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APRESENTAÇÃO
Giuseppe Mistretta Embaixador da Itália em Angola

N

um meu recente livro, sob o títolo Un Ponte Lungo Quattro Secoli (edição
Gangemi), tentei pôr em evidência a especial relação de amizade e solidariedade que
desde o século XVII existe entre a Itália e Angola.
Na relação com Angola e a sua população, o nosso País e o nosso povo deram prova
das suas próprias melhores qualidades, como a paixão, o altruísmo, a abnegação
respeito à causa do deselvolvimento e do progresso angolano, em circustâncias
muitas vezes difíceis e muito arriscadas.
No espaço de quatro séculos, a história da amizade e solidariedade entre Angola e a
Itália foi principalmente baseada sobre as relações entre os seus povos, cujas
experiências foram entrelaçadas numa rica sucessão de belos eventos,
emocionantes e curiosos.
Durante a longa guerra angolana, que se distingue nos dois períodos da luta antiportuguesa para a Independência (1961-1975) e do conflito interno (1975-2002) entre
o MPLA, a UNITA e a FNLA, fortemente apoiados por exércitos e financiamentos
estrangeiros, apenas alguns voluntários, missionários e filantropos ficaram para
operar em Angola, atormentada pelos combates: entre eles, devem-se incluir as
Organizações não-Governamentais italianas, as seculares e as de raiz religiosa, e os
nossos missionários religiosos capuchinhos, salesianos, da Obra Dom Calabria e
freiras de várias ordens.
Desde o início, a bem sucedida experiência da Cooperação Italiana em Angola fez um
amplo recurso às Organizações não-Governamentais que operam no País, através
do financiamento dos chamados “Programas promovidos”.
No campo das intervenções sociais dirigidas especialmente para os menores e a
recuperação dos chamados “meninos de rua”, destacaram-se em particular os
esforços do CIES, convergentes nos bairros pobres de Luanda e Benguela.
Ainda hoje, embora a situação económica de Angola esteja numa fase de enorme
crescimento, o fenómeno dos menores abandonados, que vivem à margem da
sociedade, sem estudarem, sem perspectivas para o futuro, e num estado de
vulnerabilidade respeito ao crime comum e ao desvio, é um grande e preocupante
obstáculo para o desenvolvimento harmonioso da sociedade angolana.
Eu pessoalmente já visitei mais de uma vez os projectos do CIES em Angola,
indicados sob o nome de “Crianças em cidades seguras”; trata-se da última iniciativa
financiada pelo Ministério das Relações Exteriores italiano em Angola, antes da saída
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do País da lista prioritária dos Estados beneficiários, mesmo por causa do seu
crescimento económico acima mencionado.
A tarefa do CIES não é absolutamente simples: o objectivo é de voltar a dar uma vida
normal, uns laços pessoais e emocionais, a crianças e adolescentes que não só
vivem marginalizados, mas até em contextos que se caracterizam por degradação
urbana, pobreza e educação deficiente.
A iniciativa “Crianças em cidades seguras” fixou entre os seus objectivos a educação
básica, a formação profissional e o emprego, a integração social, a sensibilização das
famílias de origem.
As actividades previstas no projecto devem ser acordadas com a realidade da
sociedade civil angolana e com as Instituições competentes do País, incluindo o
Ministério da Juventude e Desporto, o Ministério da Assistência e Reinserção Social,
o Ministério do Trabalho e da Segurança Social, os Municípios de Luanda e de
Benguela, etc.
No passado, o CIES, que já possui uma presença de vinte anos em Angola,
desempenhou um papel importante, apoiando também com decisão a criação em
Luanda de um Tribunal de Menores, no padrão da experiência italiana na área
sensível da justiça juvenil.
De facto, juntamente com a abertura do Tribunal e a adopção de uma legislação de
menores inspirada à italiana, organizações como o CIES foram convidadas a fornecer
as instalações e as actividades de apoio para a recuperação e reabilitação de
menores desviantes.
O trabalho dos cooperantes do CIES é particularmente difícil, pouco visível ao público
em geral, cheio de todo o género de dificuldades, e não sem decepções, nem passos
para atrás.
Com certeza não são os ganhos que empurram para Angola os operadores desta
ONG, mas pelo contrário a abnegação, a tenacidade, o espírito de comunidade, o
valor da solidariedade na diversidade.
Por isso, o CIES merece o louvor angolano e italiano, dado que é por essa sua
dedicação à causa do progresso e do desenvolvimento deste País que se pôde
construir e se fortalece no dia-a-dia aquela ponte muito sólida, capaz de ligar por mais
de quatro séculos a Itália e Angola, e os seus respectivos povos.
Giuseppe Mistretta
Embaixador da Itália em Angola
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Ana Silva - Directora do Serviço Provincial do INAC de Luanda

O Serviço Provincial do INAC de Luanda é um serviço do Governo vocacionado para
executar as várias acções no domínio da promoção e protecção dos direitos da
criança, assim como acções de advocacia, tendo em consideração o superior
interesse da criança.
O Serviço Provincial do INAC, em Luanda, tem dupla subordinação, sendo dirigido
no aspecto metodológico pela Estructura Central do INAC e no administrativo pelo
Governo da Província de Luanda.
No âmbito das suas atribuições tem estabelecido parcerias nos vários domínios da
criança (com base na Constituição Angolana e na Convenção sobre os Direitos da
Criança “CDC”, criança é todo o ser humano menor de 18 anos), com vista à defesa
dos seus direitos, visando o seu desenvolvimento integral. As parcerias baseiam-se
sobretudo nas áreas de capacitação, promovendo e participando em acções de
formação e fortalecimento dos actores sociais do governo e da sociedade civil em
matérias dos direitos da criança.
Nas acções conjuntas e, considerando que o bem-estar da criança constitui a
absoluta prioridade, sobretudo daquela que se encontra em situação de risco social,
em 2010 estabeleceu parcerias com a ONG Italiana CIES -Centro de Informação e
Educação para o Desenvolvimento que apresentou um projecto denominado
“Crianças em cidades seguras – Segurança Urbana e Direitos da Criança”.
O referido projecto tem como objectivo melhorar e promover as acções que
concorrem para o bem-estar das crianças, adolescentes e jovens, através da
promoção da inclusão social dos menores e jovens em conflito com a lei.
Na coordenação do referido projecto foi criado um Comité de Gestão, no qual o
Serviço Provincial do INAC integra e trabalha em parceria com o CIES e as demais
estruturas que intervêm na perspectiva de dar uma maior dignidade à criança.
O serviço Provincial do INAC congratula-se com o trabalho que está a ser posto em
acto pelas ONGs CIES e Kandengues Unidos, outro parceiro no projecto, uma vez
que desenvolvem acções que potencializam os actores sociais de modo a torná-los
mais fortes para desempenharem o seu verdadeiro papel no que se refere à
sobrevivência, à protecção e ao desenvolvimento integral da criança, e para
acabarem com todos os tipos de violência contra ela.
Ana Silva
Directora do Serviço Provincial do INAC de Luanda
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Augusta Dias - Directora Provincial da Assistência e Acção Social de Luanda

A Direcção Provincial da Assistência e Acção Social é um órgão com coordenação
metodológica do Ministério de Assistência e Reinserção Social e coordenação
executiva do Governo da Província de Luanda.

A Direcção Provincial tem sob a sua responsabilidade o atendimento de pessoas em
situação de vulnerabilidade (crianças em situação de risco, adolescentes, jovens e
pessoas idosas).

Particularmente as crianças são asseguradas de forma ampla, todos os seus direitos
são consagrados na convenção das Nações Unidas, assim como os que estão
plasmados na Constituição da República de Angola, igualmente os 11 Compromissos
assumidos pelo Governo de Angola junto das Nações Unidas.
A Direcção tem programas específicos, cuja finalidade visa a promoção e estabilidade
psico-emocional da criança:
Educação da criança na primeira infância dos 3 meses aos 5 anos.

b) Enquadramento sócio-educativo das crianças dos 0 aos 14 anos em situação de
abandono, vítimas de maus-tratos e em conflito com a lei, asseguramento pela lei
9/96 do Julgado de menores.
c) Crianças separadas das famílias inseridas no programa de localização e
reunificação familiar.

d) Crianças com necessidade alimentar especial nas categorias gémeas, trigémeas,
órfãs de mãe, morte pós-parto, crianças em situação de pobreza, sua inserção no
projecto de prevenção e internamento.

e) Crianças com perda total de membros familiares, sua indicação para família
substituta não permanente e permanente por mediações jurídicas de tutela ou
adopção.
f) Asseguramento das necessidades alimentares das crianças, cuja mães são
portadoras de Hiv-Sida.
g) Formação profissional dos adolescentes e jovens.

Para esta faixa etária a Direcção promove nas comunidades uma ampla formação
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em diferentes sectores profissionais (informática, electricidade de baixa tensão,
carpintaria, corte e costura, panificação, decoração e alfabetização com
complementaridade do saber e fazer bem).

h) Particularmente para as meninas adolescentes e jovens, existem centros de
educação comunitária para a formação em artes e ofícios (corte e costura,
bordados, culinária e pastelaria, o domínio dos conhecimentos do lar, assim como
a prevenção a gravidezes indesejadas e ao Hiv-Sida.

A interligação entre os órgãos da Direcção Provincial de Assistência e Acção
Social com o Cies e a iniciativa apoiada pela Cooperação Italiana perspectiva os
objectivos que dinamizam a implementação de projectos com a formação regular
de operadores sociais, contribuindo para um melhor atendimento em serviços com
menores em situação de risco, conflito com a lei e a sua orientação na sociedade
Angolana.

Destaque particular recai ao apoio directo às crianças, sendo elas a prioridade
absoluta da Nação Angolana.
Augusta Dias
Directora Provincial da Assistência e Acção Social de Luanda
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Doroteia Domingos, Directora Executiva de Kandengues Unidos

A Kandengues Unidos é uma Organização não Governamental angolana de carácter
filantrópico que direciona acções para grupos populacionais vulneráveis, mais
concretamente crianças e jovens que vivem numa situação de grave marginalidade e
estão excluídos do sistema de ensino formal.

O seu surgimento é o resultado do trabalho que o CIES como Organização não
Governamental italiana realizou em Luanda desde 1997, quando em colaboração
com o MINARS elaborou um projecto, cujo objectivo era de encontrar formas e
respostas de tipo não assistencial aos problemas das crianças que saíam das famílias
residentes nos bairros ou que, por causa do conflito civil que afligia o País naquela
altura, optavam em muitos casos por procurar abrigo na capital Luanda e acabavam
por viver sozinhas na rua.

Na perspectiva de transmitir à sociedade angolana a filosofia de não assistencialismo,
que demonstrou ser eficiente para mudar os rumos de vida das crianças e dos jovens
das famílias das classes culturalmente humildes, o CIES apostou na constituição de
uma ONG nacional que teria como missão a expansão desta filosofia, realizando
projectos e colaborando com outras organizações na definição das estratégias
apropriadas ao não assistencialismo, lançando o desafio da valorização dos recursos
nacionais e criando oportunidades neste sentido através da criação da Kandengues
Unidos, ou seja de uma ONG nacional.

O projecto CRIANÇAS EM CIDADES SEGURAS - segurança urbana e direitos da
criança teve a sua razão de ser para dar continuidade a este percurso que começou
em 1997 e que tem sido revisto e redefinido conforme as grandes mudanças sociais
que sofreu o País nestes últimos anos.

De forma mais específica tem sido relevado que a maioria das crianças e
adolescentes que actualmente vivem nas ruas de Luanda, enquanto antes
encontravam-se na rua em consequência do conflito civil, hoje, apesar de serem
ligados aos próprios núcleos familiares, passam a maior parte do próprio tempo nas
ruas onde se juntam para constituir verdadeiros bandos de jovens criminosos.

Com base à análise feita conjuntamente com o CIES na fase de identificação do
projecto, não tem sido muito difícil relevar que a origem do fenómeno é a falta de
valores, de oportunidades positivas para conseguir empenhar o tempo livre de
adolescentes e jovens e a falta de ocasiões para entrarem no sistema de ensino
formal e no mercado do trabalho.
O projecto, que assim tem sido identificado e proposto, teve portanto 3 áreas
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específicas que tomam em consideração estes aspectos focais:

A primeira área de intervenção tem sido na vertente da formação profissional e
inserção no mercado do trabalho através de: alfabetização, cursos vocacionais,
reforçamento de um escritório de encaminhamento ao trabalho e promoção de
actividades económicas;
A segunda área de intervenção tem sido na vertente da integração social através
de: inclusão de adolescentes e jovens no sistema de ensino formal, implementação
de percursos formativos, com acompanhamento psicossocial sobre temáticas
essenciais para adolescentes e jovens e organização do tempo livre de crianças e
adolescentes com actividades e espaços lúdicos-recreativos;
A terceira área de intervenção tem sido na vertente da sensibilização da sociedade
civil e da formação das Instituições através de: organização de ciclos de formação
para operadores sociais de instituições públicas e privadas envolvidas na prevenção
à delinquência infanto-juvenil e realização de campanhas e debates públicos sobre as
temáticas do projecto.

Com certeza a nossa percepção, confirmada pelas principais instituições, é que o
projecto deu um relevante apoio ao melhoramento das perspectivas para a inclusão
social daquele grupo-alvo considerado vulnerável já por sua própria natureza,
constituído por crianças e adolescentes e que, vivendo a maior parte do seu próprio
tempo livre na rua, se torna ainda mais desprotegido.
O melhoramento destas perspectivas dadas pelo projecto é garantido também graças
à difusão das temáticas e das boas práticas propostas entre as comunidades por
meio das campanhas e dentro dos principais actores sociais que trabalham com
crianças e adolescentes tanto da Sociedade Civil que do sector Público.

Em última análise, podemos considerar que os pontos de força do projecto a nível de
resultados foram a inclusão de um elevado número de adolescentes que entraram no
sistema do ensino formal depois de um percurso de dois anos e meio de duração
(curriculum alternativo), a qualidade dos ciclos de formação para os Operadores
Sociais que têm sido implementados, envolvendo instituições especializadas, e a
aposta, não fácil, na mediação para o acesso ao emprego através do escritório de
trabalho, acção que tem hoje em dia uma notável margem de melhoramento, sendo
a problemática do desemprego na base de muitas das causas que determinam a
exclusão social e a entrada muitas vezes no mundo da marginalização e da
delinquência.
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Doroteia Domingos
Directora Executiva de Kandengues Unidos

APRESENTAÇÃO
Sergio Pitocco – Representante CIES em Angola

O CIES – Centro Informação e Educação ao Desenvolvimento é uma ONG italiana
reconhecida como adequada pelo Ministério das Relações Exteriores e pela
Comissão da União Europeia para actuar na área da cooperação com os Países em
desenvolvimento, sobretudo no sector da educação, envolvida em projectos para
mulheres, crianças e jovens em situação de marginalização e de insegurança sócioeconómica. As actividades de cooperação são desenvolvidas de acordo com uma
metodologia integrada e inter-sectorial, fortalecendo formas de associação,
instituições e recursos existentes a nível local.
É em coerência com estes objectivos e com esta metodologia que o CIES, desde
acerca de 20 anos, está presente activamente em Angola, implementando projectos
de cooperação em parceria com actores sociais privados e públicos. Portanto, o
trabalho realizado pelo CIES em Angola também visa pôr à vista a capitalização de
recursos e competências nacionais, a promoção do trabalho em rede e a identificação
de áreas de intervenção que sejam de real impacto para o melhoramento da
qualidade de vida dos grupos mais vulneráveis, identificando estes em maneira
particular entre: crianças, adolescentes, jovens e, desde alguns anos, jovens
mulheres em situação de HIV ou exploradas sexualmente.

O projecto CRIANÇAS EM CIDADES SEGURAS segurança urbana e direitos da
criança (MAE/9417/CIES/AGO), que teve o seu início no ano de 2010 com o apoio da
Cooperação italiana nas Províncias de Luanda e de Benguela, encontrou o seu
principal pressuposto em dar continuidade a um percurso que começou acerca de 20
anos atrás, assim pretendendo ser uma contribuição da sociedade civil para o
desenvolvimento do País, e sendo coerente com o percurso que desde então tem
sido traçado e partilhado com os vários parceiros angolanos, sem perder de vista a
missão comum, os seus principais beneficiários e as importantes mudanças que o
País sofreu nos últimos 10 anos.
Junto dos principais parceiros, o CIES e a ONG Kandengues Unidos e o INAC
(Instituto Nacional da Criança), tendo em consideração estas mudanças históricas e
sociais, entre as quais é necessario lembrar o fim do conflito civil, as importantes
mudanças urbanísticas da cidade de Luanda, a deslocação dos grupos mais pobres
para áreas mais periféricas, o constante aumento da economia nacional por um lado
e o crescimento também das desigualidades entre as diferentes classes sociais por
outro, identificaram e avaliaram a factibilidade do projecto.
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O projecto pretendeu também dar uma ideal continuidade à experiência e ao papel
ganhos pelo CIES durante a implementação, desde o ano de 2001 até o ano de 2009,
do Programa financiado também pela Cooperação Italiana e coordenado pela
UNICRI, que contribuiu para a constituição do Julgado de Menores em Angola, desta
vez numa perspectiva de mitigação da elevada taxa de criminalidade juvenil.
Assim como a maioria das intervenções do CIES, o projecto considerou as actuais
políticas e estratégias de desenvolvimento em prol das crianças e dos jovens
implementadas pelo Governo, em modo específico os 11 Compromissos sobre a
criança assumidos pelo Governo e pela sociedade civil em favor da criança e o
Programa de Prevenção e Combate à Delinquência Juvenil do Governo Provincial de
Luanda, dentro do qual se enquadra formalmente o projecto; o acima mencionado
Programa tem o objectivo de adoptar medidas concretas de intervenção para
minimizar os efeitos sociais e económicos derivantes do aumento da delinquência
infanto-juvenil.

O objectivo prioritário do projecto foi de criar as condições necessárias para a
prevenção do desvio e da delinquência minoril e juvenil, por isso tem sido articulado
segundo o paradigma de acção integrada, no âmbito das 3 áreas de intervenção que
foram escolhidas para ser eficazes no alcance dos objectivos pretendidos:
1)Formação profissional e inserção no mercado do trabalho; 2) Integração social; 3)
Sensibilização da sociedade civil e formação das Instituições.
As 3 áreas não têm sido claramente interpretadas como isoladas uma da outra, mas
de forma intersectorial, ao fim de garantir funcionalidades apropriadas ao projecto e
de fornecer os elementos para uma metodologia multidisciplinar de trabalho.
A estratégia adoptada reflecte a metodologia de trabalho que o CIES desenvolve junto
dos seus parceiros locais e a experiência que madureceu no âmbito de outros
projectos de cooperação em vários Países e em contextos diferentes. De facto foram
activados canais de contacto e intercâmbio, em vista de estabelecer um sistema de
cooperação horizontal com aqueles projectos que intervêm nas áreas de comum
interesse, canais e contactos que resultaram pelo envolvimento directo de instituições
do Governo e da sociedade civil, como no caso do apoio institucional do Governo
Provincial de Luanda e das suas Direcções decentradas através da inclusão do
projecto no Programa de Prevenção e Combate à Delinquência Juvenil.
A estratégia escolhida permitiu que a importante contribuição dada para os principais
parceiros directos do projecto, as ONGs Kandengues Unidos e CRB e a Congregação
das Irmãs Oblatas do Santíssimo Redentor, que perseguiram os objectivos
trabalhando em Centros Sociais e nas Comunidades locais, facilitasse a colocação, a
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disposição de todos os intervenientes de uma forma partilhada e com vista ao
fortalecimento das capacidades, lideranças, competências e boas práticas de
maneira multifacetada e complementar entre elas.
A coordenação inter-sectorial e institucional foi garantida pela constituição de duas
Comissões de Gestão do Projecto, uma por cada Província em que participaram
todos os actores chave a nível institucional. As duas Comissões acompanharam as
reflexões, os principais passos marcados pelo projecto, os seus limites, os desafios e
em alguns casos, como aconteceu de forma excelente na Província de Benguela
graças à coordenação dos seus membros garantida pelo INAC provincial, o Comité
foi o promotor também de acções complementares ao projecto, implementadas
sucessivamente pelas Redes de Protecção à Criança locais e monitoradas pelo
mesmo Comité.
A participação de instituições académicas também, escolhidas a nível nacional, foi
feita mesmo na perspectiva de valorizar os recursos locais e de criar também canais
de mediação cultural a respeito das temáticas e das problemáticas enfrentadas, como
no caso do ISUP JP II-Instituto Superior João Paulo II da UCAN-Universidade
Católica de Angola, instituto vocacionado para a Formação de Assistentes Sociais, e
do CDPA-Centro para o Desenvolvimento e Parcerias de Angola, que garantiram uma
qualidade académicas nos ciclos de Formação para Operadores Sociais
implementados, qualidade ampliamente recononhecida pelos beneficiários das
formações e para os principais órgãos de imprensa que muitas vezes deram
relevância ao projecto e aos ciclos de formação implementados durante 3 anos.
Acima de tudo, não queremos nos esquecer das muitas crianças, adolescentes,
jovens e jovens mulheres que com a sua própria participação nas diferentes
actividades, com as problemáticas manifestadas, e também com o entusiasmo que
pertence aos jovens, foram os principais protagonistas e do constante desafio que
motivou ao longo dos 3 anos o trabalho de todos os actores sociais envolvidos de
algum modo neste projecto, o qual com certeza marcou um passo a mais, embora
pequeno e limitado comparado com o caminho que é necessário fazer, para um
desenvolvimento social do País cada vez melhor em favor da infância e da juventude.
Sergio Pitocco
Representante CIES em Angola
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Ficha do projecto

Titulo do projecto
CRIANÇAS EM CIDADES SEGURAS - segurança urbana e direitos da infância
Parceria
Kandengues Unidos

Actores Relevenates
Irmãs Oblatas do Santíssimo Redentor em Lobito, Omunga, CRB– Circulo Rastafari
de Benguela

Outras Instituições envolvidas
Instituto Nacional de Assistência à Infância (INAC), Ministério da Educação, Ministério
da Mulher e da Família, Ministério da Justíça, Ministério da Pública Administração e
Formação Profissional (Mapess), MINARS – Delegação Provincial de Luanda,
MINARS – Delegação Provincial de Benguela, Ministério do Interno, Ministério para a
Juventude e Desporto, Governo da Província de Luanda, Governo da Província de
Benguela, Julgado dos Menores, Administrações Municipais das Circunscrições
Territorias envolvidas nas acções.
Duração do projecto
Dezembro 2010 - Fevereiro 2014

Finaciadores
Cooperação italiana e CIES Onlus

Objectivo Geral
Melhorar o estado de protecção das crianças, adolescentes e jovens nas Províncias
de Luanda e Benguela, através da promoção da inclusão social dos menores e jovens
em risco de marginalização, desvio e delinquência.

Objectivo specifico
Reforçar as competências e as capacidades dos serviços locais públicos e privados,
e dos actores da sociedade civil, no que diz respeito à prevenção ao desafio e ao
desvio de menor e juvenil, ao melhoramento da segurança urbana e à promoção dos
direitos dos menores.
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Beneficiários directos
Crianças, adolescentes e jovens em situação de alto risco de desvio e delinquência
nas Províncias de Luanda e Benguela
Membros de associações e grupos da sociedade civil, operadores sociais,
educadores e funcionários das Instituições locais
Área de intervenção:

Área Geral
Comissões Provinciais de gestão do projecto
Produção e divulgação do curriculum formativo para operadores sociais
Publicação e divulgação das boas práticas surgidas do projecto

A - Área Formação profissional e inserção no mercado do trabalhoo
Alfabetização de adolescentes e jovens
Cursos profissionais
Escritório do Trabalho para o emprego dos jovens no mercado do trabalho
Promoção de actividades económicas
Feiras de artesanato para a promoção de pequenas empresas

B - Área Integração social

Apoio escolar às crianças e adolescentes excluídos do sistema de ensino público, ou
que tiveram limitado acesso à instrução de base
Revisão e divulgação do curriculum alternativo
Percursos formativos sobre temáticas essenciais para adolescentes e jovens
Actividades lúdico- recreativas e educativas para crianças, adolescentes e jovens
Aconselhamento para grupos de beneficiários com particulares problemas
psicológicos

C - Área Sensibilização da sociedade civil e formação das Instituições

Sessões de formação para operadores sociais
Criação de um curriculum formativo para educadores sociais sobre desvio e
delinquência menor e juvenil e monitoria de sua implementação
Realização de debates públicos e de campanhas
Workshop de avaliação do projecto a nível inter-provincial
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INTRODUÇÃO
Introdução

Esta publicação conta, através dos testemunhos directos de alguns actores
envolvidos, o percurso do projecto “Criança em cidades seguras: segurança urbana
e direitos da infância”, que teve uma duração de três anos e que tem sido posto em
acção nas províncias de Luanda e de Benguela.

Dentro das três principais áreas de acção do projecto (formação e inserção no
trabalho; integração social; consciencialização e formação das instituções e da
sociedade civil) têm sido promovidas e realizadas várias boas práticas, as quais
tiveram êxitos significativos com relação aos beneficiários envolvidos, às estratégias
inovadoras aplicadas e aos resultados conseguidos.

Nesta publicação optámos por dar voz a quem de forma directa experimentou as
estratégias do projecto, para descrever e realçar as boas práticas implementadas por
dentro das várias áreas de maneira aprofundada, mas ao mesmo tempo sintética e
desfrutável para um amplo público.
Tomámos esta decisão porque julgamos importantes a difusão dos resultados e a
possibilidade que, a partir desses, se possa promover o debate e uma troca de
experiências sobre essas temáticas a diferentes níveis de participação social.

As actividades descritas nas várias áreas são interligadas e realmente a parte dos
testemunhos relativas à área A da integração no trabalho revela-se mais rica. Isto
explica-se porque as mulheres, que tiveram acesso à formação e estão integradas no
mundo do trabalho, estão a seguir um percurso de empowerment e já têm sido
envolvidas no apoio psicológico e motivacional promovido pelas actividades da área
B.

O trabalho está dividido em três capítulos que correspondem aos três sectores de
intervenção. No início de cada capítulo descreve-se brevemente a área de referência
e o sector específico respeito ao qual o actor entrevistado fornece o seu testemunho.
Para as duas primeiras áreas optámos por contar o projecto, seja através das
palavras dos beneficiários seja dos operadores envolvidos, enquanto para a terceira
área enfocámos apenas os testemunhos dos responsáveis, isto para destacar o
processo organizacional e a importância das relações entre sociedade civil e
instituições públicas na organização das actividades.
Francesca Lulli
sócio-antropóloga e pesquisadora na
Universidade La Sapienza, Roma- Italia
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A. Área formação profissional e inserção no trabalho.

A área de formação profissional e da inserção no trabalho incluiu várias actividades.
Têm sido realizados cursos de alfabetização (em Luanda e Benguela) para meninos
e meninas com idade a partir dos 15 anos, que já não têm acesso à escola pública,
e que envolveram mais de 500 beneficiários.

Cada ano têm sido organizados 10 cursos de formação profissional nas duas
Províncias junto dos centros sociais geridos pelos parceiros, quer para promover uma
melhoria económica na vida dos jovens, quer para apoiá-los de um ponto de vista
pedagógico por meio do fortalecimento da auto-estima pessoal e de habilidades
sociais, como a responsabilidade, o sentido do dever, a capacidade de se organizar
e planear a médio e longo prazo.
Em relação à formação profissional, numa segunda fase, o projecto promoveu
pequenas atividades geradoras de renda individual ou colectiva. O Escritório de
trabalho, após uma análise das diversas realidades e necessidades do grupo-alvo
envolvido na formação, nas cooperativas e nos centros, seleccionou as pessoas que
mostravam um interesse real e tinham uma possibilidade efectiva de realizar com
sucesso um micro-negócio. A favor dessas pessoas têm sido disponibilizados 45 kits
individuais de auto-emprego, para a compra de equipamento necessário ao
arranque de um pequeno negócio.

Em relação à área da inserção no trabalho com o fortalecimento do escritório de
trabalho , já presente em Luanda, e com a criação de um novo Escritório de trabalho
na cidade do Lobito, na província de Benguela, tem sido possível durante os três anos
do projecto acompanhar os beneficiários dos cursos de formação profissional na
busca do seu primeiro emprego, apoiar os grupos-alvo dos centros na busca de
estágios de formação nas empresas e na elaboração do CV, e criar um banco de
dados com informações sobre as empresas do mercado formal e as pequenas
realidades empresariais do informal dispostas a acolher os meninos/meninas para
estágios ou contratações. Além disso, o gabinete desempenhou um papel crucial
como ponto focal para a troca e a circulação das informações, através dos contactos
e das relações com as instituições e a sociedade civil dos territórios de competências
e acompanhou todas as pessoas que precisaram de assistência no acesso aos
serviços de protecção social: pedido de documentos de identidade, acesso aos
cuidados médico-hospitalares, apoio à criação de cooperativas , acesso ao
microcrédito, etc .

Finalmente, cada ano têm sido organizadas algumas feiras de artesanato em ambas
as Províncias, para a promoção das pequenas empresas e a venda de produtos feitos
pelos beneficiários do projecto. As iniciativas, graças à escolha de pontos estratégicos
e de ligação com as instituições e à publicidade, tiveram muito êxito, dando
visibilidade ao projecto e reforçando a integração social e laboral dos beneficiários, os
quais por um lado conseguiram dar uma imagem positiva de si mesmos perante a
comunidade e por outro tiveram a possibilidade de aumentar a sua própria autoestima e os seus rendimentos.
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Entrevista com a Marcelina, que participou ao curso para vigilante

Os cursos de formação profissional têm sido postos em prática em ambas as
Províncias. Em particular, no centro Martires de Luanda têm sido organizados cursos
de culinária e para operadora da primeira infância “vigilante”, com cerca de 20
participantes por curso e com duração de cerca de 4 meses por cada ano.
Marcelina Margarida António
Santana, natural de Viana, 20
anos de idade, fala-nos sobre a
sua experiência no curso para
vigilante no Centro Martires em
Luanda.
Conte-nos a sua história.
Como ouviu falar do curso
para vigilante?

Eu sou órfã de pai e mãe e
desde criança morei com a
irmã da minha mãe, que é
como uma mãe para mim. Sempre fui para a escola, mesmo que fosse indolente e
agora arrependo-me, porque se não tivesse perdido tanto tempo, seria já um
estudante de segundo ano na faculdade! Agora frequento o penúltimo ano do ensino
médio em ciências jurídicas e económicas em Viana.
Frequentei o curso para vigilante porque sempre quis trabalhar com as crianças.
Gosto muito e sempre cuidei delas, mesmo na família. Antes de arranjar o curso, aqui
no centro Martires, tinha tentado em outro lugar, mas sem êxito.

Cheguei aqui porque em 2011 uma minha colega de escola tinha matriculado neste
curso. Quando ela me falou disso, as inscrições já estavam fechadas, mas ainda se
podia ligar e deixar o nome numa lista de espera. Portanto, liguei, pedi o nome de um
responsável e falei com o Lídio do Escritório de trabalho e deixei o meu nome. Eu
ligava continuamente para saber se me tinham inserido e o Lídio dizia: - Olhe esta
menina que quer tirar o curso para vigilante con essa vozinha -. Ele achava que eu
fosse uma menina de verdade.

No dia da inscrição cheguei ao Centro junto com uma minha colega, a Sónia, que se
queria matricular. Ela dormiu na minha casa para poder aparecer cedo, porque nos
tinham dito que iam terminar as entradas no mesmo dia. Chegamos às 5 horas de
manhã. Estava tudo fechado e fazia muito frio. Ficámos sentadas até o porteiro abrir.
O que aprendeu no curso?

Aprendi muitas coisas, por exemplo, como deve ser feito um programa de trabalho,
isto é, a ficha das actividades que cada educador deve realizar durante o dia, os
horários certos para as actividades, como cuidar de uma criança e qual é o perfil de
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uma vigilante. Uma vigilante deve sempre chegar à hora, ser constante, paciente,
sempre disponível para as crianças. Aprendi que para as crianças é importante fazer
actividades recreativas e que precisam de muita atenção e apoio.

Aprendi também muito sobre a saúde e a higiene. Por exemplo, do ponto de vista
prático, tinham que verificar se as crianças estavam sujas, se as suas mãos estavam
sujas, porque é a partir da higiene que as crianças podem ter uma boa saúde.

O terceiro mês fizemos um estágio, a primeira semana trabalhámos de manhã e a
segunda à tarde. De manhã as crianças participam em algumas actividades, como
aula multididáctica (higiene, motivação), à tarde, pelo contrário, dá-se banho às
crianças, trocam-se as fraldas, fica-se à espera que os pais venham a buscá-las.
O que pode nos dizer sobre o estágio?

Fiz o estágio no Bairro da Senzala, na creche Emanuel de Viana. Essa não estava
muito perto da minha casa, mas eu podia chegar lá a pé. O primeiro dia tudo era novo
e eu estava um pouco tímida, mas no dia seguinte já todas nós considerávamos a
creche como a nossa casa. Durante o estágio pusemos em prática os conceitos
teóricos. Acompanhava-nos uma vigilante, a qual controlava se o que fazíamos
estava certo ou errado e dizia-nos se tínhamos que mudar, e o que. Tornamo-nos
todas amigas e as crianças gostaram de nós. Chamavam-me de tia Marcelina, era
muito bom. Eu gostava e demonstrava empenho e vontade de fazer tudo certo.
Houve uma prova final?

Após o estágio, houve a prova final. A vigilante, que nos acompanhou durante o
estágio, veio ao centro Martires e comunicou a sua avaliação sobre as nossas
competências à directora Tia Doroteia, Lozi, Lucao... Ela fez uma avaliação baseada
nos nossos comportamentos e no que fizemos durante o estágio. Esta foi a nossa
última avaliação. Anteriormente, tínhamos enfrentado algumas provas teóricas, por
exemplo, cada uma de nós tinha que trazer para o curso uma música projectada para
actividades nas creches e a professora tinha avaliado se era apropriada para
crianças.
Após o estágio encontrou um emprego?

Encontrei um emprego antes de terminar a formação. Contactou-me a mãe de uma
minha amiga, que tinha aberto um centro infantil. Estava muito feliz porque se tratava
do meu primeiro emprego. Pediu-me também para trazer uma amiga, assim liguei
para a Sónia, a amiga com a qual tinha tirado o curso aqui no centro Martires e no dia
seguinte fomos. A responsável não estava e voltámos lá por três dias consecutivos
antes de encontrá-la, mas não importa, finalmente conseguimos. Infelizmente, a
minha colega não arranjou emprego lá, porque eles estavam a procurar apenas duas
vigilantes e já tinham encontrada uma. Todavia, mais tarde abriu um novo centro
infantil no Vila Chinesa e a minha colega conseguiu levar para lá os seus
documentos.
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O que mudou na sua vida com esse curso?

Eu sempre quis ter um emprego, mas cada vez que eu falava com os meus irmãos,
eles diziam-me que eu era muito nova e que primeiro tinha que terminar de estudar.
“Se você trabalha, não estuda” – diziam-me. Mas mesmo durante a escola é preciso
arranjar dinheiro e esse dinheiro pedia antes à minha avó. Eu moro com a minha avó,
mas agora ela não está muito bem e passa o dia todo em casa. Onde ela pode
encontrar o dinheiro necessário? Pensei que, se calhar, este curso me ajudaria. Foi
assim que encontrei um emprego. Ainda não tenho um bom salário, mas tudo bem.
Quando você trabalha, sabe que no fim do mês há sempre uma remuneração e com
esse dinheiro você pode conseguir fazer alguma coisa e não tem que pedir à sua avó
ou ao seu tio.

Entrevista com a Olímpia, micro-empresária

Em relação à formação profissional, numa segunda fase, o projecto promoveu a
criação de pequenas actividades geradoras de rendimento, graças ao apoio de dois
Gabinetes do Trabalho. Para esse efeito, cada ano têm sido disponibilizados 15 kits
individuais para o auto-emprego com o material necessário ao arranque de um
pequeno negócio, em prol das melhores participantes nos cursos de formação.

Olímpia, uma mulher de 29
anos de idade, que frequentou a
escola até a nona classe, tirou
um curso de culinária no centro
Renascer do Lobito. No final do
curso, em 2013, tem sido
escolhida para receber um kit
para pasteleira e de seguida
fala-nos
sobre
a
sua
experiência.
Qual o seu trabalho?

Agora estou a trabalhar como
pasteleira, uma actividade autónoma. Preparo bolinhos, doces, pastéis de massa
tenra, rissóis. Trabalho por encomenda, quando recibo um telefonema, quando chega
a encomenda eu trabalho, entrego e ganho os meus tostões.
Qual é a ligação entre a sua actividade e o curso e o kit?

Primeiro tirei o curso de culinária e de pastelaria no centro Renascer das Oblatas no
Lobito. No final do curso tive a oportunidade de receber um kit com o qual levo adiante
a minha actividade autónoma. O kit que recebi tem formas para os bolos, torteiras,
batedeira, bandejas, tigelas. Todas as ferramentas de que eu preciso para continuar
a minha actividade. No final do curso receberam um kit todas as pessoas que se
empenharam a fundo.
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Como contribuiram o curso e o escritório de trabalho para a realização da sua
actividade de auto-emprego?

Antes de seguir o curso de culinária tinha apenas uma vaga idéia de como poder
organizar esta actividade. Mas depois do curso a idéia cresceu e, mais tarde, com os
serviços de assistência do Escritório de trabalho até melhorou. O representante do
Gabinete, o Nati, sempre me incitou a ser activa, ainda mais após ter recebido o kit.
Sempre me aconselhou a nunca me desmoralizar e a olhar para frente. Se amanhã o
Nati me chamasse para uma entrevista, aceitaria imediatamente, porque sei que é
preciso ser sempre activos e porque, através do Escritório de trabalho , aprendemos
como enfrentar uma entrevista, como comportar-se e sinto-me preparada. Esteja
“Pronto!” e, desta forma, pode-se sempre melhorar. Aprendi a não parar na minha
actividade, mesmo quando há dificuldades, porque a vida é feita de esforços e
sacrifícios. Se as pessoas não se envolvem na vida, não conseguem nada. E mesmo
que você obtenha resultados e os outros olhem para si como se fosse uma pessoa
especial, não tem que se tornar preguiçoso, mas tem que aproveitar sempre as
oportunidades que aparecem e frequentar as pessoas que querem o seu bem.
Quais resultados conseguiu nesta sua actividade e de que gostou mais?

Com a minha actividade consigo alguns lucros, ganho um pouco de dinheiro. Antes
nem podia comprar tomate, mas agora com esse dinheiro posso. A vida muda, por
meio dessa actividade posso comprar algumas coisas para os meus filhos. Coisas
que não tinha e que agora tenho.
Uma experiência que realmente adorei foi quando participei à feira na Porta do Mar,
no mês de Agosto de 2013. Trabalhámos duro e com dedicação, aconteceram muitas
coisas, divertimo-nos muito e ganhei bem.

Entrevista com o Nataniel “Nati”, operador no
Escritório de trabalho no Lobito

O escritório de trabalho teve um papel central na
área da inserção no mundo do trabalho, seja em
Luanda seja em Benguela, tornando-se a ligação
entre os cursos profissionais - actividades de
formação e mundo do trabalho. Os gabinetes têm
sido geridos por especialistas e educadores, os
quais asseguraram a conexão entre os cursos de
formação profissional para os jovens e o mundo
do trabalho.
Nataniel Roberto Gouveia Reis, de 29 anos de
idade e do 4 º ano de Ciências Económicas, é um
educador do Escritório de trabalho e Protecção
Social no Lobito e conta-nos a sua experiência.
Há quanto tempo você age na área da
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integração no trabalho?

Trabalho neste Centro há sete anos, mas antes de vir aqui, já tinha trabalhado no
social com os adolescentes. Quando comecei a trabalhar no Escritório de trabalho ,
para mim era algo completamente novo, porque aqui não falamos apenas sobre
trabalho, mas actuamos directamente com as comunidades e com as famílias. Eu
gosto deste trabalho e tento fazer o meu melhor, porque esses jovens se possam
impor e serem emocionalmente e psicologicamente equilibrados e sãos.
O que apreciou desta experiência no Escritório de trabalho ?

Acho muito positivo que, por meio de uma rede de conhecimentos estruturados ao
longo dos anos com o mundo do trabalho, o Centro tenha estabelecido relações de
confiança com muitas empresas e que essas estejam disponíveis para colaborar em
situações específicas também. Por exemplo, entre as nossas beneficiárias há muitas
que não têm os documentos, mas as empresas com as quais temos contactos nos
conhecem e colaboram connosco, facilitando igualmente a inserção no trabalho
dessas moças.

Portanto, o Escritório de trabalho, agendo como uma equipa, não oferece apenas um
serviço para escrever o CV ou para acompanhar os jovens a uma entrevista de
emprego, mas um apoio general e concreto para o desenvolvimento pessoal dos
jovens e a sua integração sócio-laboral com a interacção de actividades de
counseling e actividades lúdico-recreativas.
Quanto é importante o conhecimento do contexto de proveniência das jovens
mulheres que se dirigem para o Gabinete?

É muito importante. Nós educadores, além de conhecermos as pessoas que
frequentam as diferentes actividades do centro, vamos ao campo para trabalhar em
estreita colaboração na comunidade e aprender a realidade dela, mesmo que isso
possa ser perigoso. Parece uma questão cómica, mas nos bairros devemos sempre
andar dois juntos, é uma regra. Somos homens e se fossemos sozinhos à casa dos
nossos beneficiários, que na maioria são mulheres, poderíamos ser mal interpretados
e mal afastados. Tentamos usar estratégias eficazes para nos aproximar à
comunidade e aos indivíduos.
Porquê é importante trabalhar em equipa?

Porque as pessoas que nos contactam têm necessidades diferentes e cada um de
nós tem competências específicas. Por exemplo, o educador no campo apoia-me em
contactar as instituições públicas, quando temos que resolver um problema
relacionado com os documentos. Trabalhamos como uma equipa sempre, por
exemplo, durante as palestras ou durante reuniões ad hoc nos percursos de
empowerment. Eu sou responsável pelo suporte à escrita do CV e pela preparação
para a entrevista de emprego, enquanto o meu colega cuida da parte psicológica e
motivacional. Desta forma, tentamos fortalecer os nossos beneficiários, para que eles
estejam bem preparados no aspecto profissional, bem como no social e psicológico.
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Uma das actividades do escritório foi acompanhar algumas mulheres para obter
o cartão de vendedora ambulante, o que nos pode dizer sobre este percurso?

O percurso para obter o cartão de vendedora ambulante é longo e exige a emissão
de uma série de documentos pela Administração como, por exemplo, o certificado de
indigência. Obter o papel não é uma tarefa fácil, especialmente quando se trabalha
com pessoas em situação de extrema vulnerabilidade. De facto, para ter o cartão de
vendedora ambulante é necessário pagar uma taxa ao governo e as pessoas que nos
acompanhamos não têm esse dinheiro. Para obtê-lo sem pagar, é preciso obter um
certificado de indigência e nisso nos ajuda a Administração. Parece simples, mas há
muitos obstáculos e o processo é lento. O cartão de vendedora ambulante é
importante porque muitas mulheres que têm um pequeno negócio na rua, se não têm
o papel, não são legalmente reconhecidas. Com o cartão você tem direitos e está
protegido, é muito importante ter uma forma de protecção durante a venda dos
produtos na rua.
Qual é a metodologia que utilizam para trabalhar com as instituições?

A metodologia utilizada com as instituições é a mesma que usamos para a
conscientização dos beneficiários. Apresentamo-nos nos diferentes Departamentos
governamentais e explicamos, sempre com muita paciência, o trabalho feito e o que
pretendemos obter. Tentamos aumentar a atenção dos funcionários sobre a
importância do trabalho em rede, porque eles são os únicos que podem e devem
passar os documentos. Os documentos são muito importantes para se integrar no
mundo do trabalho. Há muitos casos de pessoas que não conseguem encontrar um
emprego porque não têm documentos.
Qual é a importância do acompanhamento do Escritório de trabalho no autoemprego?

É muito importante porque a maioria das nossas beneficiárias têm muitas dificuldades
na inserção no mercado do trabalho formal. O nosso País está crescendo muito
agora, há regras e as pessoas precisam de trabalhar. Nós apoiamos as pessoas em
estado de vulnerabilidade económica e social, pois a maior parte delas não tem o
menor conhecimento de como lidar com a procura de um emprego. Às vezes, é
preciso sentar-se ao lado delas e ensinar mesmo até as regras mais básicas do
comércio. Não só como proceder numa micro-empresa, mas também explicar que há
regras a seguir, que existem lugares preestabelecidos para exercer o comércio, caso
contrário, pode-se arriscar de encontrar-se em locais onde os fiscais apreendem tudo.
Como Escritório de trabalho, como identificam e apoiam as mulheres no autoemprego e que papel tem a formação?

O Escritório de trabalho está em contacto directo com o centro profissional, que
organiza cursos de formação. São principalmente as mulheres, que tiraram o curso
de culinária ou o curso para cabeleireira, que têm a oportunidade de realizar as
actividades de forma autónoma, talvez começando a trabalhar num pequeno bairro,
para expandir a seguir a sua própria actividade. Em geral, porém, as mulheres
primeiro devem estar preparadas.
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O gabinete recebe sempre novas pessoas, mas o importante é dar-lhes as
ferramentas de modo que, um pouco de cada vez, tenham a capacidade de ir para
frente sozinhas, independentemente de nós.
O nosso é um processo contínuo, temos muitas pessoas que seguimos nos vários
aspectos ligados à integração no trabalho. Mas a etapa mais importante é a da
formação profissional, porque hoje o mercado quer pessoas preparadas. Mesmo
quando se trata de uma vendedora ambulante, ela deve estar preparada, deve ter um
bom produto e saber como vendê-lo.

Entrevista com a Elodia, utente do Escritório de trabalho

Elodia Munoca, de 27 anos, natural de Cabaia, foi utente do Escritório de trabalho
do Lobito e conta-nos a sua experiência.
Que tipo de formação você
tem?

Estudei até à “décima” no
Instituto Médio Politécnico de
Bela Vista no Lobito. Mas por
falta de dinheiro tive que
desistir do ano, tenho filhas
para manter. Por isso, não tinha
dinheiro para pagar as minhas
propinas.
Como conheceu o Escritório
de trabalho e como ele lhe
ajudou?

A minha mãe trabalha na casa das irmãs e através dela eu soube que elas estavam
a organizar um curso de culinária. Assim tirei esse curso aqui no Centro Renascer,
onde existe também o Escritório de trabalho.

Quando terminei o curso de culinária, fiquei sem fazer nada por algum tempo. Não
conseguia encontrar emprego. Então, uma vez voltei e disseram-me que havia uma
empresa que estava à procura de alguém que tinha tirado um curso de culinária. No
Gabinete deram-me o endereço e acompanharam-me também para fazer a entrevista. A empresa fez-me esperar um pouco, mas depois me chamaram de novo e disseram-me que iria começar o estágio. Era uma empresa de catering.
Já fez outras entrevistas com outras empresas antes de encontrar emprego?

Sim, antes eu tinha feito uma entrevista com uma empresa de limpeza, sempre
através do Gabinete de Trabalho. Lembro-me que tinha chegado bem vestida, mas
não tinha sapatos. Estava de chinelos, as Oblatas não tinham sandálias para
emprestar-me. Quando chegámos, felizmente, antes de nós havia um outro grupo de
meninas, enquanto nós teríamos que ter a entrevista na tarde às 15 horas. Assim, o
Nati, explicou-me que não devia estar de chinelos, mas que tinha que calçar sapatos
fechados. Um look responsável. Desta forma, nós que não nos apresentávamos bem,
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fomos para casa a organizar-nos melhor e na tarde voltámos e fizemos a entrevista.
Com a empresa de limpeza não correu bem, mas depois fiz a entrevista com a
empresa de catering, onde trabalho agora.
Como correu a entrevista com a empresa de catering onde trabalha e como foi
o estágio?

A entrevista não foi difícil, a menina que me entrevistou era uma boa pessoa e a
entrevista correu bem. Pediram-me já para fazer o estágio e eu aceitei, porque
precisava de um emprego e eles me tinham dito que depois do estágio podia arranjar
um trabalho. Estava muito satisfeita por começar o estágio, porque sabia que a seguir
teria um emprego com o qual ajudar a mim mesma e às minhas filhas. Durante dois
ou três meses, a duração do estágio, fiquei sem ganhar nada, mas não estava triste
por isso. Gratificava-me o que estava a aprender, porque se tratava de muitas coisas
de que eu não sabia, e estava consciente que em breve eu teria ganho.
Acha que sem o apoio do Escritório de trabalho poderia encontrar um
emprego?

Não. Encontrar um emprego é difícil, sobretudo por causa da falta de conhecimentos,
por si é difícil, não se encontra. O Escritório de trabalho acompanha e encaminha,
sem o seu apoio não podia encontrar algum trabalho; ajudou-me também enquanto
estava ainda a fazer o estágio, porque não me pagavam nem o transporte. Vim ao
centro para pedir ajuda e o Nati foi falar com a empresa, na direção, e depois de 2
dias o Gabinete dos Recursos Humanos chamou-me e apoiaram-me para o
transporte.
Quando começou a trabalhar?

Comecei o estágio em Julho e agora, em Novembro, já estou a trabalhar. Na verdade,
ainda não me comunicaram a duração do contracto. Disseram-me só que agora
começo a trabalhar “à sério”. Falaram: - “Agora você terminou o estágio e é
funcionária da Empresa”.
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B - Área Integração Social

Dentro da área de integração social, o projecto desenvolveu diferentes actividades. A
principal tem sido a do apoio escolar destinado a crianças, adolescentes e jovens
excluídos da escola pública ou que tiveram um acesso limitado à educação formal de
base. A actividade tem sido implementada de várias maneiras e modulada de acordo
com as diferentes realidades nos centros em questão, atingindo acerca de 700
beneficiários. Em Luanda, no centro Martires de Viana, no centro Golf e no centro
Palanca, têm sido postos em prática cursos formais para o apoio escolar, através da
metodologia do Curriculum Alternativo (CVA), um método já testado com sucesso por
muitos anos e desenvolvido e aprimorado pelo projeto.
Além disso, têm sido organizados e implementados alguns percursos formativos
psico-sociais sobre diferentes temáticas em favor de acerca de 1.400 beneficiários,
incluindo crianças, adolescentes e jovens. Estes percursos psico-sociais têm sido
desenvolvidos e implementados por 5 educadores (entre Luanda e Benguela) e
enfrentaram temáticas ligadas à saúde, à sexualidade, à resolução não violenta dos
conflitos, aos direitos dos menores, aos direitos humanos, aos direitos das mulheres
etc. Durante estes percursos tem sido aplicada uma metodologia que visa mudar o
comportamento dos indivíduos, investindo na reflexão individual e de grupo,
estimulando a capacidade de análise, de expressão e de problem solving de cada
participante. O trabalho dos educadores psico-sociais ocorreu em sinergia com o dos
outros operadores em contacto com os adolescentes e os jovens de cada centro.

Têm sido organizadas também algumas actividades lúdico-recreativas e
educacionais para crianças, adolescentes e jovens, fundamentais para a prevenção
do desvio e do crime. Essas actividades permitiram que os menores frequentassem
ambientes adequados à sua idade, que trabalhassem na socialização, no
estabelecimento de relações de amizade e no abandono da solução violenta dos
conflitos. Entre as actividades manuais que têm sido promovidas, algumas tiveram
como alvo a criação de objectos também e a sua exposição e, possivelmente, a
venda durante a feira anual de artesanato.

A actividade de counseling para grupos de beneficiários com problemas psicológicos
específicos tem sido realizada na província de Benguela, no Centro Renascer do
Lobito. A psicóloga, que coordenou e acompanhou as equipas dos Centros,
conseguiu acompanhar mais de 280 casos entre adolescentes e jovens mulheres,
dando assistência psicológica através terapias individuais e de grupo. Além disso, as
beneficiárias têm sido dirigidas, por cada vez, para os diferentes serviços do Centro
promovidos pelo projecto (alfabetização, formação profissional, apoio ao emprego,
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etc.) e acompanhadas junto dos serviços públicos do território, conforme as suas
necessidades.

Entrevista com o António, alfabetizador no Centro Golf de Luanda

O apoio escolar para crianças e adolescentes excluídos da escola pública ou que
tiveram um acesso limitado à educação básica tem sido implementado em vários
centros de Luanda.
António, de 30 anos, morador
de Kilamba Kiaxi, trabalha
como alfabetizador para os
Kandengues Unidos desde
2007 e conta-nos a sua
experiência.
Como se tornou você
alfabetizador?

No princípio, os KU precisavam
de um professor de educação
física para trabalhar no centro
Golf e o meu irmão ligou-me,
porque sabia que eu estava a ensinar educação física também. Portanto, como
estavam a faltar os professores, os KU fizeram-me assinar um contracto como
alfabetizador. Trabalhando como alfabetizador, aperfeiçoei a minha experiência. Os
KU permitiram-me ter uma boa formação como alfabetizador e aprendi muitas coisas.
Como alfabetizador você se formou no campo ou tirou um curso de formação
também?

Ambas as coisas. Quando comecei os KU eram obrigados a oferecer uma formação
aos alfabetizadores para trabalhar com eles. Comecei a fazer o alfabetizador no fim
de 2009 e no início de 2007 especializei-me num curso em que eu aprendi como ficar
numa sala de aula, como preparar a metodologia de ensino, como compartilhar as
ideias com os outros colegas e com os alunos. Quando comecei a frequentar o curso
para alfabetizador tive muitas dificuldades, no início tinha medo de enfrentar os
alunos, não sabia como transmitir-lhes as informações que tinha adquirido durante a
minha experiência. Mais tarde melhorei, as pessoas que conheci deram-me coragem
e com o decorrer do tempo perdi a minha timidez.
Que metodologia de ensino você está usando?

Nós usamos a metodologia do Curriculum Alternativo. É um método que nasceu a
partir da observação das necessidades e realidades da comunidade. Trabalhamos
com crianças que não frequentam a escola pública ou que nunca a frequentaram. O
Curriculum Alternativo é um método, utilizado pela ONG KU, que serve mesmo para
enfrentar as dificuldades dos menores e adolescentes que estão fora do sistema
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escolar. Com esta metodologia trabalhamos na realidade da comunidade e
alfabetizamos as crianças e os adolescentes entre 10 e 15 anos, de modo que, a
seguir, possam entrar no sistema público de ensino.

Através do Curriculum Alternativo, como alfabetizadores, não só enfrentamos as
questões de ensino, mas também motivamos psicologicamente as crianças com
músicas ou outras estratégias. Usamos a dinâmica de grupo, técnicas de negociação,
o diálogo e o sistema do “aprendes-aprendo”, que é uma metodologia pela qual todos
aprendem. Mesmo eu, que sou o professor, posso aprender com as crianças, porque
as crianças também são portadoras de conhecimento.
Além disso, aos meninos que frequentam o curso não ensinamos apenas a ler,
escrever e contar, mas com eles enfrentamos também outras temáticas, como a
puberdade, o HIV, os direitos das crianças, oferecendo exemplos positivos de vida.
Como procedem vocês com as crianças depois de as terem recebido?

Quando recebemos uma criança que nunca foi para a escola, primeiro avaliamos as
suas habilidades. Às vezes é uma criança que já tem algum conhecimento, que talvez
já tinha começado a ir para a escola, mas que a seguir abandonou. Sucessivamente,
dividimos as crianças em dois grupos: um grupo em que as crianças estão mais
avançadas e um grupo que precisa de maior apoio.
A primeira coisa é aceitar a criança e entender a sua situação e o seu contexto
familiar, em seguida é preciso ver os seus documentos e avaliar como colocá-la de
forma eficaz no percurso de alfabetização e apoio escolar.
Se Lembra de “casos positivos” de sucesso?

Lembro-me com satisfação de uma turma de crianças que no início do percurso tinha
muitas dificuldades. Este grupo ao longo do tempo surpreendeu-nos realmente. As
crianças empenharam-se muito nas actividades e demonstraram uma grande força
de vontade. Em qualidade de alfabetizador estimulava-as e encorajava-as, porque eu
tinha confiança nas suas capacidades. Hoje, muitas dessas crianças estão na oitava
classe e algumas no ensino médio.
Além disso, lembro-me de quando, em 2008, fui transferido para o Centro Martires.
No princípio, não me sentia à vontade, era novo e um pouco tímido. Quando entrava
na sala de aula estava com medo porque havia muitas mamãs e, portanto, muitas
pessoas idosas. Nestes casos, o alfabetizador deve ser cuidadoso, porque as
mamãs, às vezes, são como as meninas. Elas têm situações difíceis e levam para
frente muitas coisas, como o trabalho doméstico e cuidar dos seus netos. Às vezes,
estavam impacientes e eu tinha que explicar-lhes que aprender a ler e escrever é um
processo lento, mas que podiam conseguir. Ficava feliz porque via os frutos do meu
trabalho, porque as mamãs conseguiam escrever letras e assinar.
Como é que se realiza a transição para a escola pública?
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As crianças, depois de terem terminado o curso junto dos nossos centros, se
passarem no exame da Repartição do Ministério da Educação, receberão um
certificado. Este certificado permite obter a matrícula na escola pública, entrar na
escola pública para continuarem os estudos.
Dentro deste percurso como operam os KU e o Ministério da Educação?

A Repartição da Educação é responsável por submeter as crianças ao exame final,
por dar uma avaliação sobre a sua formação e por passar o certificado, são eles que
avaliam os nossos beneficiários. Só depois de terem recebido o certificado, as
crianças que saem do Centro podem entrar na escola pública. Os KU ocupam-se
especificamente de dar a formação necessária para que as crianças sejam capazes
de continuar a estudar e, depois de elas terem obtido o certificado, falamos com os
pais e dizemo-lhes que as crianças estão bem preparadas para continuar na escola
pública.

A nossa relação com a Repartição da Educação neste Município construiu-se durante
anos e é muito positiva. Quando a Repartição passa os certificados, sou eu que os
entrego às crianças.

Tenho que dizer que seria uma coisa boa se fosse a mesma Repartição de Educação
a indicar uma escola, dentro do Município, na qual as crianças possam continuar a
estudar. Infelizmente, a passagem real na escola pública é um processo muito
complicado. Por esta razão, muitas crianças às vezes não continuam a estudar,
depois de terem recebido o certificado, e porque muitas delas têm dificuldades
familiares de caracter económico.
O que podemos melhorar no Curriculum Alternativo?

O ensino em Angola está a evoluir. Agora, muitas metodologias que são utilizadas por
nós não são tão diferentes daquelas que utiliza o Ministério da Educação. Por
exemplo, em Angola, além do método do Curriculum Alternativo, têm sido introduzidos
outros métodos mais interactivos, como o cubano do “Sim, eu posso” e a Repartição
da Educação tem alfabetizadores que trabalham com esses programas. Em relação
a esses programas tentamos manter uma ligação com o Ministério para seguir uns
cursos de actualização para nós professores e para melhorar a qualidade da nossa
formação, embora nem sempre seja fácil de compartilha
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BOX Curriculum Alternativo

O Curriculum Alternativo (CvA) nasce na década dos anos 90 como ferramenta
para combater o drop out escolar e a marginalização dos menores pertencentes
às classes sociais mais vulneráveis??, proporcionando uma formação capaz de
dar-lhes as habilidades úteis para serem reintegrados no sistema escolar formal.
O percurso formativo está estruturado em cinco módulos com duração de dois
anos, e corresponde aos primeiros 4 anos de escola primária e começa da
alfabetização até enfrentar as principais disciplinas de base. Dentro do percurso do
CvA é reconhecido um papel crucial às comunidades, às associações locais, aos
meios de comunicação e às organizações não governamentais na produção de
espaços e programas. A proposta educacional do CvA é estruturada de maneira a
interessar mais os alunos, pois utiliza uma metodologia que os torna protagonistas
da sua própria aprendizagem. O aluno é colocado no meio da formação e é dada
atenção às suas necessidades, a fim de transmitir-lhe noções e ao mesmo tempo
facilitar a construção de uma sua visão crítica da sociedade e de uma sua própria
consciência dos seus direitos e deveres de cidadania. Não só os alunos, mas
também as suas famílias estão preparadas para lidar com a vida do dia-a-dia
através da aprendizagem de temáticas transversais respeito às áreas disciplinares
tradicionais, que têm a ver com áreas importantes da experiência.

Além disso, os percursos didácticos de formação são complementados por
actividades de tipo lúdico-recreativo que facilitam a socialização dentro do grupo e
desenvolvem uma função terapêutica, ajudando a aliviar os meninos dos traumas
sofridos e das deficiências afectivas. Estão activados cursos de dança, a partir de
músicas e danças tradicionais angolanas e cursos de teatro que tomam inspiração
por cenas do dia-a-dia e utilizam a técnica do Teatro do Oprimido (TDO). Esta é
uma forma de teatro social que tem como objectivo dar aos meninos ferramentas
criativas para a transformação das formas de marginalização e opressão sofridas.

Finalmente, um aspecto importante da metodologia aplicada consiste no
counseling, em particular para as meninas e os adolescentes, que por meio de
momentos de terapia individual e de grupo estimula um processo de fortalecimento
da sua própria identidade e a elaboração e superação da sua experiência
traumática.
O CvA tem sido oficialmente reconhecido pelo MINED como um válido percurso
alternativo para o conseguimento do objectivo “Educação para Todos”, um
objectivo que o Governo angolano se propôs a finalizar dentro de 2015. Por esta
razão, os menores que participaram no percurso didáctico do CvA com proveito,
depois de terem sido examinados ??e avaliados por uma comissão do MINED,
podem ter acesso à 5ª classe do percurso regular e assim voltarem a entrar no
sistema formal.
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Entrevista com a Semília, que participou nos percursos de integração social

Entre as actividades de aquisição de competências de vida úteis para a integração
social, que o projecto promoveu na área do Lobito, os percursos de empowerment
têm desempenhado um papel fundamental. A partir daqui, começou-se a incentivar as
jovens mulheres a se tornarem conscientes dos seus direitos e da importância
também de agirem num quadro de legalidade. O conseguimento do papel para a
venda na rua é um documento que as defendem por um lado e, por outro, as
protegem dos eventuais abusos na rua.
Semília, 35 anos de idade, natural de Santa Cruz,
através dos vários percursos de crescimento
obteve o papel de vendedora ambulante.
Quer nos falar de si e do seu caminho?

Comecei a estudar alfabetização aqui no Centro
no ano passado e a frequentar o Centro para
conhecer outras mulheres, conversar e interagir
com elas. Este ano estou a acompanhar o
programa escolar completo e é uma coisa que me
está a ajudar, porque antes não sabia ler nem
escrever, e agora, pelo contrário, consigo de forma
gradual. Eu vivo com o meu marido e tivemos seis
filhos, dos quais um já morreu. Trabalhamos na
praça e comemos com o pouco que ganhamos.
Como é a sua vida?

Eu vendo na rua no Lobito. De manhã cedo venho
para a escola aqui no Centro e, a seguir, às 11 horas vou à praça para vender. Vendo
apenas de segunda a quinta-feira, porque na sexta-feira venho para a escola no
Centro, mas tenho que arrumar também a casa e no sábado vou à igreja. Qualquer
coisa eu faça, levo comigo as crianças, porque elas não podem ficar sozinhas em
casa. Vendo marmitas de plástico e sacos vazios e o negócio corre normal. Há um
senhor que nos traz a mercadoria, pegando-a do seu armazém e depois nós
vendemos. Em alguns dias conseguimos vendê-la e em outros não. É um pequeno
negócio, mas é com isso que podemos comprar a comida de que precisamos.
Come você chegou a ter uma sua independência?

Antes acompanhei as actividades do Centro, depois conheci também o Escritório de
trabalho , onde no ano passado falei com os operadores que me disseram que se eu
tivesse tido o cartão de vendedora ambulante, na praça, teria tido uma vida mais fácil.
Explicaram-me que podia obter esse documento e que eles me podiam ajudar.
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Quando me disseram: - “Semília, podemos pedir o cartão para você” -. Fiquei muito
feliz. Não tem sido tão fácil, mas sempre acreditei que nós conseguiríamos. Demorou
muito tempo, mas os operadores estiveram sempre presentes e me acompanharam
nos escritórios. Entendi que é importante ser constante nos próprios objectivos e no
final conseguimos. Estava muito contente.
Porquê você queria o cartão de vendedora ambulante?

Eu quero o cartão de vendedora ambulante porque eu não posso correr o tempo todo,
fugir quando chega a polícia e pagar para a minha mercadoria. Não posso estar com
medo cada vez que me apreendam a mercadoria e a levem. Agora, com o papel
conheço os meus direitos, quando chegam os fiscais posso mostrar o cartão. Agora
na rua sinto-me à vontade. Desde que tenho o papel estou muito mais serena.
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C. Área de Conscientização da sociedade civil e formação das instituições

A terceira área de acção do projecto tem sido aquela relacionada com a
conscientização da sociedade civil, das instituições e das comunidades sobre as
questões sociais do mal-estar juvenil e do desvio. A este respeito, tem sido
seleccionadas duas linhas principais de acção: a organização de uma formação
para operadores sociais e a realização de uma série de debates públicos e
campanhas sobre os direitos dos menores e as questões da segurança, do desvio
e da delinquência juvenil nas comunidades, integrando também temáticas ligadas
à prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e ao planeamento familiar.
A formação para operadores sociais envolveu mais de 200 pessoas, incluindo
operadores do sector público e privado nos novos conceitos de segurança urbana,
exclusão social, desvio e delinquência. Em cada uma das duas Províncias tem sido
proposto um curso de 66 horas por ano.

Através do projecto foi possível repetir a formação cada ano e nas duas últimas
edições, respeitando as necessidades dos participantes, têm sido introduzidas
sessões sobre o plano de trabalho: a partir da identificação dos problemas até aos
métodos e às técnicas de monitoramento e avaliação.

A formação “on the job” para os trabalhadores sociais envolvidos no trabalho nos
Centros, assim como para os funcionários das Instituições públicas relacionadas
com o projecto, e para outros representantes da sociedade civil, teve uma
importância fundamental. De facto, no contexto angolano o estudo das ciências
sociais é relativamente novo, bem como a possibilidade de acesso à
documentação e / ou aos percursos de estudo acadêmicos nesta área.
Participaram nessas formações várias Instituições governamentais, tais como o
INAC e o Minars Provincial e Municipal, a Polícia, operadores dos Centros de
referência do Julgado de Menores e das Salas dos Menores, membros das
repartições provinciais do Ministério da Juventude e Desportos, e outras
Instituições interessadas.
Nesta área tem sido criado também um manual teórico-prático para operadores
sociais e difundido como ferramenta de trabalho capaz de potenciar a formação
para os operadores dentro das várias realidades públicas e privadas.

Finalmente, as comunidades de referência dos Centros sociais têm sido
sensibilizadas através dos debates públicos. Os debates tentaram aproximar a
comunidade do problema do desvio juvenil e da segurança urbana como
consequência da exclusão social, afastando-se portanto da óptica de
estigmatização das camadas marginalizadas mais vulneráveis??, estimulando ao
mesmo tempo uma comparação capaz de consciencializar e responsabilizar.

Entrevista com a Dília, representante do Centro Renascer

Os debates públicos têm sido coordenados por um facilitador, realizados em lugares
de fácil acesso para a comunidade, acompanhados pela difusão de material
específico. Durante essa experiência, para o bom êxito das intervenções foi
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particularmente importante estabelecer relações de boa cooperação, sobretudo com
os responsáveis locais pelo seu conhecimento do território.
Irma Dília Lopes Meneses, 47 anos de idade, de origem colombiana e formada em
Psicologia Social dá-nos o seu
testemunho.
Qual é a sua experiência na
organização dos debates
públicos e das campanhas de
conscientização?

A nossa experiência começou
no Lobito em 2004, e teve como
principal grupo de beneficiários
as mulheres e a comunidade
mesma da cidade. O nosso
trabalho é reconhecido pelas
autoridades Municipais, pelo
Minars, pelo INAC e por outras organizações governamentais que estão directamente
relacionadas com o nosso grupo-alvo. Isso abriu-nos muitas portas porque para
organizar estes encontros-debates trabalhamos com as autoridades da área.

Para trabalhar nos bairros referimo-nos directamente ao administrador da área que
nos orienta sobre como executar uma intervenção nessa área. Essa intervenção é
feita junto com os sobas, os chefes dos bairros, que conhecem a população e a
realidade local. De facto, após os contactos com as autoridades marcam-se os
encontros, conforme as necessidades, e programa-se o debate.

Pelo contrário, quando organizamos debates e / ou palestras nas escolas seguimos
um processo diferente, porque entre nós e a escola existe uma conexão.
Encaminhamos muitas vezes mulheres e crianças para a escola pública e geralmente
os directores das escolas conhecem-nos. Quando eles percebem a presença de uma
problemática social pedem-nos apoio para organizar um debate com os alunos.
Em geral, a preparação para o encontro precisa de um mês ou dois de tempo,
incluindo a confirmação da data, a escolha do lugar e do grupo que se pretende
envolver ou, se for uma escola, da turma.
Existem algumas dificuldades na organização deste tipo de eventos?

Nos bairros já temos alguma experiência e é sempre mais fácil organizar os debates.
Com as autoridades escolares também nunca tivemos problemas, porque são muito
abertas e são os primeiros a estar interessados por esses eventos, quer os directores
quer os professores. Contrariamente, encontrámos alguma dificuldade na escolha do
dia. Às vezes, as comunidades queriam organizar o encontro aos sábados, enquanto
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a nossa equipa de trabalho aos sábados normalmente estuda. Ou pode acontecer
que durante a palestra se encontram pessoas adultas que mostram resistências e que
se envolvem pouco no debate. Houve também dificuldades relacionadas com a falta
de meios, mas sempre procurámos solucionar.
Segundo a sua opinião, a partir de que se pode entender se uma campanha ou
um debate tiveram um impacto positivo?

Entende-se, antes de tudo, pelo comportamento do grupo de participantes, pelas
interacções, pela forma da participação, pelas suas perguntas durante o debate e,
além disso, pelo facto de que muitos deles, sucessivamente, desejam aprofundar as
questões abordadas na palestra. É um indicador de impacto positivo se, após os
encontros, muitas moças vêm ao centro. Por exemplo, pelo que diz respeito à
temática do ITS (infecções sexualmente transmissíveis), após o debate algumas
mulheres, mas também alguns maridos, que tinham um problema, chamavam-nos e
diziam: “Irmã, naquele dia você falou-nos sobre ... adoraríamos se nos indicasse onde
ir ou se o centro pode nos ajudar com a psicóloga”.
No entanto, as mulheres não vêm magicamente ao Centro depois de termos
organizado um debate, mas o facto de que eles e as instituições, os sobas, se tenham
tornado conscientes do Centro e tenham tido a oportunidade de ver como
trabalhamos, permitiu criar ao longo do tempo relações de confiança e colaboração.
Essas relações são tais que, quando no bairro há um problema é o soba ou o mesmo
administrador que orienta a pessoa que está a precisar de ajuda para o Centro,
agendo no território como verdadeiras antenas.
Qual foi o caso de uma campanha que você considera ter corrido bem?

Tivemos uma intervenção num município no Cubal perto do Lobito, em Setembro de
2013, com os alunos da nona classe. Organizámos um debate sobre o HIV-Sida e
ITS, com especial atenção para o HIV. Neste caso, durante o debate surgiram
também outras questões que os jovens estão vivendo nesta área, tais como o
problema da prostituição e do consumo de álcool, o facto de que frequentemente os
adolescentes se drogam e têm relações sexuais muito cedo. Após o debate sobre
estas temáticas têm sido realmente muitas as moças que se aproximaram para pedir
conselho porque não sabiam a quem pedir e como pedir. Em cada debate que
organizámos o grupo com que trabalhávamos compreendia o de que estávamos a
falar, muitas das questões que enfrentámos nos debates afectam a sua vida.
Há bairros onde é mais difícil organizar os debates?

Em geral, trabalhamos em bairros com uma população muito vulnerável, mas não é
muito difícil entrar. Também no bairro 16 de Junho a organização dos debates não é
difícil, sobretudo graças à relação de confiança com os representantes da
comunidade que se estabeleceu ao longo dos anos. A população é aberta e mostra
interesse quando recebe informações. São as circunstâncias de vida em que se
encontra que tornam difícil para ela conseguir um bom resultado. Organizámos vários
debates e as pessoas ouvem com muita atenção e participação, mas após a
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intervenção a sua vida continua difícil. Seria necessária uma intervenção maciça, que
abranja aspectos práticos e formativos. Existem vários bairros em que seria preciso
organizarmos debates, áreas onde há muita pobreza e poucos serviços.
Qual é uma metodologia que ajudou a conseguir bons resultados?

Eu acho que a forma como trabalhamos aqui em Angola é positiva. Refiro-me ao facto
de que não só trabalhamos directamente com o grupo-alvo, mas também com a
comunidade responsável. É importante primeiro conhecer o responsável da área a
nível administrativo, o director da escola, o representante da igreja, ter um contato
com eles e saber por eles as necessidades e os problemas que a comunidade vive.
Não se pode pensar em organizar qualquer coisa, a menos que não se saiba um
pouco da realidade em que se opera.
Em conclusão, um outro tipo de eventos, na organização dos quais o Centro colabora
graças ao apoio do projecto, é representado pela Feira da Administração local do
Lobito em que participamos todos os anos nos meses de Agosto e Setembro.

É um evento muito positivo, especialmente para as meninas que participam nele, pois
a feira é organizada a nível municipal e provincial e nela tomam parte grandes
restaurantes e muitas empresas. As jovens vêem horizontes novos, nessas situações
sentem-se valorizadas e respeitadas no meio do grupo e sobretudo é possível para
elas também ganhar, vender e competir com o mercado externo.

Entrevista com o Júlio, coordenador provincial do projecto para os KU

Entre as actividades de consciencialização da sociedade civil e de formação das
instituições tem sido implementada uma formação para operadores sociais na
Província de Luanda e na Província de Benguela. Aqui apresentamos a experiência
do curso de Luanda através das palavras de Manuel Júlio António, que tem 43
anos e é actualmente um estudante do curso de doutoramento em Ciências da
Educação.

O que você pode nos dizer sobre a formação para operadores sociais do
projecto da cooperação italiana?

Esta formação representa uma mais-valia, na medida em que trouxe conhecimentos
e know-how seja às pessoas que participaram no projecto como a todos os operadores sociais que trabalham na prevenção da delinquência juvenil e com as crianças em
risco e / ou situação de vulnerabilidade. A maioria dos operadores das instituições e
organizações da sociedade civil que agem no social não tiveram muitas oportunidades de participar em cursos específicos do sector, nem em percursos de formação “on
the job”, até alguns anos atrás. A guerra só terminou recentemente.
A formação, no entanto, foi importante para nós também que somos experientes,
porque nos permitiu retomar e reactualizar os conhecimentos em relação a situações
específicas. A formação contínua é fundamental também na óptica de uma
actualização das competências.
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Quais são as etapas principais na organização da formação?

A formação deriva de um problema que tem sido identificado antes e visa encher um
vazio na operacionalidade. A formação ministrada no âmbito do projecto “Crianças em
cidades seguras” envolve diferentes actores e em geral o planeamento das
actividades formativas é realizado em colaboração entre os actores que intervêm no
projeto. A formação vem da consciência de uma necessidade, portanto já temos a
idéia de que nós queremos. A partir disso, identificamos os termos de referência que
incluem: a determinação das questões que serão abordadas no curso, a identificação
dos participantes e das instituições a que pertencem e a dos facilitadores para a
mesma formação.
Desde o primeiro momento preferimos não entrar em contacto com os facilitadores de
forma individual, mas com instituições que tivessem competências na abordagem das
questões sociais e que fossem reconhecidas a nível provincial para o seu trabalho de
qualidade. Por isso, criamos parcerias institucionais e a seguir as instituições
mostraram-nos as pessoas mais qualificadas para serem envolvidas no processo de
formação para operadores sociais.
Quais instituições vocês envolveram?

Envolvemos o Instituto Superior João Paulo II (ISUJPII), na Província de Luanda, que
coordena dois cursos de graduação e entrámos em contacto com o CDPA, que reúne
várias instituições. O ISUJPII é uma instituição superior que prepara licenciados no
serviço social e portanto tem competências pedagógicas para a formação e para a
gestão de cursos para operadores sociais de base. O CDPA é uma instituição muito
séria e com uma longa experiência na formação sobre o planeamento, o
monitoramento e a avaliação dos projectos. Nos últimos anos a ISUJPII ocupou-se
das temáticas teóricas e dos conteúdos temáticos relacionados com a questão da
delinquência juvenil, dos problemas sociais dos adolescentes e jovens, do desvio, etc.

O CDPA teve a responsabilidade de gerir a formação sobre o ciclo de projecto. Esta
área formativa tinha o objectivo de fornecer ferramentas que permitissem aos
participantes (mesmo dentro das suas instituições) apresentar um projecto e obter um
financiamento para dar o arranque a intervenções no contexto da programação social.
Como identificaram os participantes?

Pelo que diz respeito aos parceiros institucionais a escolha tem sido feita de acordo
com os termos de referência, também para melhorar e dar a devida importância. De
facto, realizar um curso de formação para operadores sociais juntamente com uma
instituição acadêmica permite ter um impacto mais significativo. Entre os actores das
instituições públicas tomámos em consideração os que tinham uma relação directa
com o social ou responsabilidades nas áreas temáticas abordadas. Convidámos
muitos educadores do INAC (Instituto Nacional da Criança), do MINARS (Ministério
da Assistência e Reinserção Social), e educadores da sociedade civil, com os quais
já tinha sido uma parceria, e sempre ligados ao mesmo tema.
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O que acha dessa formação?

Levando em conta o retorno que recebemos por parte das instituições e dos
participantes, o seu número e o número dos debates e das discussões que se
desenvolveram nos 11 dias, posso dizer que esta formação é uma mais-valia. As
pessoas compartilham conhecimentos, experiências e práticas do dia-a-dia, recebem
conselhos e orientação e estabelecem-se parcerias entre as instituições e a
sociedade civil. Acima de tudo, foi importante o facto de eles terem tido não só o
objectivo de melhorar as capacidades dos participantes, mas também de torná-los
capazes de implementar essas capacidades, de melhorar as suas competências em
termos de intervenção concreta e os resultados conseguidos são bons.
Acha que poderia ser interessante aprofundar alguns aspectos?

Para o futuro, acho que seria interessante realizar workshops, umas “Oficinas de
prácticas”, em que os participantes possam pôr directamente em prática, no campo,
o que estão a aprender. As sessões de formação sobre assuntos específicos
poderiam ser realizadas, em parte, dentro dos contextos operacionais nos quais uma
determinada questão é tratada na prática. Por exemplo, em relação ao tratamento
legal dos menores em situação de conflito com a lei, sabemos que o Julgado de
Menores, para o importante papel que desempenha, precisaria de um maior número
de operadores. Neste contexto, o workshop prático fortaleceria o trabalho dos
operadores que já actuam no Julgado, dando a oportunidade aos que acompanham
a formação de fazer prática de maneira útil. Isso pode ser aplicado também a outras
realidades.
Outra coisa que acho importante é fortalecer a capacidade dos operadores no
desenvolvimento das parcerias com eventuais financiadores, que possam apoiar as
organizações da sociedade civil nas suas acções em favor da comunidade. Os
participantes também queriam que a formação dedicasse mais tempo ao
planeamento e no segundo e terceiro ano têm sido adicionadas sessões de 4 dias
dedicadas ao ciclo de projecto: como lidar com os problemas, como procurar um
financiamento, como elaborar um projecto, ferramentas e todo o resto.
O que podemos melhorar para o futuro na organização da formaçao?

Tudo pode ser melhorado, mas posso dizer sem medo de falhar, que esta formação
alcançou altos níveis de organização. Houve apenas alguns imprevistos, pequenos
aspectos organizativos que podem ser melhorados. Por exemplo, no primeiro ano
tivemos algumas dificuldades relativamente ao transporte. A formação teve lugar no
centro da cidade e os participantes provinham das instituições, da comunidade, da
periferia. No início, não tinham previsto o transporte, mas depois se encontrou uma
solução, é uma questão de recursos e sinergias com outros projectos. Outra coisa
que poderia ser melhorada é a pontualidade e a disciplina no respeito do horário, mas
isso ultrapassa a organização, depende dos participantes e, de qualquer maneira,
poderia ser melhorada.
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No fim da formação é entregue um certificado?

Sim, no fim são entregues certificados que são carimbados também pelo ISUJPII e
pelo CDPA, ambas as instituições reconhecidas a nível nacional no domínio da
formação no serviço social.

Quais têm sido, nos últimos três anos, as relações dos KU e do Cies com as
instituições na organização da formação?

Imediatamente sentimos a importância de um envolvimento das instituições. Quando
começámos a delinear o curso, analisando o contexto, vimos que esta formação se
colocava exactamente por dentro do programa de prevenção e combate à
delinquência juvenil do Governo da Província de Luanda. Nesse projecto queríamos
reforçar as acções que já estavam presentes e não queríamos agir de forma isolada.
Por isso, pretendemos envolver as instituições, o Governo Provincial de Luanda e os
seus parceiros institucionais. No primeiro ano tivemos algumas dificuldades, mas
encontrámos também muita disponibilidade por parte de instituições com as quais
temos uma excelente parceria. Refiro-me, por exemplo, ao serviço provincial do INAC
de Luanda, que é um parceiro desde sempre e que nos ofereceu apoio institucional
incondicional cada vez que tem sido envolvido nas nossas acções. Através do INAC
conseguimos chegar ao Governo da Província de Luanda, o qual assumiu a tarefa
como sua.
Além do serviço provincial do INAC temos outros parceiros, como o MINARS de
Luanda, o Ministério da Educação de Luanda, o Ministério dos Desportos, o INEFOP
e a Direcção de Juventude e Desporto. Estas instituições públicas fazem parte do
Comité de gestão do mesmo projecto. De facto, o projecto criou um Comité composto
por instituições da sociedade civil e instituições públicas que colaboram no
monitoramento e acompanhamento das acções implementadas no projecto. Isso tem
sido feito para facilitar a compartilha das experiências, para fortalecer o trabalho em
rede e promover uma abordagem abrangente as problemáticas dos menores e
adolescentes em situação de risco.
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