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Ano Internacional da Água
Essencial à vida, ameaça à paz
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AMI apoiou mais de 15 mil pessoas em Portugal
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03 | Editorial

O controlo das nascentes dos rios e suas bacias hidrográficas, 
dos lençóis freáticos e rios subterrâneos rapidamente se tor-
nará na questão central de conflitos violentos. Em caso de penú-
ria grave deste bem tão precioso, a Água, esses conflitos nem 
sempre, ou raramente, serão dirimidos pelo Direito Internacio-
nal. Será o direito da força a ditar as regras da sobrevivência.
Basta pensarmos que no Sahel as mulheres andam em média 
10 a 15 Km para se abastecerem de água num poço, enquanto 
nós, em nossas casas, felizmente, basta-nos abrir uma torneira 
para tomarmos consciência do luxo incrível que está reservado 
à minoria de que fazemos parte.
Por outro lado, evidentemente, a água consumida não tem toda 
a mesma qualidade e, quando contaminada, como acontece fre-
quentemente, provoca inúmeras doenças na maioria dos paí-
ses onde a AMI atua. E de várias formas: por ingestão (cólera, 
febre tifoide ou paratifoide, disenteria, diarreias infecciosas….) 
ou por contacto, já que é o habitat de vetores (mosquitos, mos-
cas…) que provocam outras patologias tais como a malária, 
dengue, oncocercose (cegueira dos rios), febre amarela, doença 
do sono, etc...
E é por isso que a AMI, na sua ação, e em termos práticos, dá 
enorme importância a esta temática específica, seja financiando 
a construção de poços de água herméticos (para evitar a con-
taminação das águas) na Índia, Guiné, Senegal, Bangladesh, seja 
nas suas intervenções de emergência, pondo sempre a tónica na 
purificação da água, como aconteceu nas Honduras, ou vendo-
-se impelida a atuar no combate à epidemia da cólera como o 
fez na Guiné-Bissau o ano passado.
“Uma gota de água para vós, um oceano para nós” como ainda 
há uns anos me disse um chefe de aldeia no Senegal quando 
inaugurámos um poço construído com o financiamento da AMI. 
Nessa medida continuaremos a atuar, sempre, em nome da 
equidade, do desenvolvimento e da Paz. 

Água 
Património da Humanidade 
essencial à Vida, ameaça à Paz

É um lugar-comum dizer-se que a “Água é vida” mas não deixa 
de ser cientificamente exato quando se sabe que o ser humano 
é cerca de 70% água e que ela é essencial na constituição de 
todo o organismo vivo, animal ou vegetal, que integra a nossa 
biosfera.
Por outro lado é fundamental  entendermos todos que o con-
junto do mundo hídrico – a hidrosfera – rios, oceanos, glaciares, 
lençóis freáticos, humidade, em conjunto com a atmosfera e a 
biosfera constituem um bem comum, partilhado e partilhável por 
todos nós, um verdadeiro Condomínio da Terra. Ora, a sua pre-
servação é vital para o futuro da nossa espécie e a sustentabili-
dade da sobrevivência da civilização humana no planeta Terra a 
médio prazo (100 a 300 anos).
Há pois que procurar ter bom senso na sua conservação e ser 
equitativo na gestão e distribuição desse bem coletivo, precioso 
e insubstituível que é a Água. Para já não é o caso e as dispari-
dades são brutais. Senão vejamos: em média, um norte-ameri-
cano gasta por dia (para beber, cozinhar, higiene pessoal, lavagem 
de roupa e loiça, jardinagem, lavagem do carro, agricultura indus-
trial, agropecuária…) cerca de 400 litros de água, um europeu 
200 a 300 litros, um cidadão de um país menos avançado 30 a 
50 litros e uma pessoa num campo de refugiados, cerca de 15 a 
25 litros, já para não falar de certos seres humanos em situações 
de extrema privação que se contentam com 2 a 5 litros, ou até 
menos… Claro, não?
A não resolução atempada, isto é imediata, deste premente 
desafio provocará grandes guerras no século XXI. Aliás, já pro-
vocou: a chacina do Darfur também tem obviamente a ver com 
a questão do controlo da escassa água de superfície para satis-
fação geral da pastorícia e da agricultura… 

Fernando de La Vieter Ribeiro Nobre
Presidente e Fundador da AMI
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04 | Internacional

Ano Internacional 
de Cooperação pela Água

Em dezembro de 2010 a Assembleia Geral das Nações Unidas 
declarou 2013 o Ano Internacional das Nações Unidas de 
Cooperação pela Água. 
A água, incomparável fonte de vida, não tem fronteiras. Nada 
menos que 148 países compartilham pelo menos uma bacia 
hídrica transfronteiriça. Na medida em que a rápida urbani-
zação, as mudanças climáticas e as crescentes carências de 
alimentos exercem mais e mais pressão sobre as fontes de 
água doce, o principal objetivo deste Ano é chamar a atenção 
para os benefícios da cooperação na gestão da água, desta-
cando exemplos bem-sucedidos e explorando questões cen-
trais como a diplomacia pela água, gestão transfronteiriça de 
água e cooperação financeira.

O acesso à água pode ser uma 
fonte de conflito, mas também 
é catalisador de cooperação e 
construção da paz. A cooperação 
numa questão tão prática e vital 
como a utilização da água pode 
ajudar a superar tensões culturais, 
políticas e sociais e pode fomentar 
a confiança entre diferentes grupos, 
comunidades, regiões ou Estados.
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Problemática da água
Mais de metade da população do mundo vive em áreas urba-
nas e o número de habitantes de cidades aumenta a cada dia. 
As áreas urbanas, embora estejam mais bem-servidas do que as 
áreas rurais, lutam para dar conta do crescimento populacional 
(OMS; UNICEF, 2010). Com o aumento esperado da popula-
ção, até 2030, a procura de alimentos deve aumentar em 50% 
(70% até 2050), enquanto a procura de energia hidroelétrica e 
de outras fontes renováveis aumentará em 60% (WWAP, 2009). 
Um aumento da produção agrícola, por exemplo, aumentaria 
substancialmente o consumo, tanto de água quanto de ener-
gia, levando a uma disputa cada vez maior entre setores con-
sumidores de água.
Por outro lado, a mudança de hábitos alimentares predomi-
nantemente baseados em carne e laticínios é o que tem maior 
impacto sobre o consumo de água. A produção de 1 kg de 
arroz, por exemplo, exige mais ou menos 3.500 litros de água, 
já 1kg de carne bovina exige aproximadamente 15.000 litros 
(HOEKSTRA; CHAPAGAIN, 2008). Esta mudança representa 
o maior impacto no consumo de água dos últimos 30 anos, 
e provavelmente continuará a ocorrer para além da primeira 
metade do século XXI (FAO, 2006). 
Simultaneamente, diversas projeções apontam para que a dis-
ponibilidade de água deva diminuir em várias regiões, enquanto 
se estima que o consumo global de água na agricultura deva 
aumentar por volta de 19% até 2050, e será ainda maior caso 
não existam progressos tecnológicos ou a implementação de 
novas políticas que promovam o uso sustentado da água.
A competição pela água levou, por outro lado, ao aumento 
de conflitos na China, particularmente durante as duas últimas 
décadas. Os conflitos nacionais predominam desde 1990, com 
mais de 120 mil disputas por água somente na China durante 
esse período. O conflito direto é mais comum a nível local e é 
geralmente causado pela construção de uma barragem, pela 
disputa de direitos causados pela extinção deste recurso ou 
pela deterioração da qualidade da água.*
Alguns investigadores acreditam que entre 70% e 80% dos 
conflitos rurais no Iémen tenham origem na água. A popula-
ção crescente, a má gestão da água, a prospeção ilegal e o fluxo 
de refugiados da Somália são as principais razões. O conflito é 
exacerbado pelo facto de que o Iémen é um dos países com 
maior grau de escassez de água no mundo.*

* Fonte: Relatório das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento 
de Recursos Hídricos, março de 2012

O que é cooperação pela água?
É verdade que todos os sistemas hídricos são extremamente 
complexos, sejam eles sistemas hídricos a nível local ou nacio-
nal, sejam bacias hidrográficas compartilhadas ou partes do 
ciclo hidrológico natural. A gestão destes sistemas exige a ação 
de múltiplos atores, sendo a cooperação crucial, não apenas 
para garantir a distribuição sustentável e equitativa da água, 
mas também para cultivar e manter relações pacíficas dentro 
de e entre comunidades. A cooperação pela água é fulcral para 
a segurança, a erradicação da pobreza, a igualdade social e de 
género. A gestão inclusiva e participativa da água e a coopera-
ção entre diferentes grupos de beneficiários pode ajudar a der-
rubar a desigualdade do acesso à água, aumentar a segurança 
da água e superar a escassez, contribuindo assim para erra-
dicar a pobreza e melhorar as condições de vida e oportuni-
dades educacionais principalmente de mulheres e crianças. A 
nível governamental, diferentes ministérios podem cooperar e 
canalizar o conhecimento sobre a utilização e a gestão da água 
para outros setores; a nível comunitário, os utentes podem 
cooperar por meio de associações de consumidores de água; 
no nível transfronteiriço, instituições podem ajudar a distribuir 
e proteger fontes compartilhadas; e a nível internacional, as 
várias agências da ONU podem trabalhar em conjunto para 
promover o consumo sustentável da água em todo o mundo.
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A água e os impactos ambientais 
O Painel Intergovernamental sobre as Mudanças Climáticas prevê 
que a crise da água se agudize na Europa central e do sul e que, 
até ao ano 2070, o número de pessoas afetadas por esta crise 
aumente entre 28 a 44 milhões. Na estação seca, os cursos de 
água devem baixar até 80% no sul da Europa e nalgumas partes 
da Europa central e do leste.
A maioria das nações ricas está a manter ou a aumentar o con-
sumo de recursos naturais (WWF, 2010), mas está a exportar as 
suas pegadas ecológicas para as nações produtoras, tipicamente 
mais pobres. As populações europeia e norte-americana conso-
mem uma quantidade considerável de água virtual contida na 
comida e produtos importados.
A apropriação de terra também é outro fenómeno cada vez mais 
comum. A Arábia Saudita, um dos maiores produtores de cereais 
do Médio Oriente, anunciou que cortaria a produção de cere-
ais em 12% ao ano para reduzir o uso não-sustentável de águas 
subterrâneas. Para proteger a segurança da água e dos alimentos, 
o governo saudita lançou incentivos a corporações para arren-
dar grandes parcelas de terra em África para a produção agrí-
cola. Ao investir em África para produzir as suas lavouras usuais, a 
Arábia Saudita economiza centenas de milhões de litros de água 
por ano e reduz a taxa de utilização dos seus aquíferos fósseis.
Mas a Arábia Saudita não é o único país árabe a sofrer de escas-
sez de água. Estima-se que 66% da água doce disponível na região 
árabe seja importada.
A poluição também não tem fronteiras. Até 90% da água de 
saneamento em países em desenvolvimento é escoada sem tra-
tamento para rios, lagos e zonas costeiras altamente produtivas, 
colocando em risco a saúde, a segurança alimentar e o acesso 
a água potável e adequada para banho. Perto de 85% da água 
usada em todo o planeta não é coletada ou tratada (de 83 a 90% 
em países em desenvolvimento).

Desigualdades – factos e números
- 85% da população mundial vive na metade mais seca do 

planeta.
- 780 milhões de pessoas não têm acesso a água potável e quase 

2,5 mil milhões não têm acesso a saneamento adequado.
- Entre 6 e 8 milhões de pessoas morrem anualmente em con-

sequência de desastres e doenças relacionadas com a água.
- Várias estimativas indicam que seriam necessárias 3,5 

planetas para sustentar uma população global usufruindo 
do mesmo estilo de vida de um europeu médio.

- Cerca de 66% de África é árida ou semiárida e mais de 
300 das 800 milhões de pessoas que habitam na África 
subsaariana vivem num ambiente de escassez (menos de 
1.000 m3 per capita) crónica de água (NEPAD, 2006).

- A água para irrigação e produção de alimentos consti-
tui uma das maiores pressões sobre os recursos hídri-
cos. A agricultura é responsável pelo consumo de 70% da 
água doce global (90% em algumas economias em cres-
cimento acelerado).

Águas transfronteiriças

– A água não está confinada a fronteiras políticas. Estima-se 
que 148 Estados tenham bacias internacionais no seu ter-
ritório.

– Existem 276 bacias hidrográficas transfronteiriças em 
África, 60 na Ásia, 68 na Europa, 46 na América do Norte 
e 38 na América do Sul.

– 185 das 276 bacias hidrográficas transfronteiriças são 
compartilhadas por dois países. 256 são compartilhadas 
por 2, 3 ou 4 países (92,7%), e 20 por cinco ou mais paí-
ses (7,2%). 

– A bacia hidrográfica do rio Danúbio é a mais partilhada, 
sendo dividida por 18 países - A Federação Russa com-
partilha 30 bacias hidrográficas transfronteiriças, Chile 
e Estados Unidos 19, Argentina e China 18, Canadá 15, 
Guatemala 13 e França 10.

– O continente africano tem cerca de um terço das 
maiores bacias hidrográficas internacionais do mundo. 
Virtualmente todos os países da África subsaariana, jun-
tamente com o Egito, partilham pelo menos uma bacia 
hidrográfica internacional.
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Boas práticas na resolução pacífica 

de conflitos relacionados com a água

Todas as atividades económicas dependem da água. A coo-
peração pode levar ao uso mais eficiente e sustentável dos 
recursos hídricos, inclusivamente por meio de planos de uti-
lização conjunta que gerem benefícios mútuos e melhores 
padrões de vida.
A cooperação pela água é igualmente crucial para preservar 
os recursos hídricos e proteger o meio ambiente. A coo-
peração pela água é também a base da partilha de conhe-
cimentos relacionados com os aspetos científicos da água 
incluindo troca de informações e dados, estratégias de utili-
zação e boas práticas e conhecimento sobre o papel da água 
na preservação de ecossistemas, fundamental para o bem-
-estar humano e para o desenvolvimento sustentável.
Há numerosos exemplos de que águas transfronteiriças pro-
varam ser geradoras de cooperação. Aproximadamente 450 
acordos sobre águas internacionais foram assinados entre 
1820 e 2007 (OSU, 2007).

O Tribunal da Água de Valência
Todas as quintas-feiras, ao meio-dia, na praça da catedral 
de Valência (Espanha), à primeira badalada das doze, um 
“alguacil” (mestre de cerimónias) sai de um prédio vizinho. 
Acompanham-no oito homens vestidos com longas camisas 
pretas tradicionalmente usadas por agricultores da região. 
São membros da ancestral instituição Tribuna del Agua. Em 
audiências públicas, o tribunal decide disputas pela distribui-
ção de água entre oito canais que irrigam os 17.000 hecta-
res de terras dos pomares onde se cultivam citrinos, arroz, 
uvas e pêssegos para os mercados espanhóis e internacionais. 
Este ritual foi inscrito na Lista Representativa do Patrimônio 
Cultural Imaterial da Humanidade da UNESCO.

Lago Titicaca
Há vinte anos, a Bolívia e o Peru criaram a Autoridade 
Autónoma Binacional do Lago Titicaca como reconheci-
mento da importância da gestão conjunta do lago. Esta insti-
tuição tem o objetivo de dissolver potenciais conflitos rela-
cionados com a água e fomentar a cooperação.

Tratado para a Bacia do Dniestre
Em novembro de 2012, a República da Moldávia e a Ucrânia 
assinaram o Tratado Bilateral pela Cooperação sobre a 
Conservação e o Desenvolvimento Sustentável da Bacia do 
Rio Dniestre. O novo tratado identifica princípios e fornece 
um modelo para cooperação e prevenção de poluição da água, 
regulação do fluxo de água e conservação da biodiversidade.

Conselho Ministerial da Água 
dos Países Árabes
Os Estados Árabes utilizam vários mecanismos de coopera-
ção para gerir os seus recursos hídricos compartilhados e 
um deles é o Conselho Ministerial da Água. A primeira ses-
são ministerial ocorreu em Junho de 2009 em Argel. O con-
selho definiu, então, a sua estratégia para 2010-2030. 

Bacia do Rio Mekong
A Bacia do Rio Mekong na China, Laos, Vietname e Myanmar 
ilustra as complexas relações entre estados e a rivalidade 
entre instituições relacionadas com água. Conflitos transfron-
teiriços pela água foram contidos nesta bacia, mas o aumento 
da escassez de água devido a fatores ambientais e de desen-
volvimento pode minar esse equilíbrio frágil no futuro.

O Aquífero Guarani
O Aquífero Guarani é compartilhado pela Argentina, Brasil, 
Paraguai e Uruguai. Em agosto de 2010, os presidentes dos 
quatro países assinaram um acordo de cooperação para 
ampliação do conhecimento sobre o aquífero e identifica-
ção de áreas críticas. Os quatro países comprometeram-
-se a promover a conservação e proteção ambiental do 
Aquífero Guarani para garantir o uso equitativo dos seus 
recursos hídricos.

fonte: UNICEF
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A cólera encontra-se referida em vários documentos que acom-
panham a história da humanidade, remontando a Hipócrates e 
textos em sânscrito. Apesar de referenciada ao longo da história, 
começou a ser melhor documentada no início do século XIX, 
quando em 1817 se expandiu do delta do rio Ganges na India, 
para o restante continente asiático (incluindo China e Japão).
Durante este mesmo século, outras 6 pandemias sucederam-se, 
invadindo outros continentes, tais como o Europeu, Americano 
e Africano, provocando uma mortalidade que se estima superior 
a 50 milhões de pessoas.
Uma vez atingidos pelas pandemias, os próprios países debate-
ram-se com epidemias consequentes e que provocaram perdas 
humanas significativas, geradas acima de tudo pelo desconheci-
mento da doença e dos meios para combatê-los, quer de pre-
venção, quer de tratamento.
Um dos passos mais significativos foi dado em 1854, durante a epi-
demia de cólera em Londres, quando o médico John Snow reali-
zou um mapeamento dos casos de cólera e associou os focos de 
doença a fontes de água do distrito de Soho. Para além do passo 
revolucionário que fundou a epidemiologia moderna, foi também 
descoberta a primeira arma contra a cólera apresenta transmissão 
hídrica, sendo portanto primordial abordar a água e saneamento 
como questões centrais da problemática.
Posteriormente, novos avanços foram-se desenvolvendo no 
conhecimento da doença e no seu combate. Apesar do amplo 
conhecimento científico produzido desde então, a cólera per-
siste no mundo atual. 

Cólera
um problema de água

Tão mortal como fácil de tratar
Segundo a OMS, estima-se que, anualmente, haja entre 3 a 5 
milhões de casos de cólera, dos quais resultam 100 a 120 mil 
mortes devido à doença. Confinada a regiões com maus índices 
de água e saneamento, continua a ser um dos principais assassinos 
em situações de movimento populacional forçado dos quais resul-
tam campos de refugiados ou de deslocados internos, bem como 
em meios rurais ou favelas urbanas de países em desenvolvimento.
Havendo um conjunto de doenças associadas à pobreza, não 
poderemos jamais excluir a cólera desse grupo. O seu trata-
mento é simples, barato e de impacto significativo. No entanto, 
continua a produzir mortalidades que teremos de considerar no 
mínimo alarmantes para os avanços produzidos no domínio geral 
da saúde e investimentos feitos para o controlo e erradicação 
das mais variadas doenças.
Em epidemias controladas, com acesso a meios de tratamento 
adequados e de prevenção ao nível de água e saneamento, pode-
remos prever uma taxa de mortalidade inferior a 1%, ou seja, por 
cada 100 casos de doença, 1 pessoa poderá morrer. No entanto, 
na ausência de meios de controlo e tratamento, este valor facil-
mente se multiplica exponencialmente, ainda que esta seja uma 
doença para a qual parte dos doentes necessita única e exclusi-
vamente de sais de reidratação oral para o seu tratamento com-
pleto o que, numa versão caseira, passa por adicionar uma colher 
de açúcar e uma pitada de sal a um copo de água fervida. Assim 
é com preocupação que teremos de colocar a pergunta: porque 
continua a cólera a matar nos dias de hoje?

A cólera, uma doença que há muito devia estar 
erradicada, é um dos mais significativos exem-
plos de como a água, sendo fonte de vida, tam-
bém pode ser um veículo de morte.
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Existem de facto atenuantes do ponto de vista da saúde pública que 
surgem como desafios à prevenção da cólera e controlo de epide-
mias já instaladas. A cólera não provoca sinais e sintomas eviden-
tes na maior parte da população infetada. Na realidade, aproxima-
damente 75% dos casos são assintomáticos e como tal, as pessoas 
desconhecem estar infetadas. Os restantes 25%, vêm a desenvol-
ver sinais e sintomas de cólera, 80% nas formas ligeira e moderada 
(em que o tratamento passa unicamente pela reidratação oral) e 
20% em situação severa que necessitam de fluidoterapia endo-
venosa (soros) associada a antibioterapia adequada. Deste modo, 
numa população onde exista uma epidemia de cólera, espera-se 
que aproximadamente 75% não tenha sintomatologia, 20% tenha 
sintomatologia moderada e 5% tenha sintomatologia severa.

Soluções de prevenção fácil
O desafio para a saúde pública centra-se assim no facto de que 
a maior parte da população infetada, apesar de não ter manifes-
tações da doença, serve de agente transmissor nas comunidades 
onde está inserida, por um período variável entre 7 a 14 dias após 
infeção e perpetuando assim, o ciclo de transmissão da doença. 
A defecação ao ar livre, ou em locais inseguros, tais como latri-
nas de materiais inadequados ou que não respeitam distâncias/
mínimas das fontes de água, têm peso significativo sobre a evolu-
ção epidemiológica nas zonas afetadas, uma vez que a contamina-
ção das águas é um fator essencial para que exista uma dissemi-
nação mais dispersa e consequentemente de maior dificuldade 
de controlo do que por exemplo, a transmissão fecal-oral direta, 
onde os indivíduos de risco são mais facilmente identificáveis (por 
exemplo, o agregado familiar dos doentes).
Por esta razão, torna-se essencial o estabelecimento de medi-
das de prevenção populacional que, ao invés de isolamento dos 
casos identificados, apostem na melhoria de barreiras gerais, com 
incidência primordial sobre as condições de água e saneamento, 
bem como de educação para a saúde.
Estas medidas apresentam-se de per si como altamente desafian-
tes, cabendo aqui recordar que a cólera, enquanto doença opor-
tunista do ambiente onde se desenvolve, coabita em zonas onde 
estes sistemas têm carências implícitas, quer ao nível da qualidade 
da água de consumo (através de redes, poços ou outros) quer ao 
nível de sistemas de esgotos ausentes ou deficitários, quer tam-
bém ao nível de comportamentos e práticas de risco. 

“A cólera mata por 
negligência e por medo”

Barreiras a ultrapassar
Estudos recentes demonstram que muitos países atrasam deli-
beradamente a notificação internacional de casos de cólera que 
ocorrem nos seus países. Como causa principal deste compor-
tamento surge a justificação que a cólera, dado o estigma social 
internacional que representa, não é divulgada devido ao receio 
do impacto económico que produz sobre os países. A quebra de 
áreas de turismo, negócios internacionais, são motivo para ocul-
tar uma doença que deve ter uma intervenção precoce e com-
pleta por forma a prevenir efeitos populacionais nefastos quando 
já instalada e difundida pelas comunidades.
Refletindo assim, sobre o porquê da cólera continuar a existir e a 
matar tantos seres humanos, podem ser delineadas duas razões 
imediatas. A cólera mata por negligência e por medo. Negligência 
por falhas de investimento sério e dedicado no acesso a água 
potável e segura e por medo ao negar-se a possibilidade de res-
postas atempadas e eficientes quando as epidemias são ocultadas.
O desconhecimento popular em relação a esta doença torna-a 
numa das mais temidas pelo homem. Entre mitos e factos, torna-
-se necessária a desconstrução do estigma criado, levando os paí-
ses endémicos de cólera a afirmarem-se no combate à doença 
e a promoverem meios efetivos de redução do risco de poten-
ciais epidemias futuras, com apostas sólidas nos sectores da água 
e saneamento, bem como da educação para a saúde.
A mortalidade associada a epidemias de cólera varia assim dras-
ticamente consoante as medidas de controlo associadas. Em caso 
de descontrolo, poderemos não só observar uma taxa de inci-
dência como de mortalidade extremamente elevada, tais como 
por exemplo, as observadas na crise dos refugiados dos gran-
des lagos em Goma, Zaire, onde em um mês, se identificaram 
pelo menos 48 000 casos, dos quais resultaram 23 800 mortes.

A cólera é uma doença infecciosa intestinal aguda provo-

cada pelo Vibrio Cholerae. Apesar de vários serogrupos 

identificados, apenas dois (01 e 0139) estão claramente 

associados a efeitos nocivos à saúde uma vez que pos-

suem potencial epidémico, com capacidade de produção 

da enterotoxina colérica, responsável por provocar um 

quadro de diarreia e vómitos intensos, podendo em casos 

extremos levar à morte por desidratação num espaço 

de tempo tão curto que poderá chegar a poucas horas.
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Desde a abertura do primeiro Centro Porta Amiga 
das Olaias, em 1994, que a AMI nunca recebeu, em 
Portugal, tantos pedidos de ajuda como no ano pas-
sado. Foram mais de 15 mil, as pessoas atendidas 
e alguns centros tiveram mesmo listas de espera.
O aumento do desemprego, que atingiu em Dezembro do ano 
passado 16,5%, a diminuição de diversos apoios do Estado e o 
aumento da carga fiscal atingiram não só uma classe média fragili-
zada, como também agravaram a situação da camada da popula-
ção mais vulnerável, empurrando-a para uma situação de pobreza 
e exclusão social.

2012 em balanço
AMI apoiou mais de 15 mil 
pessoas em Portugal

Perante esta alteração das condições sociais, a AMI reforçou as 
infraestruturas de apoio à população e inaugurou em Dezembro 
de 2011 a Residência Social de Ponta Delgada, nos Açores. A 
infraestrutura, que representou um investimento de 625 mil 
euros, permite colocar ao dispor da população com dificuldades 
financeiras 14 camas, apoio social e psicológico, refeitório, lavan-
daria, distribuição de géneros alimentares e de vestuário, desen-
volvendo ainda diversas atividades socioculturais. Ao longo de 
2012, a Residência Social apoiou mais de 400 pessoas.
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Evolução – população atendida
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2012

Olaias/Lisboa 2708

Porto 3603

Almada 2058

Cascais 1406

Abrigo da Graça
/Lisboa

56

Funchal 902

Chelas/Lisboa 1387

Coimbra 438

Gaia 2160

Abrigo do Porto 75

Angra do Heroísmo 832

Res. Social 
Ponta Delgada

398

Total 16023

População atendida 
por equipamento social

Residência Social de Ponta Delgada
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Parcerias: 
Juntos somos mais fortes
Para além dos apoios sociais dos 15 equipamentos e 
serviços em Portugal e mais de 50 respostas sociais, a 
Fundação AMI, ao longo de 2012, procurou também alar-
gar o trabalho em rede com outras instituições, estabe-
lecendo parcerias e contactos formais de colaboração 
no combate à pobreza e exclusão social. Neste âmbito, 
a AMI celebrou, em setembro, através do Centro Porta 
Amiga do Funchal, um acordo com a Universidade da 
Madeira que permite aos utentes deste 
equipamento social usufruírem de uma 
sessão mensal no âmbito da Psicologia, 
um complemento importante à interven-
ção social desenvolvida neste centro.
De salientar também, a assinatura em 
novembro, dos protocolos “Cascais Mais 
Solidário”, “Melhor Saúde” e “Projeto 
Farmácias” com a autarquia de Cascais. 
Este último representa uma novidade que 
envolve 30 farmácias e 15 organizações de 
intervenção social e permite apoiar famílias 
carenciadas na aquisição de medicamentos.
Importante foi também a participação da 
AMI no “Fórum sobre os Direitos das 
Crianças e dos Jovens”. Criado em 2009, 
a partir da Plataforma Comemorativa 
dos 50 anos da Declaração dos Direitos 
da Criança e dos 20 anos da Convenção 
sobre os Direitos das Crianças”, este 
fórum agrupa diversas instituições, essen-
cialmente da sociedade civil, que trabalham 
na defesa, proteção e promoção dos direi-
tos das crianças e dos jovens. Este Fórum 
tem como propósito potenciar o trabalho 
em rede, através da criação de um espaço 
de diálogo, intercâmbio de ideias, saberes, 
pontos de vista e metodologias de trabalho 
entre organizações, com crianças e jovens.

Finalmente, a AMI participou ainda no Fórum da Rede 
Social de Lisboa, que decorreu de 5 a 9 de Dezembro 
FIL – Feira Internacional de Lisboa, no Parque das 
Nações, um evento de divulgação e partilha, inte-
grado no "Portugal Maior - Encontro Internacional 
para o Envelhecimento 2012". Nesse encontro, 
houve também oportunidade para divulgar os pro-
jetos de ação social realizados em Portugal e dinami-
zar a mesa redonda "É possível acabar com a situa- 
ção de sem-abrigo".

Em Novembro de 2012, a AMI abriu o novo Centro Porta Amiga 
de Almada. Com um custo total de cerca de 420 mil euros, este 
equipamento resulta das sinergias criadas pela AMI com diver-
sas entidades públicas, privadas e da solidariedade da sociedade 
civil. Para além do melhoramento dos serviços prestados, no mês 
seguinte, Dezembro, o Centro Porta Amiga da Almada inaugurou a 
5ª Infoteca FNAC/AMI Contra a Infoexclusão. Este projeto oferece 
à comunidade local um espaço de formação com nove compu-
tadores ligados à internet, disponibilizando ainda diverso material 
informático complementar. Durante a manhã, os utilizadores têm 

acesso livre à Infoteca, da parte da tarde, a mesma está reservada 
às formações em Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). 
Até Maio deste ano, um grupo de oito formandos, que se encon-
tram desempregados, irá participar num curso de iniciação às TIC.
Atenta às novas dinâmicas sociais e às dificuldades sentidas no 
último ano em Portugal por grande parte da população, com 
este reforço de infraestruturas, a AMI pretende continuar a ser-
vir melhor os mais vulneráveis socialmente, alargando dentro do 
possível uma resposta multidisciplinar, tendo sempre como obje-
tivo o combate à pobreza e a reinserção social. 

1

2 3

O NÚMERO  5 0 2 7 4 4 9 1 0  PODE SER UMA REFEIÇÃO.
Escreva este número no quadro 9 do anexo H da sua declaração de IRS.
Ajude a Missão de Emergência Nacional da AMI. Saiba tudo em ami.org.pt
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Ao comprar o que precisa, está a ajudar quem precisa de si.
Basta escolher a marca certa: SOS Pobreza. Os produtos da
primeira marca de solidariedade portuguesa, privilegiam a
produção nacional e são vendidos a um preço justo. As receitas
revertem integralmente para a ação social da AMI no nosso país.
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Boas práticas
No último painel intitulado “Boas Práticas” foram apresen-
tadas três iniciativas sociais locais: Lojas do Saber, Projeto 
Lado a Lado e o Serviço de Intervenção Domiciliária do 
Centro Porta Amiga de Coimbra da AMI.
As Lojas de Saber constituem uma iniciativa destinada a 
facilitar o aproveitamento de competências e experiências 
de indivíduos reformados com diversos perfis. Trata-se de 
um modo de tornar útil à sociedade a atividade de pes-
soas idosas através de ações de voluntariado solidário.
O projeto Lado a Lado baseia-se numa perspetiva inter-
geracional, tendo como objetivo a entreajuda entre jovens 
estudantes do ensino superior e idosos da cidade de 
Coimbra. A ideia consiste em alojar gratuitamente estu-
dantes com dificuldades socioeconómicas, no domicílio 
de idosos. Ao estudante cabe contribuir para minorar a 
solidão da pessoa idosa. O projeto Lado a Lado, pela sua 
capacidade de juntar idosos e jovens universitários à pro-
cura de alojamento, tem potencialidades para ser imple-
mentado em vários pontos do país. Em Coimbra teve bons 
resultados, embora fosse esperada uma maior adesão por 
parte dos jovens, contou Teresa Sousa. 
Finalmente, Paulo Pereira, diretor do Centro Porta Amiga 
de Coimbra, falou das equipas da AMI que se deslocam ao 
domicílio de idosos carenciados e isolados. Ao nosso lado, 
podem morar idosos que precisem da presença de um 

profissional que os ajude a melhorar o estado de saúde e 
a qualidade de vida ou que precisem apenas de um gesto 
de carinho e de um ouvido amigo. Este serviço passa pela 
intervenção articulada do apoio social e dos cuidados de 
saúde dirigidos às pessoas em situação de elevada fragili-
dade social e económica.
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Seminário: O Paradigma 
do Envelhecimento
No âmbito do ano Europeu do Envelhecimento Ativo, a 
AMI promoveu no dia 17 de Outubro do ano passado, na 
Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, o 
Seminário “O Paradigma do Envelhecimento”. A iniciativa 
reuniu profissionais e estudantes de áreas tão distintas 
como social, económica, medicina, demográfica e psico-
lógica. Pretendeu-se construir de forma participada uma 
nova abordagem do processo de Envelhecimento e olhar 
para o novo paradigma refletindo, através de uma abor-
dagem multidimensional, o quotidiano vivenciado no pro-
cesso de envelhecimento.
Na sessão inaugural, Fernando Nobre, presidente da AMI, 
manifestou a preocupação pela forma como “as nossas 
sociedades, ditas civilizadas, perderam o respeito pelos 
mais velhos”. A abertura do seminário contou ainda com as 
presenças de Ramiro Miranda, Diretor do Centro Distrital 
da Segurança Social de Coimbra, e de José Reis, Diretor 
da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra.
O painel subordinado ao tema “Universo Conceptual do 
Envelhecimento” conheceu os contributos do médico e 
ex-bastonário da Ordem dos Médicos, António Gentil 
Martins, Pedro Hespanha, investigador no Centro de 
Estudos Sociais de Coimbra, e ainda António Marinho e 
Pinto, Bastonário da Ordem dos Advogados.
António Gentil Martins destacou “a necessidade absoluta 
de diálogo entre gerações” e a constatação de que “só 
envelhecemos quando deixamos de ter planos”. 
Já Pedro Hespanha referiu a transformação da pessoa 
idosa na nossa sociedade e como “antigamente a idade era 
considerada um sinal de sabedoria 
e experiência.” Para o investigador 
e sociólogo, “tem de existir mais 
solidariedade entre gerações para 
mantermos o sistema de segurança 
social.”
Finalmente, António Marinho e Pinto 
revelou-se crítico com uma socie-
dade que trata a pessoa idosa “como 
um peso”, adiantando ainda que “a 
melhor maneira de prepararmos a 
nossa velhice é tratarmos com grati-
dão, dignidade e respeito os idosos.”
A encerrar os trabalhos da parte 
da manhã, o seminário acolheu 
as intervenções de Maria João 
Quintela, médica e presidente da 
Associação de Psicogerontologia, 
que salientou o carácter dinâmico 

do envelhecimento e ainda os conceitos e preconceitos 
sociais e estéticos do envelhecimento: “Viver é muito mais 
do que transportar um corpo”, frisou.
Numa vertente mais voltada para a Psicologia Positiva, 
Alexandra Veiga de Araújo, em representação da 
Associação Portuguesa de Estudos e Intervenção em 
Psicologia Positiva (APEIPP), focou-se nos desafios do 
ponto de vista físico, social e, naturalmente, emocional. 
O bem-estar e a felicidade são metas que se mantêm no 
envelhecimento: continuamos a precisar e gostar de rir, 
dar e receber afetos, ter objetivos, ultrapassar obstácu-
los, ter um sentido para a nossa existência.
A tarde acolheu o tema:  “A dinâmica participativa do 
processo intergeracional”. Sílvia Portugal, socióloga da 
Universidade de Coimbra, abordou a problemática do cres-
cimento do envelhecimento demográfico. Para a investiga-
dora, existe ainda, na nossa sociedade, uma ideia “produ-
tivista do ser humano” que “marginaliza os idosos”. Um 
conceito que é complementado e ampliado por “modelos 
sociais associados à juventude, ao dinamismo, à eficácia”.
A dialética entre o papel do Estado Social e das famílias 
no que diz respeito ao cuidar dos idosos foi o tema cen-
tral da comunicação do sociólogo Pedro Perista, tendo este 
sublinhado que os familiares têm o papel preponderante, 
enquanto o cuidado institucional é geralmente visto como 
uma segunda opção. O investigador defendeu ainda que o 
Estado deveria permitir uma maior dedução dos gastos rela-
cionados com os cuidados aos idosos a cargo das famílias. 
A sessão de encerramento do Seminário “O Paradigma 
do Envelhecimento” foi feita por Fernando Nobre e João 
Paulo Barbosa de Melo, Presidente da Câmara Municipal 
de Coimbra. 
Fernando Nobre considerou o envelhecimento como um 

fenómeno dinâmico: “Todos enve-
lhecemos a uma velocidade própria. 
É lamentável que a nossa sociedade 
não saiba aproveitar o saber dos 
mais velhos, todo esse manancial 
humano dos idosos, bibliotecas vivas 
de conhecimento que são”, alertou. 
João Paulo Barbosa de Melo, pre-
sidente da Câmara Municipal de 
Coimbra, justificou a sua presença 
com a admiração que nutre pelo 
trabalho da AMI e realçou a pro-
blemática do envelhecimento da 
nossa sociedade europeia. No 
entanto, destacou existir “cada 
vez mais gente a mexer-se no sen-
tido de apoiar os idosos. É preciso 
envelhecer de forma ativa”, con-
cluiu o autarca.
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Em pouco mais de dois anos, a intervenção da AMI no Parque 
Municipal de Cabeço de Montachique, onde começou o projeto 
Ecoética está concluída. Conseguimos plantar 3700 árvores e 
intervencionámos uma área de 30 mil metros quadrados. Talvez 
mais importante que isso, motivámos mais de 100 voluntários, 
todos eles ligados a empresas, para que fossem eles os grandes 
impulsionadores desta mudança: Galp Energia, Sonae ou a asso-
ciação GRACE.   
O Ecoética  usa uma abordagem totalmente inovadora na atribui-
ção dos terrenos aos participantes, baseada em área de terreno 
e não em número de árvores, para fortalecer a relação entre os 
participantes e os terrenos intervencionados. Esta abordagem 
permite ainda maior independência científica e técnica nas ações 
de conservação, não havendo compromissos relativos ao número 
de árvores a utilizar em cada ação, que dependerão unicamente 
da adequabilidade ao terreno intervencionado.
A participação das empresas e dos particulares é feita pelo finan-
ciamento das intervenções, possível a partir de 0,50 euros (um 
metro quadrado), mas também pela intervenção direta nas ações 
de conservação e pelo estabelecimento de uma relação de afetivi-
dade com os terrenos escolhidos. Pretende-se com esta proximi-
dade, fomentar o turismo rural e de natureza, essencial à valoriza-
ção económica e humana da natureza em Portugal.

Ecoética
Dê espaço à natureza

Em Abril de 2011, a AMI lançou o Ecoética. Um 
projeto abrangente de conservação da natureza 
a nível nacional de reflorestação que tinha como 
principais objetivos, a melhoria da qualidade do 
ambiente e a manutenção de áreas de elevado 
valor conservacionista. 

“A iniciativa apresentada pela Fundação AMI foi, desde logo, 
acolhida com entusiasmo. Ao termos conhecimento do 
Projeto Ecoética, cujo objetivo se centra na promoção da 
manutenção do terreno pelo período de 20 anos e na plan-
tação de árvores que permitem compensar as emissões de 
CO2, não poderíamos deixá-lo de fora”. 

André Azevedo, Grace

“Decidi abraçar esta oportunidade, para poder contribuir 
para algo útil como o ambiente. Surpreendeu-me o espí-
rito de entreajuda e empenho de todos e o grande número 
de pessoas que participou.” 

Ana Salgado, SIPRP 

“Pelo valor acrescentado que se criou, foi uma excelente inicia-
tiva. As empresas, cada vez, mais deviam apostar neste tipo de 
ações, pois é valor que se cria, uma aposta clara no civismo 
e no bem-estar. Juntos, conseguimos fazer as coisas acontecer!” 

João Rui Baptista, PwC 

“Gosto de participar nestas iniciativas por ser um dia dife-
rente, em que vou ajudar alguém ou alguma entidade. E foi 
isso que aconteceu. Ajudei nas limpezas de um terreno, apa-
nhando ervas daninhas e protegendo os sobreiros. Foi tudo 
fantástico… Foi tudo uma novidade. Sinto-me, sem dúvida, 
mais motivada para os próximos dias de trabalho.” 

Sofia Santos, EPUL 

“Foi bom poder contribuir para a sociedade e apoiar proje-
tos ambientais. Acabou por ser uma atividade reconfortante, 
por saber que estou a contribuir para o benefício da socie-
dade. Cortei mato com enxada, recolhi ervas invasoras e a 
única dificuldade foi o próprio trabalho físico.” 

Rui Contente, FAGOR 
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Peditório nacional
De 9 a 12 de Maio, a AMI realizou o 20º Peditório Nacional de Rua. Este ano e porque a pressão social 
aumenta na razão inversa dos donativos, o Peditório da AMI vai ter duas edições. Uma primeira nesta data 
e a segunda na data habitual (final de outubro). Entretanto, no 19º Peditório Anual de Rua da AMI, que teve 
lugar entre 25 e 28 de outubro do ano passado, o resultado final apurado foi de 77.023,11€.

Novo Centro Porta Amiga 
em Almada

No dia 20 de novembro, na cerimónia de inauguração das novas 
instalações do Centro Porta Amiga de Almada, o presidente da 
AMI destacou a necessidade de “construirmos uma sociedade 
mais ativa”. Fernando Nobre confessou ainda que “embora a 
AMI esteja a sentir uma quebra de donativos, a Fundação não 
irá baixar os braços e continuará a agir com determinação no 
combate à pobreza”. Para o presidente da AMI, “estes equipa-
mentos sociais não são centros assistencialistas, mas antes de 
orientação, acompanhamento e integração social". A cerimónia 
foi presidida pela Diretora do Centro Distrital da Solidariedade 
e Segurança Social de Setúbal, Ana Clara Birrento, em represen-
tação do Secretário de Estado da respetiva tutela, Marco Antó-
nio Costa, e pelo presidente da AMI, Fernando Nobre, tendo 
ainda contado com a presença de António Matos, vereador da 
Câmara Municipal de Almada, em representação da presidente 
da autarquia, Maria Emília Sousa.
O vereador de Almada considerou a AMI “a voz inconformada e 
uma referência do ponto de vista institucional pelo trabalho que 
desenvolve na construção de um Portugal mais humanista e solidá-
rio”, tendo ainda salientado o importante papel que a AMI tem no 
apoio às pessoas em situação de sem-abrigo no concelho de Almada.

Ana Clara Birrento reforçou a “necessidade do 
trabalho em conjunto entre governantes, poder 
local e sociedade civil”, classificando o Centro 
Porta Amiga como “um exemplo de qualificação 
de trabalho que é possível e importante desen-
volver para melhorar as respostas sociais".
Com um custo total na ordem dos 420 mil 
euros, o novo Centro Porta Amiga de Almada 
resulta das sinergias criadas pela AMI e diver-
sas entidades públicas, privadas e pela sociedade 
civil. Entre outros apoios, a AMI contou, com o 
cofinanciamento público (23%) e de diversas 
empresas (32%), entre as quais a TMN, FNAC, 
SIBS, Fundação Axa, Abbott Laboratórios, Futuro 
SA e Microsoft. A Fundação AMI investiu dos 
seus fundos próprios os restantes 45%.
Com uma área de 400 m², este equipamento 

insere-se na estratégia da Fundação AMI de combate à pobreza 
e à exclusão social. O Centro Porta Amiga de Almada conta 
com uma equipa multidisciplinar composta por dez técnicos e 
disponibiliza à população mais carenciada serviços como distri-
buição alimentar, refeitório, balneário, lavandaria, roupeiro, gabi-
netes de apoio social, psicológico e de enfermagem. 
A abertura deste novo centro justifica-se com a necessidade de 
melhorar a qualidade das respostas sociais prestadas pela Fundação, 
substituindo assim a anterior infraestrutura. 
Desde a sua inauguração, em 1996, que o Centro Porta Amiga de 
Almada tem vindo a apoiar um cada vez maior número de pessoas 
em situação de pobreza e exclusão social. Se no ano em que abriu 
as portas, esta estrutura atendeu 390 pessoas, em 2011 atingiu o 
valor mais elevado de sempre: 1688 benificiários.  
Atualmente, a AMI desenvolve a sua intervenção através de 
nove centros Porta Amiga (Olaias, Chelas, Cascais, Almada, 
Coimbra, Porto, Vila Nova de Gaia, Funchal e Angra do Hero-
ísmo); dois Abrigos Noturnos (Lisboa e Porto) uma Residência 
Social em Ponta Delgada, duas equipas de rua e um serviço de 
apoio domiciliário, que oferecem no seu conjunto, mais de 50 
respostas sociais. .
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Num ano em que se debate a crise, a austeridade e a forma 
como estes influenciam a garantia dos direitos humanos, 
nomeadamente dos grupos mais vulneráveis, como é o 
caso das mulheres, a AMI escolheu o tema "Género e Cida-
dania – uma perspetiva de género em tempos de crise" 
para comemorar este ano o Dia Internacional da Mulher, 
num debate ocorrido no dia 8, no Auditório do Pavilhão do 
Conhecimento em Lisboa. 
Do painel de convidados fizeram parte Maria José da Sil-
veira Núncio, docente do Instituto Superior de Ciên-
cias Sociais e Politicas, e Magdala Gusmão, fundadora da 
Associação ComuniDária. A moderação esteve a cargo de 
Raquel Bulha, jornalista da Antena 3. Este evento permitiu 
alertar consciências, informar e sensibilizar as pessoas com 
quem a AMI trabalha e o público em geral, sobre as temá-
ticas da igualdade de género e cidadania. 
Sendo 2013 o Ano Europeu dos Cidadãos, a AMI consi-
derou fulcral o envolvimento da população a quem presta 
apoio social na preparação deste evento. Durante semanas, 
beneficiários dos Centros Porta Amiga das Olaias, Cascais, 
Almada e Chelas trabalharam estas temáticas numa lógica 
de capacitação e participação.
Ao longo da tarde, através de dinâmicas audiovisuais e musicais 
e da partilha de histórias de vida, apresentaram a sua perspe-
tiva sobre os desafios da mulher.

Dia da Mulher: 
uma perspetiva de género 
em tempos de crise

Internet segura
No Dia Europeu da Internet Segura, celebrado a 5 de feve-
reiro, a Microsoft juntou-se à AMI e organizou diversas sessões 
de sensibilização com o objetivo de promover uma navegação 
segura e consciente na internet junto de pais e crianças. Na sede 
de AMI, em Lisboa, e nas Infotecas FNAC/AMI Contra a Infoex- 
clusão dos Centros Porta Amiga do Porto, Cascais e Gaia, 55 
pessoas receberam formação sobre este tema, ficando a conhe-
cer novas e mais seguras formas de utilização da internet.

Formação
Tão importantes como os donativos, as doações em bens e 
serviços são fundamentais para o trabalho diário da AMI. Cabe 
salientar aqui a importância da equipa profissional da AMI e dos 
parceiros que aceitam oferecer-nos o seu saber nesta área. O 
nosso obrigado à APG, Católica Lisbon School of Business & 
Economics, CEGOC, CENERTEC, Ensicorporate, Flag, GALILEU, 
Global Estratégias, Ideias&Desafios, IFE, International House, 
Lifetraining, Quorumaster, NPF, Portal do Ser, PowerCoaching, 
TECLIFORM, UAL – Escola de Gestão e Negócios, Vantagem+ 
e Wall Street Institute Portugal, e às muitas outras empresas de 
formação que, desde 2009, ofereceram perto de 600 forma-
ções no total de 185.782,48 €.

Casa vai a Casa
O Centro Porta Amiga de Gaia acolheu no dia 11 de março 
a última sessão do Casa vai a Casa (uma iniciativa o Grupo 
Sonae), o serviço de música ao domicílio da Casa da Música 
que funciona desde 2008 e que se propõe combater a exclu-
são social e incentivar o sentido de comunidade e a auto-estima 
dos participantes. Foi com notório entusiasmo, boa disposição 
e desinibição que os beneficiários do centro ensaiaram as músi-
cas que interpretaram na segunda fase deste original projeto 
de inclusão social. Dia 20 de março houve ensaio geral para, 
uma semana depois, se realizar a tão esperada apresentação 
pública na Casa da Música, integrando a semana de atividades 
“Ao alcance de todos”.
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Internacional

Guiné-Bissau 
O presidente da AMI, Fernando Nobre, deslocou-se à Guiné-
-Bissau para avaliar os impactos do naufrágio de 28 de dezem-
bro de 2012, na população local e nos projetos de desenvolvi-
mento que a AMI promove na Ilha de Bolama. Recorde-se que 
o naufrágio da canoa pública, onde viajavam dois elementos da 
AMI, causou 25 mortes e teve como consequência imediata, 
a suspensão da utilização de embarcações particulares entre 
Bolama e Bissau, o que condiciona todo o funcionamento da 
missão da AMI naquela zona da Guiné-Bissau.

Estágios em missão
Arranca em Abril a oitava edição da parceria de Estágios de 
Cooperação Internacional BES Up/AMI. 
Neste âmbito serão disponibilizadas três vagas de estágio em 
missão para alunos finalistas de Enfermagem e Medicina. 
Os estágios decorrerão nas atuais Missões de Desenvolvi-
mento da AMI na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 
entre Junho de 2013 e Fevereiro de 2014. 
Trata-se de uma oportunidade dada aos jovens estudantes 
para complementarem 
a sua formação conhe-
cendo e trabalhando num 
contexto de Coopera-
ção Internacional com as 
equipas da AMI, propor-
cionada pelo BES e pela 
AMI que asseguram a via-
gem, estadia e formação.

Cheias em Moçambique
A AMI apoia um projeto desde 2012, desenvolvido pela Asso-
ciação Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo (AFILCAR), 
organização que gere o Hospital do Carmelo, o que implica um 
financiamento total de 100 mil euros, no espaço de cinco anos.
Entretanto, as cheias ocorridas em janeiro passado, como 
resultado da subida do nível hidrométrico da bacia do rio 
Limpopo, atingiram 
mais de 70 mil pes-
soas no Distrito do 
Chokwe, Província 
de Gaza.
No início de feve-
reiro foi necessário 
transferir os servi-
ços para um Hos-
pital de Campanha 
que realiza uma média de 800 consultas diárias dando res-
posta, maioritariamente, a casos de diarreia, malária, desnutri-
ção e ferimentos decorrentes das condições de vida instaladas 
num cenário pós-cheias. 
A AMI junta-se assim aos esforços da AFILCAR, aplicando 20 
mil euros na resposta às vítimas das cheias. 
Esta ajuda imediata está a permitir fazer face às necessida-
des mais prementes como a compra de equipamento, material 
médico e medicamentos que foram danificados com a inunda-
ção que ocorreu no Hospital do Carmelo, bem como para dar 
resposta à maior afluência registada uma vez que, à data, este 
Hospital era a única estrutura de saúde a operar no Chokwe.

Aposta na formação 
de jovens na Costa 
do Marfim
No regresso da missão exploratória à Costa do 
Marfim, a AMI decidiu apoiar o projeto de for-
mação de jovens da ONG "Association d'aide 
des Jeunes de Tiaha". 
Para a Fundação AMI, este tipo de apoio é 
essencial para reforçar e fortalecer as organi-
zações locais emanadas da sociedade civil, fun-
damentais para o desenvolvimento e para a 
democracia.
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Mecenato
30 famílias recebem 
mobiliário novo
Acompanhadas pelos Centros Porta Amiga de Almada, Cascais, 
Chelas e Olaias e pelo Abrigo da Graça, 30 famílias foram devi-
damente identificadas pelas direcções e equipas técnicas dos 
equipamentos sociais da AMI como apresentando carências a 
nível de mobiliário e outro tipo de material. Este trabalho foi 
feito no seguimento da iniciativa IKEA Hötel, que entregou à 
AMI 26 quartos. Foi então feita 
uma selecção e distribuição de 
acordo com as necessidades 
específicas de cada família e 
uma adequação a cada situação 
habitacional. A grande maioria 
destas pessoas está desempre-
gada, com poucos ou nenhuns 
recursos financeiros e perten-
cem a agregados familiares rea-
lojados recentemente ou em 
situação de habitação muito 
precária.  

FNAC junta-se à AMI 
no combate à pobreza
Os clientes da FNAC foram convidados a contribuir, através do 
acréscimo de 1€, ou mais, ao total do seu talão de compra, ou 
através de mealheiros distribuídos pelas várias lojas, para a luta 

contra a pobreza em 
Por tugal. No total, 
foram angariados mais 
de 32 mil euros, valor 
que reverte a favor do 
trabalho que a AMI 
desenvolve todos os 
dias contra a pobreza 
e exclusão social em 
Portugal. Durante o 
mês de Dezembro, 
quase 200 voluntários 
responderam ao apelo 
da AMI e estiveram 
nos balcões de embru-
lhos desta cadeia, sen-
sibilizando os clientes 
e dando visibilidade à 
campanha. 

Ibersol e AMI no combate 
à fome

A campanha de recolha de dona-
tivos para o combate à fome em 
Portugal promovida pelo Grupo 
Ibersol nos seus 240 restauran-
tes, conseguiu reunir 80 mil euros, 
entre donativos dos clientes e o 
contributo do grupo que igualou 
o valor doado. Ao escolher mais 
uma vez a AMI como destinatária 
da Campanha, será possível servir 
mais de 25 mil refeições quentes 
nos seus equipamentos sociais.

Emergência social – o papel 
das empresas
O apoio continuado das empresas é muito importante para a AMI. 
Seja ele em donativos ou em bens de primeira necessidade. Trata-
-se de uma ajuda preciosa para combater situações de emergência 
social. Graças a estas ações, a AMI conseguiu angariar 7,8 toneladas 
de bens alimentares para a ceia tradicional de Natal de 2172 famí-
lias; 270 miminhos/prendas para idosos dos vários Centros Porta 
Amiga da AMI e 103 presentes para as crianças dos EPES de Che-
las, Cascais e Gaia. A AMI agradece o apoio da Allianz Healthcare, 
Altran, Banco Popular, Barclays, Columbia TriStar Warner, Gaes, Inno-
wave Technologies, Microsoft, Solvay, entreoutras, e ainda aos 3 gru-
pos de voluntários da “Parte de Nós EDP Natal 2012”,que pro-
porcionaram diversas actividades socioculturais a 41 crianças e 54 
idosos dos Centros Porta Amiga de Cascais, Chelas e Olaias. Outra 
iniciativa resultou da parceria estabelecida com a empresa Kelly Ser-
vices, especialista em gestão de Recursos Humanos. A AMI recebeu, 
cerca de 1200 Sacos Solidários com bens alimentares e de higiene, 
de acordo com as necessidades apontadas pelo Departamento de 
Ação Social da AMI recolhidos junto da rede de parceiros e cola-
boradores da empresa. Estes Sacos foram posteriormente distribu-
ídos pelos quatro Centros Porta Amiga da zona de Lisboa (Olaias, 
Chelas, Cascais e Almada) e dois da zona Norte (Porto e Gaia).

Parceria com a Repsol tem 
mais de 15 anos
A parceria da Repsol e AMI remonta a 1997. Com efeito, foi a 
primeira empresa (na época, a Shell) que propôs aos seus clien-
tes, fazerem reverter os seus pontos de fidelização a favor da 
AMI. Graças aos Pontos Solidários Repsol, já foram angariados 
mais de 75 mil euros. Responsáveis da Repsol visitaram, no dia 
6 de março, o Centro Porta Amiga de Cascais, onde conhece-
ram atividades e alguns beneficiários, por ocasião da entrega dos 
resultados de mais um ano de parceria.

Adira à campanha de sensibilização e de recolha de fundos a 
favor da luta contra a pobreza e a exclusão social em Portugal.

A FNAC, em parceria com a AMI, criou um projeto de responsabilidade 
social que, através de salas equipadas, designadas por Infotecas FNAC/
AMI, permite o acesso gratuito a cursos de formação informática e a 
computadores ligados à internet.

Desde 2007, realizaram-se, nas Infotecas FNAC/AMI de Gaia, Cascais, 
Porto e Funchal, mais de 50 ações de formação em TIC, com mais de 
500 participações, e 1206 pessoas acederam gratuitamente à internet.

infoteca
Saiba tudo sobre este projeto em 
www.culturafnac.pt/responsabilidade.

ACRESCENTE 1€, ou mais,
às suas compras

responsabilidade social

contra a pobreza
em portugal

 A INFOEXCLUSÃO EM PORTUGAL 
A infoexclusão é uma nova forma de exclusão social em que as difi-
culdades de acesso às Tecnologias da Informação e da Comunicação 
- TIC - aumentam entre as pessoas de maior vulnerabilidade. Apesar 
da democratização dos suportes informáticos, verifica-se que cer-
tos grupos sociais, como, por exemplo, os idosos, os imigrantes ou as 
pessoas com deficiências, ficam de fora da sociedade digital.

DADOS SOBRE O ACESSO À TECNOLOGIA
66% das famílias têm computador em casa e 61% dispõem de ligação à internet.

62% dos indivíduos, entre os 16 e os 74 anos, utilizam computador e 60% acedem 
à internet.

Fonte: INE Novembro 2012

12,6% dos indivíduos, entre os 16 e os 74 anos, tiveram formação profissional 
para a utilização de computador e internet e 13,9% dos mesmos tiveram 
formação extra profissional.

Fonte: INE Novembro 2009

 INFOTECAS FNAC/AMI 
 CONTRA A INFOEXCLUSÃO 
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Descrição do Produto

Nome

Morada

Código Postal   Telefone

Como adquiriu a nossa revista

AGENDA AMI

Valor TotalValor UnidadeTamanho Quantidade

9 > 12 Mai. Peditório Nacional de Rua (todo o país)
22 Jun. Arraial AMI (Lisboa)
7 > 15 Jun. Aventura Solidária Senegal
8 > 16 de Jun. Aventura Solidária Brasil
19 Jun. Entrega Prémio Jornalismo Contra a Indiferença (Lisboa)

Loja AMI
A Loja AMI já possibilita donativos online e dispõe de outros artigos que podem ser visualizados no novo site loja.ami.org.pt
Ao comprar qualquer um dos artigos da nossa loja estará a contribuir para a realização dos nossos projectos e missões. Faça a sua esco-
lha, preencha e envie-nos o cupão, junto com o cheque no valor total dos artigos acrescido de despesas de envio, conforme nota abaixo:

01 Esferográfica em bambú e metal 
2 €
02 Bonés
(Adulto: 3 €; Criança: 2,50 €)
03 Mochila em Pano Crú
5 €
04 Bolsas Ecológicas
10 €
05 Histórias que contei ao meus filhos 
12,50 €
06 Lápis de carvão com boneco de madeira 
1 €
Mais artigos em www.ami.org.pt

03

01

06

Tarifário

Encomenda Menos de 50 € 50 € e mais

Portugal 5 € Grátis

Europa, América do Norte 
e África

10 € Grátis

América do Sul, Ásia 
e Oceania

15 € Grátis

02

04

05
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NACIONAL
Contacto: voluntariado@ami.org.pt

CPA OlAiAs
Função: Enfermeiro(a)
Horário: dia e hora a combinar, de 2ª a 6ª período 
da manhã
Periodicidade: semanal

Função: Advogado(a)
Horário e Periodicidade: a combinar mediante 
necessidades

EquiPA dE RuA dE lisbOA
Funções: Enfermeiro(a) / Médico(a) / Psiquiatra
Horário: dia e hora a combinar, de 2ª a 6ª período 
da manhã 
Periocidade: Semanal

CPA AlmAdA 
Função: Médico(a) / Advogado(a)
Horário: Entre as 10h e às 12h30
Periocidade: Semanal (de Segunda a sexta-feira)

CPA CAsCAis 
Função: Médico(a) / Psicólogo(a) / Enfermeiro(a)
Horário: a combinar
Periocidade: uma vez por semana 

CPA PORtO
Função: Advogado(a) –  Apoio Jurídico
Horário: a combinar (dias úteis das 10h às 22h)
Periodicidade: Semanal

Voluntários 
Precisam-se

Função: Psicólogo(a) 
Horário: a combinar (dias úteis das 10h às 22h)
Periodicidade: Bi-Semanal

Função: Psiquiatra
Horário: a combinar (dias úteis das 10h às 22h)
Periodicidade: Mensal

Função: Enfermeiro(a)s
Horário: a combinar (dias úteis das 10h às 22h)
Periodicidade: Semanal ou bi-semanal (a escalar)

Função: Técnico Marketing – desenvolvimentos de boas 
práticas e organização de eventos
Horário: a combinar (dias úteis das 10h às 22h)
Periodicidade: Mensal

CPA GAiA
EquiPA dE RuA GAiA/PORtO
Função: Médico(a) Psiquiatra / Enfermeiro(a)s
Horário: Dia e hora a combinar (de Segunda a Sexta-feira, 
das 9.30h às 17.00h)
Periodicidade: Semanal



Obrigado por ajudar as equipas da AMI a prosseguirem o seu trabalho humanitário.
Graças a si, os voluntários da AMI podem atuar em Portugal e nos países mais carenciados do Mundo!
Porque muitos precisam de nós, nós precisamos muito de si!

Como colaborar com a AMI Deposite um donativo na conta da AMI do Banco Espírito Santo N.º de conta 015 27781 0009 | Envie o 
seu donativo em cheque nominal diretamente para qualquer uma das direcções da AMI. | Faça o seu donativo em qualquer caixa multibanco. 
Escolha a opção “Pagamento de Serviços – Euros” e digite a Entidade 20909, seguido da Referência 909 909 909. Depois, basta escolher a 
importância com que quer contribuir. | Participe ativamente como voluntário nos Centros Porta Amiga, na sede da AMI ou nas Delegações. 
| Se é profissional de saúde, inscreva-se como voluntário para partir em missão, contactando o Departamento Internacional da AMI.  (e-mail: 
internacional@ami.org.pt) | Adira às Campanhas de Reciclagem (e-mail: reciclagem@ami.org.pt) | Faça reverter parte do seu IRS para a AMI  
| Participe na Aventura Solidária no Senegal, Brasil ou Guiné-Bissau (e-mail: aventura.solidaria@ami.org.pt; Tel. 218 362 100)

Como contactar a AMI E-mail: fundacao.ami@ami.org.pt  | Internet: www.ami.org.pt

Sede Fundação AMI – Rua José do Patrocínio, 49, 1959-003 Lisboa | Tel. 218 362 100 | Fax 218 362 199
Delegações Norte Tel. 225 100 701 | Centro Tel. 239 842 705 | Madeira Tel. 291 201 090 | Açores – Terceira Tel. 295 215 077 |  
Açores – S. Miguel Tel. 296 305 716 | Austrália  E-mail ami.australia@gmail.com

Centros Porta Amiga Lisboa – Olaias Tel. 218 498 019 | Lisboa – Chelas Tel. 218 591 348 | Porto Tel. 225 106 555 |
Almada Tel. 212 942 323 | Cascais Tel. 214 862 434 | Funchal Tel. 291 201 090 | Coimbra Tel. 239 842 706 | Gaia Tel. 223 777 070 | 
Angra Tel. 295 218 547
Abrigos Nocturnos Lisboa (em colaboração com a C. M. Lisboa) Tel. 218 152 630 | Porto Tel. 225 365 315 
Residência Social dos Açores Tel. 296 286 542

LEI DO MECENATO – ACTIVIDADES DE SUPERIOR INTERESSE SOCIAL 
Art.º 61, alineas b) e e) do N.º 3 e N.º 4 do Art.º 62 e Art.º 63 do Decreto-Lei 215/89 de 21 de Junho, 
renumerado e republicado como Anexo II ao Decreto-Lei 108/2008 de 26 de Junho).
O seu donativo é totalmente dedutível nos impostos, majorado em 40%.

Nome Completo (*):

Morada (*): 

Localidade (*):    Código Postal (*):  –     

N.º Contribuinte (*): N.º B.I. (*): Telefone:

Profissão: E-mail:  

Data de Nascimento:                –               –  

Desejo contribuir com                                     €

Formas de pagamento (marque com um x)

 Vale Postal Cheque endossado à AMI n.º:  

 Depósito na conta da AMI do BES n.º 015393720002 Multibanco. Entidade 20909 e Referência 909 909 909

 Transferência bancária (ordem permanente): Eu, (nome do 1.º titular)   ao abaixo assinado, autorizo o meu 

banco a transferir da minha conta com o NIB  para a conta da AMI do Banco Espírito Santo (BES) com o 

NIB 000700150039372000265, a partir de                /                /                , a quantia de                €/                                                                        (por extenso),  

com a periodicidade                  Mensal            Trimestral             Semestral            Anual.

 (Assinatura igual à do Banco)

(Para as modalidades de depósito e multibanco, envie-nos cópias dos talões comprovativos para emissão de recibo, s.f.f.)

Envie este cupão num envelope (não necessita selo) para: AMI – Remessa Livre 25049 – 1148 Lisboa Codex
(*) Campos de Preenchimento Obrigatório para envio de recibo
O seu donativo é dedutível nos impostos nos termos do Art. 61, alíneas b) e e) do Nº. 3 e Nº. 4 do Art. 62 e Art. 63 do Decreto-Lei 215/89 de 21 de Junho, renumerado e republicado como Anexo II ao Decreto- 
-Lei 108/2008 de 26 de Junho. O seu donativo é totalmente dedutível nos impostos, majorado a 40%. Os dados recolhidos são processados automaticamente pela AMI e destinam-se à gestão da base de dados 
e do seu donativo e ao envio de futura informação, sendo garantido o acesso aos dados e respectiva rectificação.

Para emissão de recibo

deverá sempre devolver-nos

este cupão devidamente 

preenchido ou contactar

a AMI através do 218 362 100

 Desejo tornar-me Amigo da AMI com o n.º        (a atribuir pelos nossos serviços)  
 Desejo atualizar a minha inscrição como Amigo da AMI n.º                                         .

Serviços AMI

Cartão Saúde
Contacto 213 303 600

Barclaycard AMI  
Contacto 707 780 323
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