60/2021
DESCRIÇÃO

“Fe y Alegría 61-Santa Rafaela María” situa-se no distrito de Villa del Salvador,
cuja população apresenta um alto índice de vulnerabilidade, vivendo em condições muito difíceis. Muitas pessoas foram afetadas pela pandemia. Com este
projeto, pretende-se formar professores, dando-lhes ferramentas que ajudem os
alunos a reforçar a autoestima e a desenvolver competências sociais, para enfrentar situações problemáticas.
Número de beneficiários: 300
RESULTADOS ESPERADOS

Formar professores em metodologias que ajudem os alunos. Fomentar o desenvolvimento pessoal dos estudantes para poderem adquirir competências sociais.

PORTUGAL
Ano dA fundAção:

1935

nº ComunidAdes

4

nº irmãs:

22

Campos de ação prioritária: Centro de Educação não formal para prevenir o insucesso e o abandono escolar. Centro local de apoio à integração do imigrante. Centro de Educação formal. Casa
de Espiritualidade. Pastoral juvenil.

CENTRO DE PREVENÇÃO DO ABANDONO ESCOLAR
Entidade solicitante:
Contacto:

Fundação Santa Rafaela María
(Fonte da Prata – Alhos Vedros)
Ir. Mª José Gonçalves

Verba:

5.000,00 €

$ 5.500,00
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Projeto 61/2021
DESCRIPCIÓN

O Bairro Quinta da Fonte da Prata tem cerca de 5.000 habitantes, na sua maioria africanos, que vivem numa situação precária. Observa-se, recentemente, um
aumento de condutas problemáticas, resultado do consumo de drogas. A “Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em situação de perigo” regista 106 processos na zona de intervenção. O Projeto TASSE trabalha na área da educação
não formal, conjugando atividades promotoras do sucesso escolar, desenvolvimento de competências familiares, formação integral das crianças e dos jovens e
desenvolvimento pessoal e social. A pandemia COVID 19 não impediu que estas
atividades continuassem de forma presencial, ou online, embora com algumas
dificuldades.
Número de beneficiários: 180
RESULTADOS ESPERADOS

Promover competências que levem ao sucesso escolar de crianças e jovens com
idades entre os 6 e os 18 anos. Formar jovens maiores de 14 anos, através de atividades de entreajuda e tutorias. Com a colaboração das famílias, formar com vista
ao desenvolvimento integral do ser humano.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO
Ano dA fundAção:

1989

nº ComunidAdes

1

nº irmãs:

12

Campos de ação prioritária: Centro de Educação formal e não formal. Oficina de formação e
promoção da mulher e de jovens. Pastoral paroquial. Acompanhamento de jovens

BOLSAS PARA ALUNOS DO 1º CICLO
Entidade solicitante:
Contacto:

Escola Primária “Santa Rafaela María”
(Mpumbu-Kinshasa)
Ir. Ana Gutiérrez

Verba:

7.273,00 €

$ 8.000 ,00

Projeto 62/2021
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DESCRIÇÃO

A escola “Santa Rafaela María” está situada em Mpumbu, um bairro periférico da
cidade de Kinshasa. É frequentada por rapazes e raparigas com idades entre os 6
e os 13 anos. A situação económica das famílias destas crianças é extremamente
precária. As bolsas solicitadas têm como objetivo assegurar a sua escolarização,
fornecendo alimentação e material didático, bem como outras despesas que possam surgir.
Número de beneficiários: 335
RESULTADOS ESPERADOS

Contribuir para o desenvolvimento integral e escolarização dos alunos mais pobres. Formar o pessoal, para que possam colaborar de um modo positivo na ação
educativa.

BOLSAS DE ESTUDO PARA OS ALUNOS DA INFANTIL
Entidade solicitante:
Contacto:

Escola infantil “Santa Rafaela María”
(Mpumbu-Kinshasa)
Ir. Ana Gutiérrez

Verba:

4.545,00 €

$ 5.000,00

Projeto 63/2021
DESCRIÇÃO

A escola “Santa Rafaela María” está situada em Mpumbu, um bairro periférico da
cidade de Kinshasa. É frequentada por crianças com idades entre os 3 e os 5 anos.
A situação económica das famílias destas crianças é extremamente precária. As
bolsas solicitadas têm como objetivo corrigir o grande desequilíbrio alimentar e
contribuir para a formação integral dos alunos.
Número de beneficiários: 165
RESULTADOS ESPERADOS

Assegurar o pequeno-almoço diário dos alunos e adquirir o material didático necessário. Formar as professoras.
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APOIO PARA O ORFANATO DE KIMBONDO
Entidade solicitante:
Contacto:

Centro Social “Sta. Rafaela María” (Mpumbu-Kinshasa)
Ir. Ana Gutiérrez

Verba:

1.818,00 €

$ 2.000,00

Projeto 64/2021
DESCRIÇÃO

No orfanato de Kimbondo vivem mais de 815 e crianças e jovens. Nos fins-desemana e nos acampamentos de verão há a colaboração de jovens universitários da Família ACI. Ajudam nas atividades de ocupação de tempos livres, jogos
e danças, dando apoio ao desenvolvimento afetivo as crianças. Solicita-se ajuda
para o transporte e materiais necessários para este trabalho, dado que o orfanato
está afastado da cidade.
Número de beneficiários: 800
RESULTADOS ESPERADOS

Pretende-se apoiar o desenvolvimento afetivo das crianças, e acompanhá-las nas
atividades de tempos livres e acampamentos.

TIMOR LESTE
Ano dA fundAção:

2003

nº ComunidAdes

2

nº irmãs:

13

Campos de ação prioritária: Educação formal e não formal. Alfabetização. Trabalho para a defesa dos direitos humanos, a reconciliação e ajuda humanitária. Acompanhamento de jovens.

LANCHE PARA AS CRIANÇAS DO JARDIM DE INFÂNCIA
Entidad solicitante:
Contacto:

Escravas do Sagrado Coração de Jesus
(Bazartete y Fahilebo)
Ir. Carlota Morais

Verba:

6.627,00 €

$ 7.400,00

Projeto 65/2021
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DESCRIÇÃO

Em Timor Leste, cerca de 40% das crianças tem peso e estatura abaixo da média para a idade. Para combater esta situação, pretende-se dar diariamente às
crianças dos dois Jardins de Infância (Bazartete e Fahilbo) uma alimentação rica e
equilibrada, ensinar-lhes hábitos de higiene e cuidados de saúde. Com este projeto, será possível dar uma refeição aos alunos que vêm para a escola sem ter
comido.
Número de beneficiários: 123
RESULTADOS ESPERADOS

Melhorar a nutrição das crianças que frequentam os dois Jardins de Infância. Recuperar a saúde dos alunos. Melhorar a qualidade da alimentação dos alunos e as
famílias. Dar formação aos pais nas áreas da saúde, higiene e nutrição infantil.

RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA
Entidade solicitante:
Contacto:

Escola Primária (Bazartete)
Ir. Carlota Morais

Verba:

8.324,00 €

$ 9.156,00

Projeto 66/2021
DESCRIÇÃO

O pavimento do segundo edifício da escola encontra-se muito degradado pela
passagem do tempo e pelas condições atmosférica adversas. Esta situação prejudica a saúde e a higiene das crianças. Com este projeto pretende-se reparar o
pavimento e colocar ladrilhos em 3 salas de aula, na sala de apoio e na sala de
materiais.
Número de beneficiários: 188
RESULTADOS ESPERADOS

Reparar o pavimento das salas de aula do segundo edifício da escola. Melhorar
as condições de higiene e de salubridade dos alunos e do pessoal não docente.
Ensinar aos alunos noções de limpeza, beleza e cuidado com os espaços públicos.
Criar um ambiente que conduza à autoestima e ao orgulho dos alunos e do pessoal não docente.
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APOIO ALIMENTAR PARA AS CRIANÇAS DA ESCOLA
Entidade solicitante:
Contacto:

Escola Primária (Bazartete)
Ir. Carlota Morais

Verba:

4.995,00 €

$ 5.494,00

Projeto 67/2021
DESCRIÇÃO

Muitos dos alunos que frequentam a escola não têm suficiente comida em casa,
manifestando sinais de desnutrição, o que prejudica a saúde e a concentração.
Com este projeto, pretende-se dar o almoço diário aos alunos da escola, a fim de
colmatar as consequências da falta de uma boa alimentação em casa.
Número de beneficiários: 188
RESULTADOS ESPERADOS

Fornecer aos alunos da escola um almoço completo de arroz, verduras e proteínas. Dar aos alunos noções de saúde, alimentação e higiene.

PEQUENOS AGRICULTORES
Entidade solicitante:
Contacto:

Escravas do Sagrado Coração de Jesús (Bazartete)
Ir. Carlota Morais

Verba:

5.068,00 €

$ 5.575,00

Projeto 68/2021
DESCRIÇÃO

Este projeto já foi implementado há vários anos, com muito bons resultados. Consiste no desenvolvimento de um programa de atividades letivas para os alunos
do segundo ciclo, a fim de os sensibilizar para a importância da agricultura no
progresso de Timor Leste, preparando-os para pôr em prática o que aqui aprendem.
Número de beneficiários: 57
RESULTADOS ESPERADOS

Dar formação sobre o que é a agricultura sustentável. Fazer projetos de agricultura sustentável. Traçar planos, definir estratégias, conhecer o mercado, dar resposta às necessidades locais, avaliar os resultados .Promover a “ética do cuidado” e o
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trabalho em equipa.

BOLSAS DE ESTUDO
Entidade solicitante:
Contacto:

Escravas do Sagrado Coração de Jesús (Dili)
Ir. Mónica Yoko

Verba:

4.395,00 €

$ 4.835,00

Projeto 69/2021
DESCRIÇÃO

A situação económica de Timor é problemática e foi agravada pela pandemia
do Coronavírus, o que torna necessário apoiar muitos estudantes para que continuem a estudar. Pretende-se, com este projeto, conseguir 20 bolsas para os jovens estudarem línguas estrangeiras.
Número de beneficiários: 60
RESULTADOS ESPERADOS

Apoiar jovens de famílias pobres, que querem estudar. Dar bolsas de estudo a
mulheres, com o objetivo de promover a igualdade de oportunidades no ensino
superior.

LANCHE PARA AS CRIANÇAS DO BAIRRO
Entidade solicitante:
Contacto:

Escravas do Sagrado Coração de Jesús (Dili)
Ir. Syrel C. Casquejo

Verba:

2.223,00 €

$ 2.445,00

Projeto 70/2021
DESCRIÇÃO

As necessidades alimentares e a baixa escolarização viram-se agravadas pela
chegada do estado de emergência provocado pelo COVID. Muitas famílias não
têm trabalho fixo que lhes permita ter refeições diárias. É necessário enriquecer a
sua alimentação com verduras e leite.
Número de beneficiários: 150
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RESULTADOS ESPERADOS

Proporcionar o crescimento saudável das crianças desnutridas. Conseguir o maior
êxito na educação que se dá no centro. Ensinar as crianças a ter uma vida saudável. Incutir nos alunos o valor da aprendizagem e da formação.

RESIDÊNCIA PARA ESTUDANTES
Entidade solicitante:
Contacto:

Escravas do Sagrado Coração de Jesus (Dili)
Ir. Monica Nakamura

Verba:

27.273,00 €

$ 30.000,00

Projeto 71/2021
DESCRIÇÃO

Em Timor Leste, 70% da população tem menos de 30 anos e predominam os casamentos precoces, que impedem as mulheres de estudar, expondo-as a abusos.
Em 2014 criou-se o colégio Kasait com ensino pré-secundário e secundário. Passados 4 anos foi criado o Instituto Universitário SJB, para formar professores. Há
muitas famílias que, dada a sua situação económica, não podem mandar os filhos
para estes Centros. Com este projeto, pretende-se construir a primeira residência
para alunas junto à casa das Escravas do Sagrado Coração de Jesus em Kasait.
O objetivo é procurar aumentar o número de raparigas com acesso à educação,
garantindo-lhes um ambiente seguro e atrativo.
Número de beneficiários: 60
RESULTADOS ESPERADOS

Proporcionar um ambiente seguro para que as raparigas possam continuar os
estudos secundários e universitários longe das famílias. Dar educação completa
a meninas e adolescentes de famílias pobres
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FUNDAÇÃO PROACIS
Escravas do sagrado coração dE JEsUs
C/ San Agustín, 11 - 28014 Madrid
Tel: 91 360 11 23 - info@proacis.org
Banco Santander
Número de conta: IBAN ES40 0075 7007 8706 0682 7252
BIC (Bank Identifier Code): BSCHESMMXXX
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