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02 | Editorial

ser desenhada pela comunidade internacional para dar continui-
dade aos mesmos.
Portugal não está imune a essa tragédia anunciada. Não nos ilu-
damos: o problema é grave. Pelo menos, 20% da nossa população 
vive na pobreza (e outros cerca de 20% estão fora dessa classifica-
ção graças ao estado social ainda existente), os guetos de exclusão 
social existem! Ainda podem aumentar... São factos indesmentí-
veis. Só quem não está atento ao país real se pode deixar ludibriar. 
No nosso país, há perto de 1 milhão de reformas inferiores ou 
iguais a 400 e o IRS de 2012 registou mais de 60% dos agrega-
dos familiares com um rendimento bruto anual inferior ou igual 
a 10.000.
Isto, para não falar de muitos idosos a (sobre)viver com uma 
pensão de duzentos euros mensais ou menos, e trezentos mil 
com menos de trezentos euros mensais.
O isolamento e o abandono dos idosos são a nossa vergonha. 
É preciso combatê-la. É uma questão de dignidade…
A agravar esta situação, já de si, extremamente frágil, está o facto 
da precariedade social atual ter levado muitos idosos a acolhe-
rem filhos e netos em casa, fruto das consequências da crise que 
tem vindo a assolar o país nos últimos 6 anos. 
Em Portugal, é possível reduzir drasticamente a pobreza e a 
exclusão social. Esse objetivo será conseguido se fizermos do 
imperativo de acabarmos com esta nossa vergonha uma Causa 
Nacional com metas muito claras e alcançáveis a curto, médio 
e longo prazo. Tal exige vontade, meios, empenho e a união de 
todos: partidos políticos responsáveis, forças económicas cida-
dãs, sociedade civil esclarecida e organizada e cidadãos voluntá-
rios, ativos e solidários. Só mobilizados e motivados, em nome 
de Portugal, criando mais riqueza nacional com particular ênfase 
e empenho no nosso mar, e não aceitando olhar para essa ver-
gonha como uma fatalidade, ou qualquer atavismo lusitano, é que 

A Pobreza e a Exclusão Social (irmãs siamesas) são os princi-
pais obstáculos a um bom clima de Paz no Mundo. Incongruên-
cias dos tempos modernos, essas graves violações dos Direitos 
Humanos impedem que se perspetive um futuro harmonioso 
para o nosso planeta. E porquê num Mundo que nunca produziu 
e acumulou tanta riqueza? As causas de tamanho paradoxo são 
a indiferença, a intolerância, a ganância e a falta de Amor, gerado-
res de guerras, desgovernação e desemprego.
Como problema global que é, o binómio pobreza-exclusão, ao 
envergonhar, humilhar e marginalizar mais de um terço da popu-
lação mundial, retirando-lhe qualquer esperança, está no cerne 
de problemas globais tais como: o desemprego, as migrações, os 
sem-abrigo, os mercados do trabalho precário e da prostituição, 
exploração laboral (real motivação de tantas deslocalizações de 
empresas gananciosas e sem ética social), o analfabetismo, as 
culturas do ópio e da cocaína, a solidão e o abandono dos ido-
sos, a fome, a mortalidade e exploração infantis, a mortalidade 
materna perinatal, o tráfico de sangue e órgãos, a propagação da 
SIDA, as crianças soldado, os conflitos étnicos e sociais, a escra-
vatura florescente. A pobreza e a exclusão são a nossa vergo-
nha. Só nos resta combatê-la. É uma questão de dignidade…
Fica expresso a traços largos, o panorama inquietante que pode 
matar, mais depressa do que pensamos, as nossas Democracias, 
Liberdades, Garantias e efémeras certezas! É a temível “Bomba 
Social”, tão falada mas tão ignorada. Com o rastilho já aceso ela 
está visível na fome, nas migrações massivas, no êxodo rural, nos 
bairros de lata que asfixiam inúmeras cidades no Mundo, nas 
legiões de sem-abrigo e meninos de rua, na criminalidade cres-
cente... E está prestes a explodir na cara de todos nós. Disso 
não tenho a menor dúvida, a menos que encaremos o pro-
blema e atuemos já. Pensemos, para tal, seriamente, nos Obje-
tivos do Milénio a realizar até 2015 e na agenda que já está a 

Uma questão de dignidade…
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lá chegaremos. Se não o fizermos, e já, poderá estar em causa a 
nossa Democracia e o nosso futuro coletivo enquanto Nação.
A indiferença perante a nossa pobreza, com destaque para a 
situação dos idosos, é a nossa vergonha e responsabilidade 
coletivas. É imperativo combatê-la. Com determinação, sem 
tibieza, com humanismo. É uma questão de dignidade nacional!
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No dia Mundial da População, 11 de julho, o Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgou publicamente uma 
interessante análise da população em Portugal. Este documento revelou alguns dados preocupantes que anteci-
pam de forma muito clara novos desafios para as Organizações Não Governamentais (ONG) que trabalham 
com idosos, para os governantes e sociedade em geral. Segundo o INE, “associada ao decréscimo populacional 
é expectável que nos próximos anos se aprofundem as alterações da estrutura etária da população em resul-
tado da combinação do decréscimo da população jovem e do aumento da população idosa, com o agravamento 
do envelhecimento populacional”. Ou seja, Portugal será um país com menos população e mais envelhecido. Das 
10,5 milhões de pessoas residentes em Portugal no ano passado passaremos para apenas 8,6 milhões em 2060. 
A tendência mundial é precisamente a inversa. O nosso planeta nunca cresceu tanto em termos populacionais. 
A população prepara-se para bater novos recordes. A Divisão de População das Nações Unidas aponta como 
cenário provável passarmos dos 7,2 mil milhões, em 2013, para 9,6 milhões em 2050.



Voltando a Portugal, o índice de envelhecimento apresenta 
um crescimento imparável: em 2001 tínhamos 100 jovens 
por 102 idosos, no ano passado os idosos passaram para 
136 e em 2060 atingirão o valor de 300 por cada 100 
jovens. Os maiores de 65 anos serão mais de três milhões 
(35% da população total), enquanto, no sentido inverso, a 
população com menos de 15 anos diminuirá até às 993 
pessoas (12% da população total). O cenário baixo, mais 
pessimista, aponta mesmo valores ainda mais preocupan-
tes, um Portugal com 43% de idosos e apenas 9% de crian-
ças com menos de 15 anos.
Estes dados antecipam um futuro com novos desafios na 
área do apoio social aos idosos. Com acentuado envelhe-
cimento populacional, será expectável assistirmos a um 
crescimento de situações de solidão e isolamento, necessi-
dades dramáticas de cuidados continuados e especiais que 
poderão ficar sem resposta. 
Se atualmente encontrar uma cama num lar com condi-
ções dignas e a um valor acessível é uma tarefa hercúlea, 
quase impossível para a grande maioria da população, num 

futuro próximo será um luxo apenas acessível a uma minoria de far-
tos recursos económicos. Poderemos mesmo assistir a um aumento 
exponencial de exclusão social de pessoas idosas e necessitadas de 
cuidados médicos. É provável que nas próximas décadas a procura 
de lares, apoios domiciliários e outros serviços seja bastante superior 
à oferta o que inflacionará os preços para valores próximos do 
absurdo. Por outro lado, observa-se uma fuga de enfermeiros sem 
precedente e a uma carência de médicos e voluntários, enquanto se 
multiplicam os seguros e soluções de saúde privadas para quem tem 
possibilidades. 
É imperativo que as instituições de apoio social aos mais idosos 
comecem desde já a concertar esforços, construir infraestruturas, 
desenvolver parcerias, sob pena de Portugal vir a enfrentar uma tra-
gédia nunca vista ao nível dos cuidados com idosos. A melhor forma 
dos jovens e adultos prepararem hoje o seu próprio futuro é trata-
rem desde já dos idosos como o carinho, respeito e dignidade a que 
têm direito.
Há mais de duas décadas que a AMI tem vindo a apoiar a população 
sénior. Primeiro nos centros Porta Amiga, depois com o Apoio 
Domiciliário e finalmente através de diversas atividades formativas e 
lúdicas como os Espaços de Prevenção à Exclusão Social. Nas páginas 
seguintes abrimos a porta e revelamos algumas destas respostas.

05 | Nacional
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O Centro Porta Amiga de Chelas organizou, no dia 
13 agosto, uma manhã de convívio, no Parque da 
Belavista, em Lisboa, com as idosas do Espaço de 
Prevenção à Exclusão Social (EPES). Momento de par-
tilha de experiências de vida, troca de opiniões e para 
conhecer um pouco melhor quem são e como funciona 
o EPES. O convívio e a amizade continuam a ser os 
melhores antídotos contra a solidão que atinge grande 
parte dos idosos em Portugal. Só no ano passado a AMI 
apoiou 1030 pessoas com idade superior a 65 anos. 

Júlia Coutinho tem 89 anos, aparenta ser muito mais nova. Gentil, 
sorridente, confessa que a incomoda ser a mais velha do grupo. 
Apresenta uma energia e vivacidade inspiradoras. Olhos azuis, 
discurso vivo, coerente e cativante. Tem orgulho do filho único 
que vive em São Francisco, nos Estados Unidos. É engenheiro. 
Visita-o sempre que pode. Ainda este ano esteve lá. ”Nos Estados 
Unidos tudo é diferente,  das pessoas à comida” Gosta de viajar 
e conviver . “Aqui no EPES fazemos novas amizades, conhecemos 
pessoas interessantes, educadas”, confessa. As amigas do grupo 
confirmam. A maioria vive sozinha em casa. Quando se juntam 
numa manhã de sol como esta no Parque da Belavista tudo 

parece mais fácil. O tempo voa. Fazem exercício, jogos tradicio-
nais e conversam. Sobre a saúde que começa a debilitar-se, da 
falta dos filhos. Existe humor, alegria, pragmatismo bem disposto 
de quem já viveu mais de meio século. No final, quase tudo passa. 
Fica a memória de uma manhã bem passada entre amigas. “Haja 
saúde e amizade”, dizem.
No seguimento das atividades do Espaço de Prevenção à 
Exclusão Social (EPES), Ana Ramalho, diretora-adjunta do Centro 
Porta Amiga de Chelas, adianta que ao longo da última década, 
o EPES tem evoluído  em vários domínios. “Inicialmente, as ativi-
dades eram apenas trabalhos manuais de forma a quebrar o iso-
lamento. Começámos com sessões de desenvolvimento de com-
petências pessoais e sociais, avançamos com a organização de 
visitas culturais a museus, jardins e teatro e atualmente temos 
ainda um dia por semana à atividade física e relaxamento. Estamos 
a promover o envelhecimento ativo”, confessa. Para a responsá-
vel “a nossa sociedade não está preparada para garantir uma vida 
digna a grande parte dos idosos. Serão necessárias mudanças, 
quer a nível macro, nas políticas sociais, quer a nível micro, com 
o trabalho que se desenvolve na comunidade e com as famílias. 
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EPES Sénior: 
Solidão, essa companhia silenciosa
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No combate à exclusão social é importante que 
ninguém fique para trás. A atenção aos mais ido-
sos em situações de isolamento decorrente de 
complicações de saúde ou abandono familiar 
reveste-se de especial importância, sobretudo 
numa sociedade que hipervaloriza a juventude 
enquanto epicentro quase exclusivo de beleza, 
sucesso, aventura e felicidade.

Na impossibilidade de se deslocarem aos centros Porta Amiga, 
a AMI vai à casa dos mais idosos através da equipa de Apoio 
Domiciliário que os apoia de várias formas, da alimentação aos 
afetos.
A colega Sandra Silva, 39 anos é técnica desta resposta social da 
AMI desde o início, há mais de uma década. Diariamente visita pes-
soas como o senhor Jorge Brito, de 79 anos. “Todos os dias vou à 
sua casa para lhe dar a medicação”. Estamos em Chelas. Sandra 
conhece bem os bairros e as ruas. Entra num prédio, aguarda pelo 
elevador que ainda teima em funcionar. O gémeo do lado esquerdo 
há muito que desistiu de transportar pessoas. “Já fiquei aqui presa 
várias horas”, recorda. O gemer do elevador confirma a experiên-
cia claustrofóbica. O andar apresenta-se finalmente. É um labirinto 
para o visitante menos experiente. Sandra rapidamente encontra 
a porta de destino. Após anunciar-se, puxa da chave e entra. “Sim. 
Temos a chave da casa. É uma relação de confiança. Assim ambos 
ficamos mais descansados”, confessa. Sentado na cozinha, Jorge 
espera pela visita da AMI. “Fui eu que também lhe fiz a barba e o 
cabelo”, afirma Sandra com um certo orgulho. Viúvo, vive sozinho. 
Jorge aprecia a companhia da AMI. Recebe um punhado de com-
primidos e toma-os de um só trago. Natural de Vila Real de Santo 
António, veio do Algarve para a capital trabalhar como operário. 
Construiu milhares de armaduras elétricas. De postes de ilumina-
ção das ruas a túneis rodoviários passando por soluções persona-

lizadas. Anos a montar estruturas deixaram mazelas nas pernas e 
costas. Sandra aplica um creme. “Está melhor. As pernas não estão 
tão inchadas”, diagnostica com otimismo. “Volto mais tarde, Sr. 
Jorge”. Apesar das visitas diárias do filho, o Apoio Domiciliário da 
AMI é essencial. É Sandra que limpa a casa, lava a roupa, supervi-
siona a medicação. “Se não fosse a AMI não sei o que seria de 
mim”, confessa com gratidão Jorge Brito.
A carrinha do Apoio Domiciliário segue para o famoso Bairro do 
Armador. Espera-nos Maria Fortunata, de 87 anos. Dois AVC 
(Acidentes Vasculares Cerebrais) praticamente seguidos rouba-
ram-lhe grande parte da autonomia e mobilidade. A AMI empres-
tou a cama articulada onde passa a maior parte do tempo. Vive 
sozinha. Sandra chega para ajudar na higiene pessoal. Estar aca-
mado significa necessitar de cuidados continuados para quase tudo. 
Nascida no Bombarral, Maria Fortunata teve uma infância ligada 
ao campo, à agricultura. “Vida dura—diz—trabalhávamos de sol a 
sol, mas eramos felizes”.  Dos horizontes largos dos campos da 
capital da Pera Rocha, aos 22 anos arrisca migrar para a capital do 
país: Lisboa. Arranjou trabalho como “mulher a dias” na casa de um 
médico. “Excelentes pessoas”, recorda. Seguiram-se vinte anos, dois 
filhos e um casamento. Recorda a lavoura feita com suor sobre as 
leis da terra. Atualmente, Maria Fortunata recebe com emoção e 
afeto a visita das “meninas” da AMI. “São como anjos”, diz.  
Margarida Ferrão, coordenadora do Apoio Domiciliário, conhece 
como poucos a dura, por vezes, chocante realidade em que vivem 
milhares de idosos em Portugal. Para a responsável “o futuro avi-
zinha-se muito complicado. Para além da sustentabilidade do 
estado social, colocam-se outras questões sobre as respostas 
sociais para a população mais idosa. Respostas estas que já são 
insuficientes e cada vez menos humanizadas. Numa situação de 
crise – afirma Margarida Ferrão – os mais velhos e dependentes 
são os que acabam por ser mais penalizados através de cortes nos 
apoios e nos financiamentos às entidades que as ajudam.”

"São como anjos"
Xxxxxxx com Margarida Ferrão

Sandra Silva e Maria Fortunata
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Podemo-nos comover com uma fotografia aí 
sentados em casa. Já aconteceu. É tremendo 
o poder de uma imagem. Mas quando temos 
uma agenda apertada de situações humani-
tárias limite num país que está em último 
lugar no índice de Desenvolvimento Humano, 
o cérebro começa a arranjar defesas e a ficar 
dormente. Estamos ali nos locais e vamos 
banalizando a miséria no seu estado puro.

Estamos na República do Níger há cinco dias e somos uns privi-
legiados. Normalmente já teríamos sido detidos e recambiados. 
Pouca gente sabe sequer o que é o Níger. Quando dizemos que 
estivemos lá pensam que estamos a falar da Nigéria que é outro 
país que faz fronteira – esse sim conhecido e nas notícias. Níger 

– ex-colónia francesa, 16 milhões de habitantes, 2/3 é deserto. 
A norte tem a Líbia e a Argélia. A sul, a Nigéria e o Benim. A 
este, o Chade. E a oeste, o Mali e o Burkina Faso. Um pesadelo 
em termos securitários e um pólo agregador das rotas de emi-
gração para a Europa. Um dos países mais pobres do mundo.  

E dos mais esquecidos. Não tem guerra civil e lá tem conseguido 
evitar golpes de estado nos últimos anos. Tem uma ténue econo-
mia entregue parcialmente a chineses e recursos naturais como 
urânio, explorado pelos franceses, e a alma a ser encantada por 
um islão cada vez mais revoltado. Está algures perdido na África 
ocidental a ser devorados pelo deserto e pela miséria. E uma 
população que irá duplicar em menos de 20 anos.
Termos ido na comitiva da AMI, ali em missão exploratória para 
parceiras humanitárias, concedeu-nos a possibilidade que não 
é dada a jornalistas há anos: a de ficar no país com o benefí-
cio da dúvida. E de sermos recebidos por ministros e pela pri-
meira-dama e de ir ao terreno. E de termos feito bons amigos. 
Nessa manhã, já com um calor que na nossa perceção iria roçar 
os 50 graus (talvez sejam só 45 ou 46) estávamos pois a deixar 
Niamey, a capital, com escolta militar, passar as barreiras policiais 
na estrada e chegar a essa tal aldeia de escravos num local deso-
lador que uma associação de direitos humanos locais, a Timidria, 
apontava como exemplo de sucesso na auto-determinação. Uma 
aldeia de escravos entre tantas. Esta tinha apoio. texto: Luís Pedro Nunes
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Os jipes param. Chegámos a Gurti Korà. Os soldados posicio-
nam-se porque sim. A aldeia corre para nós com os mais velhos 
à frente para nos cumprimentar efusivos, agarrando a nossa mão 
com as suas em concha, ou puxando ligeiramente o braço e 
segurando o antebraço como se quisessem evitar que ao fazer 
o cumprimento o nosso não se machucasse. Há sorrisos des-
dentados dos anciãos que mostram grande satisfação. Crianças, 
sempre elas, por aqui, por ali, por todo o lado, as mulheres a car-
regar bebés. Sempre. Afinal, a média de filhos por mulher é de 
sete. Sim, sete por mulher. 
Visualmente é “apenas” mais uma aldeia. Uma aldeia que é um 
espaço desolado de cabanas. Talvez mais miserável e esmagada 
pelo sol no meio do nada numa terra de cor alaranjada do Sahel. 
O dirigente da Timidria pede para reunir a aldeia debaixo da 
árvore mais frondosa para depois fazer a visita. Homens mais 
velhos nas cadeiras em meia lua, mulheres mais velhas no chão 
sentadas no centro (toca um telemóvel? É de uma delas? Há 
assim momentos absurdos nas pregas do absurdo). As mais novas 
de pé atrás. Crianças a zumbir por todo o lado. O chefe tem a 
seu lado o professor que irá traduzir do idioma local para francês. 
É suposto estarmos numa aldeia a que foi concedida, de alguma 
forma, a libertação, ao terem a proteção da associação que lhes 

arranjou as terras. Um pequeno exemplo de sucesso. É difícil 
explicar... Oficialmente não há escravatura no Níger desde 1960. 
É criminalizada desde 2003. E no entanto, aquelas pessoas que 
estão ali connosco não têm direitos. Existência jurídica. O profes-
sor primário tem que repetir várias vezes a tradução do chefe da 
aldeia (que não fala francês) até que o representante da Timidria 

– homem de coragem, um negro grande imponente licenciado 
na Sorbonne – perceba finalmente o que se passou. No chão, 
sentadas nos panos, as velhas acenam com a cabeça e murmu-
ram em concordância. Já perderam tudo de novo. Não têm nada. 
Nem terras, nem poço de água. De repente, há um buraco que 
se abre para uma existência de outro tempo. E depois de estar-
mos lá dentro tudo faz sentido mesmo que seja como numa 
realidade paralela.
Esqueçamos o calor e a sede. Aqueles seres humanos que estão 
ali à nossa frente e que existem – já lhes tocámos, têm textura, 
pele e vida e estão a sofrer – são escravos. E não se trata de 
uma expressão. Pertencem, como uma cadeira ou uma vaca, a 
outros seres humanos. E são-no eles como foram os seus pais e 
avós há gerações e gerações. (Falámos todos depois sobre isso 
no ar condicionado do hotel: como o próprio modo de enca-
rar é diferente, as cabeças e os queixos baixos que olham de 



11 | Internacional

 

um nível inferior para cima, os braços cruzados, uma aflitiva sub-
serviência e acomodação que não reproduz a vilania do que o 
chefe está a relatar. Há um sismo dentro de nós naquele semi-
deserto amarelado.)
É que vou explicar de novo. Há uma outra aldeia a uns quiló-
metros que é senhora e dona desta e bem como destes seres 
humanos. E que ainda vem buscar as mulheres para as levar e 
utilizar sexualmente. Mesmo que sejam casadas. É disto que falo 
quando digo que são escravos. E os homens tratam do gado e 
são tratados como gado. Não é um eufemismo. 
Mas o que se passou em Gurti Korà para estarmos ali debaixo 
da árvore e o ambiente estar pesado? É que houve um imbróglio 
qualquer, porque a Associação Timidria tinha arranjado maneira 
de eles terem uns dois hectares de terra e um poço de água. A 
tradução vai e vem entre complicações, pois também envolve 
más decisões do chefe que, por isso, deve estar a enrolar a his-
tória. Aparentemente na sua ambição de aldeia libertada terá 
votado num chefe maior de todas as aldeias que acabou perde-
dor. O que levou à ira do novo líder que unilateralmente obrigou 
à venda de terras e mandou tapar o poço. De repente, começa-
mos a achar que faz sentido. Até há ironia. Dentro daquelas regras, 
uma aldeia “libertada” usou a sua liberdade para votar no líder 

errado e viu-se de novo na condição de escrava que nunca terá 
perdido para o outro. E as velhas acenam com a cabeça. Atrás de 
mim, um miúdo de dois anos encosta a ponta do nariz na minha 
nuca. Tem uma t-shirt verde com letras amarelas a dizer OBAMA. 
É uma marca de roupa local. “E vivem de quê?”, o chefe enco-
lhe os ombros. De ajuda. Olho em redor e não vejo nada. Nem 
uma cabeça de gado. Nada. Não se consegue perceber. Não é 
para perceber. Cá dentro, as nossas estruturas começam a ceder.
Se calhar pensamos que isto é apenas um caso. Não. É apenas 
um entre tantos. Contam-nos que tínhamos passado pelo que 
pensávamos ser apenas o centro de uma aldeia, mas é um cami-
nho de areia que divide duas: de um lado a aldeia dos escra-
vos; do outro a dos senhores. E não se misturam. Os escravos 
são uma questão regional de todo o Sahel. Da Mauritânia ao 
Senegal, do Chade ao Sudão. E as autoridades do Níger, pelo 
menos neste momento, dizem estar abertas ao tema, para que 
deixe de ser tabu. Mas que tema é este? O que é um escravo? 
Não estamos a falar propriamente de um bem transacionável 
mas de um ente que nasce sem direitos. Há aqui um mundo de 
diferenças. E é-nos difícil porque queremos algo para nos situar. 
Serão como os “intocáveis” na Índia? Não mas... É uma questão 
cultural, que vem desde a tradição tuaregue e que agora tem 
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vindo a ser ainda mais intensificada com a crescente islami-
zação do país e a “norma da 5ª mulher” que é uma inter-
pretação regional do Islão. A escravatura está entranhada na 
sociedade do Níger, seja urbana ou rural e não só nas etnias 
tuaregues (que tem um complexo sistema de castas) e mau-
beres, sendo que a maioria dos casos de escravos vem per-
dida na árvore das gerações. Mas não se pense que chega ali 
e é algo que salta à vista. Podemos olhar e nada ver. Não há 
marcas nem sinais, grilhetas ou correntes. Apenas inexistên-
cia de direitos de ser um humano acomodado há gerações a 
este facto, sem hipótese de mudar. 

Fomos dar uma volta pela aldeia. O índice de natalidade nem 
é dos mais altos. Para 600 pessoas há 200 crianças. Duas das 

“salas” de aula são de palha e as crianças estão perfiladas, muito 
arranjadinhas, vestidinhas e compostas. São desafiadas a ler uma 
frase no quadro. Digo-vos que seria uma cena até inverosímil 
num telefilme americano de tão perfeita que saiu. A palhota no 
deserto, as crianças escravas, lindas e enternecedoras, a ler num 
tom suave e doce uma frase em francês carregada de “rrr”. O 
sol a entrar pelas frechas das canas do tecto, o silêncio delas, o 
ar submisso mas muito direito, a incapacidade de as “desmon-
tar” para um estado de crianças naturais, a certeza de que elas 
já sabem que são “escravas”. Que idade tens? Não sabe. Ali sim, 
qualquer coisa bateu em todos nós. Bateu. Saímos diferentes lá 
de dentro. Tínhamos descido a um estado de compreensão e 
entendimento do abjecto e sem perder as nossas referências. 
Estávamos cá em baixo agarrados a um ponto de interroga-
ção impotentes e derrotados.
E chega a agitação da partida. Os cumprimentos a todos. Tanta 
alegria. A sensação de que dentro de minutos ali ficariam ape-
nas uns rastos de jipes e o silêncio e o calor. Havia uma sen-
sação de indignação misturada com uma raivazinha. Mas não 
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sei se devemos ir por aí. Apenas o não querer esquecer aquele 
momento em que faltou o ar quando saímos da sala. 
É a diferença quando a realidade nos é descodificada. Dias antes, 
tínhamos estado num campo de deslocados que tem o patro-
cínio da primeira-dama Aissata Iossoufou Mahamadou. Trata-se 
de uma população que vivia numa pequena ilha no meio do 
Rio Níger que há dois anos foi devastada pelas cheias. Um dos 
dramas deste país, a  juntar à bomba demográfica: as alterações 
ambientais, o avanço do deserto, a erosão, alterações do rio 
seguidas de períodos de seca. Os habitantes da aldeia tiveram 
que ser mudados para uma zona a dois quilómetros da margem 
e só agora se está a tentar arranjar um terreno para que se con-
siga construir uma nova aldeia. Lá estivemos a ver e conversar. E 
mesmo sendo uma aldeia da Fundação Guri da primeira-dama, 
as condições são humanamente difíceis de descrever. Pedaços 
de tendas de ajuda humanitária cosidas a canas fazem de abrigo 
a centenas de pessoas. O folheto da Fundação não esconde a 
realidade do país: índice de fecundidade de 7,1, (a mais elevada 
do mundo) e uma taxa de crescimento anual da população de 
3,3 o que faz uma pressão brutal sobre os recursos naturais e 
uma taxa de mortalidade infanto-juvenil de 130%, sendo que 
65.9 vive abaixo do limiar da pobreza e as mulheres são 2/3 dos 
pobres. Está o retrato feito com números. Visitar esta aldeia já 
é de si uma experiência poderosa. Mas quem está habituado a 
fazer missões humanitárias em África sabe que esta é a realidade 
em muitos países. Demasiados mesmo. 
O que não sabia, e soube-o só depois, é que também esta era 
uma aldeia de escravos. E faltou este “filtro”. E entre ver uma 
aldeia de deslocados, de gente sem nada, num dos países mais 
pobres do mundo e perceber que é uma aldeia de gente 
sem nada num dos países mais pobres do mundo, mas 
de gente escrava – teria feito toda uma civilização de 
diferença. Nunca a palavra escravo foi mencionada. 
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"ser chamado de 
escravo tira-nos 
a vontade de viver"”
Ancião da aldeia de escravos Gurti Korà,  
a 55 km de Niamey, capital do Níger



Im
pr

es
so

 e
m

 p
ap

el
 1

00
%

 r
ec

ic
la

do
 

O que queriam era saber como chegar ao rio e pescar. E ter de 
novo uma aldeia a que chamar sua. Devemos suspeitar do que 
vemos e como vemos. Mesmo o que vos conto é parte de parte 
de uma teia. Não se percebe uma mistura de culturas centená-
rias numa semana. 
Claro que a escravatura é um tema tabu para mostrar a olhos 
externos mesmo que se diga que não. Está tão enraizado na 
sociedade que só deve parecer estranho quando alguém de 
fora coloca o assunto para a mesa. E deve fazê-lo com cuidado. 

“Ter” escravos... Desconfiamos mesmo que deve ser banal mesmo 
nas classes mais altas. Nunca o saberemos. E a escravatura está 
escondida sob forma de matrimónio. É a chamada 5ª mulher e 
que no fundo é o grande alimentador desse ciclo. E não vai ser 
qualquer ONG ou movimento externo ou grupo de pressão 
que irá alterar a situação. O Islão permite ter quatro mulheres, 
mas no Níger um homem pode ter mais, no que é conhecido 
pela 5ª esposa (que podem ser 5, 10, 15 ou mais... mas sempre 
conhecidas pela 5ª. É tudo uma questão de dinheiro). A ques-
tão é que não só não há casamento em si, como ela não obtém 
nenhum direito matrimonial sendo, no fundo, uma escrava não 
só do marido como das quatro mulheres legítimas. As relações 
domésticas acabam por ser mais complexas. A 5ª esposa é obvia-
mente muito mais nova, não tem “dia fixo”, o que cria uma dis-
rupção no equilíbrio estabelecido. É sabido que muitas das legíti-
mas têm ciúmes, o que leva a abusos sobre as 5ªs mulheres. E o 
ciclo da escravatura recomeça, dado que os filhos destas também 
não têm quaisquer direitos. E trata-se de uma distorção do Islão, 
pois é-lhes dito que é vontade de Alá que sejam escravos e só 
se obedecerem ao seu dono é que irão para o Paraíso quando 
o Corão diz precisamente que nenhum muçulmano tem poder 
para escravizar outro muçulmano.

Mas esta é uma visão muito parcial de um povo e de um país. 
Podíamos ter estado dias sem fim na capital, Niamey, e vivido 
numa caótica “normalidade” de uma capital chocante de pobre. 
Trata-se de uma cidade de milhares de motas chinesas, carros 
que serpenteiam, sem regras e gente que sorri. Vêem-se milha-
res de sorrisos. Se o primeiro impacto é a cor da terra amare-
lada que se confunde com as paredes. O segundo é o lixo e o 
plástico que voam por todo o lado como parte das paisagens. 
O terceiro serão os sorrisos. Eu e o Alfredo fizemos a cidade de 
uma ponta a outra.  Só com um motorista. Não tivemos um pro-
blema. Há poderosas armas para usar: um sorriso e um “bonjour!” 
ou um “salam aleikum!”.
Mas entre a aldeia dos escravos e o turbilhão da cidade há cama-
das complexas de existência que só posso descrever. São o formi-
gar colorido de pessoas nos mercados, a passar de um lado para 
o outro, a fazer pela vida e a conseguir passar mais um dia. De 
que vivem? Fazem biscates, desenrascam-se. O Alfredo avança 
a um ritmo acelerado a fotografar. É impressionante os milhares 
de telemóveis. A quantidade de cartões pré-pagos que se ven-
dem na rua. Dizem que os chineses já dominam 50 por cento da 
economia e, contudo, nunca vimos um chinês. Só o mega-coum-
pound completamente fechado onde há hotéis de escritórios. E 
crianças. Em todo o lado. E como é que a maior parte delas tem 
uma camiseta de futebol? Os telemóveis são chineses. Há miúdos 
de telemóveis, mas são só a carcaça. Avançamos para uma lixeira 
perto do matadouro. É um fosso muito profundo no Inferno da 
parte mais que insanamente pobre da cidade. Plástico (sempre 
ele) a arder. Um burro, cabras, calor das chamas, uma criança no 
meio daquilo, um tipo tresloucado que me tenta vender um par 
de chinelos plásticos meio queimados, outro que parece avançar 
com uma barra de ferro para nós e passa ao lado. A estes, numa 
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clínica ali ao lado em que estivemos, chamam os indigentes. Há 
gente curiosa. Um velho muçulmano não está a gostar que se 
esteja a fotografar aquilo. 
É natural. Nada nos foi propriamente escondido na capital da 
República do Níger. É bom que se perceba que isto é uma sele-
ção do mau. Fomos ver o pior do pior. As urgências do hospital 
central onde as poças de sangue se acumulam no chão e cada 
um tem que trazer as talas para as suas fracturas (mesmo que 
seja um pedaço de papelão) ou um centro de mulheres com 
fistulas obstetrícias – grávidas que se rasgaram de dentro por 
não terem tido uma cesariana e que se vêem ostracizadas pelos 
maridos. Homens a curtir peles de cabra num cheiro nausea-
bundo ao calor da uma da tarde que posam, mas sabem que o 
Benfica joga nesse dia.
É uma visão parcial. Podíamos ter ido ver as girafas e os hipopó-
tamos e não fomos. Ou o trabalho de outras ONGs. Já fomos 
recebidos em países em que se vê o esforço para “compor” a 
chegada de uma delegação. Aqui nem haveria como. É o que 
é. O país sabe que é pobre. Um dos homens que nos rece-
beu também fez notar um pormenor: não temos muito para 
dar mas esmeramo-nos a receber bem. Foi verdade. Tanta cor-
dialidade e cordialidade espontânea e não a descrevi aqui. Não 
há agressividade. A desconfiança inicial é esbatida no primeiro 

minuto. Os homens são imponentes, as mulheres graciosas as 
crianças lindas e, contudo, sabemos, eu sei, alguns de nós sabe-
mos, que tudo vai piorar. Muito. Basta pensar que a população 
daquele país vai duplicar e então o que vai acontecer à Europa? 
Também fomos a jantares faustosos. Podíamos descrever mas 
seria demagogia. É África. Pessoas a querer receber bem. E fomos 
porque a diplomacia faz parte deste trabalho. 
Agora que leram e que deu para perceber que há uma realidade 
por baixo do que se vê e do pouco que se sabe, também que se 
perceba que diabolizar o Níger não vai resolver nada. Pelo con-
trário. Se há coisa que o Níger precisa é de uma mão e não de 
um punho cerrado ou um dedo apontado. E este texto é uma 
declaração de amor pelo Níger e por aquelas pessoas que vão 
buscar um sorriso a uma zona que, pelos vistos, a alma conserva 
sempre intacta. 
Da viagem ao Níger resultaram três projetos da AMI em parce-
ria com três organizações locais (PIPOL): a reabilitação da Clínica 
Gamkally e formação de profissionais de saúde, a construção de 
uma escola e um dispensário solicitadas pela Fundação Guri para 
a futura aldeia de pescadores deslocados. E juntamente com a 
Associação Timidria a aquisição de um terreno para a futura 
construção de uma escola e de um poço para a aldeia de escra-
vos de Gurti Korà.
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A entrega do 16.º Prémio AMI Jornalismo Contra a Indiferença, 
presidida este ano pelo jornalista José Manuel Barata-Feyo, teve 
lugar no auditório da Microsoft em Lisboa no dia 15 de julho.  
Do conjunto de 60 trabalhos apresentados a concurso, o júri 
atribuiu o primeiro prémio a Ana Sofia Fonseca, da SIC, pelo 
trabalho "Tráfico de Pessoas: Os Novos Escravos" e a Rita 
Colaço, da Antena 1, pela reportagem "Os Filhos da Síria".
A peça da jornalista da SIC, com imagem de Paulo Cepa e edi-
ção de Luís Gonçalves, destacou-se pela riqueza do trabalho 
de investigação, pelos testemunhos pessoais variados e difíceis 
que conferem uma visão holística e uma imagem ímpar sobre 
este drama que agarrou a atenção do júri desde o primeiro 
minuto.  Já a reportagem de Rita Colaço conquistou o júri pela 
capacidade de colocar o ouvinte no local da reportagem, pelo 
som e impacto dos testemunhos recolhidos que relataram um 
drama às portas da Europa que continua a espalhar sofrimento.
Constituído pelos jornalistas vencedores da 15.ª Edição, por 
uma Amiga da AMI e pelo Presidente da Fundação, o júri decidiu 
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ainda distinguir com menções honrosas o trabalho "Cemitério 
de Sonhos" da jornalista Rita Ramos (RTP), uma reportagem 
que aborda o que será, muito provavelmente, um dos maio-
res desafios da Europa: a desadequação das políticas da UE 
aos fenómenos migratórios. Premiados também os trabalhos 
"SOS na Zona Pobre" de Paulo Moura (Público) e "Os Filhos 
do Vento: Em Busca do Pai Tuga" da jornalista Catarina Gomes, 
igualmente publicado no jornal Público.  A peça de Paulo Moura 
mostra-nos o labirinto da pobreza e a dificuldade em quebrar 
o ciclo de miséria que se perpetua de geração em geração. 
Finalmente, o trabalho de Catarina Gomes impressiona pela 
originalidade da abordagem e pela humanidade e sensibilidade 
com que sobre a Guerra Colonial que perdurou 40 anos.  
Os vencedores desta 16.º edição dividiram 15 mil euros, valor 
do 1.º prémio patrocinado pelo Banco Espírito Santo. Todos os 
premiados receberam uma peça da autoria do escultor João 
Cutileiro e ainda um diploma alusivo ao galardão.

Ana Sofia Fonseca e Rita Colaço 
vencem o 16.º Prémio   
AMI Jornalismo Contra a Indiferença
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Decorreu dia 26 de setembro, em Lisboa, a 2.ª edição da ini-
ciativa "Encontros Improváveis", este ano, subordinada ao tema 
“Uma Economia Verde num Mundo Azul”, organizada pela AMI 
e pela UN Global Compact Network Portugal no auditório 
Almada Negreiros do Porto de Lisboa. 
Cerca de 80 pessoas assistiram às intervenções do ministro do 
ambiente, Jorge Moreira da Silva, do presidente da AMI, Fernando 
Nobre, e da bióloga Helena Vieira e ainda à mesa redonda que 
reuniu especialistas de diversas áreas Aldino Campos, respon-
sável da Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma 
Continental, Luís Gato, professor associado do Instituto Superior 
Técnico, Nuno Sequeira, presidente da Quercus e António 
Alvarenga, diretor do Departamento de Estratégias e Análise 
Económica da Agência Portuguesa do Ambiente, num debate 
moderado por Luís Ribeiro, jornalista da revista Visão.
Julie Church, da Ocean Sole, uma organização queniana que 
converte chinelos de praia em peças de artesanato, apresen-
tou uma boa prática ambiental e Mário Parra da Silva (Network 
Representative da UN Global compact Network Portugal) e 
Steve Kenzie (Diretor do UNGC Reino Unido e Deputy Chair 
do Local Networks Advisory Group) encerraram os trabalhos.
A iniciativa refletiu sobre os novos paradigmas ambientais, que 
tocam não só as energias renováveis e o potencial económico 
dos oceanos (em particular da plataforma continental por-
tuguesa), como também as diversas sinergias e boas práticas 
emergentes entre Estados, sociedade civil e tecido empresarial.
O tema da conferência surge na sequência do relatório “Uma 
Economia Verde num Mundo Azul”, publicado em 2012 pelo 
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que realça 
as potencialidades sociais e económicas dos ecossistemas mari-
nhos, na medida em que se considera que a saúde ecológica 
desses ecossistemas pode ser aperfeiçoada através da produ-
ção de energias renováveis, da promoção do ecoturismo, de 
uma pesca sustentável, da utilização de transportes de eficiên-
cia energética e da regulação de fertilizantes.
A AMI agradece aos conferencistas, ao Porto de Lisboa e ainda 
o apoio de todos os parceiros que tornaram o evento possível, 
como a Audiomeios, a Agência Portuguesa do Ambiente, a Agência 
Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, a Companhia 
das Cores, a Delta Cafés, a Fundação Casa de Macau, a Gelpeixe, 
a Gergran, a Generg, o Horto do Campo Grande, os Hotéis Vila 
Galé, o IKEA, o Impulso Positivo, a Passio, a Plateia, a Softag, a Visão, 
e as tradutoras que asseguraram a tradução simultânea.

2.ª conferência
AMI/Global Compact Network Portugal
Uma Economia Verde num Mundo Azul 
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Quadro de Honra

PM visitou obra 
da AMI no Sri Lanka
 
O primeiro-ministro Pedro Passos Coelho visitou, no dia 20 
de julho, alguns projetos da AMI no Sri Lanka. Trata-se da 
primeira visita oficial de um chefe de Governo português 
a este país. O primeiro-ministro qualificou de “extraordiná-
rio” o trabalho desenvolvido pela AMI, considerando que a 
fundação “enche Portugal de orgulho”. A visita foi justificada 
por Passos Coelho como uma forma de reconhecer o 
trabalho da AMI. 
Volvida praticamente uma década sobre o tsunami que 
abalou o sudeste asiático, a AMI continua a desenvolver 
diversos projetos humanitários no Sri Lanka. 
Graças à generosidade do povo português que doou 2,7 
milhões de euros, a Fundação tem apoiado, entre outras, 
a comunidade lusodescendente residente no Sri Lanka 
denominada de Burgher. 
Paralelamente, a AMI construiu e continua a apoiar o orfa-
nato “D. Bosco”, dos Irmãos Missionários de S. Francisco de 
Assis, em Maggona; Fundação Burgher Sri Lanka Portugal em 
Batticaloa, e ainda o Centro para Sociedade e Religião, em 
Colombo. Nestas infraestruturas a AMI tem ainda participa-
do em vários projetos de apoio social e desenvolvimento 
cultural, desde o ensino da língua portuguesa até formações 
em áreas como a educação e saúde direcionadas para as 
necessidades específicas das comunidades. 

30 anos

É já dia 5 de dezembro que se iniciam as comemorações do 
30.º aniversário da AMI. Para dar início a um ano de ativida-
des que evocarão a data, a AMI realiza mais uma edição da 
ação “Há várias formas de abraçar” em alguns dos principais 
espaços públicos das principais cidades do país. Em breve, a 
AMI dará a conhecer o programa completo. 

Peditório

A AMI realizou mais um Peditório Anual de Rua de 9 a 12 de outubro em todo o território nacional. Durante 4 dias, dezenas de 
voluntários vão apelar à generosidade dos portugueses para que ajudem a AMI a realizar o seu trabalho humanitário em Portugal e 
nas suas missões no estrangeiro. As últimas edições desta iniciativa, permitiram angariar 83. 280, 35€ (21.º Peditório, realizado entre 
24 a 27 de outubro de 2013) e 40.451, 21€ (22.º Peditório, que decorreu de 8 a 11 de maio de 2014).

anos
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Coletiva de Verão 
na galeria AMIarte
João Catarino, Ricardo Tadeu Barros, Telmo Castro e Tim 
Madeira foram os artistas convidados pela Galeria AMIarte 
para concretizarem a coletiva de verão 2014. Intitulada "O 
mundo somos nós e as cores que dele fazemos”, a exposição 
abriu as portas no dia 9 na Galeria AMIarte, em Campanhã. 
A inauguração contou com um momento musical a cargo do 
Quinta-essência, grupo de Tózé, António Jorge e Élio Pinto. 
Relativamente aos trabalhos de João Catarino, tratam-se de 
reproduções ampliadas e impressas em tela de desenhos, 
produzidas durante a viagem pela costa portuguesa, que 
resultou no livro “Tanto Mar” editado pelo Clube do Autor, 
em 2012. 
Já os “Linguarudos” de Ricardo Tadeu Barros são trabalhos 
mais provocadores. Para Carlos Morgado, amigo do autor, 
“emanam uma sexualidade “inocento-perversa”, feita de 
cores lisas e vibrantes e de formas de recorte cartonístico, e 
apelam, de imediato, à diversão e ao prazer, subentendendo 
narrativas de carácter picaresco e muita maledicência. 
Por sua vez, os desenhos de Telmo Castro, como explica o 
próprio, “assentam numa dimensão narrativa determinante 
do processo de trabalho desenvolvido: a possibilidade de 

Formação no Funchal
A AMI realizou no Funchal, de 30 de setembro a 2 de outubro, 
mais uma ação de formação dirigida a voluntários internacionais, 
de âmbito geral e intervenção de emergência. 

CPA Cascais
fez 18 anos

No passado dia 4 de julho, o Centro Porta Amiga de 
Cascais comemorou o seu 18.º aniversário com um 
almoço-convívio de beneficiários e colaboradores.
Desde a abertura, em 1996, este Equipamento Social 
apoiou mais de 3 mil pessoas. Só no ano passado, o 
Centro Porta Amiga de Cascais prestou apoio a cerca 
de 1.400 pessoas, sendo que 214 procuraram esta infra-
estrutura social da AMI pela primeira vez.
O Centro Porta Amiga de Cascais desenvolve respostas 
adequadas às necessidades dos beneficiários, através 
dos serviços de apoio social, psicológico, médico e de 
enfermagem, entre outros. Um dos serviços sociais 
mais relevantes no Centro Porta Amiga de Cascais é o 
Espaço de Prevenção à Exclusão Social (EPES). O EPES 
é um espaço dedicado à dinamização de atividades 
socioculturais que visam a participação ativa, permitindo 
a interação sociocultural e comunitária das crianças.

Dia Mundial da ajuda 
Humanitária
Celebrou-se 18 de agosto o Dia Mundial da Ajuda Humanitária. A 
AMI enviou no ano passado mais de duas dezenas de humanitá-
rios pelo mundo. Profissionais que participaram de forma empe-
nhada em diversos projetos de emergência ou desenvolvimento. 
Num mundo cada vez mais perigoso, o nosso obrigado a todos 
os voluntários internacionais.

Distribuição 
dos alimentos do FEAC
Iniciou-se, no passado mês de agosto, a distribuição dos ali-
mentos do Fundo Europeu de Ajuda a Carenciados (FEAC). 
Centros Porta Amiga de Cascais, Olaias e Chelas já iniciaram a 
distribuição destes bens pelos respetivos beneficiários. Este ano, 
a AMI tem mais 28 mil pessoas inscritas para receberem este 
apoio anteriormente conhecido como Programa Comunitário 
de Ajuda Alimentar a Carenciados (PCAAC).

escrever com imagens encontra no desenho o questionar 
constante sobre o universo da narrativa e, sobretudo, na 
dimensão da representação da arquitetura enquanto imagem 
– a uma imagem um conto, num conto uma imagem”, numa 
clara alusão à obra “As Cidades Invisíveis”, de Italo Calvino. 
Sobre o trabalho de Tim Madeira, artista e curador desta 
coletiva, importa referir que o mesmo assume uma autêntica 
explosão de cor, onde o traço alterna entre a tragédia e a 
comédia dos dias. Como nos diz Carlos Pissarra: “As cores 
são quase sempre abrasadoras, por vezes caldas, quase nunca 
arrefecem, mas não hesitam no confronto entre elas. O traço 
é impetuoso, agitado e desordenado”. 



20 | Breves

Im
pr

es
so

 e
m

 p
ap

el
 1

00
%

 r
ec

ic
la

do
 

Internacional
Novo projeto na Guiné-Bissau

Arrancou, no dia 10 de junho, o projeto “Intervenções de Alto 
Impacto: Saúde Comunitária em Quinara 2014-2016” (Guiné-
-Bissau). Trata-se de um projeto da AMI cofinanciado pela UNI-
CEF, na área da saúde comunitária. Com duração de 26 meses 
o projeto visa, através da implementação de uma estratégia 
nacional de saúde, contribuir para a redução da mortalidade 
materno-infantil na região. Será criado um grupo de Agentes 
de Saúde Comunitária que garantirá a promoção diária de um 
pacote de boas práticas - chamadas Práticas Familiares Essen-
ciais - a todos os agregados familiares da Região de Quinara. 
Além da promoção deste pacote de boas práticas o projeto 
visa também promover a estratégia avançada (vacinação e pesa-
gem das crianças) e a capacitação a nível de gestão da Direção 
Regional de Saúde da Região de Quinara. O projeto arrancou 
com a realização de um fórum inicial de apresentação, que con-
tou com a presença de representantes da comunidade e auto-
ridades da região.

Integração de Voluntários 
Projetos Internacionais
Em 2011, a AMI iniciou a sua nova modalidade de inclusão de 
voluntários em projetos com parceiros locais, através da qual 
foi possível integrar estudantes de Enfermagem e Medicina no 
projeto da ONG ACOM, no Brasil. Desde então, foram seis os 
voluntários que tiveram oportunidade de fazer estágio no Hos-
pital e Maternidade Madre Rosa Gattorno. 
Atualmente, com a aposta da AMI direcionada para os Projetos 
Internacionais em Parceria com Organizações Locais, começa a 
alargar-se o número de parceiros com disponibilidade em rece-
ber Voluntários AMI. Assim, o parceiro do Bangladesh, ONG 
DHARA, recebeu o Médico Nelson Oliveira em agosto de 
2014, por um período de dois meses. Já o parceiro da Colôm-
bia, Fundación Hogar Juvenil, integrou o Enfermeiro Nuno Jor-
dão em setembro de 2014, durante três meses.

Estágios BES Up/AMI 
 – BRASIL

Partiu a 4 de agosto para o Brasil a estagiária de Medicina, 
Sara Ferreira, que irá realizar um estágio no Hospital e Mater-
nidade Madre Rosa Gattorno, da ONG ACOM no Município 
de Milagres.
A estagiária permanecerá por um período de dois meses no 
local, estando o seu regresso previsto para o início de outu-
bro de 2014. Será acompanhada pelo Dr. Jânio (Diretor Clí-
nico) e desenvolverá atividades de prática clínica e formação 
do Hospital.

Aventura Solidária Brasil

Decorreu de 25 de abril a 4 de maio de 2014 a Aventura Solidá-
ria ao Brasil, que contou com a participação de 10 Aventureiros. 
Através desta foi possível apoiar o projeto “Apoio ao Desenvol-
vimento Agro-Comunitário no Sítio Genipapeiro II”, cujo obje-
tivo geral é “contribuir para o fortalecimento do associativismo, 
do desenvolvimento da comunidade e da melhoria da qualidade 
de vida e elevação da auto estima dos agricultores e famílias 
do Sítio Genipapeiro II, através da implantação de atividades de 
produção e geração de rendimento”.
O grupo teve oportunidade de desenvolver atividades de pre-
paração de canteiros para instalação de hortas, colocação de 
uma cerca e pinturas. E ainda, conhecer a região e alguns dos 
costumes e tradições locais.

Viagem de avaliação  
a Cabo Verde
Realizou-se em maio de 2014 uma viagem de avaliação efetuada 
por dois elementos da AMI, com o objetivo de avaliar os pro-
jetos da AMI após a saída da equipa expatriada do terreno, no 
final de 2010 e ainda, avaliar os atuais parceiros e diagnosticar 
necessidades futuras. A viagem decorreu entre 13 e 22 de maio 
e incluiu a passagem pelas Ilhas do Fogo e Santiago.
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Mecenato

Saco Solidário  
já vai na sua terceira edição
Arrancou neste mês de outubro, a terceira edição da cam-
panha Saco Solidário, realizada pela AMI em parceria com 
a Kelly Services. O objetivo é angariar, junto dos parceiros 
e colaboradores desta empresa, o máximo de donativos 
em bens alimentares e de higiene que encham 3000 sacos 
solidários que a AMI distribuirá pelos seus beneficiários. No 
ano passado, esta iniciativa permitiu angariar 6435 kg de 
bens e ajudar 7455 beneficiários da AMI.

AMI distribui material escolar 
a mais de 3600 crianças
Pelo sexto ano consecutivo, a AMI responde a uma das maiores 
dificuldades das famílias portuguesas mais carenciadas neste reiní-
cio de ano escolar, distribuindo mochilas com material às mais de 
3600 crianças e jovens que apoia nos seus equipamentos sociais. 
Nos últimos dias de agosto, os supermercados Jumbo/Auchan 
desenvolveram a Campanha Escolar Solidariedade a Dobrar em 
parceria com a AMI, convidando os clientes desta rede de super-
mercados a adquirir vales de material escolar com vista à consti-
tuição de mochilas devidamente apetrechadas. 
A explicação para os excelentes resultados alcançados está sem 
dúvida na postura de verdadeira responsabilidade social da empresa 
que fornece o dobro do material correspondente ao valor doado 
pelos clientes, tendo sido assim possível reunir mais de 150 mil 
euros em material escolar. Um valor que permitiu construir 3658 
mochilas completamente equipadas, de blocos a marcadores, pas-
sando por canetas, réguas ou compassos. 
Desde 2009, ano de arranque da campanha, esta iniciativa já permi-
tiu angariar mais de 650 mil euros e constituir 17.984 kits de mate-
rial escolar.

Campanha Kit Salva Livros

Em 2013, com o donativo de 1€ por artigo vendido, a campanha 
de produtos escolares solidários, Kit Salva-Livros e Agenda Escolar 
2013/2014, permitiu angariar 15.841€, montante que permitiu apoiar 
durante 1 ano, 19 crianças e jovens. Esta é uma forma inteligente e 
solidária das famílias apoiarem crianças mais vulneráveis, enquan-
to preservam os manuais escolares e ajudam os estudantes a 
organizar-se. Estes produtos financiam diretamente os Espaços 
de Prevenção à Exclusão Social (EPES), onde crianças em risco 
de exclusão e pobreza são motivadas, formadas e apoiadas para 
uma maior integração escolar e social.

Para além de solidário, estes produtos apresentam-se também 
como uma ferramenta prática quer de organização no caso da 
agenda escolar, quer de proteção dos manuais e cadernos escola-
res, aumentado a durabilidade dos mesmos no caso do Kit Salva-
-livros. As forras de plástico, adaptáveis com etiquetas ilustradas, 
preservam os livros, permitindo que sejam reutilizados e passem 
de geração em geração, sendo reutilizados.
O Kit conta com o apoio da Handicap Internacional. A organiza-
ção que auxilia pessoas portadoras de deficiência produz e 
embala este produto. O Disney Channel Portugal junta-se tam-
bém a este projeto através da cedência de imagens de algumas 
das mais emblemáticas séries do canal. 

Dia dos Avós

O Centro Porta Amiga de Chelas organizou, no dia 13 agosto - Dia 
dos Avós -, uma manhã de convívio com pequeno almoço oferecido 
pela Nestlé, no Parque da Belavista, em Lisboa. Foi um momento para 
os mais idosos partilharem experiências de vida, trocarem opiniões e 
ainda realizarem diversas dinâmicas. O convívio e a amizade conti-
nuam a ser os melhores antídotos contra a solidão que atinge grande 
parte dos idosos em Portugal. No ano passado a AMI apoiou 1030 
pessoas com idade superior a 65 anos.
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Descrição do Produto

Nome

Morada

Código Postal   Telefone

Como adquiriu a nossa revista

AGENDA AMI

Valor TotalValor UnidadeTamanho Quantidade

26 set. Conferência "Uma Economia Verde num Mundo Verde"
1 a 31 de out. Exposição Aureliano Aguiar. Galeria AMIarte (Porto)
9 a 12 de out. 23.º Peditório Anual de Rua
11 de nov. a 2 de dez. Campanha de recolha de RX

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 
Periodicidade: semanal

CPA AlmADA 
Função: Advogado(a)
Horário: Entre as 10h e as 12h30
Periodicidade: semanal (de segunda a sexta-feira)

CPA CAsCAis 
Função: médico(a)
Horário: a combinar
Periodicidade: uma vez por semana 
Função: Psicólogo(a)
Horário: a combinar
Periodicidade: uma vez por semana 
Função: Enfermeiro(a)
Horário: a combinar
Periodicidade: 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: uma vez por semana 9h30 às 17h
Periodicidade: uma vez por semana
Função: Psicólogo(a)s
Horário: duas vezes 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.

Este número da Ami nOtíCiAs foi editado com o especial apoio da revista VisÃO (Distribuição), 
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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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