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O Benin dá as Boas-Vindas ao 

Programa de Educação para a Paz 
 

 
 16 de dez 2019 

 

A Fundação Prem Rawat (TPRF) tem uma longa história a promover a paz nos cantos 
mais longínquos do globo. A Fundação e os seus voluntários, liderados por Rachidi Adam, 
têm estado a trabalhar no norte do Benin, afim de aí estabelecer uma organização 
parceira sem fins lucrativos intitulada Paz e Educação. Com a sua experiência em facilitar 
os workshops do Programa de Educação para a Paz da TPRF no sul de França, Gérard 
Bourgue tem estado a apoiar este projeto. 
 

A organização de base foca-se em usar o Programa 
de Educação para a Paz para ensinar a jovens, 
mulheres, grupos étnicos, estudantes do ensino 
secundário e reclusos que a paz interior é possível em 
qualquer circunstância. Até à data, mais de 500 
reclusos e 200 estudantes participaram nos workshops 
do programa, na cidade de Natitingou. 
 

Rachidi a facilitar o Programa de Educação para a Paz 
 

Novos projetos prometem levar o Programa de Educação para a Paz a mais 450 
estudantes, 950 reclusos e residentes de um centro para deficientes a cerca de 4 horas 
de distância, na cidade de Parakou. 
 
 

https://www.tprf.org/programs/peace-education-program/
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Com o forte apoio da comunidade local, Paz e Educação organizou um encontro com 
mais de 60 participantes. Esse evento de um dia, juntou autoridades locais do Gabinete 
do Presidente da Câmara e representantes das comunidades religiosas muçulmana e 
cristã. A necessidade de promoção da paz foi claramente evidenciada, uma vez que os 
conflitos entre agricultores sedentários e pastores nómadas, causavam frequentes 
tensões. Líderes expressaram a necessidade do Programa de Educação para a Paz 
chegar a mais aldeias, para além das escolas secundárias e prisões. 

 
De forma a aumentar o alcance do programa a 
mais aldeias no Benim, é frequentemente 
necessário obter a aprovação do rei tradicional da 
região. Rachidi e outros representantes do 
Programa de Educação para a Paz conseguiram 
encontrar-se recentemente com o rei de Natitingou, 
Sua Majestade Dassagaté. O rei recebeu calo-
rosamente a delegação e deu entusiasticamente o 
seu apoio para que o programa da paz chegasse a 
aldeias remotas, mantendo-se ao lado da 
organização na sua missão de paz. Disse: “Este é 
o nosso próximo passo e estamos orgulhosos por 
ajudar desta forma”. 
 
Está presentemente a juntar dignitários das aldeias 
para apoiar o Programa de Educação para a Paz, 
com a esperança de conseguir acalmar as tensões 
entre pastores e agricultores. 
 
 
 

 
A paz é um pré-requisito para um desenvolvimento  sustentável e os esforços de 
Rachidi, Gérard, o rei Dassagaté, a TPRF e a Paz e Educação estão a ser apreciados no 
Benin. 
 


