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RELATÓRIO ANUAL 2012

20 ANOS DE EXISTÊNCIA,
DE EXPERIÊNCIA, DE AJU DA, PARTILHA,
DE INTERAÇÃO COM AS COMUNIDADES
E FAMÍLIAS COM QUEM TRABALHAMOS.
2012 não foi um ano fácil.

AN OS

PASS Á MO S
A B ARRE IR A
DOS 2 0 !

A crise Europeia em que Portugal está
inserido agravou-se e obrigou a um
esforço titânico para conseguir levar
avante os projetos em que a VIDA se
empenhou em Moçambique e na Guiné-Bissau.
Projetos com forte impacto e
resultados visíveis na luta contra a
probreza, no desenvolvimento em
áreas como a agricultura, a saúde e a
educação.

Envidámos todos os esforços para
aumentar e fortalecer as parcerias,
nomeadamente com instituições
técnicas e científicas, que permitam
apoiar as nossas intervenções não só
através de financiamento como também
em apoio técnico.
Os desafios foram sendo ultrapassados
e todos unidos conseguimos que os
objetivos previstos para 2012 fossem
alcançados e nalguns casos superaram
expetativas.

Uma palavra de agradecimento aos
nossos parceiros e às equipas VIDA
em Lisboa, na Guiné-Bissau e em
Moçambique que asseguram o sucesso
dos nossos projetos.
>> A DIREÇÃO

[Raquel Abecassis]

www.vida.org.pt

M I SS Ã O
REALIDADE
Cada pessoa , cada comunidade , representa uma riqueza a partir da qual se
constroem caminhos de valorização que
permitam adquirir consciência desse
valor e da sua dignidade, favorecendo o
nascimento de uma resposta pessoal e
responsável.
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Viver e trabalhar com as comunidades mais pobres, desenvolvendo
as capacidades das pessoas e o potencial da terra onde vivem, construindo caminhos de esperança solidários que libertam da pobreza.

PESSOA

RESPONSABILIDADE

O sujeito do desenvolvimento é a pessoa
na sua totalidade enquanto ser único,
irrepetível e irredutível.

Atuar como parte responsável na melhoria das condições de vida das pessoas e
comunidades e não como mero dador de
recursos.

HUMANIDADE
A competência profissional é uma
primeira e fundamental necessidade,
mas por si só não basta, é necessária a
atenção do coração de modo que brote
a riqueza de humanidade.

PERMANÊNCIA
A responsabilidade só pode ser vivida
se permanecer no tempo, ou seja, se for
viver com.

PR I N C Í P I O S
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O QUE
F I ZE MO S

CONTINUÁMOS FORTEMENTE
EMPENHADOS NAS COMUNIDADES
ONDE ESTAMOS NA GUINÉ-BISSAU E EM MOÇAMBIQUE.

2012

O ANO DE 2012 FICA MARCADO
PELO DESENVOLVIMENTO DOS
PROJETOS NOS DOIS PALOP.

MOÇAMBIQUE
UM PROJETO EM CURSO

PROJECTO

CONHECIMENTO E INOVAÇÃO – ASSOCIAÇÕES EM AÇÃO NO DISTRITO DE MATUTUINE
LOCALIZAÇÃO
Moçambique, Província de Maputo,
Distrito de Matutuine.
IDENTIFICAÇÃO DAS ENTIDADES
PROMOTORAS E FINANCIADORAS
ONG VIDA, Voluntariado Internacional
para o Desenvolvimento Africano e
co-financiado pelo Camões, pelo CEPFCritical Ecossistem Partenish Fund, pela
Fundação AVSI, pela Fundação Calouste
Gulbenkian e por fundos privados.
NOMES DAS INSTITUIÇÕES OU
ORGANISMOS PARCEIROS
Direcção Distrital de Agricultura de
Matutuine e RADER.
Período de execução
1 Janeiro 2011 - 31 Dezembro 2012
Fase I
1 Janeiro - 31 Dezembro 2011
Fase II
1 Janeiro 2012 - 31 Dezembro 2012

OBJECTIVOS
GERAIS

ESPECÍFICOS

Erradicar a pobreza extrema e a fome,
promover o desenvolvimento sustentável do distrito de Matutuine, valorizando
o trabalho das 15 associações de camponeses existentes, através da capacitação
dos seus membros e órgãos directivos
nas áreas de produção, de comercialização, de advocacia e boa governação.

• Dotar as associações de mecanismos
participativos e democráticos de decisão e desenvolvimento.

Promover a igualdade de género e capacitar as mulheres , assegurar a sustentabilidade ambiental.

• Apoiar na dotação de recursos materiais para efetivação dos projetos de
origem comunitária/associativa.

Promover o associativismo , a agricultura
e outras actividades económicas como o
artesanato.

• Produção e distribuição do “Boletim
das Associações”.

• Criar pólos de formação, informação e
capacitação de jovens e adultos.
• Criar e dinamizar redes de intercâmbio
comunitário/associativo.

www.vida.org.pt
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Como tem sido apanágio há 20 ANOS, o
trabalho da VIDA não se esgota num projecto!
Continuamos a trabalhar com as comunidades,
com as famílias e especificamente com
as ASSOCIAÇÕES DE AGRICULTORES
EM MOÇAMBIQUE, todos juntos, numa
história que terá continuação nos próximos
anos no caminho para um desenvolvimento
sustentável.

RESULTADOS
• Através de um levantamento detalhado, as Associações e seus membros
conhecem o trabalho associativo
que tem vindo a ser desenvolvido no
distrito Matutuine e seus objetivos e
potencialidades futuras.
• Através da realização de um plano de
atividades, as Associações identificam e
definem as áreas formativas e produtivas que mais carecem e as quais
necessitam de apoio.
• As associações do distrito de Matutuine estão capacitadas nas áreas
organizacional, produtiva e comercial.
• Existe uma rede de partilha de informação entre as Associações do distrito
de Matutuine e as Associações congéneres nos distritos vizinhos, como Boane, e os serviços distritais que apoiam
as atividades agrícolas e económicas.

Além dos cursos de formação e outras atividades já realizadas no ano anterior, em 2012
foram efetuados os seguintes:

CURSO - PRODUÇÃO DE FRUTEIRAS
18 e 19 Abril 2012
CURSO - TÉCNICAS DE INFORMAÇÃO,
COMUNICAÇÃO E MICROSOFT OFFICE
29 e 30 Maio de 2012 (Técnicos SDAE)
CURSO - FORMAÇÃO BÁSICA EM
CONCEITOS FINANCEIROS
15 e 16 Junho 2012
CURSO - SEGURANÇA ALIMENTAR
20 e 21 Setembro 2012
CURSO - TÉCNICAS DE INFORMAÇÃO,

COMUNICAÇÃO E MICROSOFT OFFICE
9 e 11 Outubro 2012 (Técnicos SDAE)

CURSO - TÉCNICAS DE INFORMAÇÃO,
COMUNICAÇÃO E MICROSOFT OFFICE
16 a 18 Outubro 2012 (Professores
Escolas Básica Djabula e Manheane)

VISITA DE INTERCÂMBIO ASSOCIAÇÕES
RURAIS DE MATUTUINE E BOANE, COM
VISITA A PRODUTOR AGRÍCOLA DO
UMBELUZI
5 Dezembro de 2012
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GUINÉ-BISSAU
UM PROJETO EM CURSO

PROJECTO

PROCESSOS COMUNITÁRIOS DE DESENVOLVIMENTO EM ESTADOS FRÁGEIS –
UMA E XPERIÊNCIA PILOTO NA GUINÉ-BISSAU

LOCALIZAÇÃO
República da Guiné-Bissau, Região
de Cacheu, setores de Canchungo
e S. Domingos, Áreas Sanitárias
de S. Domingos, Suzana, Varela e
Canchungo.
IDENTIFICAÇÃO DAS ENTIDADES
PROMOTORAS
VIDA – Voluntariado Internacional para
o Desenvolvimento Africano.
FEC – Fundação Fé e Cooperação
(anteriormente designada Fundação
Evangelização e Culturas)

FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN

NOMES DAS INSTITUIÇÕES OU
ORGANISMOS PARCEIROS
Ministério da Saúde , Ministério da
Educação, Direção Regional de Saúde
(DRS) de Cacheu, Direção Regional de
Educação (DRE) de Cacheu, Unidades
de Bioestatística e Informática
Médica da Faculdade de Medicina da
Universidade do Porto (FMUP).

Período de execução
Outubro 2011 - Setembro de 2012
(12 meses)

Fase I
Outubro 2011 - Setembro 2012
Fase II
Outubro 2012 - Setembro 2013

www.vida.org.pt

OBJECTIVOS
GERAL
tenha mecanismos de prevenção e tratamento mais eficazes em particular no
âmbito das doenças negligenciadas.

Combate participativo e educativo às
DTN pelas comunidades, agentes educativos e agentes de prestação de serviços,
contribuindo para que a Guiné-Bissau
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REPÚBLICA DA GUINÉ-BISSAU •
• REGIÃO DE CACHEU •
• SETORES DE CANCHUNGO •
• S. DOMINGOS •
• ÁREAS SANITÁRIAS DE S. DOMINGOS •
SUZANA • VARELA •
• CANCHUNGO •

FORAM IMPLEMENTADOS 3 EIXOS:
1
Saúde, a cargo do Voluntariado Internacional
para o Desenvolvimento
Africano (VIDA).

2
Educação, nomeadamente na capacitação de estabelecimentos escolares
através dos seus agentes
educativos.

ESPECÍFICOS
• Desenhar modelos e instrumentos de defesa da saúde que desenvolvam e potenciem as perceções das Doenças Tropicais
Negligenciadas (DNT) entre a população
afetada.
• Implementar, testar e verificar ferramentas e protocolos pedagógicos, preventivos
e clínicos, construídos com os agentes da
saúde, da educação e os grupos formais e
informais das comunidades abrangidas.
• Definição do Estudo Sentinela, do Modelo
de monitorização e avaliação de intervenção integrada comunitária de prevenção e
tratamento das DTN;
• Capacitar 32 agentes educativos das 8
escolas alvo em matéria de educação para
a saúde.
• Disponibilizar materiais de consulta e
apoio técnico em matéria de educação
para a saúde ao sistema de ensino e aos
agentes educativos alvo do projeto.
• Facilitar o acesso da população guineense
à informação sobre prevenção e tratamento das principais doenças que atualmente
contribuem para as elevadas taxas de
morbilidade e mortalidade no país.

3
Comunicação social,
nomeadamente através
da rádio, de modo a (in)
formar a população em
geral, a cargo da Fundação
Fé e Cooperação (FEC).

O Projecto, com duração
de 24 meses, alcançou os
resultados esperados no
primeiro ano de atividades
nas áreas a que se propôs.
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GUINÉ-BISSAU
PROJECTO

SAÚDE DA COMUNI DADE - PROJECTO-PILOTO DE APOIO À SAÚDE NAS ÁREAS ISOLADAS
LOCALIZAÇÃO
Áreas Sanitárias de S. Domingos, Suzana
e Varela - Região de Cacheu.
IDENTIFICAÇÃO DAS ENTIDADES
PROMOTORAS E FINANCIADORAS
VIDA - Voluntariado Internacional para
o Desenvolvimento Africano, cofinanciado pelo Instituto Camões e pela
Fundação Calouste Gulbenkian.
NOMES DAS INSTITUIÇÕES
OU ORGANISMOS PARCEIROS
Direção Regional de Saúde (DRS) de
Cacheu.
Período de execução
1 Janeiro 2012 - 28 Fevereiro 2014

OBSERVAÇÕES
O Golpe de Estado de 12 de Abril de 2012 , no
decorrer da execução do primeiro ano de projeto
comprometeu a implementação das atividades
durante um período aproximado de 2 meses, o que
levou à solicitação de uma prorrogação tendo o
primeiro ano terminado a 28 de Fevereiro de 2013.

OBJECTIVOS
GERAIS

ESPECÍFICOS

Aumentar o acesso a cuidados básicos
de saúde das comunidades mais isoladas
e pobres da zona de intervenção, nomeadamente as crianças menores de 5 anos
e as grávidas, contribuindo assim para a
redução da pobreza.”

• Capacitar as Unidades de Saúde para
garantirem o acesso dos beneficiários a
cuidados de saúde básicos”.

35.030 habitantes das Áreas Sanitárias
de S. Domingos, Suzana e Varela - Região
de Cacheu.

RESULTADOS
• Acesso à saúde materno-infantil.
• Programa de Estratégia Avançada (EA)
com apoio à Rede de Saúde Comunitária em funcionamento e acesso a
Medicamentos essenciais (ME).

• Capacitar as comunidades para encontrarem soluções de gestão e financeiras
que contribuam de forma positiva para
a sustentabilidade do sistema local de
prestação de cuidados de saúde, nomeadamente os cuidados que se referem
aos menores de 5 anos e as grávidas.”

www.vida.org.pt
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GUINÉ-BISSAU
PROJECTO

TABANKA KU SAU DI
LOCALIZAÇÃO
Região de Cacheu.
IDENTIFICAÇÃO DAS ENTIDADES
PROMOTORAS
VIDA - Voluntariado Internacional para
o Desenvolvimento Africano, financiado
pela UNICEF.
NOMES DAS INSTITUIÇÕES
OU ORGANISMOS PARCEIROS
Direção Regional de Saúde de Cacheu.
Período de execução
Agosto 2012 - Julho 2013
(12 meses)

OBJECTIVOS
GERAIS
Aumentar o acesso e a utilização dos
cuidados de saúde materno-infanto-juvenil a cerca de 208.698 Habitantes
da Região de Cacheu.
Operacionalização de todos os Agentes
de Saúde Comunitários da região de
Cacheu e implementação correta dos
microplanos, incluindo a estratégia avançada ,as supervisões das Áreas Sanitárias
e dos Agentes de Saúde Comunitários
e as reuniões mensais de coordenação
regional.

Contribuir para a implementação
acelerada do plano operacional (POPEN)
para intensificar as intervenções de alto
impacto na redução da mortalidade materna, e nas crianças menores de cinco
anos na Guiné-Bissau.

ESPECÍFICOS
• Aumentar o acesso e a utilização dos
cuidados de saúde materno-infanto-juvenil na Região de Cacheu.

RESULTADOS
• 30% de aumento da procura dos
serviços de saúde com a IHI.
• 50% das crianças são amamentadas
exclusivamente ao peito até aos 6
meses e 50% das mães recebem uma
dose de Vitamina A aos 45 dias após o
parto.
• 80% das crianças com mais de 6 meses
recebem alimentos complementares
apropriados e mantênm a amamentação ao peito até aos 24 meses.
• 80% das crianças até aos 5 anos são
pesadas mensalmente.
• 80% das crianças até aos 5 anos e
80% das grávidas dormem debaixo de
mosquiteiros impregnados.

• 80% dos agregados fmailiares que
dispõem de latrinas , utilizam-nas,
eliminam higienicamente as excretas
das crianças e lavam as mãos com água
e sabão.
• 90% das famílias tratam a água de
consumo.
• 80% das famílias conhecem pelo menos 3 metódos de prevenção de VIH/
SIDA.
• Pelo menos 95% das PFE são promovidas nos Agregados Familiares.
• 80% dos serviços de saúde (CS e ASC)
têm implementado um sistema de gestão e de coordenação eficaz e eficiente.

• 50% das crianças com menos de 5
anos com suspeita de Infecção Respiratória Aguada, Paludismo e diarreia são
tratadas correctamente.
• 85% das crianças menores de 1 ano
são vacinadas completamente.
• 100% das crianças de 6-59 meses recebem vitamina A e 100% das crianças
de 12-59 meses são desparasitadas.
• 70% das grávidas realizam quatro consultas pré-Natais e 50% tem o parto
assistido no centro de saúde.
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GUINÉ-BISSAU
PROJECTO

VIVA/MUMELAMU - 42KM, 195M E MILHARES DE VI DAS
OBJECTIVOS
GERAL
• Promover o acesso melhorado a
água através de modelos de gestão comunitária e mudar a vida de
milhares de pessoas na Guiné-Bissau
que percorrem centenas de quilómetros para adquirir um dos bens mais
essenciais para a nossa sobrevivência:
água potável.
1ª CAMPANHA LIDL
Dezembro 2009
2ª CAMPANHA LIDL
Agosto 2010
Início do projeto
Março 2010
Prazo do final do projeto prorrogado
até atingir o objetivo traçado.
FINANCIADORES
População portuguesa através das
Campanhas realizadas nas Lojas LIDL
e IPAD
ESPECÍFICO
• Reforçar a capacidade local para
a gestão sustentável do acesso e
utilização da água e criar capacidade
técnica na região para a construção
de sistemas de abastecimento de
água

BALANÇO DE RESULTADOS 2012
As atividades do Projeto VIVA/ Mumelamu encontram-se organizadas em três grupos,
seguindo a estrutura dos Resultados Esperados com a realização do projeto:
• Sensibilização e mobilização das
comunidades para a implementação de
um programa rural de higiene e água.
Atividades realizadas (100% efetuadas).
• Diagnóstico participativo da situação
de base e caraterização dos beneficiários; Ações de formação para a decisão
e gestão comunitárias – comités de gestão; Desenho participativo de programas
de educação para a higiene; Programa de
intercâmbio e demonstração.
• Capacitação dos atores locais para a
construção e manutenção de sistemas
de acesso a água melhorados. Atividades
realizadas (88% efetuadas).
• Capacitação da APSD para a construção
de furos artesianos compatíveis com
bombas manuais e com bombas solares

–abertos 45 Furos (o objetivo é chegar
aos 50 - ainda não foi alcançado devido
aos problemas inerentes ao golpe militar
de Abril de 2012); Consolidação das
capacidades e recursos da associação
com vista a poder assumir o papel de
entidade de referência no setor da água.
• Capacitação dos atores locais para a
gestão e manutenção de sistemas de
acesso a água melhorados. Atividades
realizadas (100% efetuadas).
• Definição do quadro de referência dos
sistemas comunitários de água;
• Definição participativa de sistema de
financiamento dos programas de água;
Participação no processo de construção
dos sistemas melhorados.

www.vida.org.pt
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O SUCESSO DA INICIATIVA
TRADUZIU-SE NUMA MÉDIA DE

PORTUGAL

6.150 VISITAS / MÊS,

PROJECTO

EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
A VIDA, através do site PLANETA VIDA www.planetavida.org, disponibiliza junto de professores, crianças (dos 8 aos 14 anos) e jovens (dos 15 aos 18 anos), instrumentos que
têm permitido a partilha de informação sobre os países de Língua Oficial Portuguesa.
O Desenvolvimento Sustentável é o mote para a aprendizagem , reflexão e ação no âmbito das temáticas que abrangem o Desenvolvimento, o Ambiente, a Cultura dos Países
e os Obje tivos do Milénio.
-

DURANTE O ANO 2012.

Procurámos assegurar uma
atualização contínua do site
e do blog recorrendo a uma
voluntária.

www.planetavida.org

OS DESAFIOS E O QUE SE ESPERA DA VIDA EM 2013
Duas décadas de VIDA que se prolongam
em mais um ano repleto de desafios e
prioridades.
A crise que se instalou em Portugal e no
resto da Europa não nos assusta!
Saberemos - como sempre o fizemos - “
arregaçar as mangas”, “meter mãos
à obra” e cumprir o nosso objectivo:
ajudar as comunidades com quem trabalhamos em Moçambique e na Guiné-Bissau no caminho do desenvolvimento
sustentável.

Mas há mais:
• Abrir a VIDA a novas zonas de intervenção fazendo uso do know-how e
contactos conseguidos, replicando
experiências em áreas como a Saúde ,
Agricultura e Educação.
• Procurar novos parceiros e apoios que
permitam dar ainda mais vida à VIDA.
• Reforçar a rede de Amigos da VIDA e
prosseguir com o esforço de angariação de fundos privados.
• Reforçar a aposta na comunicação
externa para dar a conhecer melhor e a
um maior numero de pessoas, o que é,
o que faz e onde está a VIDA.

Apesar das adversidades, não vamos
desistir do sonho tornado realidade pela
fundadora da VIDA, Luz Vasconcellos e
Souza.
Porque o trabalho desta ONGD tem

1 OBJECTIVO:

Pe rm it ir qu e a no ss a en to
ex pe ri ên ci a e co nh ec impa ra
co nt in ue a co nt ri bu ir ju st o
cr ia r um m un do m ai s
e su st en tá ve l!

VIDA - Voluntariado Internacional para o Desenvolvimento Africano
ONGD de Utilidade Pública | MNE nº8296/98

Calçada do Combro, nº61, 1º andar
1200-111 Lisboa - Portugal
Tel: (+351) 213 433 022
Email: vida@vida.org.pt
www.vida.org.pt

