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SUDÃO DO SUL 

Direito à 

alimentação 

e à 

alfabetização 



SUDÃO DO SUL 



REPÚBLICA DO SUDÃO DO SUL 

 Independência a 9 de julho de 2011.  

 Capital: Juba.  

 População: 8 milhões de pessoas. 

 Poder económico: mais de 50,6% da 

população vive com menos de 2 

dólares por dia  



ECONOMIA 

Apesar dos muitos recursos e algumas reservas de  

petróleo, permanece subdesenvolvido, caracterizado por 

uma economia de subsistência.  



POPULAÇÃO 

O país é muito jovem. 
2

3
 da população tem idade inferior 

a 30 anos. 

Quase 83% dos sul-sudaneses residiam em áreas rurais, 

antes do deflagrar do conflito recente que deslocou 2 

milhões de pessoas.  



EDUCAÇÃO 

E 

SAÚDE  

Apenas 27% da população com mais de 15 anos é 
alfabetizada: a taxa de alfabetização para o sexo 
masculino é de 40%  e 16% para o sexo feminino.  

51% dos meninos e 27% meninas frequentam a 
escola primária. 

A taxa de mortalidade infantil é de 10,5%. 

A taxa de mortalidade materna é de 20,54%. 

Apenas 17% das crianças é vacinada.  



SAÚDE E HIGIENE 

 55% da população tem acesso a 
fontes de água potável. 

 38% tem que andar mais de 
meia hora para encontrar água 
potável. 

 Cerca de 80% não têm acesso a 
cuidados de saúde e higiene.  



OS CRISTÃOS 

Os cristãos aqui são perseguidos e discriminados. 
A Ministra dos Assuntos religiosos parou a 
construção de novas igrejas, dizendo que existe 
uma redução do número de fiéis. 



CRISE ALIMENTAR 

2,8 milhões de pessoas (quase 25% da população) 
necessita de assistência alimentar urgente. 

Pelo menos 40.000 pessoas estão à beira de uma 
catástrofe.  



AS IRMÃS SALESIANAS (FMA) 

São 3 as comunidades das FMA no novo Estado do 
Sudão do Sul: Tonj, Wau e Juba-Gumba. Trabalham 
em  jardins de infância, escolas de 1.º e 2.º Ciclos, 
centro juvenil diário, catequese, atividades 
paroquiais, promoção da mulher, dispensário e 
cuidados de saúde nas aldeias.  



OBEJTIVO DO PROJETO 

Oferecer às crianças que 

frequentam as escolas FMA uma 

refeição por dia e educação de 

qualidade. 

Com cerca de € 30 podemos 

garantir uma refeição 

diária a uma criança 

durante todo o ano letivo.  



AÇÕES  

1. Fornecer uma refeição por dia a 2.100 crianças em 
quatro escolas primárias FMA. 

2. Garantir a disponibilidade de professores qualificados e 
fornecer os materiais necessários para professores e 
alunos. 

 



OBRIGADO! 


