
 

 

 

 

 

 

País da África Oriental. 

Tem 45 Milhões de habitantes para um território de 

582 646 km2. 

Ex-colónia inglesa, tornou - se independente em 12 de 

dezembro de 1963. 

A capital é Nairobi. 

A maior parte do país é composto por savana, mas tem 

também florestas e desertos; 

A agricultura emprega cerca 70% da população; 

A maioria da população vive abaixo do limiar da 

pobreza, ou seja, com menos de 1€ por dia. 

A língua oficial é o inglês, que convive com outras 

línguas nacionais importantes, como o Suaíli, o kikuyu 

e o luo. 

A esperança média de vida é de 52 anos; 

Taxa de mortalidade infantil: 87 por 1000 nascimentos. 

Índice de desenvolvimento humano baixo: o Quénia é 

o 145º em 188 países existentes no mundo. 

Os católicos são apenas 24% da população. 

 

 

 

 

ADU - Situa-se a cerca de 400 kms da capital Nairobi e 

cerca de 25 kms da costa marítima. 

 

 A Diocese Católica de Malindi, na qual se encontra a 

paróquia de ADU tem 16 anos de existência. As irmãs 

Combonianas vieram para esta paróquia em 2015. É 

um lugar muito isolado, onde o desemprego é muito 

alto.  

A tribo predominante são os Giriamas; as fontes 

principais de rendimento são: a produção de carvão e 

a plantação de milho e de feijão. 

Com as últimas alterações climáticas e o aquecimento 

global, a seca é crescente e os Giriamas vêm-se 

obrigados a devastar maiores áreas florestais para daí 

extraírem o carvão e conseguirem novos terrenos 

agrícolas para as suas plantações.  

As mulheres são as que mais sofrem com esta situação, 

dado que são as que mais se preocupam com a 

economia familiar. 

Este projeto visa potenciar as capacidades de 

intervenção das mulheres e melhorar o meio 

comunitário envolvente. 

 

 

 

 

 

Os pobres são os que mais sofrem da dívida social e 

ecológica (Cfr. LS 30 e 51), porque não têm alternativas   

de empregabilidade nem possibilidades de sair das 

zonas geográficas mais sujeitas à desertificação.  

«É necessário que os países desenvolvidos contribuam 

para resolver a divida ecológica. (…) As regiões e os 

países mais pobres têm menos possibilidade de adotar 

novos modelos de redução do impacto ambiental, 

porque não têm a preparação para desenvolver os 

processos necessários nem podem cobrir os seus 

custos. (…) É preciso revigorar a consciência de que 

somos uma única família humana ( LS 52)» 
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Proporcionar a 

todas as 

participantes 

um curso 

formação 

educação para 

adultos (EFA) de 
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meio ambiente 

IBAN: 

PT50 0035 0557 0004 1132 5300 6 

Projeto Solidário 

Missionário 2016 - 2017 


