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02 | Editorial

e na Ásia Meridional e a criação do Fundo Global para o HIV/
SIDA, Malária e Tuberculose. 
Assim, por ano, continuam a morrer milhões de pessoas devido 
a doenças infecciosas esquecidas, para a erradicação das quais, 
pouco ou nada se investe em investigação farmacológica… As 
Leis do Mercado assim o obrigam! Não existindo poder de 
compra, não há mercado motivador e não há investigação…
Pese embora estarmos ainda longe das metas dos objetivos 
para a saúde global previstos para 2015, tem havido uma evolu-
ção positiva (esperando que a atual crise financeira, económica 
e social não deite tudo a perder). A mortalidade infantil global, 
até à idade dos 5 anos, foi reduzida em 47% desde 1990 devido, 
sobretudo, a uma melhor re-hidratação nos casos de diarreia, a 
uma melhor e maior distribuição de redes mosquiteiras impreg-

Deixemo-nos inspirar...
Por palavras ou por atos?

Na Cimeira do Milénio, em setembro de 2000, na Sede das 
Nações Unidas em Nova Iorque, 189 Chefes de Estado com-
prometeram-se a que, em 2015, fossem concretizados 8 Obje-
tivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM) entendidos como 
essenciais para a luta contra o Subdesenvolvimento e a favor da 
pacificação do Planeta.
Para que as metas concretas desses 8 ODM fossem cumpridas, 
foi pedido, pelas Nações Unidas aos países doadores, um investi-
mento de 25 mil milhões de USD/ano durante 15 anos, por isso, 
um total de 375 mil milhões de USD.
Tal nunca foi cumprido, como ficou claro na cimeira entre as 
Nações Unidas e a Sociedade Civil na mesma cidade, em setem-
bro de 2005. Desde então, a tendência, nada abonatória para a 
Comunidade Internacional, manteve-se.
Assim, impõe-se uma reflexão sobre dois temas intrinsecamente 
ligados e abordados pelos Objetivos do Milénio, a fome e a 
saúde.
Segundo o Programa Alimentar Mundial, existem, atualmente, 
842 milhões de pessoas que não têm o suficiente para comer, 
ou seja, uma em cada oito pessoas passa fome no mundo. 
A fome e a malnutrição são o principal risco para a saúde mun-
dial, um risco maior que a junção da SIDA, da malária e da tuber-
culose, pois a fome, quando não mata, debilita e deixa graves 
sequelas no desenvolvimento físico e mental.
É intolerável ver morrer alguém à fome, porque já se chegou 
tarde demais, e enfrentar o seu olhar.
É tanto ou mais intolerável quando nunca se produziu tanto e 
nunca se desperdiçou tanto, deitando toneladas de alimentos 
para o lixo. Absurdo inaceitável.
Enquanto nos nossos países se morre sobretudo de aciden-
tes cardiovasculares, cancros, acidentes de viação e “velhice”, lá 
morre-se de múltiplas doenças infecciosas que silenciosamente, 
porque esquecidas, matam milhões de pessoas por ano!
Esse é um dos motivos, pelos quais, cinco dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milénio dizem respeito à Saúde, nomeada-
mente, o Objetivo 1: Erradicar a Pobreza extrema e a Fome; o 
Objetivo 4: Reduzir a mortalidade infantil; o Objetivo 5: Melho-
rar a saúde materna; o Objetivo 6: Combater o HIV/SIDA, a 
Malária e outras doenças graves; e o Objetivo 7: Garantir a Sus-
tentabilidade Ambiental.
Infelizmente, esses objetivos também não serão atingidos em 
2015, não obstante os progressos realizados na América Latina fo
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nadas de inseticida no caso da malária, a uma melhor cobertura 
dos planos de vacinação e à melhoria da qualidade da água e do 
saneamento básico.
A mortalidade materna, ligeiramente menor (decresceu 47% 
entre 1990 e 2010), continua elevada. Em 2010, morreram 
287.000 mulheres no mundo, sendo que todos os dias mor-
reram cerca de 800 mulheres devido a complicações da gravi-
dez e do parto.
Os maiores sucessos em termos de saúde têm sido obtidos 
na luta contra a tuberculose, com a introdução generalizada da 
toma diária presencial (DOTS), o que levou a que entre 1995 e 
2011 tenham sido salvas 20 milhões de vidas.
Na questão do acesso à água potável e ao saneamento básico 
houve também francas melhorias. Foram atingidas as metas do 
7.º objetivo do milénio de reduzir para metade a proporção de 
pessoas sem acesso a fontes de água melhoradas, e de atingir 
até 2020, uma melhoria significativa nas vidas de, pelo menos, 
100 milhões de moradores de bairros de lata.
Porém, 2,5 mil milhões de pessoas continuam sem acesso a 
saneamento melhorado e estima-se que 863 milhões de pes-
soas viviam em bairros de lata em 2012, em comparação com 
650 milhões em 1990 e 760 milhões em 2000.
Muito trabalho resta, pois, por realizar…
Na agenda pós-2015, que já está a ser desenhada pela ONU 
e pela comunidade internacional (governos e sociedade civil) 
e que se espera que seja adotada na cimeira que irá decorrer 
em setembro de 2015, está bem patente a importância de dar 
continuidade ao trabalho iniciado pelos Objetivos de Desen-
volvimento do Milénio, mas é igualmente imprescindí-
vel que não seja ignorada a fulcral relevância de 
haver vontade política para atingir as metas pro-
postas e não deixar que se resumam a belos ador-
nos de um qualquer discurso.
Cada ano que passa sem uma atuação global determinada e se 
possível decisiva, diminui a hipótese de sucesso para reverter as 
atuais e nefastas tendências, continuando o subdesenvolvimento 
como um enorme desafio-ameaça à Paz.
Impõe-se, por isso, a questão: Queremos sentir-nos inspirados 
por palavras bonitas ou por ações concretas e resultados visivel-
mente melhores? Pessoalmente, e apesar de reconhecer a força 
das palavras, sou e sempre fui um homem de ação! 
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O reconhecimento da família enquanto ele-
mento primário de coesão social e almofada 
última que impede milhares de pessoas de caí-
rem na pobreza é unânime e consensual sobre-
tudo em tempos de crise e escassez. Qualquer 
alteração na natureza ou composição das famí-
lias tem consequentemente um efeito impor-
tante no tecido social do país. Em Portugal, o 
conceito tradicional de família implodiu, frag-
mentando-se em diversas manifestações sociais. 

Famílias
Tudo em Um

Famílias
tudo em Um

Desde abril de 1974, novos comportamentos e formas de viver 
a sexualidade, de encarar a religião e de experienciar relaciona-
mentos interpessoais modificaram profundamente a composição 
e estrutura das famílias. De numerosa a monoparental, de cató-
lica a ausente de práticas religiosas, a família contemporânea por-
tuguesa está a mudar, abraça desafios e encara exigências que a 
geração anterior nunca imaginou. 
Consciente dos constrangimentos financeiros, da instabilidade 
laboral e de um futuro cada vez mais imprevisível e incerto, o 
casal contemporâneo sai mais tarde da casa dos pais, adiando o 
casamento e consequentemente a experiencia da parentalidade. 
Quando decide ter filhos opta pelo filho único. Concentra esfor-
ços, sacrifícios e economias para oferecer a melhor educação, 
saúde, bem-estar. As consequências demográficas deste “tudo em 
um” são cada vez mais preocupantes. Portugal deixou de ter 
crianças suficientes para substituir a geração anterior. Os nasci-
mentos são inferiores aos óbitos. A população envelhece sem 
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que ninguém a substitua ao mesmo ritmo. Assistimos anualmente, 
a recordes negativos de natalidade. Em 2013 nasceram 82.538 
crianças, menos 7303 do que no ano anterior, segundo os núme-
ros do Instituto Nacional Doutor Ricardo Jorge. 
A opção pelo filho único gera também uma diminuição abrupta 
do agregado familiar que atualmente se situa em 2,6. Segundo 
fontes do INE e Pordata, os casais sem filhos já ultrapassaram os 
900 mil, o valor mais elevado de sempre, arriscando mesmo nos 
próximos anos a atingir 1 milhão, chegando a 25 por cento do 
total. A taxa bruta de natalidade em Portugal nunca esteve tão 
baixa. De 20,4 em 1970 para 8,5 em 2012. 
Para além de existirem menos crianças, a maternidade é cada vez 
mais tardia. As mulheres têm o primeiro filho em média aos 31 anos. 
Sair de casa para constituir família surge como um projeto a 
longo prazo, cada vez mais condicionado e adiado. Primeiro os 
estudos superiores, segue-se um emprego estável, só  depois se 
pensa no casamento e em ter filhos.

A liberdade do casal contemporâneo parece maior e mais pro-
funda, no entanto, na realidade apresenta-se mais frágil e reche-
ada de condicionalismos do que a geração anterior : emprésti-
mos bancários, dívidas de consumo, cartões de crédito. Ao 
contrário dos pais e avós, o casal vê-se obrigado a trabalhar a 
tempo inteiro sem que esse esforço signifique mais segurança ou 
independência financeira que a geração anterior. 
Apresentado em dezembro de 2006, o relatório "A condição 
juvenil portuguesa na viragem do milénio", elaborado por soció-
logos do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, 
revela um olhar sobre a juventude portuguesa entre os anos de 
1990 a 2005. Conclusões apontam para os jovens a morarem 
mais tempo na casa dos pais, a adiarem casamento, filhos, sujei-
tando-se a empregos precários. 
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Até que o divórcio nos separe
A família portuguesa contemporânea encontra-se cada vez mais 
distante do modelo tradicional da geração precedente não só na 
dimensão mas também na forma como se constitui. O casamento 
é uma instituição em declínio, não só em quantidade como em 
qualidade.
Quase proibida antes do 25 de abril de 1974, a palavra divórcio é 
agora uma realidade tão comum quanto banal e que não para de 
crescer. Em 2012, atingiu o valor mais elevado de sempre mais de 
25 mil casais, o que representa 73,7 por 100 casamentos. Nunca 
tanta gente se divorciou em Portugal. Em 1970, quatro anos antes 
da revolução dos cravos, divórcio era de 0,6 em 100 casamentos. 
Em sentido inverso, o casamento encontra-se num declínio impa-
rável. Segundo dados do INE e da PORDATA, 2012 foi o pior 
ano de sempre, realizaram-se apenas 34 423 casamentos em 
Portugal, menos 58% relativamente a 1970. Por outro lado, a ceri-
mónia civil ganha à católica, conquistando cada vez mais a prefe-
rência dos portugueses. Os casamentos católicos representavam 
em 2000, 68% do total, tendo caído para 38%, em 2012.
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Testemunho
Famílias não fogem à pobreza

Patrícia*, 38 anos, entra no Gabinete de Inserção 
Profissional do Centro Porta Amiga de Chelas. Procura 
emprego. Tem dois filhos, o 9ºano, algum otimismo e 
muita vontade de juntar a família. Um objetivo adiado, 
pois a “vida não está fácil”. Com olhos azuis e sorriso 
tímido, Patrícia partilha a casa com a avó de 90 anos e 
a filha de 15. “O meu mais velho (16 anos) vive com a 
minha mãe em Vendas Novas”, diz. O desemprego frag-
mentou a família, adiou o sonho de viverem juntos sob 
o mesmo teto. 
Recorda com nostalgia o tempo em que trabalhou no 
Hipódromo do Campo Grande, em Lisboa. Já lá vão 
mais de 15 anos. Os cavalos eram a melhor companhia. 
“São animais especiais, sensíveis. Fui feliz. Foi a melhor 
altura da minha vida”, afirma olhando com nostalgia para 
um passado cada dia mais longínquo. Após ser mãe duas 
vezes praticamente consecutivas, regressou ao trabalho, 
longe dos cavalos, como empregada de limpeza em 
várias empresas. Tudo temporário. Tudo sem futuro. 
O presente, esse, apresenta-se como uma batalha diá-
ria, dura, sedento de um emprego e de uma indepen-
dência financeira que teima em não aparecer. Na AMI 
recebe apoio para ver se aniquila de uma vez o desem-
prego. No entanto, o mundo parece cada vez mais 
rápido. A idade avança de mãos dadas com a incerteza 
e com a dificuldade de encontrar trabalho.
A única coisa certa é mesmo a estabilidade sensível e o 
apoio ténue que encontra na família. A avó ajuda com a 
reforma. A mãe, apesar de desempregada, toma conta 
do “mais velho”. “É nos momentos difíceis que sabemos 
com quem podemos contar”, afirma.

*Nome fictício

"É nos momentos difíceis que 
sabemos com quem podemos 
contar."
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Existe nas pessoas que viven-
ciam a pobreza, ainda que incons-

cientemente, um afastamento do 
fenómeno a que as vemos associadas, 

uma negação daquilo que são, parecendo não 
querer assumir o “estatuto” de pessoa pobre. É 

o que de mais claramente os resultados do estudo 
evidenciaram.

Com efeito, a grande maioria (88% das pessoas entrevistadas) 
tem um rendimento per capita inferior a 421 euros, valor con-
siderado como limiar da pobreza, ou seja, pertencem às clas-
ses sociais muito pobre em 48% dos casos e pobre em 40%. A 
classe social média baixa representa 8% do universo em aná-
lise e a classe social média surge com um valor residual de 2%. 
Paradoxalmente, quando questionadas sobre a existência ou 
não de pobreza em Portugal, 64% das pessoas entrevistadas 
referem que mais de metade da população está em situação 
de pobreza. 

A análise comparativa entre a classe social estipulada pelo 
estudo e a auto-classificação permite detetar uma resistência 
por parte de todos os grupos socioeconómicos em assumir a 
sua situação de pobreza, principalmente na classe social muito 
pobre. Esta resistência é ainda mais notória quando analisamos 
a relação da classificação do estudo com a projeção da sua situ-
ação a 5 anos: 60% das pessoas projetam-se na classe social 
média baixa e média, com apenas 36% das pessoas a acredita-
rem vir a estar ou continuar nas classes sociais pobre e muito 
pobre. 
A imagem que a sociedade tem do que é ser muito pobre não 
corresponde assim à imagem que a maioria das pessoas da 
classe social muito pobre têm de si próprias, pois, na sua maio-
ria, projetam-se em classes sociais mais elevadas, revelando 
resistência em se auto- classificarem como pertencendo a clas-
ses sociais baixas, sobretudo entre os mais pobres. É assim 
notório que as pessoas classificadas pelo estudo como muito 
pobres não vivenciam a pobreza como uma situação extrema, 
mas como uma situação intermédia.

A Vivência da Pobreza
Como se sentem os pobres
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Fazendo uma análise global das diferentes dimensões, classifi-
cação do estudo, auto-classificação e classificação a 5 anos, 
segundo a classe social verificamos que:
 - A classe social definida pelo estudo como muito pobre cor-

responde a 48% da amostra mas, na sua auto-classificação, 
diminuiu para 14%, tendo subido para 16% do total da amos-
tra na projeção a 5 anos. 

 - Já a classe social pobre (40% da amostra) passou na auto-
-classificação,  para 34%. Na projeção a 5 anos passou a 20%, 

 - A classe social média baixa (8% da amostra), subiu, na auto-
-classificação, para 38%. Na projeção a 5 anos, passou para 36%. 

- A classe social média (2% da amostra), aumentou na auto-clas-
sificação para 10%. Na projeção a 5 anos passou para 24%. 

Foi igualmente notória uma maior aproximação entre a auto-
-classificação e a projeção de classe social a 5 anos, do que 
quando uma destas classificações é comparada com a classifi-
cação do estudo. Existe uma correlação positiva entre a auto-
-classificação e a projeção a 5 anos, sendo esta estatisticamente 
significativa e com intensidade moderada.

O estudo do universo associativo vivenciado na pobreza, sur-
giu da análise de 3 questões abertas, colocadas pelo estudo “O 
que pensa sobre a pobreza?”, “O que pensa sobre os pobres?” 
e “O que sente quando vê um pobre?”.
A vivência da pobreza na dimensão do quotidiano é fortemente 
associada às carências e à falta de oportunidades, provocando 
a construção de um universo associativo de sentimentos mais 
ou menos intensos de acordo com a especificidade de cada 
grupo socioeconómico, sexo e ou idade. Os sentimentos estão 
compreendidos entre duas dimensões, uma de âmbito pessoal, 
decorrente de uma emoção mais interna e individual da pes-
soa, como o medo, a tristeza, a impotência, a pena, a acomoda-
ção, assim como a culpa, a revolta, a luta, a vergonha, a desilu-
são e a humilhação. E outra dimensão de âmbito social, ligada 
à relação da pessoa à sociedade em que se encontra inserida, 
contemplando a solidariedade, desigualdade/injustiça e a exclu-
são social.
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Em resposta à emergência causada pelo 
tufão Haiyan/Yolanda do dia 8 de novem-
bro de 2013, a AMI deslocou à ilha de Leyte 
dois voluntários e quatro elementos da 
sede da organização para implementar um 
projeto de ajuda humanitária que se reali-
zou no final de 2013.

10 | Voluntariado
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O projeto “Resposta humanitária de emergência às vítimas do tufão 
Haiyan nas Filipinas 2013” teve como objetivo contribuir para a res-
posta de emergência e apoio às vítimas ao nível dos cuidados de saúde 
e ajuda alimentar. A equipa da AMI deslocou-se a Tacloban no dia 14 
de novembro e imediatamente levou a cabo um levantamento e ava-
liação das necessidades nos centros do parceiro Missionaries of Charity 
Mother Teresa e dos beneficiários nos arredores. Com base no levanta-
mento das necessidades mais prementes, feito juntamente com o par-
ceiro, foram efetuadas 6 distribuições alimentares nalguns dos Barangay 
(bairros) mais carenciados da cidade de Tacloban e dos municípios de 
Palo e Tanauan: 1.050 cabazes alimentares (arroz, macarrão, conservas 
de peixe/carne, leite em pó, bolachas, café, água) foram distribuídos a 
1.050 famílias, beneficiando assim da intervenção, um total de mais de 
5.000 pessoas. Nalguns casos, as irmãs mobilizaram recursos comple-
mentares, acrescentando ao pacote de ajuda outros itens não alimenta-
res, tais como mosquiteiros, fogões e roupas. Fundamental para garan-
tir que a ajuda alcançasse os beneficiários mais carenciados, foi também 
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"A missão da AMI nas 
Filipinas começou poucos 
dias depois do tufão 
Haiyan ter espalhado  
a destruição e o caos"
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a coordenação com as autoridades filipinas e com os parceiros 
humanitários do Food Security and Agriculture Cluster e do 
Health Cluster. Através da cooperação com o grupo da saúde 
conseguiu-se dar apoio ao Rural Health Unit de Tolosa, um cen-
tro sanitário que se encontrava sem medicamentos básicos no 
momento da avaliação no terreno: a intervenção da AMI resul-
tou na distribuição de 27 caixas de medicamentos (antipiréticos, 
anti-inflamatórios, antibióticos, broncodilatadores, multivitaminas) 
e material clínico (material de penso, nebulizadores, etc.). Tolosa 
conta com uma população afetada de 17.500 pessoas. Por fim, 
destaca-se o papel motivacional da presença das organizações 
internacionais que, como AMI, deram resposta à catástrofe. O 
projeto, cofinanciado pelo Camões - Instituto da Cooperação 
e da Língua, beneficiou também do apoio da sociedade civil e 
empresas portuguesas, que aderiram à campanha de angaria-
ção de fundos.
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Testemunho
Sofia Costa

De umas férias de sonho, num ambiente paradisíaco, 
para um cenário de destruição e catástrofe em ape-
nas poucos dias. Sofia Costa, 28 anos, encontrava-se   
juntamente com o seu companheiro Tiago Swart nas 
Filipinas no dia 8 de novembro, data em que o tufão 
Haiyan arrasou a ilha de Leyte, tirando a vida a mais 
de 4 mil pessoas. As televisões locais alertaram para 
o potencial destruidor do tufão, apelando à popula-
ção para tomar medidas de precaução e segurança. 
“Fomos  evacuados do hotel onde nos  encontráva-
mos na ilha de Siargao para uma residência na mon-
tanha”, recorda Sofia Costa. O Haiyan atingiu, na ilha 
vizinha de Leyte, com máxima força, chegando ao grau 
5, o mais elevado na escala de Saffir-Simpson.
Passadas pouco mais de 48 horas, Sofia e Tiago foram 
destacados pela AMI para realizar uma missão explo-
ratória na cidade mais atingida pela catástrofe: Tacloban. 
Objetivo: recolher o máximo de informação possível 
sobre a situação real no terreno e estabelecer con-
tacto com organizações locais para que a equipa de 
emergência da AMI iniciasse o mais rápida e eficaz-
mente possível a assistência humanitária à população. 
“Não estava à espera de encontrar tanta destruição”, 
confessa. “Do porto da ilha de Leyte ao centro de 
Tacloban são cerca de três horas de caminho. Du- 
rante esse trajeto, pude testemunhar um cenário de  
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devastação total”. Na viagem até Tacloban, Sofia cru-
zou-se com as Irmãs da Caridade. Rapidamente esta-
beleceu contacto e, poucas horas depois, foi visitar as 
instalações da congregação fundada por Madre Teresa 
de Calcutá. Um dos centros ficou sem teto.
A população apoiada nesta infraestrutura abrigava-se 
onde podia. Os voluntários da AMI iniciaram o pri-
meiro auxílio com mantimentos adquiridos na ilha vizi-
nha. “Levámos o que cabia na carrinha”, recorda. 
Alimentos e medicamentos, bens de  primeira neces-
sidade. “Nos primeiros dois dias em Tacloban não tive-
mos tempo para dormir. Relatos de pessoas que per-
deram tudo. Agregados familiares de dez pessoas que 
passam a apenas uma, mães desesperadas à procura 
dos filhos, são testemunhos que nunca irei esquecer”, 
recorda.
Após dias de intenso trabalho, poucas horas de sono 
e muito cansaço, Sofia pôde finalmente cumprimentar 
os quatro elementos da AMI que chegaram, no dia 21 
de novembro, ao terreno. Era o reforço da missão de 
emergência.
A equipa regressou a Portugal no dia 13 de dezembro 
com espírito de missão cumprida.
Sofia recorda e elogia o espírito empreendedor do povo 
filipino. “Num cenário de catástrofe manifestaram uma 
força de vontade e uma coragem impressionantes.”
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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 bibliote-
ca da tua escola ou através do e-mail: linkateaosoutros@ami.org.pt.
Prazo limite para entrega de projetos a candidatura: 
19 de dezembro de 2014.

Exerce a tua cidadania! 
Não deixes passar esta oportunidade. 

A AMI valoriza o teu empenho!
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O Prémio Encontros Improváveis – Partilha a 
tua ideia é uma iniciativa paralela à conferência 
“Uma Economia Verde num Mundo Azul”, que 
a AMI organiza no próximo dia 26 de setembro, 
em Lisboa.

Esta segunda conferência abordará o Ambiente e será subor-
dinada ao tema “Uma Economia Verde num Mundo Azul”, 
terá como convidado um orador internacional e será pre-
cedida de uma mesa redonda com oradores portugueses 
especialistas na área.

O objetivo do Prémio é desafiar os estudantes universitá-
rios (licenciatura, mestrado ou doutoramento) a apresen-
tar soluções para um problema nacional ou global relacio-
nado com o tema da segunda das quatro conferências que 
a AMI vai organizar em parceria com a Global Compact 
Network Portugal. 

Pretende-se, assim, premiar a equipa que apresentar a 
melhor ideia de negócio que vise mitigar ou resolver um 
determinado problema da sociedade, na área da temá-
tica abordada.

A equipa vencedora será anunciada no dia da conferên-
cia e terá a oportunidade de apresentar a sua ideia ao 
orador internacional convidado, bem como usufruir de 
uma ação de formação em gestão de projetos, ofere-
cida pela Passio.

As candidaturas podem começar a ser submetidas, ter-
minando o prazo de receção a 18 de julho de 2014.

Para mais informações, deverão ser consultados o 
regulamento e respetivo anexo e formulário de can-
didatura. Todas as dúvidas poderão ser esclarecidas 
através do e-mail:
encontros.improvaveis@ami.org.pt

Prémio
Partilha a tua ideia 

08h30 | Receção aos Participantes09h00 | Abertura
 Fernando Nobre, Presidente da Fundação AMI09h30 | Conferência com orador internacional  a designar10h15 | Pausa para Café

26 DE SETEMBRO DE 2014 • PORTO DE LISBOA (JUNTO ÀS DOCAS DE ALCÂNTARA)PROGRAMA PROVISÓRIO

azul

umaeconomia

num mundo
verde

10h45 | Mesa Redonda  – Uma Economia Verde num Mundo Azul Oradores confirmados:• Luís Gato – Professor regente da cadeira de Energias 
Renováveis no Instituto Superior Técnico• Nuno Sequeira – Presidente da Quercus• Aldino Santos Campos – Responsável da Estrutura  de Missão para a Extensão da Plataforma Continental

 Moderador: A designar12h15 | Apresentação de boa prática internacional 
 Julie Church – Fundadora da Ocean Sole13h15 | Encerramento Global Compact Network Representative

ENTRADA GRATUITA • ABERTURA DE INSCRIÇÕES EM BREVE
Organização

Parceiro Institucional

Parceiros ofi ciais
Offi cial Media Partner Media Partner

17 | Nacional
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O Voluntário SOS é uma nova valência do Voluntariado 
Nacional da AMI, que consiste em acompanhar os 
beneficiários dos Equipamentos Sociais em deslocações 
relacionadas com necessidades importantes, obrigatórias 
ou inadiáveis.
Neste contexto, a AMI criou uma bolsa de voluntários 
para acompanhar um beneficiário a algum serviço, quan-
do não tem autonomia para tal.
O voluntário será contactado com alguns dias de ante-
cedência e, no dia e à hora marcada, assegurará o trans-
porte e acompanhamento do beneficiário. Dependendo 
da situação poderá ser necessário disponibilizar even-
tualmente uma tarde ou uma manhã. Desta forma, os 
beneficiários poderão resolver assuntos para os quais 
necessitam de apoio, ao mesmo tempo que se libertam 
recursos humanos para a satisfação de outro tipo de soli-
citações e necessidades nos Equipamentos Sociais da AMI.  
Para já, este projeto está circunscrito à zona da Grande 
Lisboa, nomeadamente aos Centros Porta Amiga de Chelas, 
Olaias, Almada, Cascais e Abrigo Noturno da Graça.

A AMI participou na Mesa Redonda Futuro: Caminhos de 
Cooperação, no âmbito da Semana da Responsabilidade Social. 
Realizada desde 2006, a Semana da Responsabilidade Social é 
uma iniciativa da Associação Portuguesa de Ética Empresarial, 

focal point do United Nations Global Compact e Organismo 
Normalizador Setorial, que, todos os anos, reúne representan-
tes do Governo, Organismos Públicos, Empresas, Universidades, 
Parceiros Sociais, ONGs, Economia Social e Agentes Culturais. 

Assinalou-se a 25 de abril, o dia Mundial da Malária, data 
que pretende chamar a atenção sobre esta doença e 
mobilizar meios para o seu combate. 
Deter e reduzir a Malária até 2015 é um dos Objetivos 
do Milénio. Desde o início do século, têm-se registado 
progressos muito significativos. Segundo a Organização 
Mundial de Saúde, a incidência desta doença diminuiu em 
17% e a taxa de mortalidade associada à mesma cerca de 
25%. No entanto, apesar destes importantes e assinaláveis 
progressos, a Malária  continua a ser responsável pela 
morte de uma criança por hora no continente Africano.

Celebrado há 44 anos a 22 de abril, o Dia Mundial da 
Terra pretende relembrar a necessidade de compromisso 
na preservação do ambiente e na sustentabilidade da Terra. 
Agora que conta com o apoio institucional da UNESCO, o 
Projeto Ecoética da AMI apresenta-se precisamente como 
uma solução para atingir esse objetivo. 
Esta iniciativa da AMI permite “apadrinhar” um terre-
no, uma forma simples e eficaz de melhor a qualidade 
ambiental em zonas degradadas, recuperando terrenos 
abandonados e ainda conservando as espécies autóctones.

Quadro de Honra

A AMI celebra este ano uma década de intervenção 
ambiental sempre com a preocupação do ser humano. Da 
reciclagem de milhares de toneladas de radiografias, papel e 
cartão, à reutilização de telemóveis, passando pela regene-
ração de terrenos, a AMI tem apostado cada vez mais nas 
questões ambientais como forma de construir um mundo 
mais sustentável e harmonioso. Tendo como pano de fundo 
o Dia Mundial do Ambiente, assinalado a 5 de junho, a AMI 
agradece a todos os voluntários, entidades públicas e priva-
das o apoio revelado aos seus projetos ambientais.

Projeto voluntário SOS

Ambiente

Dia Mundial da Malária

Dia Mundial da Terra

AMI na Semana da Responsabilidade Social
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Iniciado em novembro de 2013, o projeto-piloto AMI/CDI 
conheceu em abril, o final da primeira fase com a entrega, na 
Fundação Portuguesa para as Comunicações, em Lisboa, dos 
diplomas aos 5 participantes. Esta iniciativa decorreu ao longo 
de 6 meses na Infoteca Fnac/AMI do Centro Porta Amiga 
de Almada, onde os jovens desenvolveram um projeto de 
construção de um site que pretende dar a conhecer a realidade 
do Monte da Caparica. 

A metodologia incluiu a identificação de algumas problemáticas, 
nomeadamente os maus hábitos alimentares, reciclagem e 
conflitos interculturais naquela comunidade. Esta iniciativa insere-
se no âmbito do CDI, um projeto de intervenção e inclusão 
social originário do Brasil, que tem como missão mobilizar e 
transformar comunidades, em particular jovens provenientes de 
contextos socioeconómicos desfavorecidos, através da utilização 
das tecnologias de informação.

Kit Salva-Livros
Ser solidário é o teu 
superpoder

Para além de uma solução inovadora para proteger os manu-
ais e cadernos escolares, o Kit Salva-livros é também um pro-
duto solidário uma vez que é através dele que a AMI finan-
cia os Espaços de Prevenção à Exclusão Social (EPES), nos 
quais mais de 250 crianças em todo o país são apoiadas dire-
tamente. Para além da sua utilidade, é produzido em parceria 
com a ONG “Handicap International” que, por sua vez, pro-
move o trabalho de deficientes motores para a sua emba-
lagem. O Kit Salva-livros vai estar disponível nas lojas Jumbo, 
Pão de Açúcar, Staples e Continente por um valor de seis 
euros a partir do final do mês de julho.

Projeto-piloto AMI/CDI encerra 1ª fase
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Malásia

Está a ser implementado um PIPOL (Projeto Internacional em 
Parceria com Organizações Locais) na Malásia, com a ONG 
Dignity for Children Foundation. O projeto «Montessori Edu-
cation for the Poor» tem como objetivo geral contribuir para a 
melhoria da qualidade da educação das crianças que frequentam 
o ensino pré-primário, primário e secundário, através da abor-
dagem Montessori (abordagem educativa que vê a aprendiza-
gem como um todo e envolve a componente psicológica). Este 
projeto tem como beneficiários diretos 900 crianças e 25 pro-
fessores de zonas urbanas e rurais pobres. A AMI cofinancia o 
projeto com 10.000€.

Uruguai

A AMI iniciou uma nova parceria com a organização uruguaia 
Buscando Espacio, cujo objetivo é apoiar pessoas com defici-
ência que, depois de terminarem a escola primária, deixam de 
ter acompanhamento estatal para a educação. A ONG pre-
para essas pessoas para a integração no mercado de trabalho e    
para a socialização,  graças a um conjunto de  profissionais (psi-
cóloga, assistentes sociais, terapeuta, professores especializados, 
músicos, professores de artesanato, etc.). O projeto consiste 
na ampliação da estrutura existente e na construção de novas 
infraestruturas para a ONG. Tornou-se imperativo expandir a 
área de trabalho atual para melhor atender as necessidades dos 
jovens e adultos com deficiência da Buscando Espacio. A AMI 
concedeu um apoio de €15.000 a um projeto cujo custo total 
ascende a cerca de €85.000 e que é também apoiado pelas enti-
dades estatais do Uruguai.

Nicarágua

Perante a necessidade de se otimizarem redes de parcerias 
locais com o apoio a projetos nas áreas da saúde e prevenção e 
resposta a catástrofes, entre 10 e 16 de março deslocaram-se à 
Nicarágua, em missão exploratória, o Presidente da AMI Dr. Fer-
nando Nobre e a sua Vice-Presidente Dr.ª Leonor Nobre. Com 
o objetivo de identificar novas organizações parceiras, os dois 
administradores da AMI reuniram com representantes da dele-
gação da União Europeia para a Nicarágua, com a Cônsul Hono-
rária de Portugal no país  e com ONG sediada em Manágua.

Projeto Associação 
Solidária do Cão Grande 
– São Tomé
Iniciado em dezembro de 2013 o projeto “Porto de Partida” 
desenvolvido pela Associação Solidária de Cão Grande em 
São Tomé e Príncipe, representa o culminar de um trabalho 
iniciado pela AMI em 2007, no âmbito do associativismo.
O projeto tem como objetivo geral “contribuir para a redu-
ção da pobreza no distrito de Caué, melhorando as condi-
ções higiénico-sanitárias e promovendo a literacia da popula-
ção nos domínios da saúde e saneamento do meio” e prevê 
a construção de um galinheiro, uma pocilga, um matadouro e 
ainda a realização de atividades em prol das comunidades do 
Caué, tais como  sensibilizações e acompanhamento de idosos.
Com término previsto para novembro de 2014 e um orça-
mento total de 15.260€, este projeto pretende beneficiar 
diretamente 155 pessoas, das quais 6 membros da direção 
da ASCG; 15 associados; 4 trabalhadores; 6 idosos do Lar de 
Malanza e 124 crianças da comunidade de Vila Malanza.
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Ações de sensibilização  
da Fresenius

Os Centros Porta Amiga de 
Almada e de Cascais foram 
palco de sessões de sensibiliza-
ção da Fresenius Medical Care, 
dedicadas aos temas da alimen-
tação saudável com vista à pre-
venção da hipertensão arterial 
e da diabetes. Esta iniciativa está 
integrada na ação “12 meses 12 
causas” que a Fresenius tem 
vindo a desenvolver em parce-
ria com a AMI.

Kelly

Os beneficiários dos equi-
pamentos sociais da AMI 
receberam em novembro, 
os 6435 kg de bens alimen-
tares e de higiene angaria-
dos pela campanha "Saco 
Solidário" da Kelly Services 
que em 2013, conheceu a 
sua 2ª edição. 

Mecenato

No Dia Internacional da Família, 
a AMI associou-se à Portugal 
Telecom, cujos voluntários pre-
pararam e confecionaram o 
almoço dos beneficiários do 
Centro Porta Amiga de Cascais, 
recuperaram alguns equipa-
mentos e distribuíram cabazes 
alimentares. Num momento em 
que o emprego escasseia e as 
famílias lidam com sobre-endivi-

damento, esta foi uma forma de aliviar o orçamento das mes-
mas, oferecendo resposta às suas necessidades mais básicas, 
nomeadamente bens alimentares.

Portugal PremiumTours 
contribui com 685 refeições para a AMI

Durante o ano de 2013 a Portugal Premium Tours doou 685 refeições à AMI. Este donativo surge fruto de uma parceria que 
existe entre a empresa e a fundação, na qual uma percentagem da faturação da Portugal Premium Tours reverte a favor da 
AMI. O valor angariado converteu-se em refeições através dos Centros Porta AMIga e, ao contratar os seus serviços, os clien-
tes foram informados do número exato de refeições com que estavam a contribuir.

Aventura Solidária
O projeto Aventura Solidária é uma oportunidade de 
fazer algo de marcante e diferente e este ano, já se rea-
lizaram duas edições no Brasil e Senegal. Resta somente 
a Guiné-Bissau (Bolama), que se realiza de 21 a 29 de 
novembro. A Aventura Solidária é uma iniciativa da AMI 
que permite a qualquer pessoa cofinanciar e participar 
num projeto de desenvolvimento concreto, que contri-
bui para um diálogo singular entre diferentes culturas, 
aproxima as populações, estreitando laços de solidarie-
dade mas, acima de tudo, é uma oportunidade para viajar 
contra a Indiferença e conhecer o mundo tal como ele é!

Solidariedade chega 
ao Multibanco
Desde o início do mês de fevereiro, é possível fazer donati-
vos à AMI em qualquer momento através da rede Multi-
banco. Lançada pela primeira vez há 4 anos, a campanha “Ser 
Solidário” da SIBS e dos bancos do sistema Multibanco, per-
mite aos utilizadores desta rede realizar transferências bancá-
rias de uma forma simples, direta e imediata, em qualquer uma 
das mais de 14.000 caixas Multibanco espalhadas pelo país.

PT e AMI juntas 
no Dia da Família

CAMPANHA FRESENIUS MEDICAL CARE 
& FUNDAÇÃO AMI
JUNTOS FAZEMOS A DIFERENÇA...

A Fresenius Medical Care  juntou-se à Fundação AMI numa iniciativa que visa 
angariação de fundos para apoiar os mais carenciados, através dos seus 
Centros Porta Amiga. Esta iniciativa permite-nos também aumentar a nossa 
capacidade de resposta para com os doentes renais mais necessitados. 

O seu euro por mês vai fazer a diferença! A Fresenius está ao lado dos seus 
colaboradores nesta causa, duplicando o seu donativo. Vamos contribuir!
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Descrição do Produto

Nome

Morada

Código Postal   Telefone

Como adquiriu a nossa revista

AGENDA AMI

Valor TotalValor UnidadeTamanho Quantidade

15 julho. Entrega Prémio Jornalismo Contra a Indiferença (Lisboa)
6 agosto. Arte Urbana Lisboa
12 agosto. Dia Mundial da Juventude
19 agosto. Dia Internacional do trabalhador humanitário

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 projetos 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 Garrafa com mosquetão 
8 €
02 Bloco de notas
3 €
03 Navalha multi-usos
8 €
04 Conjunto de 4 jogos
8 €
05 Mini-caixa de ferramentas com lanterna  
5 €
06 Set de pintura com 66 peças 
15 €
Mais artigos em www.ami.org.pt

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

03
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NACIONAL
contacto: voluntariado@ami.org.pt

cPA oLAIAs
Função: Advogado(a)
Horário e Periodicidade: a combinar mediante necessidades
Função: Professor/as para Alfabetização e Português para 
Imigrantes
Horário e Periodicidade: a combinar mediante necessidades
Função: Fisioterapeutas para EPEs sénior e sAD
Horário e Periodicidade: a combinar mediante necessidades
Função: Animador/a sociocultural para EPEs sénior
Horário e Periodicidade: a combinar mediante necessidades

EquIPA DE RuA DE LIsboA
Função: Psiquiatra
Horário: dia e hora a combinar, de 2ª a 6ª período da manhã 
Periocidade: semanal

cPA ALMADA 
Função: Advogado(a)
Horário: Entre as 10h e as 12h30
Periocidade: semanal (de segunda a sexta-feira)

cPA cAscAIs 
Função: Médico(a)
Horário: a combinar
Periocidade: uma vez por semana 
Função: Psicólogo(a)
Horário: a combinar
Periocidade: uma vez por semana 
Função: 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: 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: Enfermeiro(a)s
Horário: de segunda a sexta-feira, entre as 10h e as 13h
Periodicidade: semanal
Função: Advogado(a)s
Horário: de segunda a sexta-feira, entre as 10h e as 13h
Periodicidade: quinzenal 
Equipa de Rua Gaia/Porto
Função: Médico(a) Psiquiatra 
Horário: Dia e hora a combinar 
(de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 17h)
Periodicidade: semanal

cPA ANGRA
Função: Advogado(a)s
Horário: 1x por semana - tarde
Periodicidade: quinzenal
Função: Enfermeiro(a)s
Horário: 1x por semana 9h30 às 17h
Periodicidade: 1x por semana
Função: Psicólogo(a)s
Horário: 2x por semana 9h30 às 13h
Periodicidade: semanal

INTERNACIONAL
contacto: internacional@ami.org.pt 
Médicos pediatras,  anestesistas e enfermeiros obstetras para 
apoiar Hospital no sul do Chade por 6 meses a 1 ano.
Médicos por 3 ou mais meses para Hospital no sudoeste 
do Bangladesh.



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 direções da AMI. | Faça o seu donativo em qualquer caixa 
multibanco. faça o seu donativo em qualquer caixa Multibanco, selecionando a opção “Ser Solidário”. Depois, basta escolher a importân-
cia 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 Noturnos 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 – ATIVIDADES 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 respetiva retificação.

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

TAEG de  21,5%. Exemplo para um financiamento de €1.500, com reembolso em prestações mensais 
constantes de capital, a que acresce juros e outros encargos, num prazo de 12 meses e à Taxa Anual 
Nominal (TAN) de  18,10%.
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