
Laos 





Laos divide-se em 17 unidades administrativas, das quais 
16 são províncias e uma é a capital da Nação – Vientiane. 

- No território vivem 49 
grupos étnicos. 
 
- 67% da população são 
Budistas, 1,5% são cristãos e 
31,5% pertencem a outras 
religiões. 
 
- Laociano é a língua oficial 
do país, pertencente ao 
grupo das línguas Tai. 



- É uma Nação comunista.  
 

- Um país pobre que se está a 
desenvolver gradualmente. 

 
- A economia é baixa, a maior 

parte dos produtos são 
importados do exterior.  

 
- Laos está a abrir as portas a 
outras nações para acelerar a 

economia.  

Laos 



Educação 
  

- No Laos existem 
6 universidades e 
diversas escolas, 

quase todas são na 
capital Vientiane.  

- 65% da 
população vive nas 

aldeias.  



A IGREJA CATÓLICA no 

LAOS 
Existem: 4 dioceses, 4 bispos, 18 sacerdotes autóctones e  

8 sacerdotes missionários. 
 

Existem várias Congregações Religiosas e Institutos 
Seculares.  

 

Congregações vindas da Tailândia há mais de 10 anos:  
as Filhas da Caridade, a Congregação de São Paulo,  

os Salesianos de Dom Bosco.  
 

Congregações vindas do Vietname: Jesuítas, Dominicanos, 
Irmãs de Notre Dame, Filhas de Maria Auxiliadora. 



O Governo de Laos pediu às FMA para ensinarem  

CORTE E COSTURA às jovens das aldeias.  



No dia 13 de maio de 2015, o Deputy Secretary General of the 

Laos People’s Revolutionary Youth Union assinou um 

contrato com a Inspetora do VTN, Ir. Teresa Uong thi Doan 

Trang para abrir o Centro Profissional Dom Bosco – Maín. 



Inauguração do Centro Profissional Dom Bosco – Maín 



As jovens vêm de 7 zonas e têm idade entre 16 – 27 anos.  





A  COMUNIDADE DAS FMA em VIENTIANE 

(capital) 
Foi fundada em setembro de 2013: são 6 FMA (as FMA chegaram em agosto de 

2010) 

Vientiane 

A nossa comunidade vive 
numa casa alugada, dista 

18 km da Capital  
e a 3 km do  

Centro dos SDB. 
 
 

A comunidade de Vientiane  



Cidade de Thakhek - Província Khămmuan 

Distante da Capital aproximadamente 320 km. 

PAKSIMANG - Thakhek  
 

As FMA vivem numa casa 
da Diocese de Thakhek, 

distante 4 km da Catedral.  
Ali moram 3 FMA,  

5 estudantes do Ensino 
Médio e uma jovem em 

discernimento vocacional 
que já concluiu os estudos.  



A capela de Thakhek 



Visita do Bispo de Thakhek 



Thakhek é uma província no centro 

de Laos, com rochas e montanhas.  

A população aqui é de cerca de 

368.000, que vive em pequenas 

aldeias na floresta. As pessoas não 

se importam muito da educação. Há 

3 escolas. 

Não há ensino médio.  

Thakhek 

Os meninos e meninas têm que atravessar 2-3 km da floresta 

para chegar à escola. Depois da escola secundária, a maioria 

deles tem que trabalhar nos campos pois o ensino superior é 

muito caro. Especialmente as meninas têm muito poucas 

oportunidades de ir para a escola pois casam muito jovens 

(18-20 anos). 



Além disso, entre tantas dificuldades, a maioria das 

meninas vai para a Tailândia e muitas delas são mal 

tratadas, ou, por vezes, tornam-se vítimas de tráfico de 

seres humanos. Em alguns casos, os seus pais exortam-

nas a uma vida de prostituição, surgindo também abusos 

e gravidez  indesejada. 



O PROJETO: 

A  comunidade FMA deseja ajudar 10 meninas 

desfavorecidas (em 3 aldeias: Pongkiu, Khokxang e 

Khambun) dando-lhes a oportunidade de estudar.  
 



1. Objectivos e estratégias 

Após 3 anos seguindo o nosso projeto, um grupo de 10 

JOVENS apoiadas, melhorarão os seus conhecimentos e 

competências, estudando no secundário e formando-se em 

faculdades. Assim esperamos reduzir os problemas sociais 

relacionados com as mulheres e órfãos no Laos.  

Para tal iremos às aldeias para convencê-las da importância 
do estudo.  
 



2. Plano de Acção  

2.1 A criação de um ambiente seguro  para 10 meninas 

desfavorecidas- Apoiaremos 10 meninas que vivem longe de 

escola, pagando as mensalidades, refeições e materiais 

escolares.. 

• No início do projeto, daremos a cada uma, uma bicicleta para 

ir à escola todos os dias pois a escola é muito longe.• No início 

de cada ano letivo forneceremos uma bolsa, 2 conjuntos de 

uniformes , sapatos e materiais escolares. 

• Ofereceremos condições de vida digna(salas , mesas , água 

e electricidade ... ) e 3 refeições / dia. 



2.2 Organizaremos cursos de verão para alunos das 

aldeias: 

Em julho e agosto de cada ano, organizaremos, na 

nossa casa de acolhimento, cursos de verão para 

10 meninas apoiadas, e também para outros 

estudantes que precisam consolidar  os seus 

conhecimentos e  preparar-se para um novo ano 

escolar. Estes cursos de matemática, literatura, 

química, física serão lecionados  

por estudantes 

voluntários de universidades. 



2.3 Explicar, nas aldeias, o direito à educação: 

-Em cada aldeia, organizamos duas oficinas sobre o 

direito à educação, especialmente a educação para as 

mulheres.  

-- Para cada workshop, convidamos o chefe da aldeia e 

cada família. Prevemos que o número de participantes em 

cada workshop seja de 50 - 70. Os participantes totais 

para as 3 aldeias pode chegar a 180-200 pessoas. 

--Através das nossas visitas às aldeias, esperamos 

prevenir a ida  das raparigas para a Tailândia para 

trabalhar ou casar-se em tenra idade. 



Muito obrigada! 

 

A comunidade FMA  

de Laos 


