
 

                  Associaçao de Solidariedade Internacional 
 

 
 

A Associação CAP ESPÉRANCE é uma associação de solidariedade internacional francesa, criada em Junho de 2005. Ela concebe 
e aplica no terreno, projectos de desenvolvimento comunitário em parceria com as entidades locais de desenvolvimento dos 
países do sul. 
Esta associação fornece igualmente diversas formações, tendo como objectivo aumentar as competências dos seus parceiros no 
âmbito da gestão, organização, etc.  

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 
 

projecto

UFUT*

ALOJAMENTO

FORMACOES

EDUCACAO

RESPEITO 

PELO MEIO

AMBIENTE

PARCERIAS

LOCAIS

LAZER 

DESPORTO E 

CULTURA

PROMOCAO 
DA SAUDE

ESPACO 
MICRO 

ECONOMICO

- Formação para os chefes de família na 

área das profissões ligadas à construção. 

- Formação em pintura e acabamento e 

cultivo de horta para as esposas 

- Validação das aquisições e atribuição de 

certificados de competências, realização 

de CV  

-  Construção de 10 casas individuais com 

horta. 

 

- escolarização de crianças 

a partir do infantário e da 

primária assim como apoio 

escolar. 

- Infantário 

- Aulas de alfabetização 

para adultos 

- Aulas de língua francesa 

- gestão de orçamento 

familiar 

- aprendizagem para a 

cidadania 

- Espaço de micro empresas 

- Centro de ajuda à gestão 

- Ateliê de carpintaria 

-hortas 

-Fornos solares 

-arborização 

-Criação de vegetação viva 

-gestão de águas usadas 

-lavadouros 

-triagem selectiva e reciclagem 

-higiene seca 

-compostagem 

-utilização de materiais locais 

para construções 

 

- comité de pilotagem 
- criação de uma associação de direito malgaxe 
- parceria com outras ONG, organizações e associações 

- parceria com a colectividade local 

- clube de lazer quinzenal 

para as crianças (abertos a 

todos). 

- Mediateca 

- organização de torneios de 

futebol. 

- terreno multidesporto com 

balneário 

- sala polivalente para a 

organização de eventos 

familiares, formações, 

encontros, etc 

- acções de 
prevenção de 
Doenças 
sexualmente 
transmissíveis, 
Sida 
- contracepção 
- vacinação 
- higiene 
alimentar 
- Higiene 
corporal 
- Pontos de saúde 
- Acesso à água 
potável 

- Lavadouros 

 

*« Une Famille, Un Toit » 

2
ème

 semestre 2009 

PROJECTO “UMA FAMILIA, UM TELHADO” em Madagáscar 
 

■ Dando seguimento a outros feitos, na Índia, em 2005 e também em 
Madagáscar em 2006, Cap Espérance arrancou em Agosto 2007 com um 
projecto de desenvolvimento comunitário, social e económico intitulado 
“Uma família, um telhado” que consistiu na construção de um bairro em 
Ambohidratimo (a 15 km a oeste de Tananarive), apelidado de “Tsaratànana” 
(linda aldeia) pelas  10 famílias beneficiárias. Ficou concluído em Abril 2009. 

O objectivo principal deste projecto é de oferecer um modelo de luta 
contra a pobreza, sob todos os seus aspectos de forma a melhorar as 
condições de vida das famílias desfavorecidas, preservando a sua 
dignidade pela recusa de qualquer forma de assistência. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ Para além das habitações, o projecto inclui ainda no mesmo espaço: 

 

                   
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                   

 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ Um espaço de desenvolvimento micro-economico de artesanato de 

arte que incui : 
- 5 chalés / ateliês 
- um ateliê de carpintaria assim como um centro de ajuda à gestao 
 

■ Uma casa comunitária abriga: 
-infantário com capacidade para 30 crianças 
e uma cantina para acolher o berçário (  dos 3 
meses aos 3 anos) 
- Serviço “info saúde” para as acções de 
prevenção, planeamento familiar e serviço social 
- uma sala polivalente para a organização de 
actividades lúdicas, festivas e de formação 
-uma mediateca 
-e no exterior, um terreno multi - desporto 
com balneário 

 

■   
■ O projecto  “uma família,  um telhado” é na 
sua forma final o resultado de um inquérito 
no terreno, junto às ONG e associações, 
colectividade local e famílias susceptíveis de 
integrar o projecto. ■■■ 

■  É um projecto no qual os beneficiários foram convidados a 
participar activamente desde a concepção à execução de 
trabalhos e a investir-se na gestão futura de um 
enquadramento associativo ■■■ 

 

 

 

■ Este projecto modelar poderia ser reproduzido em qualquer 
outro lugar em Madagáscar, ou em qualquer outro pais em 
via de desenvolvimento ■■■ 

■ As diferentes construções foram repartidas nas 3 

primeiras fases e os acabamentos foram realizados 
aquando da 4ª fase. 

A duração de cada fase foi de quase 3 meses. Os 
trabalhos iniciaram no mês de Agosto de 2007 e 
acabaram em Abril 2009, tendo havido pelo menos 12 
meses de trabalho efectivo no local. 

As famílias foram sempre implicadas nas diferentes 
tarefas referentes à construção e planeamentos 
interiores e exteriores do conjunto das construções e 
instalações, de modo a que cada um se apropriasse do 
projecto. 

Os trabalhos foram realizados colectivamente para 
favorecer o desenvolvimento de um autêntico espírito 
de solidariedade ■■■ 

■ É de reparar que os espaços económicos e 
comunitários estão acessíveis ao conjunto da população 
local ■■■ 

■ acções para o respeito e 

preservação do meio ambiente: 

triagem selectiva do lixo doméstico, 
fabrico de compostagem e de 
reciclagem de uma parte dos plásticos, 
gestão das águas usadas, utilização de 
higiene seca e de fornos solares, 
arborização com a criação de um pomar, 
plantação de espécies agro florestais e de 
árvores de ornamento 



 
O projecto baseia-se num contrato exigente de 
inserção social e profissional, com vários painéis que se 
dirige a toda a família. Apoia-se no conteúdo do projecto 
em si que implica a participação activa dos casais 
beneficiários nas diferentes fases de realização e de 
respeito pelas regras simples, visando a estabilizar as 
famílias a longo termo. Aceder à propriedade individual 
tornar-se-á um processo efectivo ao fim de 10 anos, sob 
reserva de pagamento de um aluguer módico e do respeito 
integral do conjunto dos artigos do contrato que se 
substanciam da seguinte forma: 

-actividade assalariada dos chefes de família 
-escolarização das crianças a partir dos 3 anos 
-optimização da horta 
- Manutenção da casa e dos seus acessos 
-participação nos trabalhos de manutenção do bairro 
-respeito pelas acções de preservação do meio ambiente 
- Comportamento de cidadão respeitante da vizinhança e 
das regras induzidas para um bom funcionamento do bairro 
- Respeito pelas leis malgaxes de um modo geral 
 

                                                                                                            
                                                                                                             ■■■ Pontos fortes do projecto “Uma casa, um telhado” 

■ Participação activa das famílias beneficiárias 

Através deste programa, Cap Esperance tem como objectivo ajudar estas pessoas a relançarem-se numa dinâmica de projecto 
que visa a integrá-los num movimento de conquista pela dignidade e pela autonomia. 
O projecto assenta sobre o princípio de uma cooperação em que a adesão total das famílias se torna indispensável. Se as 
mesmas se tornarem totalmente activas na mudança das suas próprias condições devida, elas tornar-se-ão parceiras e as acções 
das empresas terão boas hipóteses de sucesso. 
 
■ Um trabalho federador 

È empreendido com pessoas locais para assegurar o seu compromisso num objectivo comum. A aposta sendo de assegurar a 
perenidade, a coerência e a ética do projecto e de fomentar as transmissões necessárias com a associação que se manterá a 
depositária do projecto de modo a fazer viver os diferentes sectores de actividade.   

 
Um programa global e modelar de desenvolvimento humano incluindo: 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■■■ Aos parceiros do projecto 
 

 
Parceiros públicos em França ••• 

 
 

LA REGION PICARDIE 
Coopération Décentralisée 

 

 
 

LE DEPARTEMENT DE L’AISNE 
Direction de l’Economie 

et du Développement local 
 

 
 

Au travers de 2 Fondations hébergées 
J.M.A 

UN MONDE PAR TOUS 
 

Parceiros em Madagàscar ••• 

 
 
 

 
O concelho de AMBOHIDRATRIMO com a cedência de um 
terreno de 1 hectare e a sua participação no comité de 
pilotagem. 
Assim como diversas associações de entre-ajuda e de 
organismos nacionais em termos de parceiros ou de 
conselheiros 
 

Parceiros privados •••                   

DADORES PRIVADOS 
 

     donativos financeiros e materiais 

 

■  Alojamento 
■  Acompanhamento social 
■  Formação profissional, educação não formal e emprego podendo incluir a criação de micro empresas. 
■  Promoção da igualdade dos sexos, a automatização das mulheres pela formação e partilha das responsabilidades. 
■  Saúde, segurança alimentar e prevenção 
■  Educação para a pequena infância, a escolarização das crianças 
■  Respeito pelo meio ambiente e utilização de recursos naturais 
■  Lazer, cultura e desporto 



 

   
■■■ Os projectos de CAP ESPERANCE 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
   
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Um arrozal separa os dois locais. Durante a estação das chuvas, a travessia pode tornar-se perigosa para as crianças. Na 
totalidade são cerca de 1800 piões que atravessam todos os dias os passadiços estreitos para se dirigirem ao centro de 
Ambohidratrimo. As charetes, bicicletas e os veículos devem fazer um grande desvio. A construção de um dique permitiria a 
passagem a veículos ligeiros, diminuiria as distâncias, libertaria um território bastante extenso e asseguraria as deslocações das 
crianças de um local para o outro. O projecto está a ser analisado pelo concelho, os habitantes ribeiros e os utentes e deveria 
chegar-se à construção desta nova via de comunicação.  

 
 

           

ECOTURISMO 
O projecto consiste em integrar 
o bairro e mais particularmente 
o espaço das micro empresas à 
volta de actividades de turismo 
durável: 
- VALORISAR e dar a conhecer 
as competências dos artesãos 
 
-ORGANISAR estágios criativos 
 
-PROPÔR um albergue turístico 
graças a uma casa de hóspedes 
que seria construída no bairro. 
Ela permitiria à população local 
tirar benefícios económicos, 
criando empregos duráveis. 

 

■■■  EM TSARATANANA 

Avant projet de la maison d’hôtes                                                                                            

■■■  TAMBÉM EM TSARATANANA 

Sob pedido do concelho de Ambohidratrimo, associações de pais de 
alunos e de professores, trabalhámos no projecto de construção de uma 
escola primária pública com capacidade para acolher 400 crianças. Um 
comité de pilotagem foi constituído para reflectir e implicar a população 
local na elaboração deste projecto. 
A escola actual só tem 3 salas precárias para 270 crianças. A sua 
extensão não se poderá realizar no local actual e a reabilitação do 
espaço existente seria excessivamente cara. Por essa razão, a pedido da 
comunidade, será transferida para o terreno anexo ao bairro de 
Tsaratànana embora mantendo-se no Fokontany (quarteirão) de 
Antohibe. Há uma vontade forte de todos os intervenientes em tornar 
esta escola uma escola piloto de qualidade: educação, construções, 
meio ambiente (arborização, recuperação das águas de chuva e gestão 
de aguas usadas, triagem selectiva, higiene seca, energia solar e 
eólica… 
 

Avant projet de l’école, côté rue et côté cour 

■■■ E entre TSARATANANA e o centro de fokontany d’ANTOHIBE 

 Le tisserand 

Association CAP ESPERANCE 
5, rue Charles Demonchy 
60200 COMPIEGNE, FRANCE 
 
Mail 1 : asso-capesperance@laposte.net 
 
Mail 2 : mission-yocontigo@hotmail.fr 
 
Site association : http://assocapesperance.canalblog.com 
 
Site pôle ingénierie de projets : http://yocontigo.canalblog.com 
 
Téléphone : (00 33) (0)6 82 19 30 45 


