Projeto D.A.C- colorir S. Tomé e
Príncipe

Resumo
Muitos dos países menos desenvolvidos de África acabam por ficar desfasados a
nível educacional e académico, não só por falta de financiamento, mas também por falta
de meios de aprendizagem. Este projeto visa, em parte, dar ás crianças de São Tomé e
Príncipe um incentivo para que estudem e desenvolvam as suas capacidades não só
intelectuais, mas também criativas.

Introdução
Eu, Luana Sarinho, sou uma das embaixadoras desta campanha, e procuro
alertar para a necessidade de efetivar a solidariedade.
Esta missão começou em setembro de 2017, pela Ângela Castro outra das
embaixadoras do projeto, e também minha professora de dança há 4 anos. Após o
sucesso de uma recolha de 60kg., em material escolar, em apenas quatro dias,
conseguimos entregar todo o material, pessoalmente, em duas escolas: Neves e Santa
Catarina.
D.A.C-colorir S. Tomé e Príncipe surge assim com o intuito de recolher durante 6
meses material escolar, brinquedos e vestuário. Tudo isto se destina a São Tomé e
Príncipe e será distribuído pelas populações mais carenciadas, de preferência as de
Santa Catarina e Neves. Todo o processo é organizado desde a recolha, triagem,
acondicionamento, levantamento, entrega, entre outros, por voluntários.
Assim, em setembro de 2018 irei presencialmente fazer a entrega de todo o material
recolhido, pretendendo dar a estas crianças um começo letivo mais colorido.
Temos como principal preocupação proporcionar a todas as crianças um
regresso à escola mais colorido e também com maior dignidade. Para os pais
empregados, mas baixos salários, e em particular os desempregados todo este processo
é bastante complicado. Este recomeço nem sempre é fácil e não podemos deixar que a
dificuldade financeira afete a aprendizagem das crianças com menos possibilidades.

Iniciativas
O projeto é de carácter voluntário. Por isso, todas as verbas angariadas pelas
entidades que ajudem ao sucesso deste projeto, terão como finalidade o pagamento do
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transporte do material recolhido e de todas as despesas associadas. Neste momento já
estamos a desenvolver várias atividades entre as quais:
•

Workshops de dança

•

Encontro de zumba

•

Espetáculos de dança

Até ao momento, todas as atividades desenvolvidas têm sido no âmbito da dança, pois é
um mundo ao qual pertenço há algum tempo e que me é muito familiar e querido. Tal
tornou que fosse mais fácil fazer a divulgação do projeto junto deste público.

Orçamento
Toda a logística do projeto tem custos associados, e sendo este de carácter
voluntário, pretendemos que estes sejam financiados.
Custos associados:
Orçamento
Viagem Porto-São Tomé e Príncipe
Estadia (7dias)
Transporte de material
Guia de viagem
Vacinação

Preço€
520
120
450
250
100
1440

A quem se destina
Destina-se a todos aqueles que queiram dar “sorrisos” e “colorir” o inicio do ano
letivo destas crianças; e destina-se essencialmente a jovens que valorizem a importância
de estudar e o (bom) acesso a uma melhor aprendizagem. Achamos assim pertinente
que uma universidade com cerca de 15.000 estudantes, se cada um der um simples
lápis para esta causa, este lápis transformar-se-á em 15.000. Em 15.000 simples lápis
multiplicados pelos sorrisos que iremos proporcionar. E isso será o mais reconfortante.

Conclusão
Pretendemos assim ter uma grande aderência de todas as entidades, para que
todo este processo seja mais fácil e abrangente, quiçá, venha a ter proporções ainda
maiores. Esperamos contar com todos para que em 2018 S. Tomé e Príncipe fique mais
colorido.
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