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ÁSIA/MACAU - A Caritas e governo criam o Banco Alimentar de Macau
para as famílias atingidas pela crise econômica
Macau (Agência Fides) – Ontem, 26 de setembro, foi criado o Banco Alimentar de Macau, administrado pela
Caritas de Macau em colaboração com o Social Welfare Bureau of MSAR (Macao Special Administrative
Region) Government, para atender às necessidades mais urgentes das famílias pobres que devem enfrentar as
dificuldades consequentes da crise econômica mundial. Segundo informações recebidas pela Agência Fides, no
dia 21 de setembro foi assinado um contrato de duração de dois anos, para “Serviço temporário de ajuda
alimentar” entre a Caritas de Macau e o Social Welfare Bureau of MSAR Government. Na realidade, o governo
de Macau havia já experimentado esta iniciativa em 2009, durante a primeira fase da crise econômica, oferecendo
270 mil postos de trabalho a famílias de baixa renda ou cujos membros estavam desempregados. Desta vez, o
governo quis estabelecer um acordo com a Caritas de Macau porque levou em consideração o grande
compromisso da entidade caritativa católica no âmbito da pastoral social, expresso através de visitas às famílias,
conhecimento de suas exigências, a continuidade do empenho depois da emergência... Segundo os representantes
do governo, “hoje há tantas famílias pobres que estão invisíveis. Por várias razões, como vergonha e
desinformação, estas famílias não sabem ou não querem pedir a ajuda de que realmente precisam. O trabalho da
Caritas permite identificar as suas autênticas exigências, oferecendo uma ajuda específica”. Assim, nos próximos
dois anos, a Caritas vai administrar um fundo de caridade de 10 milhões de dólares de Macau para oferecer ajudas
a 6 mil famílias.
(NZ) (Agência Fides 27/09/2011)
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