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1. A I NTERVENÇÃO DA C ÁRITAS NO ANO DE 2011
O relatório do ano de 2011 que agora apresentamos reporta as informações das actividades implementadas com o
envolvimento directo da Direcção Geral e das 5 Caritas Diocesanas, nomeadamente, Caxito, Luena, Uíge, Kuito-Bié,
NDalatando e Menongue que apresentaram seus relatórios anuais à Direcção Geral.
Se pretendeu com as actividades realizadas responder as estratégias contidas no Plano estratégico (2010 – 2012)
da Caritas de Angola que estão voltadas sobretudo ao processo de reestruturação Institucional e Organizacional
da Caritas de Angola.

2. IMPLEMENTANDO AS ESTRATÉGIAS
8.1 E 8.2- E STRATÉGIAS
D EFINIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES E C OMPETENCIAS
T RANSFORMAR O FU NCIONAMENTO DA O RGANIZAÇÃO
O programa de Reforço Institucional que com as suas actividades busca responder a estratégias em referencia é
financiado em parte pelo IPAD atraves do projecto Twendela Kumwe em parceria com a FEC, e com recursos
próprio da Direcção Geral e das Caritas Diocesanas. Neste ambito a Direcção Geral com o apoio de um técnico da
FEC deu inicio a elaboração do Manual de Procedimento, que irá incluir entre outras, políticas de gestão de
Recursos Humanos.
Foram visitadas as Caritas Diocesanas e realizados encontros com os respectivos Bispos: Saurimo, Sumbe,
Huambo, Bié, Menongue, Mbanza-Kongo, Luena, Uíge, Benguela, Ndalatando, Malange, Cunene, Luanda e
Lubango.
Ainda temos a destacar a aprovação e a promulgação dos Estatutos da Caritas de Angola pela CEAST.
Foram realizadas as seguintes formações:
Temas

Nº de
participantes

Dioceses
participantes

Local da formação

Planeamento e operacionalização do Plano de formação, Principios base e
instrumentos.
Nível nacional foi realizada uma formação para líders das Caritas
Diocesanas com o temas “Gestão de Organizações Socias” .

8

Direcção Geral

Luanda

34

14

Luanda

115
1

13
Direcção Geral

Ndalatando, Huambo,
Sumbe, Saurimo,
Lisboa

122

3

2

Direcção Geral

Malange, Huambo e
Luena
Luanda

23

8

Luanda

Quatro Seminários regionais com o
Tema “Missão da Caritas e Liderança Servidora”.
Formação da “Base de Dados” e Ferramentas de apoio à Construção de
um Manual de Procedimentos;
Foram feitas ao nível das Dioceses formações e Assembleias locais com
planificação de actividades.
Participação da IV Semana Social Nacional, realizada pelo Centro Cultural
Mosaico com o tema: DEMOCRACIA E PARTICIPAÇÃO
XXXVII Conselho Geral da caritas de Angola

Colocando em atenção o reforço das capacidades de gestão financeira da Direcção Geral foi contratada a Empresa
HVC – Serviços de Apoio a Empresas, Lda que procede a gestão contabilistica das contas DG na base do programa
“Primavera” de forma a assegurar uma resposta mais apropriada às necessidade de transparencia e
profissionalismo na prestação de contas aos Bispos (as Direcções Arqui-diocesanas), aos parceiros de interesse da
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Caritas de Angola. Para as Direcções Arqui-diocesanas ainda estará em uso o programa financeiro MANGO, até que
gradualmente haja condições para colocar o Primavera naquelas que se tenham habilitado a lidar com ele.
EM VÁRIAS CARITAS DIOCESANAS FORAM LEVADAS A CABO ACTIVIDADES DE REFORÇO E REVITALIZAÇÃO
DAS EQUIPES PAROQUIAIS:
−

A Caritas Diocesana de Caxito realizou quatro encontros aos quais participaram regularmente as Paróquias do
Bom Pastor - Kicolo, Santa Isabel – Kicolo, Cristo Rei - Kicolo, S. João Baptista – Cacuaco, N. S. Assunção –
Nambuangongo e St. Ana de Caxito. As Paróquias de Ambriz, Quibaxe e Kifangondo nunca se fizeram
presentes;

−

A Caritas Diocesana de N’Dalatando revitalizou com formações e acompanhamento as equipes paroquiais das
Paróquias da Sé- Catedral, Cristo Redentor, Nossa Senhora Auxiliadora e Nossa Senhora da Paz;

−

A Caritas Diocesana do Menongue realizou 2 Seminário, 1 Workshop e 10 palestras sobre: Violência Doméstica e
Direitos da Criança; Gênero, Educação e Desenvolvimento. Participaram 782 pessoas das quais 193 Homens;
589 Mulheres.

L IÇÕES

APRENDIDAS

A presença de pessoas pouco definidas (voluntariado sem definição de funções) nas actividades regionais e
nacionais das Caritas Diocesanas revelou a grande descontinuidade na implementação das decisões conjuntas
gerando uma grande deficiencia de cooperação instituncional.

8.3. RECEITAS E DESPESAS
DIRECÇÃO GERAL
Origem

Montante
USD

Destino

Misereor

79.767,10

Misereor / Welt
Kirche
Entreculturas

36.729,49

Coordenação Plataforma de Desenvolvimento Rural e
Agricultura Sustentável
Conferencia Internacional “Construindo a Paz em Angola”

20.657,16

Programa de Alfabetização - Caritas de Menongue

Caritas Alemã

10.076,08

Coordenação Programa de HIV/SIDA – DG.

Caritas Internac.

118.765,19

Caritas Espanha

49.821,49

CRS

100.219,58

IPAD

56.895,01

IPAD/Millennium
Entradas próprias

33.371,48
253.374,47

Total:

772.331,10

Projecto de Reintegração dos Repatriados do RDC – Caritas do
Uige e M’Banza Congo.
Projecto de Alfabetização Caritas do Huambo e Bié
Projecto de HIV/SIDA – Caritas de Malanje, Menongue, Luena e
Cunene. Formação de 120 líderes.
Projecto de reforço Institucional Caritas/FEC
Projecto de Saúde Materno Infantil – parceria FEC-Caritas
Recursos Humanos Dg, gestão e administração património,
Actividades de âmbito nacional da Caritas.

É importante resaltar que no ambito da angariação de fundos próprios, maior parte das actividades que a Direcção
Geral realiza com as dioceses como treinamentos, o XXXVII Conselho Geral tiveram grande comparticipação de
todos (a Direcção Geral custeou a hospedagem dos paticipantes, o material didáctico, o facilitador, parte da
alimentação e cada diocese custeou o transporte e alguma contribuição para a alimentação «contribuições em
espécies» dos participantes que enviou). Tem sido já uma grande valia quer no incentivo do espírito de
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comparticipação quanto a redução de custos para a Direcção Geral que não saberia de onde tirar para realizar as
actividades previstas porém, ainda não é o desejável.
CARITAS

DIOCESANA DE CAXITO

Receitas em Kwanzas
O saldo final 2010
Contribuição das Paróquias Participantes aos encontros
Lucros Agenda Diocesana 2011
Total Receitas
Despesas em Kwanzas
Gastos Reuniões e transportes
Impressão Documentos
Contribuição transporte e desalfandegamento muletas
Campanha Somália
Transportes
Total Despesas
Saldo 21 de Novembro 2011

96.975,00
35.000,00
130.800,00
261.975,00
4.200,00
2.000,00
60.000,00
50.000,00
2.500,00
118.700,00
143.275,00

-

8.4 I NFLUÊNCIA DE P OLÍTICAS P ÚBLICAS
Foi realizada a Conferencia Internacional sob o tema “Construindo a Paz em Angola” com a intenção de proceder a
uma avaliação sobre a o PROCESSO DE PAZ na eminência dos dez anos do calar das armas.
Nº
PARTICIPANTES
200 e 16 prelectores

PAISES
9 Instituições
estrangeiras
provenientes
de 4 países

ORGANIZAÇÕES
- 90% dos Bispos da CEAST
- 7 Comissões Episcopais da CEAST
- 14Caritas Diocessanas
- 7 Congregações religiosas
- 10 ONGs
- 3 Ministérios (Agricultura, Educação e Comunicação Social).
- Cônsul de Moçambique e representantes dos Consulados da RDC e Portugal.
- União Europeia
- Universidade Católica de Angola
(UCAN);
-Universidade de Ediaburgo – Suiça
- Instituto de Investigação e Estudos Africanos – Portugal
- Universidade Agostinho Neto
-Universidade Lusíada
- 10 Instituições de Comunicação Social
- 4 Empresas

Vale aqui resaltar que a Caritas Diocesana de Menongue obteve através de negociações com o Governo local o
“certificado de pobreza” para as familias de 7 comunidades perfazendo um total de cerca 400 pessoas. Com o
referido documento estas comunidades poderão obter o registo civil gratuitamente.
A Caritas de Angola foi convidada pelos bancos MILLENIUM e ATLÂNTICO a participar da “GALA” de premiação dos
vencedores do projecto de Micro-Crédito que estes sedem aos diferentes extrados de seus beneficiários da
sociedade. Foi uma oportunidade de conhecer diferentes representante e instituições interessadas a cooperar com
a Caritas nos mais diversos sectores sociais.
Foram feitas visitas as distintas instituições e organizações bem como outras visitaram os escritório da Direcção
Geral para iniciar ou incrementar as relações a exemplo do Ministério da Saúde, da Educação, algumas
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representações provinciais destas, da Promoção da Mulher, da Energia e Águas, da Agricultura, o IDA, organizações
como a ADRA-A, etc.

8.5. E STRATÉGIA VIH/SIDA - PROGRAMA NACIONAL DE SAÚDE
A Direcção geral, para implementar a estratégia sobre VIH e SIDA contractou neste ano um Coordenador que
iniciou a incentivar:
•
O programa de formação de líderes religiosos nas Dioceses de Ondjiva, Malanje, Luena, Menongue, com o
financiamento da CRS;
• Fazendo o acompanhamento aos projectos de VIH e SIDA da Caritas Arqui/diocesana de Luanda e Ondjiva,
financiados pela Caritas Alemã;
• A elaboração de um manual de Apoio para os líderes religiosos em formação;
• Estabelecendo sinergias com o projecto de Saúde Materno Infantil (uma parceria entre a FEC e a caritas de
Angola);
• Continua a estabelecer a relação com o consultor externo que está a preparar a proposta de construção do
Centro Nacional Multifuncional sobre VIH e SIDA;
• Em parceria com a Rede Esperança foi organizado uma dia conscientização e de testagem voluntária para as
comunidades dos Bairros circunvizinhos a Sede da Caritas de Angola. Participaram da testagem voluntária 1000
pessoas e foram dedectados 6 casos positivos;
A Caritas Diocesana de Ondjiva com o projecto “ Juntos Venceremos” formou 65 activistas e 15 Conselheiros em 14

comunas dos municípios de Namacunde e Kuyahamma. Igualmente foram realizados 235 testes voluntários de VIH
e SIDA dentre os quais 10 resultaram positivos e estão recebendo acompanhamento dos conselheiros ; Foram
organizados dois grupos de apoio para pessoas afectadas e infectadas - GAM.
A Caritas Arquidiocesana de Luanda





Com o projecto “Vidas Cuidadas II” formou 241 activistas de 10 paróquias da Arquidiocese .
Os activistas formados estão a replicar os conhecimentos
Formação Lídere Religiosos em VIH
aprendidos ao nível dos grupos existentes nas suas Paroquias
e SIDA
e Capela da Arquidiocese de Luanda.
Provincia/ Diocese
Nº de
Líderes
Organizou uma Conferencia Arquidiocesana sobre a temática
Modulos
Formados
do VIH e SIDA, com o objectivo promover o engajamento
Cunene
3º
24
dos lideres da Igreja Católica no combate ao VIH e SIDA. O
evento contou com a participação de 120 representantes de Moxico
2º
26
diversas instituições da Igreja e do Governo. A Conferencia
Kuando Kubango
3º
22
teve a visita do Director Internacional Dr. José Saier e
Director para Africa Michael Huppler, ambos da MISEREOR.
Malange
3º
22
TOTAL






94

A Caritas Diocesana de Menongue
realizou actividades de prevenção e conciencialização nas
Aldeias adjacentes do Município de Menongue. Para o efeito foram envolvidos 21 activistas e 1 supervisor. O
Projecto foi financiado pela Banco Mundial.
Na Caritas da Diocese de N’Dalatando um posto de saúde permite que os 60 a 80 os doentes atendidos pelos 4
tecnicos, recebam tratamento digno. O posto é autosustentável.
No âmbito da Saúde preventiva no sentido de melhorar a nutrição sobretudo das crianças a Caritas Diocesana de
Menongue realizou:
1

- 6 palestras sobre preparação de multi-misturas para 411 (87 homens e 324) ;

1

Os seminários foram realizados em uma comunidade (Jamba Kueio) . Os Seminários tem a duração de 16 horas/ 8 horas por dia. Nas demais
comunidades os mesmos temas foram abordados durante as palestras que tem duração de 2 horas;
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- 2 seminários: 1 sobre o fábrico de multi-misturas e 1 sobre o cultivo e utilização da soja. Participaram 155
pessoas (47 homens e 108 mulheres);
- Foi distribuído 1Kg de soja para 70 famílias. O grau de desnutrição entre as crianças provocou a introdução da
2
soja como nova cultura para a melhoria da dieta alimentar das famílias .

L IÇÕES




A experiência mostra que o trabalho de uma Organização como a nossa na temático do HIV/SIDA se deve
desenvolver em cooperação com outras Instituições, comunidades e pessoas individuais.
Se os líderes da Igreja não se empenharem para se transformarem em exemplos vivos, não haverá mudanças e
nem mesmo resultados;
O exercicio do voluntariado é essencial para o trabalho de educação na luta contra o VHI e SIDA.

D ESAFIOS



Conseguir fortalecer 4 nucleos nas Dioceses onde os líderes receberam formação e que estes estejam tenham
capacidade de se articular em rede;
A espanção do trabalho para outras Dioceses diversificando os parceiros.

8.6. A LFABETIZAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Na base do projecto que está sendo desenvolvido foram restabelecidas as relações com o Ministerio da Educação
(departamento para ensino de adultos) nas Provincias do Huambo, Bié e Cuando Cubango. Neste ambito o Ministerio da
Educação no Huambo forneceu material pedagógico para 60 alfabetizadores e alfabetizandos.
Estão em implementação no Huambo e Bié o projecto financiado pela Caritas Espanhola, no Cuando Cubango financiado pela
Entreculturas, no Luena financiado pelo IPAD em parceria com a FEC, no Uíge ouve financiamento das Administrações
Municipais do Quitexe e Damba para além da contribuição da própria Caritas, em N’Dalatando as actividades forma financiadas
pela Emprese TOTAL . As principais actividades destes projectos são a formação de alfabetizadores, aulas de alfabetização e
distribuição de material didactico.

PROGRAMA
CARITAS DIOCESANA

DE ALFABETIZAÇÃO
Nº DE

Nº DE ALUNOS

ALFABETIZADORES
Caritas arquidiocesana do Huambo
Caritas diocesana do Kuito
Caritas diocesana do Menongue
Caritas diocesana do Uíge
Caritas diocesana do Luena
Caritas Diocesana do N’Dalatando

14
27
7
33
284
120

731
944
261
1 . 158
9.419
1.600

TOTAL

485

14.113

Devemos ainda ressaltar que a caritas diocesana de N’Dalatando tem em curso ainda a reabilitação da escola
financiada pela Embaixada dos Países Baixos em Angola. E a Caritas Diocesana do menongue tem em curso a
construção de um Centro de Educação infantil financiado pela CEI.

D ESAFIOS :
Conseguir documentar os resultados do trabalho para os publicar nos relatórios do CEIC ( Centro de Estudos e
Investigação Cientifica da Universidade Católica).
Conseguir estabelecer uma equipe de coordenação nacional para as actividades no ambito desta estratégia.

2

As famílias aprenderam a fabricar o farelo de soja que pode ser misturado com outros cereais e vegetais (que anteriormente as famílias
usavam só para os animais), e aprenderam a fabricar o leite de soja.
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8.7. AGRICULTURA
Importa salientar que em relação a esta estratégia durante o periodo em análise se destacou:
O treinamento de 4 agricultores do Uíge – Damba e 3 Mbanza-Kongo que aconteceu no Kuito-Bié com o programa
Okulima III;
Para todos os membros da Plataforma foi feito o treinamento sobre definição e medição de indicadores e do
impacto das actividades dos programas, facilitado por Consultores da Misereor em Luanda com 34 participantes
das diversas instituições da Igreja Católica que se beneficiam dos financiamentos da Misereor e no Huambo com 23
participantes nas mesmas condições;
Com a perspectiva de melhorar o funcionamento da Plataforma foi realizado o encontro de membros em Fev.2011
para analisar os resultados da avaliação que terminava, bem como concordar quais seriam os passos seguintes e
imediatos (a definição da nova estrutura da PDRAS; dos Papeis da ECP, da DG e dos membros; os temas principais
para as formações e intervenção bem como a contratação de correspondentes consultores).
Está iniciada a reformulação da estrutura de funcionamento da Plataforma (definição da tipologia de rede, modo de
funcionamento, regulamento, etc. com base nas recomendações da avaliação). Para o efeito já está contratada uma
consultora, a Srª Murielle Mignot que já realizou encontros com membros da equipa de coordenação da Plataforma
e com a Directora Geral da Caritas de Angola (entidade jurídica).
No mês de Dezembro realizou-se um encontro de análise e reestruturação do Memorandum de Cooperação entre
os membros e a Equipa de Coordenação e foi discutida a proposta do futuro Estatuto da Plataforma. Partciparam
18 pessoas entre técnicos e directores, membros da Plataforma.
Está feita a reestruturação do Quadro Lógico do projecto 145 – 900 – 1048 ZG “Continuação da Promoção da
Plataforma” que foi enviado à Misereor. Esta reestruturação foi recomendada pela avaliação com vista a torná-lo
mais simples e com indicadores reais, atingíveis, pouco ambiciosos; com o apoio da consultora acima referida e da
Directora Geral da Caritas de Angola.
Foram realizadas diversas visitas aos programas para acompanhamento destacando a de Malange, Huambo e
Menongue para verificar a realização das recomendações da avaliação.
Foram identificadas algumas estratégias de cooperação com a Universidade Católica de Angola especificamente
com o seu Centro de Estudos e Investigação Cientifica, para o qual a Plataforma apresentará seus dados que
passaram a constar dos relatórios científicos que periodicamente publica (Registos sonoros das actividades,
documentários de curta-metragem são produzidos e divulgados entre os membros da PDRAS - troca de informação
e experiencias, É partilhada com o doador e parceiros interessados informação recolhidas nas diferentes etapas e
zonas de intervenção da PDRAS).

Programas existente
em

Nº de familias
envolvidas

Nº de pessoas
envolvidas

Nº de
técnicos
contratados

Kiwaba-Nzoji - Malange

240

1.200

4

Banga – Kuanza-Norte

247

1.235

3

Menongue

327

1.635

4

Quipeio – Huambo

367

1.835

3

Huíla -

217

1.085

4

1.398

6.990

22
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O UTRAS

INICIATIVAS AGRÍCOLAS

CARITAS DIOCESANA DO LUENA
De forma inovadora no Sector da Agricultura a Diocese testa a instalação de sistemas Biodigestores para a
produção de adubos para as familias mais empobrecidas.
Em relação à agricultura sustentável está em espanção a fase de sensibilização sobre as práticas básicas
(construção de tanques, reparação de valas de irrigação, distribuição de sementes ortículas e outros
instrumentos agricolas).
Foram feitas 10 formações ( energias renováveis – panelas solares, noções de ervanária, cobertura morta,
produção de adubos, etc.) e a realização de um grande número de visitas as diferentes comunidades
envolvidas.

L IÇÕES
•
•
•

APRENDIDAS

Para realizar melhor as actividades de lobby, de maximização dos recursos, e de abrangência geográfica o
trabalho em rede é muito importante. Porém as entidades que fazem parte da Plataforma precisam ainda
aprender muito para assegurar este desiderato.
Não há cultura de partilha de informação entre os membros da Plataforma aos correspondentes níveis.
A Caritas Diocesana do Luena através das suas actividades procura educar as familias para um melhor
aproveitamento dos recursos naturais e conservação do meio ambiente. Vale ainda resaltar que a aplicação da
tecnicas resulta em reinvestimentos financeiros familiares e sua contribuição financeira ao programa com
consideráveis somas financeiras.

D ESAFIOS
•
•
•

A Plataforma precisa implementar uma estrutura de funcionamento que consiga acomodadar organizações
religiosas e laicas numa harmonia dinâmica e inclusiva.
Precisa melhorar as estratégias de acessos aos fundos necessários para os seus membros e de uma
consequente permanente capacitação dos seus membros.
Precisa de melhorar as estratégias de influência nas políticas públicas locais e regionais.

8.8. P REPARAÇÃO E M ITIGAÇÃO DE D ESASTRES
No que concerne esta estratégia a Caritas de Angola, não conseguiu iniciar o processo. No entanto implementou a
segunda fase do projecto de apoio aos Angolanos expulsos do Congo nas Provincias do Uíge e Zaire com o
financiamento da Caritas Internacional. As principais actividades desenvolvidas estavam ligadas à:
 Agricultura (fertilização dos solos, distribuição de sementes, enchadas, catanas, lima) para assegurar o
aumento da produção básica para o sustento das famílias.
 Saúde Materno Infantil (com treinamentos de preparação de variedades de alimentos para melhorar a
alimentação e saúde das crianças e das mulheres principalmente as que amamentam);
 Ensino da língua portuguesa (treinamento de alfabetizadores e consequentemente alfabetização de membros
das comunidades);
 Treinamento líderes comunitários em tematicas sobre resolução de conflitos de terra na base da lei de terras,
Leis migratórias, violencia doméstica e direitos da mulher e da criânça).
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Números de beneficiários
Designação

Total

Uige

M’banza Congo

Previsto

Registrado

Homens

1.299

1.259

3.500

2.558

Mulheres

1.671

1.823

7.310

3.494

Crianças

2.466

1.870

6.435

4.336

Famílias

1.061

990

2.350

2.051

Total

5.436

4.952

17.500

10.388

A Caritas Diocesana de N’Dalatando organizou a campanha de solidariedade para a Somália e atendeu
semanalmente em duas Paróquias cerca de 90 pessoas muito carentes, especialmente velhos, com bens
alimentares e outros

A Caritas Diocesana do Caxito realizou durante o ano:








A Campanha da Quaresma: As comunidades foram convidadas a destinar os frutos das suas renúncias quaresmais
para a ajuda às famílias em dificuldade ou aos mais velhos necessitados.
A organização do Dia da Caritas, no 3º Domingo da Quaresma, com recolha de fundos para a Caritas Nacional
A distribuição de muletas , em quase todas as Paróquias da Diocese para os deficientes físicos, por um total de
240 pares de muletas.
A organização do Dia do doente, cuja data foi deixada livre para que cada Paróquia possa escolher o dia mais
propício.
A Campanha do Advento, com o tema “Acolher Jesus nos seus irmãos mais abandonados” com recolha de
alimentos e fundos e sugestão de iniciativas para o Natal dos doentes.
A resposta à Campanha para a Somália, com a entrega de 500 Kg de arroz ao Serviço de Proteção Civil do Bengo,
como indicado pela Caritas Nacional.
Em cada Paróquia onde a Caritas existe è organizada uma ajuda para os pobres e necessitados, em colaboração
com grupos e movimentos da paróquia. Em quatro paróquias existem cursos de alfabetização. Numa foi
organizado um serviço de primeiro socorro.

A Caritas Diocesana de Menongue:

 Fez a distribuição de roupas usadas nas áreas de Soba Mathias, Fio, Mitchia, município do Cuchi e arredores
de Menongue, igualmente distribuiu sementes e instrumentos agrícolas as várias comunidades.
A Caritas Diocesana do Kuito;
 Apoiou durante o ano à leprosaria com roupas , calçados usados. Um lanche de confraternização foi servido
aos doentes desta Instituição por ocasião da quadra festiva;
Um recolha de donativos foi feita para apoiar os idosos do Lar do Cangalo.

L IÇÕES
A Caritas de angola realizou o trabalho com a impressão de que estava a apoiar a reintegração das familias quando
ainda estavam em situação de emergência;
As Caritas diocesanas ainda se revelaram bastante deficientes em apresentar uma sistematização da memória de
projecto quer narrativa quanto financeira do projecto em tempo acordado com o doador.
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D ESAFIOS
A Caritas de Angola precisa de encontrar uma metodologia de trabalho que assegure a interligação entre a Direcção
Geral e as Direcções Diocesanas capaz de responder aos doadores eficiente e eficazmente;

8.9 P ARCERIAS :
Tivemos a honra de receber pela primeira vez em angola a visita do Director Geral da Misereor, o Dr. Josef Sayer, e
(já por diversas vezes) o Chefe do Departamento África e Médio Oriente, o Sr. Michael Hippler, esta valeu pelo
estreitamento das relações, negociação de projectos e consolidação da confiança entre ambas instituições. Saíram
de Angola bem impressionados pelo trabalho da Caritas de Angola. A perspectiva de continuidades ficou mais
evidente principalmente em relação ao Desenvolvimento Rural.
Participar do encontro organizado pela União Europeia de auscultação da sociedade civil (suas preocupações para
a definição de prioridade com vista a apresentação de projecto para 2012 e 2013). Com ele, conseguimos conhecer
as principais linhas de financiamento da União Europeia em Angola; Percebemos as vantagens actuais na busca de
fundos para possíveis investimentos nos membros da Caritas de Angola; Actualizamo-nos dos procedimentos
requeridos para as candidaturas e também encontrar distintas outras organizações e reatar os contactos perdidos;
Foi ainda o momento para estreitar as relações com o pessoal da União Europeia. O principal interesse reside em
procurar novos financiadores para as diversas actividades pelo país.
Foram identificadas algumas estratégias de cooperação com a Universidade Católica de Angola especificamente
com o seu Centro de Estudos e Investigação Cientifica (CEIC), para ao qual a Plataforma apresentará seus dados que
passaram a constar dos relatórios científicos que periodicamente publica (Registos sonoros das actividades,
documentários de curta-metragem são produzidos e divulgados entre os membros da PDRAS - troca de informação
e experiencias, É partilhada com o doador e parceiros interessados informação recolhidas nas diferentes etapas e
zonas de intervenção da PDRAS). A Caritas também irá recolher dados sobre a alfabetização que serão incluidos no
relatório Social após serem processados e analizados pela caritas e o CEIC.

FEC
Vale realçar as boas relações existentes entre a FEC e a Caritas de Angola, cujas não se consubstanciam à
cooperação no ambito do projecto “Twendela Kumwe” de Capacitação institucional, do pessoal que anima os
trabalhos da Caritas em Angola em particular pois que, em vários casos, outros membros das diferentes comissões
episcopais e (Arqui) diocesanas; É também com a FEC que junto da Universidade Cartólica de Angola estamos a
desenvolver o diálogo para a dinamização do voluntariado profissional de estudades da UCAN para as áreas de
intervenção da Caritas de Angola no ambito do exercício da Caridade.
Com a FEC ainda, desenvolvemos o projecto de Saúde Materno Infantil que nesta fase inicial se dedica ao
levantamento das unidades sanitárias da Igreja Católica nas diverentes partes do país estando as (arqui) dioceses
de Luanda, Bié, Huambo, Malange, Viana, Luena e Kwanza Sul.

NECS
É uma nova amizade que nasce em condições bastante adversas de transição para a Caritas de Angola, mas
oportuna pelas necessidades desafiantes do contexto do país.
É uma Empresa de construção Civíl que no cumprimento das suas responsabilidades civís, se está aliando aos
interesses dos mais empobrecidos apoiando a Caritas de Angola (a Igreja de forma geral) a identificar e a
implementar projecto que promovam o progresso social das famílias.
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C ONCLUSÃO
O presente relatório evidencia:
O esforço de algumas caritas em melhorar o seu trabalho junto das comunidades e de parceiros;
Uma melhoria da comunicação entre a DG as Direcções Diocesanas e a relação institucional com os Presidentes
das Caritas Diocesanas;
As grandes fragilidades Institucionais que a Caritas de Angola continua a viver: o desinteresse por parte da maioria
das Caritas Diocesanas em sistematizar a informação e enviá-la à DG conforme prevê o Artigo 6º n. 6 dos Estatutos
da Caritas de Angola;
A fraca qualidade dos documentos elaborados e apresentados por membros das diferentes caritas.

CARITAS DE ANGOLA
Serviço social da Igreja Católica
Direcção Geral

Relatório Financeiro 2011
Código

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

1
1.1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
4.3
4.4

Descrição
Receitas / Entradas
Saldo anterior
PROJECTO PLATAFORMA Nº 145-900-1048
IPAD-TWENDELA KUMWE
SAÚDE MATERNO INFANTIL
CRS
CARITAS ALEMÃ- HIV-SIDA
CARITAS INTERNACIONAL
CARITAS ESPANHOLA (ALFAB..)
WELTKIRCHE DIOEZ ROTTB -ST e MISEREOR Nº 145-900-1055
ENTRECULTURAS
PARQUEAMENTO DE VIATURAS
ARRENDAMENTO DE IMOVEIS
CANTINA/HOSPEDARIA E S.FORMAÇÃO
ALUGUER DO CAMIÃO
AMORTIZAÇÃO
COLECTAS E DOAÇÕES (ANGOLA)
Total de receitas
DESPESAS COM PROJECTOS
Despesas com Projectos
Sub-Total
DESPESAS COM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Água
Eletricidade
Viagens Internas
Telefones Net e Correios
Quotas Caritas Internationalis
Auditoria e Despesas Bancárias
Material de escritório e equipamento informático
Material de limpeza
Sub-Total
DESPESAS COM SALÁRIOS
Salários dos trabalhadores
Imposto da Instituição e outros
Sub-Total
DESPESAS COM MANUTENÇÃO
Manutenção de viaturas e gerador
Manutenção de Infra -estruturas
Combustível e lubrificante
Seguro de viaturas
Sub-Total
Total de despesas
Saldo Projectos

Total USD
12 643,73 USD
79 767,10 USD
56 895,01 USD
33 371,48 USD
100 219,58 USD
10 076,08 USD
118 765,19 USD
49 821,82 USD
36 721,49 USD
20 675,16 USD
22 441,91 USD
106 640,91 USD
104 750,31 USD
16 740,51 USD
1 613,33 USD
1 187,50 USD
772 331,10 USD

516 678,96 USD
516 678,96 USD
4 547,18 USD
3 939,47 USD
6 645,97 USD
2 347,53 USD
0,00 USD
5 644,51 USD
3 980,74 USD
542,04 USD
27 647,44 USD
136 769,13 USD
13 309,53 USD
150 078,66 USD
10 410,13 USD
16 436,40 USD
4 765,06 USD
2 023,73 USD
33 635,32 USD
728 040,38 USD
44 290,72 USD

