CRESCER na DIFERENÇA – Tornar Visível o Invisível
Identificação, rastreamento e avaliação de crianças e jovens com deficiência no município de
Lichinga e respetiva categorização por tipo de deficiência, potencialidades e fragilidades. O
projeto tem como objetivo identificar todas as crianças e jovens deficientes, de forma a poder
registar, avaliar, reabilitar e integrar socialmente.
“Crescer na Diferença” é um projeto proposto pela CERCIOEIRAS em parceria com a Extensão
da Universidade Católica de Lichinga, com o objetivo de contribuir para os ODM 1, 3 e 4, através
do rastreamento de todos os casos de crianças e jovens com deficiência no município de
Lichinga, província do Niassa, em Moçambique.
O reconhecimento da deficiência continua a ser um assunto delicado e mal visto no seio da
sociedade moçambicana, com forte impacto na vida de pessoas com deficiência e das suas
famílias. A invisibilidade das crianças e dos jovens com deficiência faz com que não haja
conhecimento do número de crianças deficientes, suas patologias e, consequentemente, o
apoio e acompanhamento que essas crianças/ jovens e suas famílias necessitam.
Com maior enfoque nas crianças dos 0 aos 6 anos, tencionamos promover a saúde de crianças
e jovens com deficiência, através da rastreabilidade de casos de deficiência e da preparação de
profissionais para sinalizar e lidar com as diferentes situações; aliviar a pobreza das famílias mais
carenciadas que integrem crianças e jovens com deficiência, através da sua integração e
aceitação na sociedade; promover a capacitação das mães nos cuidados aos seus filhos com
deficiência e a diminuição dos riscos de partos prematuros.
Identificamos como principais resultados esperados conhecer o nº de crianças e de jovens com
deficiência no Município de Lichinga;
1. Rastrear e Avaliar todas as crianças e jovens com deficiência no município de Lichinga;
2. Garantir o registo no Registo Nacional de Nascimentos;
3. Formar profissionais de saúde e de educação para a sinalização e identificação de crianças
com deficiência e o seu acompanhamento;
4. Capacitar as famílias para o apoio aos seus filhos com deficiência;
5. Integrar mulheres no projeto e garantir a inscrição de todas as crianças, em idade escolar,
na escola e implementar, no Município de Lichinga, uma estrutura de sinalização e apoio
a todas as crianças que nasçam com deficiência (Rede de Apoio).
Pretendemos, ainda, contribuir para a diminuição do nº de gravidezes de risco e o
acompanhamento a crianças prematuras; diminuir a mortalidade infantil (através do
acompanhamento das mães durante a gravidez e do parto; acompanhamento da criança até aos
6 anos);
Estruturamos o projeto, com duração de 3 anos, em 6 principais atividades:

i) Criação de instrumentos para deteção e avaliação de crianças e jovens com deficiência;

ii) Criação de uma base de dados informativa e estatística com identificação de todos os
casos de crianças e jovens com deficiência, bem como de crianças com nascimentos
previstos, no município de Lichinga, com categorização por tipo de deficiência;
ii)Orientação dos familiares das crianças e jovens sinalizados para inscrição dos mesmos no
Sistema Nacional de Registos de Nascimento bem como na escola, quando aplicável;
iv) Formação de profissionais de saúde e educação para a identificação e avaliação de
situações de deficiência e respetivo acompanhamento;
v) Capacitação de famílias (especialmente mulheres dadas as especificidades locais de
cultura familiar e social) para o apoio aos filhos(as) com deficiência e à sua organização
coletiva para resposta aos problemas comuns;
vi) Criação de uma Rede de Apoio para acompanhamento e avaliação futuros das crianças e
jovens com deficiência.

Apadrinhar uma criança ou jovem com Deficiência em Lichinga, Província do Niassa,
Moçambique
Por 100€/ano ou 120€ por ano (10€/mês). Qualquer outra situação poderá ser sempre
analisada.
Se for uma empresa ou um grupo de amigos poderá por 700€/ano pagar as propinas no ensino
superior, de um jovem com deficiência física.
Os pagamentos deverão ser efetuados por débito direto para o IBAN - PT50 0035 0209
00007370630 34 NIB
De todos os pagamentos será emitido recibo de donativo majorado em sede de IRS ou IRC.
Os Padrinhos não são obrigados a um compromisso de longo prazo, mas encorajamos que
considerem uma contribuição multianual. Se preferir um donativo pontual, contribua com o
que puder.
Os Padrinhos comprometem-se a avisar a CERCIOEIRAS com antecedência se pretenderem
cancelar o Apadrinhamento.
Os Padrinhos comprometem-se a manter os seus dados atualizados para facilitar o contacto da
CERCIOEIRAS.
O seu afilhado/a afilhada na maioria dos casos não vai conseguir escrever-lhe uma carta mas,
todos os anos lhe daremos noticias da evolução do seu afilhado/a, com fotografias e em que
foi usado o seu dinheiro.
A CERCIOEIRAS, procura dar notícias frequentes dos afilhados/as e do projeto através do seu
site www.cercioeiras.pt ou através do Facebook https://www.facebook.com/CERCIOEIRAS115373211819030/
Encorajamos todos os Padrinhos a visitar o/a seu/sua afilhado/a. As crianças adoram visitas e
as suas famílias nunca se esquecerão do dia em que conhecem o Padrinho.

