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Equipa Móvel de Ajuda ... Um ano já !
Este boletim de informação da Samusocial International em Angola tem como objetivo favorecer o intercâmbio de
informação e dos pontos de vista políticos, estratégicos e técnicos sobre a questão das crianças e dos jovens em
situação vulnerável. Esperamos que isso venha ajudar no desenvolvimento duma rede de associações e instituições envolvidas
nesta causa.

Este quinto boletim fala do primeiro aniversário do trabalho realizado pela Equipa Móvel de Ajuda, criada no âmbito
do projeto “Apoio ao atendimento das crianças e jovens de rua em Luanda”, implementado pela Samusocial International
(SSI) em Angola e o Centro de Acolhimento de Crianças Arnaldo Janssen (CACAJ).

Primeiros resultados do projeto: Apoio ao atendimento das
crianças e jovens de rua em Luanda
Aniversário
Em Setembro, a EMA celebra
o primeiro aniversário da sua
criação !

Constatação inicial: A rua não é um lugar de vida
Uma criança de rua é uma criança que vive sem proteção familiar nem
representação legal, e que vive na rua. Assim, essas crianças estão fora
dos sistemas de proteção e de ajuda habituais e sofrem geralmente de uma
tripla exclusão social: a exclusão da família, da educação escolar e dos
serviços de cuidados, com as seguintes consequências: uma ausência de
afecto e de proteção por parte da família, uma falta de formação e de
informação por parte do sistema escolar e uma ausência de cuidados e de
prevenção por parte dos serviços de cuidados.

Parceria CACAJ / SSI
O CACAJ e a SSI são duas instituições que partilham a mesma constatação,
explicada acima.Deste modo, o CACAJ fez um trabalho de noite nas ruas
durante 15 anos, com objetivo de localizar crianças e jovens de rua por forma a
propor um acompanhamento para a reinserção familiar ou um acolhimento
no centro. Esse trabalho teve que parar por falta de financiamentos.
Com o obejctivo de continuar a propor um acompanhamento das crianças
directamente no seu lugar de vida, ou seja a rua, a SSI e o CACAJ decidiram
trabalhar em conjunto, aplicando o método Samusocial.

Metodo SSI
A SSI é uma associação francesa, criada em 1998, uma iniciativa do Doctor
Xavier Emmanuelli para transferir o método samusocial pelo mundo. O seu
papel é o de iniciar, acompanhar e desenvolver dispositivos de ajuda de
urgência para assistir as pessoas mais excluídas nas ruas das grandes
cidades. Este método tem com objetivo ir ao encontro dos excluídos e aplica os
seguintes princípios: entrar em contacto, avaliar, acolher e orientar.
Três princípios são a base do trabalho da Samusocial:
- a permanência: presença diária na rua, cinco noite por semana
- a ubiquidade: os trabalhadores são móveis e trabalham em qualquer lugar
- a polivalência: a equipa é constituída por profissionais médico-psico-sociais
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Organização do trabalho
A Equipa Móvel de Ajuda (EMA) é composta por um enfermeiro, uma assistente
social e um acolhedor social / motorista. Ela beneficia do apoio regular de uma psicóloga
clínica (duas vezes por semana) e dos trabalhadores da área social do CACAJ (uma vez por
mês).

O trabalho realizado na rua é com base em entrevistas sociais e médicais
individuais, bem como atividades e conversas de grupo, com objetivos educativos e de
sensibilização.

Para as actividades de acolhimento, hospitalizações e formação
profissional, a EMA recorre a uma rede de parceiros.
Imagem 1: entrevista social individual entre a
assistente social e uma criança
Imagem 2: observação da ferida de uma criança pelo
enfermeiro antes de prestar os cuidados
Imagem 3: conversa entre o acolhedor social com um
grupo de crianças e jovens

Implementação de uma rede de organizações
Graças à organização de encontros regulares, a EMA conseguiu construir uma rede de parceiros que apoiam-na
directamente no seu trabalho diário.
Assim, em um ano:
- 11 crianças e jovens foram acolhidos no CACAJ por razões de urgência social ou médica, e 10 jovens foram inscritos nos cursos
de formação profissional
- 2 meninas de rua foram acolhidas no Lar Kuzola, e foi feito um trabalho conjunto sobre o caso de 1 menina em conflito com
a lei
- os Salesianos de Dom Bosco (SDB)/ VIS aceitaram deixar aberto o centro de acolhimento de noite (a Casa Magone) até

às 21h00 em vez de 19h30, e uma colaboração foi feita entre a EMA e a equipa de rua dos SBD/ VIS
- o Centro Ilumba propõe fornecer bolsas para meninas de rua que querem fazer formação profissional
- as meninas de rua encontradas são orientadas pelas Irmãs Oblatas.
Também, queremos agradecer o apoio dos centros Lar Bakhita e Horizonte Azul pela procura de orientações sobre casos
complexos

Orientações a ser estudadas:
Formação profissional e cursos de alfabetização nos centros de SDB e nos centros de Kandangues Unidos

Implementação de uma rede de estruturas médicas
A grande maioria dos casos médicos é tratada directamente na rua, pelo enfermeiro; mas existem casos que
precisam de um acompanhamento específico, feito na clínica do CACAJ ou numa estrutura médica.
Assim consultas médicas foram realizadas nos hospitais Josina Machel, Americo Boa Vida, Beral, no Centro de Saúde
de Referencia Ana Paula, na Delegação Mundial de Saude de Viana e no Hospital Municipal de Viana.

Année 1, n° 1
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Testemunho de Ana Valkiria G. De Almeida, Educadora social, EMA
O projecto de rua, que tem como objectivos prestar assistência médica e
medicamentosa, bem como psicossocial as crianças e jovens em situação de riscos,e
de louvar. Não so porque empregou jovens, mas também porque tem ajudado naquelo
que a melhoria das condições de saude das crianças e jovens, na qual não têm
possibilidades nem orientação para frequentar um hospital, como também ajuda a
devolver a alegria de algumas crianças, sendo que a vida lhes negou tudo porque foram
ou são vitimas de maustratos por parte das familias e da propria sociedade em si,
violando os seus direitos e deveres enquanto crianças. Como por exemplo direito a
escola, a uma identidade (nome), a uma familia.
Enquanto educadora social, deparo-me com situações e historias de vida chocantes,
comoventes, e que as vezes não encontro maneiras como ajudar a criança, tendo em
conta os desafios que o projecto enfrenta. O que tem me-ajudado bastante é a minha
força de vontade, amor a profissão, e muito empenho e dedicação.
O projecto de rua enfrenta muitos desafios,pese embora ter apoio de alguns parceiros
mais que nao tem sido suficiente,por isso e que a nossa representante tem evidado
esforco para reforcar as parcerias e procurar mais
parcerias com outras instituições com os mesmos objectivos. Mesmo assim não tem sido suficiente, pelo qual a
representante tem evidado esforços para conseguir mais financiamentos e parceiros, no sentido de minimizar a dor
daquelas crianças que nos têm como pais e mães, irmãos, alguem que lhe quer bem. Deixo o meu apelo,aos caros
leitores, que entrarem em contacto com este livro no sentido de ajudar o projecto, porque fazendo isso, não estarão
simplemente a praticar um acto de solidariedade, mais sim a mudar ou transformar a vida de um ser humano, de
uma criança que dia e noite chora, predindo ajuda dos adultos, no qual ninguém atende seu-pedido, ninguem ouvi o
seu clamor, e com certeza que esta atitude também esta a contribuir para o desenvolvimento do nosso pais, visto
que estaremos a reduzir o indice de crianças e jovens de rua.
Subscrevo-me
Ana Valkiria G. De Almeida

Os resultados atingidos em um ano pela EMA
Cerca de 300 crianças e jovens encontrados
517 atendimentos médicos
349 atendimentos sociais
13 acolhimentos
17 hospitalizações
200 saídas de noite nas ruas
10 jovens jovens inscritos em cursos de formação profissional
A EMA realizou conversas de grupos sobre os temas seguintes:
a sexualidade / os abusos sexuais
a formação profissional
a higiene
A EMA organizou atividades lúdicas regulares, como danças, músicas, poesia,
histórias e anedotas, jogos, etc., a fim de permitir às crianças e aos jovens:
aprender regras com alegria
criar dinâmicas de grupos diferentes das violentas
esquecer por momentos as dificuldades da vida na rua
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Os desafios
A questão do alojamento
A EMA encontra regularmente crianças e meninos que pedem um acolhimento permanente num centro, mas
estamos confrontados com as seguintes limitações:
Imagem negativa desta população
Falta de recursos humanos e financeiros por parte dos centros, assim como de espaço disponível
Recusa dos jovens com mais de 14 anos
Possibilidade de acolhimento apenas durante os mêses de Dezembro e Janeiro (antes do início do ano
escolar)
A questão da formação profissional
Se muitos meninos pedem uma inscripção em cursos de formação profissional, existem as seguintes limitações:
Nivel escolar insuficiente do público alvo (muitas vezes precisam da 8a classe para ser aceites)
Elevado preço dos cursos
Cancelamento dos cursos por parte do centro (falta de recursos financeiros, de energia electrica, etc.)
Inadequação entre as formações solicitadas e as formações existentes (informático versus pastelaria,
culinária, vigilantes da infância)
Distância dos centros (preço dos táxis)
Poucas vagas para meninos de rua
A questão dos meninos com deficiências
Se a EMA encontra regularmente meninos portadores de deficiência, existem poucos centros que têm a capacidade
de acolher-lhes. A EMA encontrou meninos sem vista, em cadeira de rodas, etc.
A questão da reintegração familiar
Nem todas as crianças foram integradas na suas famílias; neste caso como falar da REintegração familiar ? Às
vezes a reinserção familiar não parece ser a melhor situação por causa de casos de famílias que maltratam as suas
crianças e jovens. Em paralelo a isto, se desenvolve uma situação de sob-adaptação à rua, que torna-se como o
lugar de vida normal.

Sobretudo é um trabalho que precisa tempo e parceiros.
Muito obrigada a todos para o vosso apoio !

