




• Centro de Acolhimento Pricumã
➢ Capacidade: 1000 acolhidos;
➢ Perfil de acolhimento: pessoas em 

situação de maior vulnerabilidade 
(limitações físicas e mentais)

Frentes de Trabalho



• Centro de Acolhimento Jardim Floresta
➢ Capacidade: 500 acolhidos
➢ População indígena, etnias Warao e Eñepa 



• Centro de Acolhimento EE 13 de Setembro
➢ Capacidade: 470 acolhidos
➢ Gerenciamento do espaço há quase 2 anos



• Setor de Interiorização



• Centro de Capacitação
 e Referência
(Pacaraima)



• Pandemia 
➢ Equipes incompletas em grande parte do ano;
➢ Adaptação de rotinas e hábitos

• Alta rotatividade de colaboradores
➢ Respostas adequadas às demandas do ACNUR
➢ Centro de sustentabilidade
➢ NuRIn CG
➢ Projeto “The digital leisure divide and the Forcibly Displaced”
➢ Centro de Acolhimento indígena
➢ Centro de Acolhimento com perfil desafiador (Pricumã)

• Desenvolvimento e implementação de estratégias de Soluções Duradouras para 
população acolhida

Desafios



• Expansão do projeto
• Início do ano: 

• 600 acolhidos
• 23 colaboradores

• Momento atual: 
• 2.000 acolhidos    📈
• 49 colaboradores 📈

• 260 pessoas interiorizadas

• 1322 pessoas tiveram acesso a 
atividades de capacitação

Realizações

• Início dos trabalhos na frente de 
sustentabilidade

• Projetos piloto: Aquaponia, 
biocarvão, biodigestor e 
composteira

• Início dos trabalhos com 
população indígena refugiada e 
migrante

• Início dos trabalhos em um 
abrigo com perfil desafiador 
(Pricumã)



• Auditoria independente do Acordo de Parceria com ACNUR sobre o ano fiscal 2021

• Implementação e aprimoramento de processos e procedimentos internos

• Maior independência administrativa da Sede

• Fortalecimento e capacitação do atual quadro de colaboradores

• Gestão do Centro de Sustentabilidade em parceria com ACNUR

• Fortalecimento e expansão do Setor de Interiorização

Previsto para 2022









Realizações
● Retorno das crianças para refeição nos centros
● Modernização e ampliação da padaria
● Treinamento dos jovens
● Reformas
● Contratação Engenheiro Agrônomo, Professor de rugby, professor marceneiro, professor 

de dança tradicional, equipe de obras
● Produção e distribuição de alimentos produzidos em 2021
● Empréstimo de terra para plantio
● Produtos produzidos
● Compra de insumos para produção de alimentos
● Aquisição de trator, motobomba e tubagem
● Instalação de Motobomba e tubagem em 23 hectares
● Construção de Quadra de Areia e Aula de Vôlei
● Substituição dos geradores de combustíveis em parte dos centros



Reformas Plantio Melhorias



Previsto



Previsto

Estacas para construção de nova 
unidade de Barragem

Pequeno galinheiro e palhota 
para biocarvão

Palhota para armazenamento 
produtos produzidos



•Manter o projeto operativo com recurso que chega a MOZ;

•Adequar os custos mesmo com todas as ações que já foram tomadas 
em 2020/2021;
Exemplo: (Corte de recursos em numerário a todos os coordenadores 
de unidade, Urgências e Emergências, Medicamentos, Água, Lenha, 
Compras locais de legumes e hortícolas, transporte, combustível);

•Busca de parceiros nacionais para minimizar a evasão escolar, 
casamentos prematuros, gravidez precoce, cerca de 40% não se 
matricularam neste ano;

•Buscar  ONG´s ou associações que apoiam com produtos, alimentos e 
serviços ou até mesmo recurso financeiro outras ONG´s em 
funcionamento a exemplo da (FSF e Reencontro);

Desafios
•Reconstrução das unidades de Chimbembe, Canhane Massingir e 
Mukatine, Namaachas e centros de Manjacazi.

•Implantar um sistema / Projeto de procedimentos anticorrupção;

•Implantar um sistema / Projeto ético e comportamental de bom convívio 
que tenha como base os valores da FSF;

•Visitar todos os polos de trabalho e reunir as equipes e falar 
incansavelmente dos valores da fraternidade;

•Estimular o compromisso das comunidades atendidas e fazer perceber 
que precisamos trabalhar num sistema colaborativo e não no sistema de 
troca monetária, que sim, todos temos que doar tempo e trabalho para 
que a comida chegue ao prato das crianças e que a fraternidade não tem 
que remunerar por qualquer parafuso apertado.

•Relacionamento com governo e Lideranças é um desafio contínuo;



Desafios















Polo Campo Grande - MS



Polo Rio de Janeiro – RJ



Polo São Paulo – SP



Polo Belo Horizonte – MG



Polo Uberlândia - MG






















