
Quase 90% das crianças que 
entram na escola primária não 
falam português! Após três anos 
de escolaridade, menos de 5% são 
capazes de o escrever. 

Apenas 5% dos adolescentes 
frequentam o segundo ciclo do 
Ensino Secundário no período em 
que o deveriam fazer!
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A associação CHAPATECA visa promover o acesso ao livro e à informação as populações em situação de 
vulnerabilidade socioeconómica, com especial foco no desenvolvimento das competências em leitura e escrita da 
juventude moçambicana. Tem a sua origem na convicção dos membros fundadores que a educação é um direito 
fundamental de todo ser humano e uma necessidade para a realização pessoal de todos, na perspectiva da 
construção de uma sociedade mais equitativa.

Como forma de contribuir para a mudança desta situação, a associação Chapateca prevê abrir bibliotecas 
comunitárias, em parceria com associações locais e líderes comunitários, nos bairros periurbanos das 
grandes cidades de Moçambique com menos acesso a infraestruturas educativas. 

As Kayatecas e as Chapatecas funcionarão sobre o mesmo modelo: os facilitadores beneficiarão da mesma 
formação contínua e os participantes receberão o mesmo acompanhamento interactivo e inclusivo.

Teremos dois tipos de bibliotecas que implementarão as mesmas actividades:

BIbliotecas físicas 
com espaços 
divididos em 

cantinhos adaptados 
para as diversas 

actividades 
previstas.

AS KAYATECAS

Unidades moveis na 
forma de chapas 
convertidos em 

bibliotecas com estantes 
para os livros e espaços 

de arrumação para o 
material.

AS CHAPATECAS

Um projecto portador de valores humanistas: Um projecto que promove um mundo 
mais equitativo: 
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A associação Chapateca apoia as iniciativas em prol de uma educação de qualidade para todos através da sua 
participação em duas redes nacionais: 

- Abertura de Kayatecas: renovação/reabili-
tação de salas incluindo reparação de tecto, 
instalação eléctrica, substituição da loiça 
sanitária ou pintura;

- Criação de Chapatecas: Compra de um 
chapa e transformação em biblioteca;

- Instalação das bibliotecas: estantes, mesas e 
cadeiras para crianças e adultos, ventiladores, 

esteiras, almofadas;

- Apetrechamento em material de leitura 
(livros infantis, bandas desenhadas, revis-

tas) e em material escolar (dicionários, etc.).

Pretendemos contribuir a realização da Agenda 2030 
da ONU e através dos seguintes Objectivos de 
Desenvolvimento Sustentável : 

A associação Chapateca procura parceiros para apoiar e/ou financiar a implementação das suas actividades:

Como apoiar o nosso projecto?  

Associação Chapateca – Bibliotecas comunitárias
Av. Acordos de Lusaka, 407 – 1o D, Maputo, Mozambique info.chapateca@gmail.com

+258 84 149 9012  /  +258 82 013 7175

A situação em Moçambique é alarmante:

- Estimular a imaginação e a criatividade; 

- Sensibilizar à tolerância;

- Facilitar a livre expressão e o desenvolvimento de 
uma mente crítica;

- Contribuir para o desenvolvimento das 
competências de leitura e escrita;

- Reforçar a autonomia; 

- Apoiar as iniciativas de paz e reconciliação; 

- Desenvolver o espírito de cooperação através de 
projectos participativos;

- Incentivar o envolvimento dos pais e encarregados 
de educação.

Um projecto baseado em objectivos pedagógicos específicos:

- Uma taxa de analfabetismo de 46% com grandes disparidades 
entre homens e mulheres (27.2% vs 49.4%), zonas urbanas e rurais 
(18.8% vs. 50.7%);

- Um acesso limitado aos livros e à informação com somente 98
 bibliotecas em todo o pais; 

- O português é a língua materna de apenas 17% da população.


