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A Liga Nazarena de Solidariedade é o braço social da igreja do Nazareno e como tal nos 

seus estatutos tem como principais objetivos: a) Apoiar os vulneráveis com 

medicamentos, géneros alimentícios, vestuário e apoio a habitação em casos de 

emergência; b) Desenvolver projetos a nível de formação profissional e produção 

artesanal; c) Criar centros infantis e juvenis para formação de crianças e jovens visando 

prevenção e combate a delinquência. 

A LIGA funciona com recursos advenientes da contribuição das quotas dos associados, 

dos donativos de instituições e pessoas de boa vontade, assim como dos financiamentos 

de projetos. 

Em termos de recursos humanos a LIGA conta com a Direção eleita anualmente composta 

por 5 pessoas, com um staff permanente de 3 pessoas que trabalham no seu escritório (1 

Coordenador, 1 assistente administrativo e 1 contabilista), 20 monitoras, assistentes e 

coordenadora nos jardins de infância sob a sua gestão e com um número de cerca de 150 

voluntários espalhados por todo o país que apoiam na implementação das atividades; 

 



Ações de maior relevância: 

- Nos anos 1990 e 2000 a LIGA fez a Instalação e Gestão dos Centros Juvenis dos 

Picos e de Lém Cachorro 

 

- Dinamização de pequenas empresas familiares - pequenas empresas familiares, 

aumento do rendimento familiar e auto-emprego 

 

- 2014, 2015 - Ações de formação e capacitação nas áreas Assistentes do Lar – 40 

pessoas formadas; formação em manicure e pedicure – 48 mulheres formadas e com 

oferta de um kit para início das suas atividades; formação em cuidados com a peste suína 

– 15 criadores formados; 

- Atividades especiais assinalando dia das crianças, dia da mãe, da mulher, dos pais, Natal 

– em todas as comunidades do país onde temos uma congregação com prendas para as 

crianças e lanches ás crianças, idosos e comunidade em geral; 

- Atividades especiais com entrega de cestas básicas, sopa, bolos, prendas, etc – Brasil, 

ASA, Santana, Ribeira Grande de Santiago, S.Domingos, Ponta Verde em S.Miguel, São 

Pedro Latada, Paiol, Coqueiro e Castelão, passeio dos idosos ao Jardim Botânico de São 

Jorge, etc. 

 

- 2016 – Formação de 26 monitoras de jardim infância durante 5 meses, carga horária 600 

horas; 

- Realização de 5 feiras de saúde nas comunidades: ASA em colaboração com o navio 

Logos Hope, na Pinha dos Engenhos, Santa Catarina, Santana, Cabeça Carreira, Achada 

Grande Trás. 

 

- Abertura de dois jardins de infância na Achada Grande Trás e Alto da Glória que 

contam com mais de 130 crianças; 

 

2016: Abertura do jardim infantil na localidade de Águas Fundas servindo 25 crianças. 

 

- Formação em manicure e pedicure para 20 jovens e senhoras da localidade de Espia em 

S.Vicente.  

 

2017: Distribuição e colocação de filtros de água em jardins e escolas (donativo do navio 

Logos Hope) 

 

- Realização de várias feiras de saúde em Móia-Móia, São Domingos, Jamaica, Achada 

Mato, Fontes Almeida, Vale da Custa, Cadeia Civil, Achada Grande Trás em parceria 

com a associação Nós Saúde, Morabi e Cruz Vermelha com consultas de clínica geral, 

ginecologia, estomatologia, assim como distribuição de géneros alimentícios e material 

escolar ás crianças. 

 

2017: Realização da formação em São Filipe, ilha do Fogo de dois módulos da Formação 

Assistentes do Lar – Módulos Competência Pessoal e Interpessoal e Culinária, Confeção 

e Serviço de Refeições. 

2017 - Pagamento de propinas a alunos universitários. 



2017 - Ministério da Cultura e Industrias Criativas – Programa Ba Kultura, 

beneficiando 100 crianças dos jardins com aulas de música; 

2017 – Campanha «Eu Quero Ajudar» - visando apoiar as famílias rurais afetadas pela 

seca e mau ano agrícola. Nesta data mais de 2.791 famílias (16.746 pessoas) foram 

contempladas com cestas básicas, água potável e uma Palavra de Esperança. 

2018 e em curso – Implementação do Protocolo de apoio á mitigação da seca e do mau 

ano agrícola – até a data 650 famílias (6.740 pessoas) já foram contempladas com vales 

alimentares, água e ações de sensibilização. 

 

ILUSTRAÇÃO DE ALGUMAS ACTIVIDADES DA LIGA NAZARENA DE 

SOLIDARIEDADE EM 2017-2018 

 



 

 



 

 



 


