


Criança  

Especial… 

Ajuda  

Especial 



A Fundação Ana Carolina, reconhecida pelo Ministério da Justiça de 

Angola em Abril de 2016, tem como objectivos primordiais o apoio e 

acompanhamento a crianças carenciada portadoras de 

patologias crónicas do foro neurológico. 

Trabalhamos com a família para a melhor orientação e auxílio, pela 

importante envolvência do contexto familiar no desenvolvimento, na 

melhoria da qualidade de vida e na inserção na sociedade da criança. 

Os pilares, que sustentam a nossa fundação são a Ética, a Excelência, a 

Superação, Autonomia, Dedicação e Felicidade. A nossa missão 

continuar a evoluir à medida que desafios são superados e novos desafios 

se colocam perante a sociedade em relação à deficiência da criança. 

 



“Deficiência (para a fundação ....ser especial) é o termo usado para 

definir a ausência ou a disfunção de uma estrutura psíquica, fisiológica 

ou anatómica. Diz respeito à actividade exercida pela biologia da 
pessoa. Este conceito foi definido pela Organização Mundial de Saúde. 

A expressão pessoa com deficiência pode ser aplicada referindo-se a 

qualquer pessoa que vivencie uma deficiência crónica.” In OMS 
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Nosso Foco 



Panorama Nacional 

Dados do último Censo do INE - 2014 

48,6% de crianças com deficiência 
apresentam segundo o censo, deficiência a 

nível Mental ou Outras, que pressupõe-se 

serem doenças do foro neurológicos não 
diagnosticadas e/ou mais complexas para a 
identificação dos familiares como exemplo: 

paralisias cerebrais; autismos; síndrome de 
Down, entre outras. 

 



Como fazemos? 

• Avaliação da criança por uma equipa de 
profissionais de saúde, onde é feito o 
levantamento geral da situação da criança 
e da família. 

• Encaminhamento para exames e consultas 
de especialidade; 

• Apoio aos pais; 

• Fisioterapia/terapias; 

• Equipamentos e ajudas técnicas para 
melhor mobilidade da criança. 



Objectivos da Fundação 

- Promover a integração da      
criança especial e melhorar a sua 
qualidade de vida; 

- Promover uma postura activa, 
responsável e credível na 
construção de uma sociedade 
inclusiva, com padrões de justiça e 
eficácia na integração plena das 
crianças com incapacidade 
neuro-motora; 

- Combater a exclusão social das 
crianças especiais, sensibilização e 
mobilização da sociedade para a 
concretização de projetos que 
visem a melhoria das 
acessibilidades; 

- Promover a cidadania activa e 
solidária através do envolvimento 
da sociedade civil nas atividades 
a desenvolver pela Fundação. 

- Elaboração de um Guia dos 
direitos e benefícios da pessoa 
com deficiência. 

- Criação de um ATL e creche; 

- terapias física e psíquica da 
criança; 

- Apoio a família; 

- Oficina Ortopédica; 

- Oficina do Bem. Loja 
dedicada a doação de bens 
e equipamentos. (Cadeiras 
adaptadas, cadeiras de 
rodas, equipamentos de 
ajuda ao dia-a-dia das 
crianças) 

- Fisioterapia 

- Terapia Ocupacional 

- Terapia da Fala 

- Consultas de 
Especialidades 

- Enfermagem 

- Psicologia 

- Ajudas técnicas e 
acessórios 

 



Instituições que Apoiamos 

• Apegada Angolana -  Associação Angolana de Apoio a 
Pessoas Autistas e Portadoras de TGD 

- Fisioterapia/Terapias 

- Workshops e Formações 

- Apoio transporte e actividades lúdicas 

 

 

 

 

 

 



Como ajudar ? 

Existem várias formas de ajudar: 
 

• Doações  

• Torne-se Voluntário!  

• Doação de produtos e ajudas técnicas (cadeiras 

adaptadas, andarilhos, etc.) 

 



Desde 2016, oferecemos terapias, consultas e equipamentos para promover a 

reabilitação e inclusão social de crianças carenciadas com deficiência física 

e/ou mental, com o apoio de pessoas que acreditam na seriedade do 

trabalho realizado pela Fundação.  

As terapias, consultas e exames médicos são realizadas nas instalações de 

parceiros, mas as necessidades estão longe de serem satisfatórias devido à 

enorme procura de apoio por parte de crianças carenciadas especiais.  

 

De forma a melhorar a vida de mais crianças  

precisamos de uma CASA…..   

 

O Resultado das Doações 



Porque é possível… 



A nossa CASA tem o propósito de se tornar um centro de apoio à criança especial 
carenciada e sua família, na oferta de: 

- Apoio a consultas de especialidade e orientação para exames de rotina e diagnostico 

de patologias 

- Cuidados primários de enfermagem 

- Centro de dia para apoio escolar e ATL e encaminhamento para escolas com inclusão. 

- Reabilitação física e psíquica continua (Fisioterapia, terapia ocupacional, terapia da fala, 
psicopedagogia, psicologia) 

- Ajuda na obtenção de equipamentos, medicação e acessórios para a melhoria de vida 
das crianças (Cadeiras de posicionamento, ortoses e próteses, etc.) 

- Orientação da família - orientação profissional (para a mãe/pai que não consegue 
trabalhar) Workshops, oficinas, e outros. 

- Oferta de emprego a própria família. 

 

 

Projecto – CASA DA FUNDAÇÃO 



Eventos 

Apresentação Apegada 

1ª Edição do Natal Especial  



• https://www.economiaemercado.co.ao/artigo/ 

• http://platinaline.com/belas-shopping-fundacao-ana-carolina-
realizam-natal-solidario-criancas-especiais/  

• https://www.facebook.com/revistasol.angola/ 
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“Acreditamos em uma sociedade que convive com as 

diferenças porque reconhece em cada indivíduo a sua 

capacidade de evoluir e contribuir para um mundo 

mais humano.” in AACD 



https://fundacaoanacarolin.wixsite.com/fundacaoac 

ENDEREÇO 

 Trav. 14, Bairro Benfica, 10 

Talatona, Luanda, Angola 

 

TELEFONE 

 Tel: +244 992 999 904 

 

 

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

 
Seg - Sex: 08:00 - 17:00 

 

E-Mail 

 fundacaoanacarolina@gmail.com 

 



Doações 

 

Pessoas Físicas e Jurídicas – contribuição mensal de um valor monetário para ajudar com os 

tratamentos. 

 

Ou  

 

Ajudar com valor monetário para 1 Sala na casa da Fundação. 

Patrocínio para a construção e/ou equipamentos de uma sala da Casa da Fundação; 

 

BANCO VALOR, SA 

IBAN: AO06 0062 0000 0060 1997 1016 6 

Conta: 60199710001 

 



Voluntariado 

 

O voluntariado é uma actividade inerente ao exercício de cidadania que se traduz numa 

relação solidária para com o próximo, participando, de forma livre e organizada, na solução 

dos problemas que afectam a sociedade em geral. 

 

O que fazer? 

 

Basta simplesmente preencher este formulário  e aguardar por um contacto da nossa parte.  

 

https://docs.wixstatic.com/ugd/6b20fa_0f0fd70ca4d14a7f91c95936b648dd12.pdf


Doação de produtos e ajudas técnicas. 

 

Através da doação de equipamentos e ajudas técnicas como 

 

- cadeiras adaptadas e Cadeiras de Rodas; 

- Andarilhos; 

- Órtese e próteses; 

- Talheres e Copos Adaptados; 

- Etc,. 

 

Entre em contacto para receber a nossa lista de necessidades. 

fundaçãoanacarolina@gmail.com 

 

 


