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1. Introdução 
 
 
Embora a humanidade lute em diferentes frentes para diminuir as diferenças sociais, as lutas a 
travar são ainda gigantescas, com particular destaque para África no seu todo. 
 
 
S. Tomé e Príncipe, faz parte dessa realidade, onde existem carências de diferentes níveis. Para 
colmatar essas carências e fazer chegar a toda a população deste país os direitos que assistem 
a todos os cidadãos do mundo, urge a participação de todos os intervenientes na sociedade na 
concretização de projectos que apoiem uma tarefa que por si só não é nada fácil. 
 
 
É neste contexto que a Fundação da Criança e da Juventude vem dar o seu contributo social 
nas suas áreas de intervenção, interagindo com as realidades culturais do Pais, com especial 
destaque para a educação, acção social, formação, ciência, saúde, investigação e demais áreas 
que pela sua transversalidade se interligam quase que por obrigação.  
 
Neste contexto, um presente projecto desta Instituição é a implementação de um Centro 
de Acolhimento no distrito de Água Grande, no centro da cidade de São Tomé, 
destinado a crianças e jovens em risco, integrado num projecto conjunto denominado Centro 
Pedagógico e Social Infanto-juvenil “Jardim Tartaruga”. 
 
 
 
2. A Fundação da Criança e da Juventude 
 
 
2.1. Localização Geográfica 
 
A República Democrática de São Tomé e Príncipe, localizada no Golfo da Guiné é um País com 
uma área total de 1.001 Kms, distribuída por 859 Kms para a Ilha de São Tomé e 142 Kms para 
a Ilha do Príncipe. 
 
A Fundação da Criança e da Juventude encontra-se na capital do País, cidade de São Tomé. 
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2.2. Breve Historial 
 
A 23 de Dezembro de 2005 nasce a Fundação da Criança e da Juventude (F.C.J.), em São 
Tomé e Príncipe, que resulta da união de duas Fundações já existentes, as quais têm objectivos 
análogos, nas áreas da educação e acção social, com crianças e jovens. 
(http://www.noticiaslusofonas.com/view.php?load=arcview&article=12725&catogory=S%20Tom%E9%20
e%20Pr%Edncipe) 
 
Assim, a Fundação Myriam Blanchy de Menezes, em S. Tomé e Príncipe e a Fundação 
da Criança de Portugal, entenderam conjugar esforços de forma a incrementar o 
potencial existente no Pais, nas suas áreas de intervenção. (ver o historial de ambas as 
Instituições em anexo - anexo 1) 
 
A Fundação da Criança e da Juventude (FCJ) tem como finalidade prioritária, desenvolver 
programas de intercâmbio e desenvolvimento educacional, pedagógico, social, cultural, 
ambiental, científico-tecnológico, económico, saúde, bem como a promoção dos direitos 
humanos e cidadania, envolvendo a comunidade, a família, idosos, população desfavorecida e 
tendo sempre em vista a promoção social de menores e jovens carenciados física, psicológica e 
economicamente.  
 
Ao longo dos seus quase dois anos de existência são várias as acções desenvolvidas pela FCJ 
 (ver relatório de actividades do ano de 2006 - anexo 5). 
Destas, podem-se destacar: 
 

• Comemoração do Dia Mundial da Criança, a convite do Ministério da Educação 
de São Tomé e Príncipe; 

 
• Celebração do Dia Mundial do Ambiente, juntamente com o Ministro do 

Recursos Naturais e Meio  Ambiente; 
 

 
• Comemoração do Dia Mundial da Criança Africana, por convite do Ministério da 

Educação de São Tomé e Príncipe; 
 
• Oferta aos Bombeiros de São Tomé de uma ambulância equipada com material 

para primeiros socorros e partos, formação de 38 bombeiros e entrega de equipamento 
de protecção individual. 

 
• Inauguração da sede da FCJ a 9 de Junho de 2006: desenvolvimento de projectos de 

cariz social, ambiental e na área da saúde. 
 

• Implementação dos programas de Educação e Intervenção Ambiental no Distrito de 
Água Grande. 

 
• Implementação dos programas de Saúde nas escolas 

 
Com apenas dois meses a FCJ já recebia nas suas instalações diariamente cerca de 180 
crianças e jovens distribuídos pelos diferentes ateliers e em horários previamente definidos. 
No total frequentam esta Instituição cerca de 600 crianças e jovens. Além das actividades 
lúdico-pedagógicas realizadas na FCJ são servidas as refeições a estas crianças e jovens, 
material didáctico e assistência médica. 
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2.3. Ficha Técnica da Fundação da Criança e Juventude 
 
▀  Contribuinte nº 390283 
 
▀ Travessa do Pelourinho, Cidade de São Tomé, São Tomé e Príncipe 
 
▀ Tel: + 239 227 830 
 
▀ Fax: + 239 227 831 
 
▀ Telm: + 239 920 631 
 
▀ Email: fcjuventude@cstome.net 
 
▀ www.fundacaocriancajuventude.org 
 
 
(Ver organigrama em anexo - anexo 2). 
 
 
 

 
Refeições das crianças na FCJ  Inauguração da FCJ 

 
 
3. Projecto:  
 
Centro de Acolhimento integrado no Centro Pedagógico e Social Infanto-juvenil “Jardim 
Tartaruga”. 
 
 
3.1. Objectivo: 
 
O objectivo deste projecto é a construção do Centro de Acolhimento “Jardim Tartaruga”. Para 
tal elaborou-se a presente candidatura ao Prémio Natura 2007, solicitando a FCJ apoio para 
co-financiamento da sua edificação e equipagem. 
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3.2. Âmbito do projecto: 
 

        
                  Habitação de algumas famílias em São Tomé e Príncipe 

 
 
A República Democrática de São Tomé e Príncipe, tem um população de aproximadamente 
165.000 habitantes, dos quais cerca de 7.500 habitam a ilha do Príncipe.   
 
A taxa de analfabetismo da população acima da idade de 15 anos é de cerca de 20%.   
 
A população tem a seguinte estruturação: (Idade): 47,7% da população é composta por jovens 
e crianças entre os 0 e 14 anos; 48,3% de pessoas entre os 15 e os 64 anos e 4% acima dos 
65 anos.  
 
A taxa de natalidade é de 4,2% e a taxa de fertilidade 5,88 por mulher e a taxa de mortalidade 
de nados mortos é de 0,7% e a taxa de crescimento da população é de 3,2%.  
 
A média das famílias é constituída por 5,5 pessoas, representando as famílias com 8 ou mais 
membros 27%.   
 
Relativamente à pobreza, o Relatório da Estratégia Nacional de Redução da Pobreza, refere que 
o limiar de pobreza em São Tomé e Príncipe era de USD 294/ano e este valor apenas cobre as 
despesas mínimas de uma refeição diária e algumas despesas como vestuário, alojamento e 
combustível. Segundo o mesmo estudo, a pobreza afecta 53,8% da população total do Pais e 
extrema pobreza atinge 15,1% da população.  
 
Apenas 19,6% da população total tem acesso à água canalizada e apenas 16% dispõe de uma 
fossa séptica ou está ligado a uma rede de esgotos pública. 69% da população satisfaz as suas 
necessidades fisiológicas ao ar livre.  
 
A dispersão geográfica, a má acessibilidade, a falta e os altos custos dos meios de transporte, 
são elementos que condicionam o acesso à educação. Os professores que asseguram a 
docência em quase todos os níveis de ensino, têm tem termos gerais uma formação científica 
bastante reduzida e com um défice acentuado de qualificação pedagógica.   
 
É neste contexto que a FCJ se propõe a edificar um primeiro centro de apoio infanto-juvenil no 
Distrito de Água Grande, na cidade de São Tomé. No prazo de 3 anos, a FCJ prevê a 
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inauguração de vários Centros Pedagógicos e Sociais em todos os distritos de São Tomé e 
Príncipe, de forma a poder apoiar a população infanto-juvenil do resto do país.  
 
Pretendem-se implementar diversos centros com actividades nas seguintes áreas: educação, 
formação, saúde, ambiente, ciência, desporto, informática, expressão dramática, música, artes 
plásticas, escrita criativa, desenvolvimento pessoal e outro que se verifiquem pertinentes. 
 
Devido ás dificuldades do País, o próprio governo sente que existe a necessidade de centros de 
acolhimento para as muitas crianças que ficam sem família, apoiado assim a Fundação da 
Criança e da Juventude neste projecto. Para tal cedeu o espaço do actual “Jardim Tartaruga”. 
 
O Centro Pedagógico e Social Infanto-Juvenil “Jardim Tartaruga” localizar-se-á no actual espaço 
Jardim Infantil Tartaruga e será constituído por:  
 

� Centro de Acolhimento “Jardim Tartaruga” 
� Creche/Jardim de Infância 
� Centro Pedagógico 
� Gabinetes de Apoio à Família 
� Biblioteca/Ludoteca 
� Cantinho da Saúde 
� Espaço Novas tecnologias (Nave espacial, centro de informática) 
� Sala Polivalente 
� Cozinha 
� Campo de Jogos 
� Horta pedagógica 
� 1ª escola de prevenção rodoviária do País 

 
No anexo 3 apresenta-se a planta de remodelação e ampliação do espaço actual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Entrada do Jardim Tartaruga     Actual Jardim-de-infância 
 
Actualmente o espaço Tartaruga funciona como uma Creche com capacidade para 200 
crianças que frequentam o espaço das 07:00 às 11:30h onde realizam diversas actividades e 
onde são servidas duas refeições. O Centro Pedagógico previsto em projecto irá servir cerca de 
250 crianças e jovens do distrito de Água Grande com idades compreendidas entre os 4 e os 15 
anos e as crianças e jovens residentes no Centro de Acolhimento da FCJ. Os horários serão 
mais alargados assim como os planos pedagógicos e de apoio social muito mais completos. 
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            Espaço destinado à construção do Centro de Acolhimento. 
 
 
Várias entidades formaram já parceria com a FCJ de forma a viabilizar o projecto do Centro 
Pedagógico e Social Infanto-Juvenil. Os apois são de diferentes tipos tais como: 

• Apoio monetário 
• Cedência de quadros técnicos 
• Aquisição de equipamentos e materiais didácticos 
• Cedência do local 
• Apoio em alimentos 
• Apoio em parte das construções 
• Outro tipo de donativos em espécie 

 
Assim e analisando a planta do anexo 4, temos os seguintes apoios e candidaturas em curso: 
 
Nº na 
planta Descrição Quem apoia Tipo de apoio 

1 a 4 Centro de 
Acolhimento 

1. Ministério da Solidariedade 
2. Soares da Costa S.A. 
3. Grupo Pestana 
4. Candidatura ao PROJECTO 

NATURA 2007 
 

1. Construção e equipamento 
2. Construção 
3. Materiais e Equipamentos 
4. Construção e 

Equipamentos 
 

5 e 6 Jardim-de-infância Ministério da Educação Construção, equipamentos e 
técnicos locais. 

7 Sala Polivalente Embaixada de Portugal Construção, equipamento e 
técnicos 

10,11 e 
12 

Despensa e 
cozinhas 

1. Embaixada do Japão 
2. PAM (ONU) 
3. Banco do Equador 

5. Construção e equipamento 
6. Alimentos 
7. Alimentos 

15 Cantinho da Saúde Embaixada da Nigéria Construção, equipamento e 
técnicos 

16 Espaço Bem-
Parecer Embaixada de Cabo-Verde Construção e equipamento 

17 Biblioteca/Ludoteca Embaixada do Brasil Construção, equipamento e 
técnicos 

18 Sala de 
Informática/Línguas 

Embaixada de França Construção, equipamento e 
técnicos 
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(continuação) 
 
Nº na 
planta Descrição Quem apoia Tipo de apoio 

19 Nave Espacial Fundação Portugal Telecom/ Construção e equipamento 

20 Campo de Jogos Embaixada da Nigéria Construção, equipamento e 
técnicos 

21 Horta Embaixada da Nigéria Construção, equipamento e 
técnicos 

 
Este Centro conta também com o apoio de verbas governamentais para o funcionamento das 
várias valências, que serão directamente atribuídas por 
 

•  Ministério da Educação, Cultura, Juventude e Desporto 
• Ministério do Trabalho, Solidariedade, Mulher e Família 
• Ministério da Saúde 

 
Para as restantes áreas que ainda não têm financiamento estão a ser preparadas candidaturas 
a outras entidades. 
 
No anexo 4 encontram-se alguns documentos relativos a parcerias estabelecidas no âmbito 
deste projecto 
 
 
3.3. Centro de Acolhimento “Jardim Tartaruga” 
 
O Centro de Acolhimento (CA) terá a capacidade de acolher 27 a 30 crianças e jovens da 
faixa etária dos 4 aos 12 anos.  
 
O alojamento neste espaço será resultante do facto da criança/jovem se encontrar em situação 
de risco no seio familiar.  
 
Através de um Gabinete de Apoio criado em parceria com o Ministério da Justiça com 
técnicos qualificados, será estudado o caso de cada criança/jovem do CA afim de se integrar a 
criança/jovem no meio que se pense mais adequado. Os caminhos possíveis serão a integração 
do jovem com a família, e quando esta não for possível deverá proceder-se ao 
encaminhamento dos procedimentos necessários em caso de adopção. 
 
 Pretende-se com o CA proporcionar às crianças e jovens que o frequentam um lar harmonioso 
no qual sejam criados laços afectivos profundos com todos os seus membros. Através de uma 
formação sólida, pretende-se fornecer a estas crianças e jovens ferramentas que lhes permitam 
alcançar uma vida autónoma e uma plena integração na sociedade. 
 
No CA as crianças e jovens são protegidas da negligência e exploração infantil, da miséria, dos 
maus-tratos e de dramas familiares. São mantidas em segurança, têm abrigo, alimentação, 
cuidados de saúde e ensino. Estes são os requisitos básicos para um bom desenvolvimento de 
todas as crianças/jovens. Este centro ajuda as crianças/jovens a reconhecer e a expressar as 
suas habilidades, interesses e talentos individuais, garantido que recebem a educação e 
desenvolvem as habilidades que necessitam para terem sucesso. 
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O Centro de Acolhimento terá ao seu dispor recursos humanos adequados às diferentes 
valências do mesmo: 

• Psicólogo 
• Técnico Superior (Educação) 
• Técnico Superior (Social) 
• Socorrista 
• Cozinheiro 
• Vigilantes Especializados 
• Monitores Especializados 

 
 
Edifício do Centro de Acolhimento 
 
É composto por 2 pisos, R/C e 1º andar e está dimensionado para acolher entre 27 a 30 
crianças e/ou jovens e 3 vigilantes permanentes. Este centro presta serviço de acolhimento 
temporário e permanente que será avaliado caso a caso com os técnicos de acção social, que 
encaminharão os utentes para famílias de acolhimento ou para alternativas equivalentes, 
procurando sempre a melhoria da qualidade de vida das crianças e jovens. Uma pequena área 
é destinada para o acolhimento de alguns utentes com incapacidades físicas. Também neste 
espaço funcionarão gabinetes de apoio psicológico, sociológico, jurídico, acção social, médico e 
de enfermagem. Os utilizadores destes serviços são os próprios utentes e o público em geral. 
 
No 1º andar, do centro de acolhimento, é totalmente privado, não sendo permitido a entrada 
de pessoas externas ao Centro. Neste espaço vão existir 2 alas separadas, 1 masculina e 1 
feminina. 
 
 Em cada ala existirão: 

• 2 dormitórios com capacidade para 6 crianças e/ou jovens cada, perfazendo um total 
de 12 utentes; 

• I quarto de vigilante com WC; 
• 1 sala de convívio; 
• 2 WC’s; 
• 1 balneário com 2 duches; 
• 1 sala de arrumos. 

 
O R/C é composto por uma área privada e uma área pública, que serão separadas não 
permitindo o acesso de pessoas externas à parte privada. 
 
A área privada será composta por: 

• 1 cozinha; 
•  1 sala de jantar, contígua à cozinha; 
• 1 quarto, adaptável a berçário e a utentes com incapacidades, com WC e duche (3 a 6  

utentes); 
• 1 quarto para 1 ou 2 vigilantes com WC e duche; 
• 1 sala polivalente/biblioteca/ludoteca; 
• 1 sala de arrumos; 

 
A área pública será composta por: 

• 1 gabinete para apoio médico/enfermagem; 
• 1 gabinete para apoio psicológico/sociológico; 
• 1 gabinete para apoio jurídico e acção social; 
• 1 secretaria; 
• 1 WC público. 
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3.4. Obras e Equipamento 
 
Pretende-se recorrer a empresas nacionais para a construção e equipagem dos espaços do 
Centro de Acolhimento, salvo raras excepções em que os materiais e equipamentos existentes 
no País não sejam adequados ou sejam demasiado caros, estimulando assim a economia 
interna. Como São Tomé e Príncipe é uma Ilha, a projecção de que equipamentos serão 
utilizados será feita com alguma antecedência para o caso de terem que ser adquiridos no 
estrangeiro, o que implica o transporte em contentores e consequente processo de 
desalfandegagem (processos demorados).  
 
4. Acompanhamento e Avaliação 
 
Para se sustentar qualquer projecto é da maior relevância que se analise no terreno que tipo de 
constrangimentos existem, que parceiros se podem envolver e que medidas poder-se-ão 
executar que minimizem ou eliminem os problemas existentes.  
 
Todas as actividades previstas para o projecto, serão acompanhadas por membros da FCJ, 
capacitados e mandatados para o efeito a fim de garantir a correcta e atempada execução do 
projecto. Serão feitos relatórios de avaliação intermédios e finais para apresentar aos 
financiadores. 
 
 
5. Estratégias de Comunicação 
 
Sabendo que na realidade actual a comunicação é um dos pilares para o sucesso de qualquer 
actividade, a FCJ pretende comunicar nos diferentes órgãos de comunicação social e na página 
da Internet, quer o projecto quer os financiadores. A FCJ compromete-se a cumprir as regras 
que os financiadores estabeleçam para a comunicação do seu apoio, devendo no entanto ser 
sempre acordado entre as partes essa mesma estratégia de forma a que não interfira com a 
missão e objectivos da Instituição. 
Para facilitar esse processo de comunicação a FCJ já tem estabelecidas algumas parceias, tais 
como: 

• Semanário “Correio da Semana” – São Tomé 
• Semanário “Horizonte” – São Tomé 
• Semanário “Equador” – São Tomé 
• Estação Televisiva TVS – São Tomé  
• Rádio Difusão Portuguesa – R.D.P. – Portugal e África 
• Rádio Televisão Portuguesa – R.T.P. – Portugal e África 

 
Com esta última já se iniciou a produção de um programa infantil em co-autoria com a FCJ que 
será transmitido em todos os países Lusófonos. Deverá começar a ser emitido no início do ano 
de 2008. 
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4.  Orçamento 
 
Para esta candidatura apenas é apresentado o orçamento para o Centro de Acolhimento. É 
também apresentado a parte de financiamento já angariada para este mesmo projecto, sendo 
este processo de candidatura um co-financiamento, vital para que se consiga realizar esta 
obra. 
 

Ministério da 

Solidariedade

Soares da Costa 

S.A.
Grupo Pestana

Projecto Natura 

2007

1. Projecto de Arquitectura 1.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.500,00 €

2. Construção do Centro de Acolhimento 30.000,00 € 5.000,00 € 0,00 € 130.000,00 € 165.000,00 €

3. Equipagem do Centro de Acolhimento 3.000,00 € 0,00 € 40.000,00 € 10.000,00 € 53.000,00 €

4. Imprevistos (2%) 4.390,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.390,00 €

Total 38.890,00 € 5.000,00 € 40.000,00 € 140.000,00 € 223.890,00 €

RUBRICA

Financiamentos

Garantidos Em processo de candidatura CUSTO 

TOTAL        

(€)

 
O montante a que a FCJ se candidata para o Projecto Natura 2007 é de 140.000,00€. 
 
 
5. Cronograma 
 
 

2007
D J F M A M J J A S O N D

A 1 - Elaboração do projecto de arquitectura

A 2 - Concurso e adjudicação das obras

A 3 - Construção

A 4 - Aquisição e transporte de equipamentos

A 6 - Equipagem dos espaços

A 7 - Implementação de testes de funcionalidade e de segurança

A 8 - Inauguração

A 9 - Acções de comunicação

A 10- Acompanhamento e Avaliação

2008
Actividades

 


