Memória
2017

Caros amigos e amigas, parceiros da Fundação
Encontro (FE). É com muito orgulho que me
dirijo a vós nesta memória. A criação desta
organização data desde o ano de 2011, fruto do
trabalho desenvolvimento comunitário iniciado
em 1991 pela Casa do Gaiato de Maputo.
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A FE surge como uma iniciativa dos membros da própria comunidade, a
fim de serem os protagonistas do desenvolvimento socio-económico,
incentivando as pessoas a desenvolverem iniciativas para que melhorem
as suas condições de vida.
Ao longo desta caminhada, é evidente o comprometimento da FE na área
da educação, como veículo de melhoria da qualidade de vida das
comunidades, principalmente dos grupos mais vulneráveis: crianças,
jovens e mulheres.
Ao nível dos jovens e adultos, a FE procura disponibilizar cursos de
formação profissional, alfabetização e ensino à distância, acreditados por
entidades públicas. Nestas actividades educativas/formativas, vimos as
mulheres ultrapassarem as barreiras de género, frequentando os cursos
de igual para igual com os homens. A mais valia é que mais de 50% dos
formados iniciaram alguma actividade relacionada com o curso e outros
integrados em empresas. Todos são unânimes, em afirmar que os cursos
mudaram as suas vidas.
É como muita emoção que nas celebrações levadas a cabo na
comunidade, ouvimos o cântico: “Hi khensa Fundação; A he, a lulamile, a
lulamile Fundação lwehi; A hikumala, a hisusa la, a hisale”, que significa
“agradecemos à Fundação, bem-haja, nos encontra no nível baixo, e
procura nos elevar”
Este trabalho só ocorre graças ao envolvimento da equipa de trabalho, a
colaboração dos parceiros e outros amigos de boa vontade. A todos/as
vai a nossa gratidão, na esperança que o ano de 2018, seja melhor.
António Salomão Mubetei
Coordenador de Educação

Missão
Contribuir para o bem-estar da comunidade através da promoção dos
grupos e famílias mais vulneráveis, mediante o fortalecimento de
capacidades sociais, culturais, económicas e desenho, experimentação
e sistematização de modelos e propostas de intervenção que possam
vir a enriquecer as políticas públicas

Programas implementados em 2017

Saúde Comunitária
Saúde Assistencial
Centros Nutricionais
Atendimento à Infância
Apoio às crianças Órfãs e Vulneráveis
Educação de Adultos
Reabilitação e Manutenção

Visão
As populações rurais nos distritos de Boane e Namaacha tenham
melhorada a satisfação das suas necessidades básicas, desfrutem
de autonomia para decidir sobre as suas vidas e realizem os seus
direitos económicos, sociais e culturais

Saúde Comunitária – Khumbuka

51 activistas formados

3.394 acções de
Sensibilização para
prevenção de doenças e
promoção de saúde.
2.244 palestras,
510 teatros,
640 encontros de grupos
de mãe para mãe

•
•
•

1.250 das famílias
vulneráveis
Identificadas e 1.020
acompanhadas

Prevenção de saúde visual

32.800 Visitas
domiciliárias

6 machambas
comunitárias em
actividade

Promoção da saúde nos
jovens através do desporto
•

142 jovens, dos quais
89% de raparigas

Saúde Assistencial

• Transporte de
doentes às
unidades
hospitalares
• Coordenação
com os
serviços de
saúde
distritais e
provinciais
• Formação
dos
profissionais
de saúde

• 12.671 Consultas gerais
• 4.321 Consultas de saúde materno-infantil (atendimento da
criança, planeamento familiar, pré-natal e pós-parto)
• 9.895 Consultas de TARV

Centros Nutricionais

• Educação
nutricional
• Combate à
desnutrição
crónica

• Atendimento de crianças de atenção especial (baixo peso,
desnutrição e criança de risco)
• Apoio alimentar a crianças órfãs e vulneráveis (COV’s), Doentes
Crónicos e idosos

Educação Infância

•

Promoção dos
Actividades de
formação e
sensibilização das
famílias para o
atendimento à
criança

•

Formação de 30
educadores/as de
infância

• Promoção dos direitos das
crianças

• 541 crianças a frequentar
Educação Pré-escolar, dos
quais 55% são meninas

Apoio a Crianças Órfãs e Vulneráveis
• 364 COVS apoiadas
• educação (material
escolar, uniformes e
acompanhamento
escolar)
• Alimentação
• Saúde

Educação de Adultos
• 65 jovens formados nos cursos profissionais de Electricidade
e Serralharia(24% mulheres)
• 65 jovens capacitados em empreendedorismo
• 56 adultos no Programa de Ensino Secundário à Distância
(PESD)
• 66 adultos a frequentar o Programa de Alfabetização/
educação de adultos (AEA)

Reabilitação e Manutenção
•
•
•
•

Centro Khensane de Mahelane reabilitado
Escritórios da Acção Social e da Direção Executiva reabilitados
Bombas de água substituídas
Tanques de abastecimento de água na Massaca e em
Changalane instalados
• Credelec (sistema pré-pago de electricidade) instalado na
Massaca e em Mahanhane
• Manutenção geral dos 4 Centros: Massaca, Mahanhane,
Mahelane e Changalane

Financiamento Obtido

em 2017

Beneficiários Directos
9.700 pessoas beneficiaram directamente das
actividades promovidas pela Fundação Encontro:

624 crianças
206 Jovens
122 Adultos em educação
97 idosos
326 Doentes Crónicos
5.853 processos abertos na US
2.329 Outros membros dos Agregados familiares

33 Colaboradores Directos
32 Colaboradores Eventuais
51 Activistas

História
da
Joana

Joana Isabel Fernando é a segunda filha da mamã Isabel.
Uma menina de 11 anos, vulnerável desde a sua infância.
Nasceu e reside na aldeia de Mahanhane. Ela é órfã de pai
desde os seus 4 anos, não tendo assim, gozado devidamente
o sabor de conviver com um pai. A pequena família passou por
muitas dificuldades. A mãe, numa tentativa de melhorar a sua
condição de vida, envolveu-se com outros homens, piorando
ainda mais a situação da sua família, porque com estes teve
mais 3 crianças de pais diferentes. Por fim, arranjou um talhão
e conseguiu construir sua própria casinha, enquanto trabalhava
numa empresa de produção de banana. Foi de lá que
conseguia sustentar os filhos. No dia 20 de fevereiro de 2016,
agravou-se a situação desta familia, pois o vendaval destruiu a
sua casa.
A Joana é a primeira filha da casa, sendo por esta razão
chamada a responsabilidade de velar pelos irmãozinhos, uma
vez que a mãe está ausente durante todo o dia, saindo muito
cedo de casa e só regressa ao pôr-do-sol.
Mesmo com o trabalho que a mãe presta, a família continua a
carecer de recursos, até para mandar a Joana à escola,
privando-a do seu direito à educação.

Depois de 2 anos de sensibilização, levado à cabo pelos
activistas da Acção Social da FE, foi possível integrar a Joana
no programa de COVs, passando a beneficiar-se de um apoio
integral, onde recebeu uniforme e material escolar, o que lhe
permitiu matricular-se na Escola Primária Completa de
Mahanhane. Recebeu também vestuário e tem garantida uma
refeição diária no Centro Xiluva da FE, para além do
acompanhamento do seu estado de saúde.
Hoje, apesar de Joana continuar a cuidar dos seus irmãos
mais novos, está a frequentar a 6ª classe e assegurou-nos a
sua progressão para 7ª classe. Na sua turma ela faz parte do
grupo dos melhores alunos, graças ao esforço que empreende.
É uma menina corajosa, que lamentou de forma positiva todas
as dificuldades que a família passa.
Massaca, 29 de Agosto de 2017.
Luísa Quefasse

Colabore com bens ou serviços
Monetariamente ,
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Conta EUR 00002974307; NIB 00430000000297430728
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