ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTARIADO
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Nº 0001

Os Leigos para o Desenvolvimento são uma Organização não Governamental para o

Desenvolvimento (ONGD) de cariz católico que, através dos seus voluntários, actua nos chamados países em
vias de desenvolvimento, em especial nos de expressão oficial portuguesa.
O QUE FAZEMOS

A nossa actuação insere-se em várias áreas: Educação, Saúde, Promoção Social e

Pastoral.
Educação
Nas Missões onde estamos presentes leccionamos disciplinas do ensino básico, secundário, pré-universitário
e técnico-profissional, a crianças, jovens e adultos. Formamos professores e alfabetizamos as comunidades
onde actuamos. Simultaneamente, criamos e apoiamos infra-estruturas, tais como escolas, bibliotecas,
centros infantis e de apoio escolar. Em Portugal apoiamos estudantes provenientes de minorias étnicas
através do Centro de Apoio Escolar S. Pedro Claver.
Saúde
Através dos nossos voluntários com formação médica e de enfermagem apoiamos programas de subnutrição
e de vacinação de crianças, centros de saúde e hospitais. Também formamos técnicos de saúde, capazes de
auxiliar as comunidades a que pertencem, prolongando os benefícios da nossa acção muito para além do seu
término.
Promoção Social
Através do nosso trabalho nesta área criamos infra-estruturas para a comunidade, tais como creches, tanques
e canalizações de água. Promovemos a agricultura de subsistência e a abertura de lojas comunitárias. Além
disso, apoiamos grupos menos favorecidos, através da integração familiar de meninos de rua, da criação de
cozinhas sociais para idosos e de programas de promoção da mulher.
Pastoral
Porque cristãos, todos os Leigos realizam também actividades pastorais: Escuteiros, catequeses, grupos de
jovens, organização de retiros e eventualmente apoio aos secretariados diocesanos locais.
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Missões em Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste
COMO PARTICIPAR

Todos os anos há um sessão de apresentação nos diferentes centros de formação:

Lisboa, Coimbra, Porto e Braga. Nesta sessão podem-se inscrever na formação que dura um ano lectivo. O
candidato a Leigo para o Desenvolvimento recebe uma formação que tem como objectivo dar a conhecer a
história, espiritualidade, filosofia de acção e projectos dos Leigos.

TESTEMUNHO
NOME

Sofia Moura

IDADE

26 anos

LOCAL

Celorico de Basto

Descrição do testemunho
“Alvíssaras Capitão, terras de Angola à vista…”
E assim cheguei a Benguela (Angola), ansiosa e cheia de vontade de abraçar um novo projecto de vida. Não
sabia ao certo o que ia encontrar mas depois de fazer o balanço do meu tempo de missão cheguei à
conclusão que foi uma experiência muito positiva. Fui para Angola através da ONG-D “Leigos para o
Desenvolvimento” e integrei o projecto de alfabetização de jovens e adultos em bairros periféricos da cidade
de Benguela. Os Leigos para o Desenvolvimento (LD) promovem o desenvolvimento, não pretendem substituir
as pessoas locais mas sim capacitá-las para serem elas próprias o motor do desenvolvimento. No caso
concreto da alfabetização não são os LD que ensinam a ler e a escrever. Nós ajudamos a organizar os cursos
e formamos os monitores que são pessoas do próprio bairro. As aulas são dadas nas capelas das diferentes
Igrejas que existem. As condições não são muito boas mas apesar disso os alunos persistem e querem mesmo
aprender mais e mais. Sabem que aprender a ler, escrever e fazer contas é muito importante nas suas vidas e
por isso têm uma grande motivação.
Para mim foi muito gratificante testemunhar a determinação com que os nossos alunos encaravam as
dificuldades do dia-a-dia. Quando os via a ler ficava com a sensação de missão cumprida.
Este tipo de voluntariado é uma grande oportunidade para crescermos enquanto cristãos e também enquanto
membros de uma sociedade, de um mundo, cada vez mais desigual.
Enquanto LD vamos em missão com mais voluntários, formando assim uma comunidade. É esta condição que
torna a missão tão única e especial. É nestas pessoas, que nos acompanham todos os dias, que encontramos
as forças para superar as dificuldades e também a alegria de poder partilhar os acontecimentos de cada dia.

Espero que estas palavras vos incentivem ao voluntariado. A trabalharem para o desenvolvimento dos outros
sem esperar nada em troca, a não ser, saber que “deixamos este mundo um bocadinho melhor do que o
encontramos”.
Sofia Moura
“Serviço e sacrifício caminham lado a lado” BP

