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MNE e Santa Casa reúnem-se com instituições de apoio social à comunidade 

portuguesa na África do Sul 

 

No âmbito do memorando celebrado entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) e 

a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), em dezembro de 2020, no qual se 

estabeleceu um mecanismo de cooperação institucional para apoio à comunidade 

portuguesa na África do Sul, iniciou-se nesta semana o processo de auscultação no domínio 

da capacitação e da formação das instituições envolvidas.   

Este processo consiste num conjunto de entrevistas realizadas por equipas técnicas da 

Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas e da SCML, em articulação com o 

Embaixador de Portugal em Pretória, que conduz as sessões, e com a Cônsul-Geral de 

Portugal em Joanesburgo. Pretende-se deste modo efetuar um levantamento de meios, 

desafios e oportunidades atuais por parte das diferentes instituições, todas estas de cariz 

social e maioritariamente focadas nas áreas do envelhecimento, da deficiência e da 

incapacidade. 

A colaboração entre o MNE e a SCML na África do Sul, reforçada no âmbito da visita ao país 

da Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, em novembro último, 

acompanhada pela dirigente da SCML Maria da Luz Cabral, tem como objetivo central 

melhorar a prestação de serviços e mecanismos de resposta que atualmente beneficiam a 

comunidade portuguesa, promovendo a inovação e a capacitação de equipas das 

instituições envolvidas. Recorda-se que quatro destas instituições receberam 

recentemente um apoio global de 60 mil euros por parte da SCML. 

No decurso desta semana decorreram reuniões, em formato de videoconferência, com as 

seguintes instituições: Luso África – Centro de Dia Santo André, Escola do Lusito, Lar N. S. 

de Fátima, Núcleo de Arte e Cultura - Centro de Dia Coração de Maria, Sociedade 

Portuguesa de Beneficência - Lar de Santa Isabel e Women’s Group do Fórum Português. 

Outras interações irão seguir-se, noutras partes do país. 
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A comunidade portuguesa é numerosa e empreendedora. Atualmente, existem cerca de 70 

mil titulares de cartões de cidadão com morada na África do Sul. 

Lisboa, 5 de março de 2021 


