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03 | Editorial

• Há 870 milhões de pessoas com fome no mundo.
• A água usada na produção de alimentos desperdiçados em 

todo o mundo seria suficiente para satisfazer as necessidades 
de 9 mil milhões de pessoas, à razão de 200 litros de água por 
pessoa/dia.

• 10% das emissões de gases com efeito de estufa dos países 
ricos provêm da produção de alimentos que nunca irão ser 
consumidos.

• Em Portugal, desperdiça-se 1 milhão de toneladas de comida 
todos os anos.

• 50.000 refeições, só em Portugal, acabam diariamente no lixo 
dos restaurantes de todo o país sem contar os desperdícios 
das cantinas escolares, das prisões, dos casamentos, batizados 
e das nossas casas (a título ilustrativo, a AMI serviu em 2012 
cerca de 250.000 refeições aos seus beneficiários!)

• 20% do lixo em Portugal é comida: não é surpreendente pois 
que os nossos pobres e sem abrigo vasculhem os caixotes do 
lixo públicos e dos restaurantes.

As causas desse escandaloso desperdício alimentar, que bem 
gerido acabaria com a fome em Portugal, na Europa e no 
Mundo, encontram-se em toda a cadeia alimentar : da produção 
ao transporte, armazenamento, venda e consumo dos alimen-
tos; da superprodução às más condições de transporte, gestão 
ineficiente dos stocks, estratégias de marketing (leve 2 pague 
1…), doses estandardizadas, empacotagem deficiente e … evi-
dentemente “termos todos mais olhos que barriga”, como se 
dizia quando eu era criança!
Num mundo finito, em superprodução, com desperdícios bru-
tais de recursos essenciais (água, alimentos, energia…) e em 
fase de esgotamento, só nos resta a todos (forças politicas res-
ponsáveis, forças de mercado, cidadãos e sociedade civil escla-
recida) exigirmos e atuarmos em prol de uma sociedade de 
bom senso mais solidária, justa e equitativa. Não há razão obje-
tiva para existir fome se houver equidade e justiça. Não há volta 
a dar.
Este é mais um apelo à solidariedade ativa, para uma sociedade 
do ser e não do ter!

Fome e Desperdícios 
Alimentares: o absurdo inaceitável

A Fome e os Desperdícios Alimentares persistentes hoje,  
no mundo e em Portugal, são absurdos permanentemente visí-
veis que indignam as instituições, aqueles que são constante-
mente confrontados com esse intolerável contrassenso e todos 
nós individualmente. A pobreza, e consequentemente a fome,  
é a nossa vergonha coletiva: urge combatê-la com vontade, sen-
sibilidade, determinação política e responsabilidade.
Hoje, em Portugal, 20% da população é pobre e outros 25% ainda 
não o são oficialmente porque sobrevivem no limiar da pobreza 
graças aos diversos subsídios sociais que ainda se mantêm mas 
estão em sério risco com as políticas insensíveis de privatização 
social (Reformas, Segurança Social, Saúde e Educação) que há dois 
anos a Comissão Europeia, ultraliberal e subserviente, pretende 
promover na Europa, acabando com o estado social. Só ainda não 
o conseguiu devido à resistência e resiliência do parlamento euro-
peu e dos cidadãos esclarecidos, honra lhes seja feita.
Com a perigosidade e instabilidade do sistema financeiro insta-
ladas, prevê-se que até 2030, já amanhã, um terço da população 
mundial seja pobre e ipso facto, passe fome.
Mas o que significa fome? Fome não é má nutrição como algu-
mas almas, aparentemente bem-intencionadas, querem-nos 
fazer crer. Fome quer dizer uma ingestão diária inferior a 2.000 
Kcal por dia (2.500 Kcal para os mais exigentes). Fome é des-
nutrição, é Fome!
E a fome existe em Portugal (mais de 360.000 pessoas) e no 
Mundo. A AMI e eu próprio confrontamo-nos diariamente com 
ela nos centros sociais em Portugal e nas missões internacionais.
Pois bem, com esta tragédia da Fome, hoje e ao mesmo tempo, 
coexistem os absurdos que, segundo a FAO e outros organis-
mos nacionais e internacionais, se seguem:

• São produzidas diariamente 4.600 kcal de comida por cada pes-
soa no mundo, mas apenas 2.000 kcal são consumidas em média.

• 1/3 da comida produzida em todo o mundo (cerca de 1,3 
mil milhões de toneladas) acaba no lixo, quantidade suficiente 
para alimentar 3 mil milhões de pessoas, o número de pes-
soas que passará fome no mundo por volta de 2030!

• 90 milhões de toneladas de alimentos acabam no lixo todos 
os anos, na nossa Europa tão bem gerida.

Fernando de La Vieter Ribeiro Nobre
Presidente e Fundador da AMI
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O Projeto Infotecas FNAC/AMI Contra  
a Infoexclusão já apoiou em cinco anos mais de 
1200 pessoas. Tornar a tecnologia e o conheci-
mento acessível à população mais desfavorecida,  
mais do que uma necessidade, tem-se afirmado 
como uma ferramenta essencial de inclusão social.
A internet entrou definitivamente na casa da maioria dos por-
tugueses. Na última década assistimos a um crescimento sem 
precedentes desta tecnologia. Em Portugal, a percentagem dos 
agregados domésticos com acesso à internet cresceu de 26,9%, 

Infotecas: 
tecnologia ao serviço 
da inclusão

em 2002, para 66,1%, em 2012. No entanto, apesar deste pro-
gresso, Portugal ocupa ainda um modesto 20º lugar nos 27 países  
da União Europeia, cuja média se situa nos 78%. 
Iniciado em novembro de 2007, o projeto Infotecas FNAC/AMI 
Contra a Infoexclusão nasceu precisamente da necessidade de 
integrar a camada da população socioeconomicamente mais 
carenciada, sem acesso à internet em casa nem formação especí-
fica, neste admirável mundo novo das Tecnologias da Informação 
e Comunicação (TIC). A ideia força do projeto é precisamente 
combater a infoexclusão.



5 | Nacional

Ao longo de cinco anos foram inauguradas cinco Infotecas,  
à razão de uma por ano, nos centros Porta Amiga de Vila Nova 
de Gaia, Cascais, Porto, Funchal e Almada. A população apoiada 
nestas infraestruturas tem à sua disposição uma sala equipada 
com “software” e “hardware”, ligação à internet, bem como diver-
sas formações desenhadas para responder às novas realidades  
da comunicação, informação e procura de emprego. 
O funcionamento das infotecas assenta em três pilares: um 
primeiro ligado à formação específica nas TIC; um segundo  
de acesso livre e finalmente um terceiro como suporte para  
atividades complementares e workshops.  
No total, foram já lecionadas mais de 3 mil horas de forma-
ção e ministrados cerca de 60 cursos certificados e gratuitos. 

Fonte: Base de dados DAS 2012 
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Atividades e Frequência das Infotecas

Ações Formação Freq. Formação Freq. Ac. Livre

Paralelamente mais de 1.200 pessoas utilizaram estes equipa-
mentos na variante de acesso livre e realizaram-se mais de 80 
atividades transversais como é o caso de ações de formação  
e de sensibilização sobre técnicas de pesquisa de emprego,  
 cidadania, saúde e ambiente, entre outros.
O projeto das Infotecas resulta da parceria entre a AMI  
e a FNAC. Aliaram-se ainda a esta iniciativa a Galileu como par-
ceiro de formação, a IBM, a HP e a Microsoft no apoio tecnoló-
gico. Com a abertura da Infoteca do Funchal, em 2010, juntaram-
-se ainda, como parceiros de formação local, a Escola Profissional 
Cristóvão Colombo, a Escola Profissional do Atlântico e a Escola 
da APEL. 
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O número de pessoas a solicitar ajuda à AMI não para de crescer. 
No primeiro semestre deste ano, a fundação apoiou em Portugal 
11.263 pessoas, um aumento de 13% relativamente a 2012. No 
Centro Porta Amiga do Porto o aumento foi superior a 42%.

No primeiro semestre do ano, os serviços sociais da AMI apoiaram 
11.263 pessoas, mais 13% que no mesmo período do ano anterior. 
As pessoas que, procuraram os serviços sociais da AMI pela pri-
meira vez (novos casos) representam 24% do total.  
A maior parte das pessoas que procuram o nosso apoio encon-
tra-se em idade ativa entre os 16 e os 65 anos (67%), seguido do 
grupo de menores de 16 anos (26%) e dos maiores de 65 anos 
(7%). São dominantemente portugueses (85%) e têm baixas habi-
litações literárias: 1º ciclo (34%) e 2º ciclo (18%). De acrescentar 
que 8% não tem qualquer escolaridade.

Balanço do primeiro semestre 
de 2013
Pedidos de ajuda à AMI 
aumentam 13 por cento

No que diz respeito ao emprego, 74% não exerce qualquer activi-
dade profissional e 70% não tem formação profissional. Os recur-
sos económicos provêm sobretudo de apoios sociais como o RSI 
(Rendimento Social de Inserção) (22%), pensões e reformas (19%) 
e os subsídios e apoios institucionais (18%).  Acresce que 18% tem 
rendimentos de trabalho, mas revela-se precário e insuficiente pelo 
que têm que recorrer aos apoios sociais. De referir ainda que 20% 
não tem qualquer rendimento formal.
Em relação à situação e contexto habitacional, a maioria reside em 
casa alugada (68%) ou em habitação própria (13%). Seguem-se os 
que residem em casa de familiares ou amigos (4%), sendo que o 
número de pessoas nesta situação aumentou 28% face ao mesmo 
período do ano passado. Das pessoas que procuram o apoio da 
AMI, 741 referiram tê-lo feito por necessidades relacionadas com 
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o alojamento, tendo 501 pessoas referido situações de endivida-
mento por rendas em atraso ou prestações de crédito à habitação 
que não conseguem cumprir.
A população sem-abrigo atingiu as 1.142 pessoas, tendo-se regis-
tado 247 novos casos. 
Os serviços sociais mais utilizados foram o apoio em géneros ali-
mentares (66%), o apoio social (53%) e o roupeiro (38%). 
De referir ainda que no primeiro semestre de 2013, os refeitórios 
dos nossos equipamentos sociais foram frequentados por 1.621 
pessoas, tendo servido um total de 107.087 refeições, mais 8.855 
refeições que em período homólogo.  Até ao fim do ano a AMI 
prevê dar apoio a um total de 28.000 pessoas.
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 Equipamentos Sociais AMI

Evolução dos Novos Casos 1º Semestre

PA Olaias
PA Porto
PA Almada
PA Cascais
A Graça
PA Funchal
PA Chelas
PA Coimbra
PA Gaia
A Porto
PA Angra
RS Ponta Del.

Total

2008

320
89
148
39
31
117
96
55
485
20
0
0

1400

2009

294
333
298
69
20
135
134
62
413
26
52
0

1836

2010

369
644
326
77
17
111
318
88
466
19
39
0

2474

2011

447
739
319
80
17
241
400
46
477
15
79
0

2840

2012

507
604
362
48
10
148
202
84
337
22
137
149

2465

2013

501
726
294
102
19
167
178
89
336
10
144
245

2683

(   %)*

-1.18%
20.20%
-18.78
112.50%
90.00%
12.84%
-11.88%
5.95%
-0.30%
-54.55%
5.11%
64.43%

8.84%

*Variações
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Equipamentos Sociais AMI

Frequência População 1º Semestre   

   2008 2009 2010 2011 2012 2013  (   %)*

PA Olaias  1277 1188 1411 1713 1971 1975 0,2%

PA Porto  584 750 1292 1692 1758 2501 42,3%
PA Almada  284 397 808 1082 1217 1183 -2,8%

PA Cascais  620 625 684 1091 1159 1261 8,8%
A Graça  49 45 46 48 33 42 27,3%

PA Funchal  402 409 383 556 685 607 -11,4%
PA Chelas  402 463 791 1164 1198 1262 5,3%

PA Coimbra  219 239 226 245 236 270 14,4%
PA Gaia  858 953 1226 1549 1340 1612 20,3%

A Porto  0 51 46 42 49 48 -2,0%
PA Angra  0 81 113 215 334 360 7,8%

RS Ponta Del.  0 0 0 0 151 285 88,7%

TOTAL  4695 5201 7026 9397 10131 11406 12,6%

*Variações
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Há 10 anos, mais precisamente
no dia 19 de Agosto de 2003,  
22 trabalhadores humanitários,  
entre os quais o enviado das Nações  
Unidas, Sérgio Vieira de Mello,  
perderam a vida na sequência do  
ataque terrorista à sede das Nações  
Unidas em Bagdade, no Iraque.  
Como forma de homenagear todos  
os trabalhadores humanitários que  
perderam a vida no cumprimento  
das suas missões e trabalhando  
na promoção da causa humanitária,  
a ONU escolheu este dia para assinalar  
o Dia Mundial Humanitário. A AMI  
associa-se a esta importante celebração,  
relembrando o contributo fundamental  
dos seus voluntários internacionais em prol 
da humanidade, da instituição e das suas 
causas e valores. E fá-lo, dando-lhes voz  
e a oportunidade de partilhar algumas  
das suas experiências. 

José Diogo
Médico
Ruanda, 1996

Para quem já vivenciou experiências desta natureza sabe que 
pequenos textos são grandes armadilhas para o esquecimento. 
No entanto, pela sua natureza particular, vou-me debruçar sobre 
a missão no Ruanda em 1996.
Dois anos antes tinha estado no Zaire, aquando do genocídio 
do Ruanda: milhão e meio de mortos e 2 milhões de refugiados.
Pelos finais de 1996 fui convidado a participar numa nova mis-
são de emergência, desta vez na montanha de Shyira, no interior 
do Ruanda, perto da cidade de Ruhengeri. Duas semanas antes 
da partida fiquei a saber que iria ser pai. Essa foi uma perspetiva 
nova e que me reforçou a alma. Partimos num avião de carga 
búlgaro: equipa, muito material e um grupo de jornalistas que 
nos acompanharia nos primeiros dias. Estávamos perto do Natal.
No cimo da montanha, uma antiga missão belga numa pequena 
aldeia eram o nosso destino. A primeira noite decorreu sem per-
calços mas, no dia seguinte, pelas 6 da manhã, apareceu um jipe 

   Dia Mundial Humanitário
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vindo da base militar onde tinha ficado o camião. Atrás, na caixa 
aberta, um militar deitado apresentava um pequeno orifício na 
testa. Foi o primeiro caso.
A ajuda de todos fez com que rapidamente se iniciasse o tra-
balho, a organização do material, a recuperação das instalações... 
apesar de abandonado, o hospital era a evocação de um sonho.
O ambiente lembrava a cada instante tempos recentes de grande 
e trágica violência. O átrio do hospital ainda apresentava vestígios 
de sangue do genocídio. Tudo parecia parado no tempo. As crian-
ças, sempre elas, rodeavam-nos com os seus sorrisos de alguma 
esperança. Eram maioritariamente lourinhos e de barriga inchada 
pela desnutrição crónica do Kwashiorkor. 
O nosso logístico fez, até peças para dois geradores que não fun-
cionavam há anos. Fazia-se de tudo: instalar eletricidade, pintar, 
recuperar, restituir a funcionalidade perdida ao mesmo tempo 
que se atendiam doentes chegando a toda hora... 
O dia-a-dia era uma correria. Habituado a estas andanças, equi-
pava-me de tudo o que me pudesse fazer falta por onde andasse: 
25-30 kgs de materiais eram a minha inseparável companhia. 
O Natal chegou e foi muito emotivo para todos. Nunca eu tinha 
ouvido os tambores do Congo. De arrepiar! Naquela montanha, 
com uma acústica impressionante, um grupo de executantes 
tocavam desde simples latinhas a  tambores de 200litros. 
Não posso deixar de falar no Sibikino, um menino de cerca de 
dois anos, desnutrido crónico, que me acompanhou diariamente 
em todos os momentos, inicialmente sem qualquer expressão  
e progressivamente com um sorriso sempre de maior confiança 
naqueles que pareciam dar uma nova esperança a todos na 
montanha... Sabíamos que o clima de insegurança permanecia 
elevado. À noite estávamos proibidos de ir ao hospital, proibi-
ção que, de resto, nunca respeitámos porque primeiro estavam 
os nossos doentes. 
Recordo-me de uma noite em que saímos para o hospital para 
atender uma situação e caminhámos, como sempre, em fila 
indiana: eu à frente com a lanterna apontada à cara para ser 
reconhecido, quando ouvimos o engatilhar de uma arma... Foi 
só um som.
Todos os fins-de-semana, parte da equipa ia a Ruhengeri telefo-
nar para casa. Um dia, os elementos que foram à cidade, voltaram 
com semblante carregado pela mágoa das notícias... "Estivemos 
numa reunião com todas as ONG. Ontem mataram uma equipa 

espanhola em Ruhengeri e todos estão a abandonar a região"... 
E agora?... Em meia hora pusemos as nossas poucas coisas no 
jipe e fomos para a capital... Descemos aquela montanha com 
olhos de água... 
A última pessoa que vi foi o Sibikino. Senti-me como se o tivesse 
traído. Sibikino em kinyarwanda significa: não brinques comigo.

José Martinho Aranha
Enfermeiro
Sri Lanka, 2004

Ao ter conhecimento da tragédia que assolou grande parte da 
Ásia, com milhares de mortos e desalojados, pensei que a AMI 
provavelmente iria ajudar e enviar uma missão para algum dos 
países afetados.
E de facto, foi imediata a decisão da AMI de enviar urgentemente 
uma missão para o Sri Lanka. missão para a qual tive a sorte de 
ser convidado. 
No dia 29, quatro dias depois do tsunami, embarquei para o Sri 
Lanka onde cheguei no dia seguinte.
A viagem de táxi do aeroporto de Colombo até à cidade durou 
cerca de 1h30 e deu para me começar a aperceber da gravidade 
da situação dado o grau de destruição que se via.
Com as habitações destruídas a população refugiou-se em 
Templos Budistas, Mesquitas e Igrejas. Uma destruição que vol-
támos a ver entre Colombo e Magona, fomos vendo o rasto de 
escombros ao longo da estrada que aumentava à medida que 
nos aproximávamos da costa.
Fomos trabalhar para o Sul da ilha, na Missão Católica de  
S. Vicente, em Magona, no distrito de Kalutara, onde tínhamos  
a nosso cargo, entre 1.500 a 2.000 desalojados.
Prevendo-se uma grande afluência de desalojados às consultas, 
instalámos duas tendas para estes. Já que tínhamos duas médi-
cas e dois enfermeiros, formámos duas equipas.
Dispúnhamos de muitos medicamentos, vestuário e de alguns 

"Impressionou-me muito 
a interajuda entre as 
populações onde havia 
famílias que, apesar de terem 
ficado sem casa e sem os 
seus haveres, tomavam à sua 
guarda e responsabilidade 
muitas crianças que ficaram 
órfãs e sem família."
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alimentos que tinham ido de Portugal em avião fretado 
pela AMI para o efeito. Como é hábito nas missões católicas,  
tínhamos boas condições, quer de trabalho, quer de alojamento,  
com água suficiente em quantidade e em qualidade.
Aos utentes eram servidas três refeições quentes por dia feitas 
na cozinha improvisada.
Havia também sanitários mas colaborámos na construção de 
latrinas para que chegassem para tão grande número de pessoas. 
Tivemos direito à visita do ministro da Saúde, do primeiro minis-
tro e da Presidente da República.
Todos reconheceram o nosso trabalho e fomos informados  
de que o nosso acampamento tinha sido considerado o mais 
bem montado e organizado e onde os deslocados eram mais 
bem tratados. Não só pela presença constante das equipas  
da AMI, mas também pela maneira como os padres tratavam  
e se preocupavam com eles.
Não tivemos grandes casos de doenças ou de feridos já que  
os grandes politraumatizados estavam já nos hospitais.
A maior parte dos que nos procuravam era para falarem das 
suas preocupações sobre o futuro cabendo a nós a missão  
de “saber ouvir”.
Sinto-me honrado por mais uma vez ter feito parte de um grupo 
de pessoas que foi ao encontro dos mais necessitados para  
os ajudar a minorar os seus problemas e sinto-me cada vez mais 
feliz por poder ser voluntário.
Impressionou-me muito a interajuda entre as populações onde 
havia famílias que, apesar de terem ficado sem casa e sem os seus 
haveres, tomavam à sua guarda e responsabilidade muitas crian-
ças que ficaram órfãs e sem família.

Maria de Fátima Ferreira
Médica
Timor, 1999

Ser voluntário é um ato de amor. Ser voluntário é um ato de soli-
dariedade. Ser voluntário é despir-se de preconceitos.
A missão em Timor tinha todas estas premissas. Isso e a ligação 
afetiva de um país que falava português, que tinha sido ocupado 
e que lutava pela sua libertação e identidade.
Tinha deixado esta terra a ferro e fogo uns dias antes e estava 
ansiosa por regressar e saber se todas as pessoas com quem 
tinha criado laços ainda estariam vivas, refugiadas na Austrália 
ou nas montanhas.
Quando o avião fretado pela AMI aterrou no aeroporto de Dili 
e pisei novamente aquele chão, chorei de emoção e de agrade-
cimento por ter a oportunidade de prestar alguma ajuda.
Ainda ardia tudo. Passámos a primeira noite no terminal do aeroporto 
e dormimos debaixo de uma árvore. Logo de manhã rumámos para  
o centro da cidade de forma a estabelecer rapidamente  
um plano de ação e de ajuda.
Foi uma missão difícil mas muito gratificante e enriquecedora.
Nunca poderei esquecer os quilómetros que os timoren-
ses calcorreavam para vir à consulta dos médicos portugue-
ses quando, no caminho, passavam por outras organizações  
de ajuda internacional.
Nunca vou esquecer as noites na fronteira, só com a minha com-
panheira de missão, sem água, sem luz, numa casa sem janelas  
e sem portas mas com o nosso amigo Mauno a dedilhar  
a viola à fogueira e connosco a cantar.
Nunca vou esquecer a festa de despedida que os timorenses  
fizeram na hora da partida com o tão pouco que tinham.
Nunca esquecerei os rostos e os sorrisos daquelas gentes que 
me deram tanto carinho.
Timor está e ficará sempre no meu coração.

Daniel Pinto
Enfermeiro
Timor, 1999

Começo pelo porquê de lá ir : Para conhecer, para dar algo  
e aprender acerca da Humanidade. Suponho que o meu 
espelho revelou imagens de traços belos, raízes profundas…  
gentes vivas com nomes próprios e histórias verídicas que nós,  
os “visitantes estrangeiros”, os Malae – vivenciamos de uma  
ou outra forma, ficando assim marcados pela viva memória –  
a que se vive e respira naqueles lugares.
Quatro ou cinco horas antes de embarcar no avião, a grande 
decisão e comunicar a quem cá ficava. 
Assim, foi chegar a uma terra desconhecida, com gente conhe-
cida – Díli e o seu “aeroporto”, um par de dias no calor,  
nos carros em “contra mão” nas “microletes” (carrinhas “Toyota”  
de caixa fechada) que faziam de autocarros nas ruas entre o quei-
mado e o reconstruído. Entre as mil e uma fardas de escola de 
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o “timorense” mais branco, de olhos claros, descalço na areia que 
estorricava os pé. Entre as crianças não há diferenças.  Enquanto 
os expatriados internacionais brincavam com cervejas em fes-
tas privadas, o Pablik brincava com os timorenses, sendo ele  
wo “da pele clara”, olhos azuis e cabelo como uma tocha a brilhar. 
Coisas que as Nações Unidas ainda podem aprender. Os fins de 
dia eram os mesmos. Fosse por pisar aqueles minúsculos escor-
piões que nos lembram: andar descalço tem um preço (em adre-
nalina, soludacortina e a equipa a temer ficar sem um elemento). 
Na montanha ninguém pedia. Davam. Passavam os carros Malae 
e as crianças brincavam, vinham atrás, sorriam, faziam graças,  
saltavam, pediam para aparecer na caixinha que trazia o Malae 
na mão e escangalhavam-se a rir ao ver as suas fotografias.  
Ajudavam a trazer água, areia, limpar sem que ninguém lhes 
tivesse pedido nada… 
No hospital nacional, o pessoal médico não tinha meios técnicos. 
Não havia avisos. Nem soros. Faltava tudo. Medicação e pessoal 
treinado especificamente para combater a Malária e o Dengue. 
No final demos o material que tínhamos em stock para gerir. 
No fim de contas – têm de ser os próprios a saber usar aquilo 
que já é deles.
Lembro porque tudo isto doía. Porque partilhamos o mesmo 
sol, o mesmo chão a mesma comida – dada com simplicidade 
de quem tudo ou nada tinha em casas de trança feita de palma.
Comíamos todos o que havia. Trabalhávamos as mesmas tábuas, 
o mesmo cimento, a mesma lida. Fôssemos Malae ou não –  
éramos todos irmãos. 
Ainda ouço as crianças…nunca senti um povo maduro tão 
jovem por dentro. Nem uma nação de crianças com tanta vida,  
dor e sentimento.

um país que apostava em educar, duas ou três histórias de vida… 
uma casa com redes para pescar. Mosquitos. E depois o Mar…
Dezasseis horas de Ferry – quatro, três ou duas à espera.  
As zonas “comuns” eram ainda mais aconchegadoras. Havia quem 
dormisse com qualidade entre produtos agrícolas. Outros faziam-

-no entre sacos e bagagens, descobrindo uma forma diferente 
de estacionar o corpo. As primeiras vezes que o peregrino em 
terra alheia reparou na “masca” – aquela fruta alaranjada que se 
roía e cuspia… se ao menos a tuberculose não fosse endémica 
por essas bandas e a lepra, o pão de cada dia. Talvez devessem 
pensar melhor quando cuspiam…
Havia coisas mais importantes para descobrir e viver do que  
os dados das estatísticas. O posto onde sempre atendíamos,  
essa árvore que víamos, fosse ela também o centro de um lugar 
onde todos iam para comprar tantas e tantas vezes de boleia  
de mota (ojek), de “microlet” e de autocarro à boa forma  
de montanha – camião de caixa aberta cheio de gente boa,  
um povo que chamamos “Timor”. 
Cada terra, o seu dialeto. Cada recanto, o seu lugar secreto. Cada 
região, a sua história de paixão. Como as mantas de retalhos  
e os “cachecóis” de honra sobre os ombros pousados, um povo 
que se não revela pela força e se mostra a quem por ele sangra.  
As solidões. Os regressos. A falta do abraço de corpo inteiro que 
se deixou atrás. Para aliviar a dor, algo pequeno. Uma fotogra-
fia, um gesto, um pequeno boneco que alguém enviou e – com 
atraso – chega para nos pôr a chorar com saudades do que se 
deixou atrás. “Caminhante, não há caminho – faz-se assim cami-
nho ao andar”… Pequenas raridades – agora é Dili e arredores… 
como era conduzir em rotundas ao contrário, sentir o trânsito 
de frente, sem sinais nem polícias. Nem cartas de condução que 
dissessem que e como fazer.
Todos param para cuidar. No hospital Nacional em Díli esta-
vam famílias inteiras dentro e fora enquanto os seus estavam 
lá a recuperar. Quem dera que fosse assim em tantos outros 

“Timores” que andam por ai e aqui. Os fins de tarde a conversar.  
A Nadia, Italiana. O Patrice, Ruandês. O  Russo (Pablik)  era  
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Realizada no auditório da Microsoft em Lisboa, 
a Conferência “Novas Formas de Organização 
do Trabalho” foi a primeira de quatro que 
a Fundação AMI, em parceria com a rede 
Portuguesa do Global Compact, vai organizar 
até 2016.
Num auditório com a presença de cerca de 150 pessoas, 
vários oradores de áreas e experiências díspares, refletiram e 
debateram práticas laborais.
Coube ao anfitrião João Couto, Diretor Geral da Microsoft 
Portugal, a intervenção inicial. A atual sede do “gigante” tec-
nológico no nosso país foi inaugurada há cerca de um ano 
e nela foi implementada uma metodologia de trabalho com-
pletamente inovadora. João Couto salientou 4 aspetos: a ine-
xistência de papéis nas secretárias, substituídos por tablets, a 

Conferência
“Novas Formas
de Organização do Trabalho”

inexistência de lugares fixos para os colaboradores, que se 
sentam onde faz mais sentido num dado dia ou semana, a cul-
tura de reuniões e a utilização de tecnologia como uma rea-
lidade quotidiana, possibilitando, por exemplo, reuniões com 
pessoas nos quatro “cantos” do mundo.
Fernando Nobre, Fundador e Presidente da Fundação AMI, 
começou por justificar a escolha desta conferência inicial (as 
restantes abordarão as áreas dos Direitos Humanos, Ambiente 
e Anticorrupção) pelo facto das práticas laborais serem “ques-
tões fulcrais para o nosso país”. Fernando Nobre aludiu, entre 
outras, a uma “crise financeira”, de ganância” mas essencial-
mente a uma “crise de valores”. Na sua perspetiva, os últi-
mos 20/30 anos consubstanciaram-se num desafio enorme, 
com uma “revolução global” que transfigurou o mundo. 
Exemplificou esta mudança com o fim de algumas profissões.
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Aludindo a uma “profunda desconfiança” que se vive entre 
os cidadãos e a classe política profissionalizada, mostrou-se 
particularmente preocupado com o cenário demográfico que 
atinge Portugal: este ano há registo de menos 8000 nascimen-
tos quando comparado com igual período do ano passado.
Já Catarina Horta, Diretora de Recursos Humanos da Randstad, 
apresentou o estudo “Tendências no mercado de trabalho” 
levado a cabo pela Randstad e que pode ser consultado no 
site da empresa. Só em Portugal, a Randstad tem 27500 traba-
lhadores. O estudo citado integra um relatório anual sobre tra-
balho flexível e emprego, comparando as realidades nos EUA, 
Japão e Europa.
Na Mesa-Redonda, que teve como moderador Hugo Bragança 
Monteiro,  Jornalista Económico TV, Gonçalo Pinto Coelho, 
Administrador Delegado da PT PRO começou por 
mencionar que se vive a pior crise labo-
ral desde 1930. Procurando combater 
esta tendência, apresentou o novo 
data center da PT na cidade da 
Covilhã. Construído em par-
ceria com a Universidade 
da Beira Interior, emprega 
1400 pessoas do Interior, 
apostando na segurança, 
informação, tecnologia e 
inovação.
Gonçalo Pinto Coelho 
advogou que a “malha” 
grandes/pequenas e 
médias empresas tem 
que funcionar, apelando 
ao agrupamento das 
empresas, mesmo sendo 
concorrentes. Lamentou 
ainda a forma menos ponde-
rada como, nos últimos anos, se 
concedeu crédito.
O agora académico e investigador social 
Manuel Carvalho da Silva, ex-Secretário Geral 
da CGTP, começou por referir que o trabalho tem dimen-
sões culturais, políticas, sociais e económicas. Criticando o 
“mundo da financiarização” em que vivemos, chamou a aten-
ção para o facto de, nos últimos anos, terem “entrado no mer-
cado de trabalho capitalista milhões e milhões de novos tra-
balhadores”. Relativamente a Portugal, Manuel Carvalho da 
Silva apontou a “precarização generalizada” a que se assiste há 
vários anos. Paralelamente, afirmou-se bastante preocupado 
com o “processo de emigração” que se traduz em desarti-
culação familiar, social e no desperdício de uma geração. Na 
sua opinião, registou-se paulatinamente no nosso país a subs-
tituição do salário pelo incentivo ao consumo desenfreado. 
Com uma relação umbilical ao movimento sindical, Manuel 
Carvalho da Silva não deixou de secundar algumas ideias dei-
xadas pelo Papa Emérito Bento XVI e pelo actual, Francisco. 
No caso do primeiro, fez alusão à encíclica Caritas in Veritate, 

no ano de 2009, quando Bento XVI apontou o emprego 
como primeiro factor de inclusão. No que concerne ao Papa 
Francisco, citou uma sua recente afirmação: “onde não há 
emprego, não há dignidade”.
O investigador social terminou as suas reflexões na esteira 
daquilo que é defendido pela Organização Internacional do 
Trabalho (OIT): “as pessoas precisam de um mínimo de esta-
bilidade”. 
Com larga experiência no terceiro sector, Paula Nanita, 
Diretora Geral da Fundação Nossa Senhora do Bom Sucesso, 
iniciou a sua intervenção aludindo ao facto de Portugal, ao 
longo dos seus quase nove séculos de História, já ter sido 
várias vezes “apertado” e várias vezes ter que se superar. O 
problema laboral principal, do seu ponto de vista, é aquele 

vivido por quem perde o posto de trabalho de um 
momento para o outro. Entra-se naquilo a 

que a oradora denominou de “apar-
theid cultural sobre o emprego”, 

conduzindo ao isolamento, soli-
dão, e à depressão. Paula 

Nanita defendeu a realiza-
ção de estudos conjuntos 
que envolvam empresas, 
universidades, funda-
ções, etc. E sustentou 
ainda que racionalizar 
a despesa do Estado 
não é “cortar à cega”, 
nomeadamente no 
Estado Social.

O último interveniente 
na mesa foi João Proença, 

Ex-Secretário Geral da 
UGT, que começou por 

contestar algumas conclusões 
do estudo apresentado pela 

Randstad. Exemplificou com a ques-
tão de a OCDE apenas analisar a legis-

lação laboral e não as práticas de cada país, o 
que pode, defendeu, enviesar interpretações.

João Proença lamentou que aquela que é, na sua opinião, a 
“geração mais qualificada de sempre”, esteja a ser obrigada 
a abandonar Portugal. Temendo que esteja para chegar um 
aumento ainda maior do desemprego “entre portas” (com o 
fim da sazonalidade), defendeu a aposta no mercado interno 
e nas pequenas e médias empresas.
João Proença referiu-se ainda aos países Nórdicos como um 
bom exemplo onde “mais do que as leis, prevalecem acor-
dos e negociações”.
No encerramento da Conferência, assistiu-se ainda ao apelo 
de Fernando Nobre para que as elites em Portugal, nomea-
damente as elites Políticas, “sejam capazes de obter consen-
sos, sentando-se à mesa e dialogando”. 
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Prémio AMI Jornalismo 
contra a Indiferença 
SIC e Público vencem 
o Primeiro prémio 
ex-aequo 
O conjunto de 4 trabalhos da série documental “Momentos 
de Mudança”: “Germano e Elisa – a entrega da casa”, “Maria 
Amélia – Da casa ao lar”, “Vitor – o fecho da fábrica” e 
“Alexandra – viver com o HIV”, de Cândida Pinto e João 
Nuno Assunção (SIC) e a reportagem “A infância deles 
consumida pelo vício dos pais” de Ana Dias Cordeiro 
(Público) foram os trabalhos vencedores da 15ª edição do 
Prémio AMI - Jornalismo Contra a Indiferença.
As peças dos jornalistas da SIC, com imagem de Jorge Pelicano 
e edição de Marco Carrasqueira, formaram na opinião do Júri, 
documentos marcantes. Com imagens de beleza extraordinária, 
mostram o país real, através de histórias concretas de 
vários portugueses. Já a reportagem de Ana Dias Cordeiro 
abordou um tema esquecido mas preocupante na sociedade 
portuguesa, procurando descobrir as consequências da 
toxicodependência nas gerações seguintes, sendo um trabalho 
original, único e comovente, que entra na intimidade de 
adultos que nunca foram crianças. 
O Júri do Prémio AMI – Jornalismo Contra a Indiferença, 
constituído pelos jornalistas vencedores do 1º Prémio da 14ª 
Edição, por uma Amiga da AMI e pelo Presidente da Fundação 
AMI, decidiu também distinguir com menções honrosas os 
trabalhos “Vidas de Solidão”, de Maria Augusta Casaca (TSF), 
com sonoplastia de Luís Borges, que versa sobre o suicídio 
de idosos na região de Odemira; “Coragem de Ensinar”, de 
Conceição Queiroz (TVI) que aborda o tema dos professores 
vítimas de violência na escola e, finalmente, “Iraque: viagem ao 
centro do purgatório”, de Ricardo J. Rodrigues (DN), premiado 
pela coragem e capacidade de contar uma realidade que 
marcou o mundo.
Os dois primeiros prémios dividiram o montante de 15 
mil euros, patrocinado pelo Banco BES. Todos os trabalhos 
premiados receberam ainda uma peça da autoria do escultor 
João Cutileiro e um diploma alusivo ao galardão.

Aventura Solidária na 
Guiné-Bissau

A mais recente edição do projeto aventura Solidária teve a Guiné-
-Bissau (arquipélago dos Bijagós) como destino. Durante 9 dias, um 
grupo de aventureiros partiu à descoberta de uma realidade e cul-
tura muito diferentes da sua. 
Para além de financiar um projeto de desenvolvimento, de finalizar 
a obra realizada e inaugurá-la com a população local beneficiada, os 
participantes tiveram a oportunidade única de conhecer uma ilha 
longínqua e populações isoladas do mundo. 

Arte urbana

Pelo segundo ano consecutivo, a Fundação AMI promoveu em 
Lisboa a iniciativa “Arte Urbana em mupis”. Quinze artistas 
convidados apresentaram nas ruas da capital, diversas propostas 
criativas tendo como suporte mupis publicitários. Comissariada por 
Ana Mesquita, esta iniciativa expôs os 
trabalhos pela cidade de Lisboa entre 
os dias 24 de abril e 8 de maio, tendo 
depois sido leiloados no dia 18 de maio 
num jantar organizado na Cidadela de 
Cascais. Esta iniciativa enquadrou-se 
na Missão de Emergência Nacional 
da AMI cujo objetivo é o reforço dos 
equipamentos e respostas sociais da 
AMI de apoio às populações mais 
fragilizadas.  

A AMI associou-se ao 
Movimento “Clean Up the 
World 2013”. 

No dia 21 de setembro, um grupo de 12 voluntários da 
Delegação da Madeira limpou a floresta e a praia da Ponta de 
São Lourenço, na Vila do Caniçal. 
Realizada em parceria com o Programa das Nações Unidas 
para o Ambiente (UNEP), o “Clean Up the World” envolve 
anualmente cerca de 35 milhões de voluntários em 130 
países, tornando-se numa das maiores campanhas ambientais 
de base comunitária no mundo. Saiba mais em http://www.
cleanuptheworld.org/en/.

Quadro de Honra
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Como transformar 
um problema numa 
solução 
Um litro de óleo alimentar pode contaminar milhares de litros de água. 
No entanto, após reciclagem, os óleos alimentares usados podem ser 
transformados em biodiesel, fornecendo uma alternativa ecológica aos 
combustíveis fósseis e contribuindo ainda para reduzir as emissões de 
CO2 com a vantagem adicional de não implicar a desflorestação ou a 
afetação de terrenos, nem concorrem com o mercado da alimentação.
Desta forma, a AMI transforma um problema numa solução, anga-
riando ainda fundos para os seus projetos sociais. Através da transfor-
mação destes óleos em biodiesel, os mais de 300 mil litros recolhidos 
ao longo do último ano, resultaram num financiamento de 15.000€, 
valor aplicado nos projetos sociais da AMI em Portugal.
Este projeto engloba a recolha em restaurantes, cantinas, hotéis, escolas, 
juntas de freguesia e empresas. A recolha pública de óleos alimentares 
usados a favor da Ação Social da AMI também é possível nos municí-
pios de Sintra e da Amadora, que se disponibilizaram para a colocação 
de oleões de rua.

Última hora: AMI em missão de emergência nas Filipinas

No terreno desde dia 11 de novembro, uma equipa da AMI – entretanto reforçada dia 20, está baseada em Tacloban e tem como 
principais objetivos a segurança alimentar e assistência médica à população da ilha de Leyte, a mais afetada pela devastação causada 
pela passagem do tufão Haiyan. Esta operação de emergência da AMI conta com o co-financiamento do Camões – Instituto da 
Cooperação e da Língua.

Peditório

A AMI conseguiu angariar 
no seu 20º Peditório 
Nacional, um total de 
55.308,71 euros. Este 
valor será destinado à 
Missão de Emergência 
Nacional, ajudando assim 
a AMI a prosseguir o 
combate à pobreza e 
exclusão social em Portugal. Realizado entre os dias 9 e 12 de 
maio, o 20º Peditório Nacional da AMI contou com a incansável 
participação de centenas de colaboradores e voluntários. A todos 
os participantes e doadores o nosso muito obrigado.

EPES - Espaço de 
Prevenção à Exclusão 
Social disponibiliza novas 
atividades

Vinte crianças do Espaço de Prevenção à Exclusão Social de 
Chelas - Lisboa visitaram o Centro de Recuperação do Lobo 
Ibérico. Esta foi uma atividade proporcionada pela InnoWave 
Technologies que deu às crianças a oportunidade de serem 
biólogos de campo por um dia e conhecerem a verdadeira 
natureza do lobo ibérico.
Outra atividade proporcionada aos utilizadores deste espaço foi a 
que levou a 15 jovens e 7 seniores do EPES de do Centro Porta 
Amiga de Vila Nova de Gaia, à Gelataria Iceberry, no Gaiashopping, 
e saborearam, a convite desta, um gelado no âmbito do Dia da 

Adeus Fernando Mendes
Português instalado no Caué, São Tomé e Príncipe há várias décadas, o senhor Fernando Mendes foi desde sempre uma figura mar-
cante de S. João dos Angolares e um amigo que muito ajudou a AMI durante mais de 25 anos. Em sinal de profundo agradecimento, a 
AMI fez questão de o acompanhar, no final da sua vida, através da equipa expatriada no terreno, e com o apoio da enfermeira Concei-
ção Bompastor, na sua última viagem de Lisboa para São Tomé, poucas semanas antes.  À família e amigos de Fernando Mendes apre-
sentamos as nossas sentidas condolências.



18 | Breves

Im
pr

es
so

 e
m

 p
ap

el
 1

00
%

 r
ec

ic
la

do
 Internacional

Estágio de medicina 
no Ceará, Brasil
No âmbito do protocolo de parceria entre a AMI e a Asso-
ciação Move-te Mais da Faculdade de Medicina de Lisboa, uma 
estagiária de Medicina do 5º ano integrou a missão da AMI no 
Brasil e em parceria com a ONG local Associação Comunitária 
de Milagres – ACOM, no passado mês de julho. 
O estágio, com duração de dois meses, permite o desenvolvi-
mento de procedimentos médicos de baixa e média complexi-
dade e ainda a realização de ações de prevenção e promoção 
da saúde. As atividades decorreram no Hospital e Maternidade 
Madre Rosa Gattorno – ACOM e em outros hospitais dos arre-
dores, situados no Estado do Ceará. A estagiária foi tutelada 
pelo médico responsável, Dr. Jânio Nóbrega, e por toda a equipa 
da ACOM. 

Estágios na Guiné-Bissau 
e em São Tomé e Príncipe 
A oitava edição dos estágios de cooperação internacional BES 
Up/AMI contou com trinta e sete candidaturas validadas, das 
quais foram selecionados dois estagiários de Medicina e um de 
Enfermagem.
Os estágios estão a decorrer, nas Missões de Desenvolvimento 
da AMI na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe e têm a 
duração de dois meses. A primeira estagiária integrou a Mis-
são de São Tomé e Príncipe em julho passado e a última estagi-
ária irá partir para a Missão da Guiné-Bissau no próximo mês 
de janeiro. 
Esta é uma oportunidade de os jovens estudantes complemen-
tarem a sua formação conhecendo e trabalhando num con-
texto de Cooperação Internacional integradas nas equipas da 
AMI, com financiamento do BES. . 

Uganda: AMI apoia 
projetos de ação social e 
assistência médica
Após uma missão exploratória realizada pelo presidente da 
AMI, Fernando Nobre, ao Uganda, a AMI decidiu apoiar três 
projetos médico-sociais neste país. 
As ações serão implementadas por duas Organizações Não 
Governamentais (ONG) ugandesas, a “Action For Disadvanta-
ged People” (ACDIPE) e a “Mission for Community Develop-
ment” (MCODE) que irão promover a capacitação profissio-
nal das mulheres e criar agentes sanitários de sensibilização e 
acompanhamento no âmbito do HIV/ SIDA. 
A ACDIPE é uma ONG constituída por mulheres que opera na 
região de Masooli, distrito de Wakiso. O objetivo desta institui-
ção é melhorar as condições de vida das mulheres e crianças, 
através da formação e da mobilização feminina. Os programas 
de desenvolvimento que implementa focam essencialmente 
áreas como a formação em agricultura, apoios económicos às 
famílias e programas de apoio a crianças. A falta de apoio às 
mulheres locais leva a que, por escassez de meios económicos, 
muitas recorram à prostituição. Assim, o objetivo da ACDIPE 
é consciencializar as mulheres a participar em atividades que 
melhorem as suas capacidades de sustentabilidade, integridade 
e autoestima. 
Esta ONG irá implementar, com o apoio da AMI, três projetos. 
O primeiro denominado “Appeal for financial support for deve-
lopment and disbursement of poultry parent stock for action 
for disadvantaged people” visa capacitar as mulheres da região 
para a sua inserção na vida económica, promovendo a autode-
terminação destas e das suas famílias através do trabalho. O 
método que esta organização considera eficaz para obter resul-
tados rapidamente é a criação de aves. 
O segundo projeto “Community HIV/ AIDS Prevention, Educa-
tion and Support Project” procura formar uma equipa de agen-
tes sanitários/parteiras tradicionais em cada subdistrito para 
sensibilizar e acompanhar infetados pelo vírus HIV/ SIDA. 
O terceiro projeto será implementado pela MCODE, uma 
ONG dedicada a esta temática do HIV/SIDA e que pretende 
através da ação “Improving Child Health in Rural Uganda” 
fomentar a realização de programas, projetos e atividades de 
sensibilização para prevenção desta doença. 
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Já pensaste que podes fazer a diferença 
na vida de alguém bem próximo de ti?

Oferece essa possibilidade: a ti e a quem mais precisa.
Se frequentas o 7º ano ou mais, 
concorre ao Linka-te aos Outros! 

Procura na tua comunidade uma situação desequilibrada que aches 
que conseguirias resolver com o apoio da AMI e encontra um pro-
fessor que te queira ajudar nesta iniciativa.

Se o teu projeto for um dos três vencedores, a AMI proporciona as 
condições para o desenvolveres, juntamente com a tua escola.
Desafia os teus amigos, um professor e mostra ao Mundo que os 
jovens sabem como arregaçar as mangas e marcar a diferença.

Lê o regulamento em www.ami.org.pt, informa-te junto da biblioteca 
da tua escola ou através do e-mail: linkateaosoutros@ami.org.pt.
Prazo limite para entrega de projetos a candidatura: 
16 de dezembro de 2013.

Exerce a tua cidadania! 
Não deixes passar esta oportunidade. 

A AMI valoriza o teu empenho!

PUB_Linka-te.indd   1 11/19/13   12:41 PM



20 | Breves

Im
pr

es
so

 e
m

 p
ap

el
 1

00
%

 r
ec

ic
la

do
 Mecenato

AMI e Jumbo oferecem 
mais de 3500 mochilas com 
material escolar a crianças 
carenciada

Na sequência da 5ª edição da campanha “Juntos ajudamos mais 
crianças a estudar” do Grupo Auchan, centenas de voluntários 
da AMI e do Jumbo prepararam mais de 3500 mochilas esco-
lares para crianças apoiadas nos equipamentos sociais da AMI. 
Cada mochila está equipada com material escolar essencial para 
a vida diária dos estudantes. De blocos a marcadores, passando 
por canetas, réguas ou compassos. 
Com a 5ª edição da campanha “Juntos ajudamos mais crian-
ças a estudar” do Jumbo, foi possível angariar mais de 143 mil 
euros em material escolar. Um valor recorde conseguido graças 
à generosidade dos clientes e do Jumbo, que igualou o donativo 
dos seus clientes. 
Para Maria Antónia Santana, das Relações Institucionais da 
Auchan, “a política de responsabilidade social é fundamental 
na nossa atividade. Reconhecida como exemplo de boas prá-
ticas, a Auchan estabeleceu há vários anos uma parceria com a 
AMI”. Sobre esta campanha de solidariedade escolar, “o objetivo 
é angariar material escolar para as crianças e jovens apoiados 
pelos Centros Porta Amiga da AMI, proporcionando-lhes um 
melhor regresso às aulas com material adequado. 
Nas cinco campanhas realizadas foram angariados mais de 500 
mil euros em material escolar. A Fundação AMI agradece aos 
voluntários que apoiaram a iniciativa e ao Regimento de Trans-
portes do Exército, em Lisboa, que cedeu o espaço para a pre-
paração das mochilas.

SOS Pobreza fez um ano
Com uma gama de 30 produtos de consumo básico, a marca 
SOS Pobreza dirige-se a todos os consumidores portugueses 
que, no seu dia-a-dia, tomam decisões socialmente responsá-
veis, optando nas suas compras por produtos nacionais e de 
boa relação qualidade/preço, cuja margem de lucro reverte para 
projetos de combate à pobreza em Portugal.

Promoção de competências 
pessoais e profissionais
A AMI e a Randstad assinaram um protocolo de colaboração 
para levar a cabo um projeto inovador de promoção de com-
petências pessoais e profissionais através de workshops temáti-
cos sobre empregabilidade em 8 Centros Porta Amiga da AMI. 
A parceria tem a dura-
ção de um ano e os 
beneficiários das Por-
tas Amigas terão ape-
nas de se inscre-
ver nas ações para 
participarem nos 
workshops, que já 
começaram no Cen-
tro Porta Amiga de 
Almada.

Financiamento e 
voluntariado
Os Centros Porta Amiga da AMI 
vão passar a beneficiar do apoio 
da Fresenius Medical Care Por-
tugal. Além da iniciativa que visa 
a angariação de fundos junto dos 
colaboradores e respetiva dupli-
cação do valor pela empresa, esta 
também vai proporcionar ações 
regulares de voluntariado.

Os produtos SOS 
Pobreza estão à 
venda em 109 lojas 
de 61 cidades do 
país e num ano de 
existência, geraram 
20 mil euros e recei-
tas líquidas, o equi-
valente ao custo de 
funcionamento do 
Centro Porta Amiga 
de Cascais. 
A celebração do 1º aniversário SOS Pobreza da primeira marca 
solidária nacional AMI no Centro Porta Amiga de Cascais con-
tou com a presença de cerca de 60 convidados, entre parceiros, 
voluntários, beneficiários AMI e personalidades da vida pública, 
como o presidente da Câmara de Cascais. À apresentação dos 
resultados da marca pelo presidente da AMI, seguiu-se o show-
-cooking do chef Hélio Loureiro tendo como base os produtos 
SOS Pobreza. O evento foi conduzido e animado pelo Nilton, 
embaixador desta marca solidária.
Para mais informações: www.ami.org.pt
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Mais de 
16 novos 

pobres 
por dia. 

A Missão de Emergência é em Portugal.

Na AMI estamos habituados a partir em missões de emergência para os 4 cantos 
do mundo mas atualmente a nossa capacidade de ajuda humanitária  está focada 
em Portugal. Até ao final do ano vão ser apoiadas 28.000 pessoas pela AMI. Todos 
os dias mais de 16 novos pobres do nosso país, e respetivas famílias, pedem ajuda 
nos Equipamentos Sociais da AMI. Pessoas que nunca imaginariam ver-se nesta 
situação. Nós estamos em missão de emergência e como sempre precisamos  
da sua ajuda. Talvez mais do que nunca. Faça a sua contribuição em qualquer 
Multibanco ou em www.ami.org.pt 

Lay_InstEsp_195x270.indd   1 11/20/13   11:51 AM
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Descrição do Produto

Nome

Morada

Código Postal   Telefone

Como adquiriu a nossa revista

AGENDA AMI

Valor TotalValor UnidadeTamanho Quantidade

20 Nov. Comemoração dos 24 anos da Convenção sobre os Direitos das Crianças e dos Jovens 
(Lisboa, Picoas Plaza)

30 Nov. Concerto de Natal a favor da AMI (Fundação Engº António Almeida)
2 > 28 Dez. Venda de Natal (Porto)
2 > 20 Dez. Venda de Natal (Delegação de Turismo de Angra do Heroísmo)
5 Dez. Dia do Voluntariado/aniversário AMI; Ação- Há várias formas de Abraçar (nacional)
5 > 8 Dez. Peditório de Rua (Madeira)
18 Dez. Festa natal equipamentos Sociais (Salão Nobre da Junta de Freguesia do Bonfim, Porto)
23 Dez. Festa Natal Equipamentos Sociais (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)

Em cumprimento da Lei n.º 67/98, de 26 de Outubro, que aprova a Lei da Proteção de Dados, autorizo que todos os dados pessoais presentes neste e-mail sejam inseridos num ficheiro informático da responsabilidade da Fundação AMI, sendo que se destinam 
a ser utilizados, exclusivamente, para o envio de informação por correio, e-mail ou sms. É-me garantido o direito de acesso, retificação ou eliminação dos dados, podendo exercer esse direito pessoalmente ou por escrito para a Rua José do Patrocínio, nº 49, 
1949-003 Lisboa.

(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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