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Objetivo do projeto
Primeira viagem de ALMA 

O.N.G Angola

Rodas da esperança

Emergir após esta visão:

Ver como crianças e adultos rastejam

pelo chão. Bem, é sua única opção, ser 
capaz de

se mover é uma cena triste e chocante.

(Filipe Daniel Paulo)



Em agosto deste ano de 2019, Filipe Daniel Paulo, Fundador da ALMA 
O.N.G, com sede e registrada em Ibiza. Organização que ajudar os 
necessitados na África, o país de origem de seu fundador e outros 
países onde a mesmas circunstâncias. 

Daniel fez sua primeira visita oficial a Angola (África), especificamente 
para a província de Luanda. De onde vem, e escolhido como a primeira 
zona do O.N.G para iniciar suas ações de ajuda. O objetivo desta viagem 
foi registrar as causas mais importantes e mais urgentes que requerem 
ajuda imediata.

Daniel é comovido por uma realidade específica; O número tão alto de 
pessoas com deficiência que residem na área, em condições realmente 
preocupantes. 

Portanto, anexo ao projeto principal de Alma O.N.G. surge a 
necessidade de ajudar as pessoas com deficiência nesta área e todas as 
áreas que podemos alcançar dentro do país



DADOS DO CENTO ELEITORAL DE 2014

52%

DA POPULAÇÃO TOTAL DE RESIDENTES 
EM ANGOLA SÃO PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA



Em Angola, pessoas com deficiência em situações de vulnerabilidade 
geralmente não tem emprego. O acesso ao transporte é limitados, eles 
não podem se beneficiar de serviços básicos; saúde, educação e acesso à 
informação. Eles não têm água potável e moradia decente na maioria dos 
casos 

Há um número altamente preocupante de crianças, por por outro lado, 
mulheres e homens pobres com deficiência, sem qualquer tipo de 
oportunidades de emprego que outras pessoas. Como consequência o 
número de famílias em estado de pobreza cresce devido a esta 
circunstância. Essas famílias e pessoas não recebem os serviços de que 
precisam de acordo com as necessidades que implica a sua deficiência.

99,9% das pessoas com deficiência em extrema pobreza não tem cadeira 
rodas, uma porcentagem muito infeliz. O modo de mover-se de um lugar 
para outro rastejando no chão na sua vida quotidiana. Eles são esquecidos 
pela sociedade angolana, não apenas em vida diária, se não pelo resto de 
suas vidas, sendo tratados com discriminação por outras pessoas.



Problema de transporte
“A vida e movimento”:

Pessoas com mobilidade reduzida não podem ter acesso ao transporte em Angola ou, se o fazem, estão 
passando por uma situação de extrema dificuldade, colocando em risco as suas vidas.

Desloque-se pela cidade de Luanda e para ir à escola, trabalhar, passear, viajar ou fazer compras. São 
atividades diárias de real dificuldade para eles, pois o transporte não é permitido para pessoas com 

mobilidade reduzida ou não existe em muitas populações. 

Como conseqüência, mostra-se que as pessoas com deficiência estão em uma situação socioeconômica 
pior e sofrem mais pobreza do que as pessoas sem deficiência. Em Angola existem 85.465 pessoas com 

deficiência, a maioria delas não tem cadeiras de rodas. Apesar da magnitude da questão, nem a 
sociedade nem o governo têm consciência de apoio e solidariedade com essa parte da população. Muitas 

pessoas com deficiência sofrem discriminação e desprezo pelo resto dos habitantes. A maioria dos 
deficientes é vítima de explosões de minas, devido às inúmeras guerras que o país vem sofrendo há mais 

de 30 anos.



"Eles, vítimas inocentes da 
guerra, rastejam no chão, 
sendo seu único consolo ...

Quem anda a pé não baixa 
os olhos.

Mas, à distância, 
discriminam a ausência de 
braços e pés de seus 
irmãos, que arrastam sua 
dignidade ao chão ”



Sem acesso à educação
"Se eu não tiver acesso ao mundo infinito de possibilidades, não saberei quem sou"

Em Angola, a maior parte do sistema educacional é privada. Aqui está a principal razão pela qual as 
pessoas com deficiência não podem ter acesso à educação. Os principais afetados são crianças e 
jovens. Há um grande número de crianças analfabetas com deficiência, que nunca frequentaram as 
escolas e suas chances de fazê-lo são nulas. Voltamos a nombrar o problema de transporte novamente. 
Mesmo que as famílias pudessem levar seus filhos para a escola, ou os jovens para escolas e 
universidades. Não há transporte ativado para pessoas com deficiência. Além disso, em muitas cidades, 
as combinações de linhas de autocarro levam longas esperas ou são inexistentes diretamente. 
Consequentemente, essas crianças e jovens não terão a oportunidade de adquirir uma educação e 
desenvolver suas capacidades de maneira ideal para o seu desenvolvimento como pessoas normais. O 
futuro, tanto pessoal quanto profissional, para eles será complicado ou nulo. As oportunidades para sair 
de sua situação de pobreza serão limitadas, pois na maioria dos casos não serão capazes de obter 
trabalho decente ou, se o fizerem, serão discriminadas por causa de sua deficiência, com salário mais 
baixo e condições precárias.



Todas as pessoas e 
especialmente 
crianças e jovens.
Eles devem ter a oportunidade de 
acessar a educação.
Independentemente da sua 
condição física.
De fato, as pessoas com 
deficiência devem ser 
tratadas pela mesma razão, com 
mais amor. 
Facilitar a educação
É facilitar a VIDA.



Demanda Humanitária
"Se somos todos humanos, temos uma perna ou nenhuma, eu também sou"

A principal característica das pessoas com deficiência é; incapaz de realizar certas ações e 
necessidades de ajuda de outras pessoas, perdendo a sua autonomia.
Na sociedade atual (na Europa e no Ocidente), há uma tendência de adaptar o ambiente e 
os espaços públicos às necessidades das pessoas com deficiência, a fim de evitar a 
exclusão social, uma vez que a deficiência é percebida como tal. A pessoa é incapaz de 
interagir com seu próprio ambiente. É isso que queremos que aconteça em Angola.
A mensagem essencial e baseada nos direitos humanos é; que as pessoas com deficiência 
não devem ser consideradas "objetos" que devem ser tratados, mas "objetos" que 
merecem respeito e prazer idênticos dos direitos humanos.



Alma O.N.G pôde conhecer, durante a primeira visita a Angola, os casos de 15 
famílias sem recursos, formadas pelo menos por um membro com deficiência.

Apresentamos abaixo alguns dos “Casos Reais” mais comoventes.

Valentín

Um garoto de 14 anos que 
nunca frequentou a escola por 
causa de sua deficiência. Sua 
mãe, um vendedor ambulante 
sem recursos, vive com apenas 
€ 0,30 por dia. Mãe solteira de 3 
filhos, sua condição não lhe 
permite dar ao filho a atenção 
que sua deficiência exige. 
Valentín precisa de uma cadeira 
de rodas ou de um triciclo para 
paralítico para poder frequentar 
a escola e se mover facilmente 
no seu dia a dia

Juana Ribeiro

Mulher de 27 anos, 
deficiente, que precisa 
de cadeira de rodas ou 
bicicleta para começar a 
vender para o mercado 
local. Todo dia ele viaja 
em más condições para 
o mercado, a fim de 
ganhar a vida.

Antonio

Este homem de 65 anos de 
idade não recebe 
absolutamente nenhuma 
ajuda para viver. Sobrevive 
de esmolas na rua. Se eu 
pudesse ter uma cadeira de 
rodas para mover, teria a 
chance de ganhar a vida de 
uma maneira digna. 
Realizando alguma atividade, 
como comércio ou vendas 
nas ruas.

Diamantina

Ela é uma mulher de 19 anos 
com deficiência. Sonho em 
ser costureira por profissão. 
Sua maior esperança nesta 
vida seria ser capaz de fazer 
um curso profissional de corte 
e costura para se dedicar a 
isso. Ela poderia voltar a 
estudar e realizar seu sonho, 
se tivesse uma cadeira de 
rodas ou triciclo para 
paralíticos para poder se 
movimentar e assistir às 
aulas.



Joan o professor
Ele não tem nenhuma das duas pernas, está 
engatinhando no chão há 32 anos para se mexer. 

Ele tem um salário inferior a 25 euros por mês que 
não lhe permite comprar uma cadeira de rodas. 
Viver em condições extremamente precárias, mudar 
todos os dias para levar o transporte público em 
suas condições é um sacrifício todos os dias.

Esse professor é uma pessoa fundamental para sua 
comunidade, pois voluntariamente ensina crianças 
pobres em sua vizinhança a ler e escrever. Sua 
ilusão é continuar estudando na universidade. Para 
continuar ajudando pessoas e crianças a ter uma 
educação gratuita. Isso seria possível se Juan 
tivesse uma cadeira de rodas ou uma triciclo para 
paralítico para poder se mover facilmente.



Santo Bautista

Ele é um homem com 
deficiência de 26 anos. 
Sua boa atitude para 
estudar, o levou a 
começar seus estudos, 
mas devido à dificuldade 
de se mudar, ele teve que 
sair. Agora 
desempregado e sem 
formação, ele está em 
uma situação de pobreza. 
Ele pede que uma cadeira 
de rodas ou triciclo para 
paralitico e assim retome 
seus estudos.

Jose Alfonso

Ele é pai de cinco filhos 
menores. Ele foi atingido e o 
motorista fugiu. Devido à sua 
situação econômica, não 
posso ir ao hospital para ser 
tratado após este acidente. 
Como resultado, ele não 
recebeu nenhum tratamento 
médico e se tornou inválido 
por toda a sua vida. Ele é 
completamente dependente, 
vive com sua mãe. Peça 
uma cadeira de rodas ou 
triciclo para paralitico para 
poderse mover

Assim, poderíamos cortar infinitas histórias de 
famílias com membros com deficiência, sem 

recursos e necessidades urgentes.

Se a vida no seu país já é complexa, devido aos 
conflitos que perduram e à falta de recursos.

Imagine a vida cotidiana de uma pessoa com 
deficiência nesse cenário.



PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS EXPERIMENTA 
DESVANTAGENS ECONÔMICAS E SOCIAIS NOTÁVEIS.

Uma deficiência pode causar o agravamento do social, econômico e 
pobreza da pessoa. Tendo um impacto negativo em sua educação, 
emprego e renda. Além de gerar um aumento nas despesas relacionadas 
à incapacidade, que na maioria dos casos as famílias não podem pagar. 
Ou investindo os poucos recursos que eles têm e, consequentemente, 
tornam-se ainda mais empobrecidos.

O elevado número de cidadãos com deficiência em Angola é o resultado 
de mais de quatro décadas de conflitos armados que o país vem 
apoiando. Se isso for feito, adicionamos os escassos recursos que o 
sistema de saúde possui. Eles inevitavelmente geram uma série de 
sequelas e doenças congênitas, que estão se espalhando por toda a 
população. Não existem programas de prevenção para educar os 
cidadãos e prevenir o risco de infecção e adquirir práticas saudáveis para 
sua saúde. Nos últimos anos, houve um aumento de famílias que não 
educam seus filhos. Também como dados preocupantes, os acidentes de 
viação aumentaram.



Nosso objetivo é ajudar a realizar ações 
destinadas a apoiar as pessoas com 
deficiência.

Informação e sensibilização dentro das 
autoridades e de suas comunidades para que 
eles recebam ajuda direta.

Campanhas de prevenção, com o objetivo de 
evitar o aparecimento, agravamento da 
deficiência ou mitigar suas consequências.



Informações oficiais e estatísticas
“Un pais esqueçido”

Caracterização do país República de Angola:
É um país situado na costa oeste da África, limitando o norte e o leste da República do Congo, também o 
leste da Zâmbia, o sul da Namíbia e o oeste do Oceano Atlântico. Ao norte também faz fronteira com a 
República do Congo. Angola era uma antiga colônia de Portugal, a colonização começou no século XV e 
permaneceu como colônia portuguesa até a independência em 1975.

O país divide-se entre uma faixa costeira árida, que se estende da Namíbia a Luanda, um plano interior 
alto e húmido, uma savana seca no interior sul e sudeste e a floresta tropical no norte. Angola é o quinto 
maior país da África Subsaariana, com uma área total de 1.246.700 km². Administrativamente, é dividido 
por 18 (dezoito) províncias, 162 (cento e sessenta e dois municípios) e 559 (quinhentos e cinquenta e 
nove) aldeias.





● Os grupos étnicos continuam com sua essência 
inalterada e os cidadãos que os constituem são 
entendidos como falantes do português como língua 
oficial, que resulta da colonização e é o fator 
fundamental da unidade nacional, embora o povo de 
Angola venha de vários grupos etnolinguísticos, 
apresentando Algumas diferenças em suas tradições 
culturais. 

● Durante a segunda metade do século XX, houve um 
intenso deslocamento de pessoas das áreas rurais para 
as cidades como resultado, principalmente, da guerra 
civil que eclodiu após a independência e que causou um 
verdadeiro êxodo rural, estimando que pouco mais de 
Metade da população total de Angola emigrou para 
áreas urbanas, onde vivem até agora. 

● Das 25 7 89 024 pessoas, sendo 12,4 milhões do sexo 
masculino (48% da população total) e 13,2 milhões do 
sexo feminino (52% da população total) Os dados do 
Censo Geral de 2014 indicam a existência de 656.258 
Residentes de Angola que são pessoas com deficiência.





População residente com deficiência por grupos de idade, por sexo



Deficiência e Desenvolvimento
“A pobreza não é uma doença dos pobres. Cura com a ajuda dos ricos”

A deficiência é uma questão de desenvolvimento, porque tem um vínculo de mão dupla com a pobreza:

● A deficiência pode aumentar o risco de pobreza, e a pobreza pode aumentar o risco de deficiência.Eles incluem 
insegurança alimentar, moradia precária, falta de acesso a água potável e saneamento e acesso inadequado a 
serviços de saúde pública.

● A pobreza pode aumentar o risco de incapacidade. Um estudo com 56 países em desenvolvimento nos permitiu 
concluir que as pessoas pobres tinham pior saúde do que aquelas que tinham uma situação econômica mais 
confortável. A pobreza pode levar ao surgimento de condições de saúde relacionadas à deficiência, incluindo: baixo 
peso ao nascer, desnutrição, falta de água potável ou saneamento adequado, condições inseguras de trabalho ou 
moradia e ferimentos. 

● A pobreza pode aumentar as chances de uma pessoa com um problema de saúde anterior ser desativada. Por 
exemplo; vivendo em um ambiente inacessível ou sem acesso a serviços adequados de saúde e reabilitação.

● É uma questão de igual valor para os direitos humanos. As pessoas com deficiência na pobreza têm os mesmos 
direitos fundamentais, beneficiando-se dos valores dos direitos humanos que qualquer outra pessoa. Caso contrário, 
deve ser considerada exclusão social, e isso precisa ser tratado e retificado.



● Pessoas com deficiência precisam de ajuda, é 
necessário criar mais programas a curto e longo 
prazo para melhorar sua situação de vida. 
Destinado especialmente a países com menos 
renda e piores circunstâncias, como Angola, 
para os quais este primeiro projeto é destinado. 
Coleção de cadeiras de rodas para pessoas 
com deficiência ou mobilidade reduzida.

● Mas a deficiência deve ser uma prioridade mais 
alta, iniciativas satisfatórias devem ser 
intensificadas e uma resposta mais coerente 
precisa ser alcançada. Da mesma forma, as 
pessoas com deficiência devem fazer parte das 
iniciativas voltadas para o desenvolvimento, 
tanto como beneficiários quanto no desenho, 
implementação e supervisão de intervenções.



Outras iniciativas da ALMA
ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL (O.N.G)

O objetivo deste projeto é fazer um apelo maciço a todas as 
organizações públicas e privadas para coletar cadeiras de rodas em 
segunda mão e bicicletas ou muletas desativadas que não são mais 

úteis para seus proprietários e poder oferecê-las àqueles que 
precisam e não têm recursos

Locais para onde ligar:



NAS RESIDÊNCIAS 
DE IDOSOS

Nesses centros, não 
apenas as cadeiras de 
rodas são constantemente 
renovadas, mas com a 
morte de idosos nos 
centros, as cadeiras 
usadas por eles são 
esquecidas ou deixadas 
por seus parentes nos 
centros.

EM TANATÓRIOS

Lançamos um 
chamamento a essas 
empresas para oferecer às 
famílias dos falecidos a 
boa ação de deixar 
cadeiras de rodas ou 
muletas para nossa ONG. 
Pode até ser uma solução 
para famílias que não 
querem se apegar aos 
pertences de seu ente 
querido, após a perda.

EM ASSOCIAÇÕES DE 
DEFICIENTES

Pessoas e famílias que já 
possuem vínculo social, na 
colaboração de pessoas 
com necessidades 
especiais. Eles certamente 
terão uma predisposição 
para ajudar causas 
relacionadas às 
circunstâncias de sua 
própria família.



AS 
ORGANIZAÇÕES

Essas fundações dedicadas à 
ajuda humanitária mantêm uma 
estreita relação com as famílias 
e as pessoas com quem lidam 
em seu núcleo local. Ser capaz 
de ser de grande ajuda quando 
se trata de detectar pessoas 
que precisam de cadeiras de 
rodas e não precisam mais 
delas.

PELO NOSSO SITE E 
CANAIS SOCIAIS

Haverá um apelo direto de 
pessoas para pessoas, que têm 
cadeiras de rodas em suas 
casas sem a necessidade de 
uso e querem que elas sejam 
aproveitadas por aqueles que o 
fazem.



DESPESAS ESTIMADAS
Estas são as despesas estimadas para mover as cadeiras de rodas coletadas para Angola.

● Para enviar as cadeiras de rodas de Ibiza para Valência, você deve alugar um 
container e carregá-lo. Com um custo aproximado de € 2.000

● O envio deste contêiner para Angola (África) a partir de Valência, tem um valor 
aproximado de € 3.000.

● Retirada na capital de Luanda, tem um valor aproximado de € 10.000

DESPESA TOTAL APROXIMADA = 15.000 €



AS EMPRESAS E INSTITUIÇÕES QUE DESEJAM 
CONTRIBUIR COM ESTE PROJETO. DE QUALQUER 
MODO. AS CADEIRAS DE RODAS SÃO PROPOSTAS DE 
SER SELADAS COM SUA MARCA OU LOGOTIPO 
CORPORATIVO. RESTOS DE SEU APOIO A ESTA CAUSA E 
PESSOAS QUE RECEBEM ESTAS CADEIRAS, LEMBRE-SE 
DE QUE TENHAM UMA NOVA VIDA POSSÍVEL.

Nota: Após esta primeira ação para ajudar pessoas com 
deficiência em Angola. Crianças, mulheres e homens. A Alma 
ONG acompanhará de perto cada caso que recebeu ajuda. 
Com a intenção de que suas vidas continuem melhorando 
progressivamente, fornecendo-lhes o apoio necessário em seu 
desenvolvimento pessoal e vital. Sendo o segundo passo de 
que falamos, a ajuda à reintegração do trabalho no caso de 
mulheres e homens e a escolaridade no caso das crianças.



“Meus sonhos têm asas. 
Meu coração pode andar. 
Além da ausência das minhas pernas. 
O que me impede de amar a vida eu mereço caminhar “

(Felipe Daniel Paulo).

Documento traduzido: Voluntario Diogo Paulo
15 anos 


