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Falar dos 30 Anos da AMI é antes de mais relem-
brar uma utopia, um ideal que se afirmou e se 
concretizou na ajuda de milhões de pessoas em 
todos os continentes e na salvaguarda de cente-
nas de milhares de vidas em situações de extrema 
urgência.
Mas falar dos 30 Anos da AMI é, sem descurar o 
nosso digno passado, sobretudo olhar para os 
desafios (pobreza/exclusão, alterações climáticas, 
migrações/guerras) que se vislumbram, e para as 
esperanças (sociedade civil, cidadania) que nos 
animam e nos estimulam.
O mundo mudou rapidamente e irreversivelmente 
nestes últimos 30 anos. A terceira revolução mun-
dial em curso, no espaço de uma única geração, 
não tem retorno possível. Cabe-nos a nós adap-
tarmo-nos, inovando, sem nunca, jamais, abdicar-
mos dos valores humanos universais, sem os quais 
não haverá Humanidade mas sim Barbárie e Caos! 
O Desemprego, as Migrações, as Alterações Climá-
ticas, os Conflitos regionais e globais, a escassez de 
Água e a Fome serão as maiores ameaças!
O nosso passado de sensibilidade, adaptação, ino-
vação e ação será o estímulo decisivo para a nossa 
missão no futuro.
Nesse percurso de 30 anos quantos obstácu-
los ultrapassámos, quantas montanhas subimos, 
quantas fortalezas de egoísmo e de indiferença 
vencemos? Muitos!
Pois bem, é isso mesmo que vamos continuar a 
fazer com determinação.
Como? Inovando e adaptando permanentemente 
as nossas atividades e respostas nas áreas da 
saúde, ação social e educação, proteção ambien-
tal e Direitos Humanos…
1) Na área internacional, (ação em saúde e edu-

cação, social, ambiental e cívica) privilegiando 
cada vez mais a nossa atuação em parce-
ria com instituições locais, certos de que será 
uma importante estratégia no fortalecimento 
da Cooperação para o Desenvolvimento [pre-

vendo a continuação ou criação de novas parcerias de PIPOL 
(Projetos Internacionais em Parceria com Organizações 
Locais)] e promovendo, também, a integração de voluntários. 
Já temos uma rede global de parcerias mas vamos estendê-
-la ao limite último das nossas capacidades em várias áreas, 
designadamente, a saúde, a ação social, a ação ambiental e 
a sensibilização. Assim se justifica a nossa extensão recente a 
novos países tais como Madagáscar, México, Nicarágua, Índia, 
Iraque, Chile, Gana…

 Mas na área internacional manteremos e reforçaremos, 
ainda, a nossa capacidade de intervenção imediata nas gran-
des catástrofes humanas, sobretudo climáticas, que se avizi-
nham… Uma tónica especial será dada, também, às ques-
tões da água, saneamento, alimentação e proteção ambiental, 
não descurando a importância das ações de sensibilização e 
de alertar consciências, uma vez que a participação da socie-
dade civil é fundamental para promover a mudança de atitu-
des e comportamentos.

2)  Na área nacional (ação em saúde, social, ambiental e cívica), 
atuaremos com toda a nossa rede social nacional mas, perante 
a vasta pobreza estrutural existente, (cerca de 40-45% dos por-
tugueses), iremos privilegiar a abordagem holística dos proble-
mas das famílias.

Manteremos pois a vertente assistencial direta, que nos últimos 
anos se tornou necessária (há fome em Portugal!), mas olhare-
mos com a máxima atenção para a investigação ligada ao nosso 
fundo marinho e ao estímulo na criação de emprego. Sobrevi-
ver não é maneira de viver!!
Continuaremos, também, com todas as nossas atividades de 
reciclagem e reutilização em curso, mas fortalecendo a reflo-
restação ligada ao nosso projeto Ecoética e dando um novo 
impulso às energias renováveis e à proteção ambiental. 
Cientes também da necessidade do reforço da Cidadania e da 
Sociedade Civil Global Solidária, o nosso empenho e determina-
ção irão fortemente em crescendo pois, mais do que qualquer 
outra ação, é aqui que se trava a luta essencial para o futuro e 
para a sobrevivência da civilização humana. 
Meus amigos, a tarefa é pois imensa, mas não há tempo a perder. 
Estamos numa situação de enorme urgência global humanitá-
ria, social, económica, política e ambiental, mas sobretudo de 
valores e de Ética, que serão in fine, a última garantia de sobre-
vivência civilizacional! 

30 anos a acreditar no futuro
——————————————————-------—
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A AMI irá dar o seu contributo nesse combate em nome de um pas-
sado que nos honra e em nome de um futuro que nos ordena!
Com a AMI estou pronto e decidido a não recuar, a não ceder. 
Venham comigo!
Em nome da Humanidade e dos valores que foram sempre os nos-
sos, estamos cada vez mais empenhados no fortalecimento da Cida-
dania Global Solidária informada, ativa, participativa e exigente como 
única solução que resta à Humanidade: Educação, Ética, Exemplari-
dade. Eis as pontes a construir e a fortalecer urgentemente!
Estamos preparados para enfrentar os próximos 30 anos e construir 
um Futuro melhor e sobretudo mais Humano. Estaremos prontos! 
Viva a AMI e todos aqueles que acreditaram e acreditam, contra ven-
tos e marés, e que nunca perderam a Esperança!

fernando de la vieter nobre
presidente e fundador da ami
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Finalmente, recorde-se a abertura de missões na Índia 
e no Brasil, alargando assim a ação humanitária por-
tuguesa ao continente asiático e americano. Em ape-
nas dez anos, a AMI é Portugal nos quatro cantos do 
mundo, confirmando a vocação universalista do povo 
português e sendo, em alguns casos, o único sinal 
de esperança para milhares de pessoas que nunca 
tinham visto um português nem sabiam da existência 
do nosso país. Para além da ação médica concreta no 
terreno, a AMI afirmou-se ainda, do ponto de vista cul-
tura e simbólico, como a presença humanitária portu-
guesa no mundo.
Recorrendo ao arquivo fotográfico e às primeiras edi-
ções da revista AMI Notícias, apresentamos testemu-
nhos, entrevistas, artigos de opinião e notícias publi-
cadas nesta primeira década que traduzem a energia, 
vontade e impacto que a atuação da AMI provocou 
na opinião pública portuguesa, nos PALOPS e um 
pouco por todo o mundo.

Fundada em Lisboa, inspirada na medicina humanitária e 
com horizonte universalista, a AMI abraçou, desde o pri-
meiro dia, o mundo como sua morada, atuando onde a 

assistência médica era mais necessária. A primeira década da 
AMI é marcada pela vontade de partir, cruzar fronteiras e levar 
a solidariedade aos quatro cantos do mundo. Os países africa-
nos de língua oficial portuguesa (PALOP) foram numa primeira 
fase a extensão natural da ação humanitária da AMI. Guiné-Bis-
sau, Cabo-Verde, Moçambique, S. Tomé e Príncipe e Angola aco-
lheram os primeiros voluntários e inauguraram as missões de 
desenvolvimento centradas desde logo na assistência médica e 
educação para a saúde à população mais pobre.  
Sempre com o caráter da assistência médica muito presente, 
para além da aproximação aos PALOP, a primeira década da AMI 
revelou um sentido histórico apurado, concretizando interven-
ções em alguns dos mais sangrentos conflitos da nossa con-
temporaneidade tais como: a guerra do Golfo ou o massacre no 
Ruanda. A rapidez, coragem e intensidade da entrega dos volun-
tários da AMI marcaram profundamente a forma como a AMI é 
percecionada em Portugal e além-fronteiras. 

Um PoRTUgal do Tamanho do mUndo

›	 1987	|	Guiné-Bissau – Primeira missão em Lugadjole, no Boé com o apoio da comunidade Económica 
Europeia (atual União Europeia) envia para o terreno uma equipa de médicos e enfermeiros. 

›	 1988	|	CaBo	Verde – Estabelece um protocolo de cooperação com o Ministério da saúde de cabo Verde 
iniciando assim a missão de desenvolvimento neste país. Mais de uma centena de profissionais de saúde 
apoiou a população de seis das nove ilhas deste arquipélago.

	 1988		|	são	Tomé	e	PrínCiPe – AMI presta assistência médica em caué, o distrito mais pobre 
 da Ilha de são tomé, mais tarde alargada a Pagué, na Ilha do Príncipe.
›	 1989	|	índia – Primeiro projeto internacional em parceria com organização local. com o apoio da AMI, 
 a onG “Friends society” avança com um projeto de desenvolvimento a três anos junto da população 
 do distrito de Howrah, na região de Bhawanipur, norte de calcutá.  
›	 1990	|	Jordânia/iraque – Primeira missão de guerra, apoiando refugiados na Jordânia. transportada 
 pela Força Aérea Portuguesa, a equipa da AMI prestou auxílio no Mercy camp, no deserto a Leste de Amã, 

entre Jordânia e Iraque.
›	 1992	|	anGola – Missão de emergência no Kwanza sul inicia a atuação em Angola. Volvidos dois anos, 
 a AMI abre uma delegação que coordenará ações humanitárias em 15 das 18 províncias angolanas.
›	 1993	|	Brasil – Parceria com a onG Pestalozzi de Milagres marca a entrada no Brasil da AMI. 

o qUE Também aconTEcEU

1984-1993
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(…) Fernando Nobre e a AMI têm esta sina de 
amar os que já ninguém ama, os refugiados, os 
perseguidos, as vítimas anónimas, abandonadas 
ou, mais simplesmente, vendidas, que se chamem 
curdos, arménios, palestinianos ou timorenses, 
tem este destino de amar todos os desfigurados 
deixados por conta de um paraíso definitiva-
mente perdido.
Comecei a aprender que era assim em 1983 
durante as filmagens da “Grande Reportagem” 
sobre a invasão do Chade pela Líbia. Na altura, 
Fernando Nobre era cirurgião dos “Médicos Sem 
Fronteiras”, contribuía com o seu quinhão para 
o Prémio Nobel que a organização acabaria por 
receber em 1999. Depois a AMI nasceu em Portu-
gal, cresceu no mundo, e eu perdi um pouco de 

vista o seu destino, repórter empurrado pelo acaso das repor-
tagens. Mas nunca deixou de chegar até mim, vindo dos qua-
tro cantos do mundo, o surdo rumor dos seus combates pelo 
homem. Pelos desfigurados.
Nesses combates – sei-o bem – Fernando Nobre tem deixado 
esforços e energias sem fim, e muito sacrifício pessoal e fami-
liar. Outros, até a vida deixaram, como Ricardo Marques, médico, 
poeta e músico, que conheci na Guiné, ao lado do meu irmão, 
na primeira missão de voluntários da AMI. No Lugadjole, perto 
de Madina do Boé, era ele que suavizava o duro vazio das noi-
tes tocando viola, serenata interrompida por uma bala assas-
sina, disparada à queima-roupa, anos mais tarde, na Somália. A 
mesma bala que tantas vezes roçou Fernando Nobre.
Porque a AMI, é bom recordá-lo, nunca faltou a nenhum encon-
tro, nunca deixou por cumprir as suas promessas. Teimosamente 
independentemente dos poderes instituídos e, por isso mesmo, 
pagando o preço de muitas invejas, ditadas pela pequenez de 
alguns serventuários, aqui no nosso Portugal, seguiu em frente, 
contra ventos e marés. Graças aos deuses e para bem de todos.

voluntários para todas 
as desgraças do mundo

————-------———————————
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De todos os PALOP à guerra do Golfo, do Ruanda ao Bangladesh, 
da Venezuela à Bósnia, do Zaire à Índia, do Paquistão a Timor e 
em dezenas de outros sítios, ao longo destes anos, a AMI soube 
afirmar a vocação universalista e humanista dos portugueses. 
(…) Certamente aprendeu a mentira das palavras. A dos podero-
sos, a dos senhores das guerras, as nossas, de jornalistas, que tan-
tas vezes omitimos a realidade do consolo, para melhor transmi-
tir apenas o espectáculo da dor. 
(…) Voluntários para todas as desgraças do mundo, as mulheres 
e homens da AMI não podiam voltar as costas à inquietação por-
tuguesa. Em 1994 nasce a “Porta Amiga” e em 1997 o “Abrigo Noc-
turno” da Graça. Os projectos começam por esbarrar na descon-
fiança político-partidária dos governos e das autarquias, como 
sempre convictos de que basta calar um problema para que ele 
fique resolvido ou, melhor ainda, para que ele não exista.
Se existe ou não, que o digam as fileiras de famintos que, todos 
os dias, de Almada ao Funchal, passando por Lisboa e Porto, 
encontram na “Porta Amiga” o prato de comida que lhes falta, 
o duche e a roupa da dignidade, apoio jurídico, psicológico, 
médico e para o emprego, e um pouco de humano calor e con-

solo. Que o digam os que encontram um lugar para 
o pesadelo do sono sempre adiado no “Abrigo” da 
Graça. Que o digam, todos eles que se contam aos 
milhares, cada ano, vaga de espoliados pela abundân-
cia, a mesma que absurdamente gerou a nossa socie-
dade de miséria.
Uma vaga que cresce todos os dias, em Portugal e no 
mundo. Ela desponta lá do longe, do fundo do mar da 
nossa indiferença e espalha-se em campos de exclu-
são social, campos de solidão, que é urgente comba-
ter. Como a AMI os combate (…)

josé manuel barata-feyo, jornalista 
olhares do mundo, 2000
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Escrevo este texto a pensar na Dra. Luísa Gon-
çalves, médica voluntária da AMI, que apenas 
conheço de uma curta entrevista com ela que li 
numa revista ou jornal. Falava-se aí de uma sua 
missão no Ruanda, ao serviço da AMI, e de todo o 
horror que ela testemunhara.
O horror, hoje, banalizou-se. Para os que lêem e 
para os que escrevem, para os que vêem e quase, 
também, para os que fotografam. Nas redacções 
dos jornais, o horror são apenas números debita-
dos em telexes de agência e qualquer estagiário 
de jornalismo ouviu dizer a alguém mais velho 
que menos de 500 mortos na Índia não é notícia. 
Aqui há tempos comprei e publiquei na “Grande 
Reportagem” uma fotografia de uma agência 
tirada na África do Sul, na altura dos confrontos 
entre zulus e “shosas”. O que me chamou a atenção 
na fotografia foi a encenação mediática que ela 
continha e que julguei bem eloquente do ponto 

a que pode chegar a perversão mediática que é a exploração 
do horror: um miúdo negro estava estendido no chão, aparen-
temente morto; à sua volta, uma dúzia, pelo menos, de fotógra-
fos acotovelam-se para “sacar” o melhor “boneco”, tal qual bando 
de abutres sobre um cadáver recente. Um deles, mais lúcido e, 
sem dúvida, mais talentoso, tinha porém recuado uns passos e, 
em lugar de fotografar o miúdo morto, fotografara toda a cena. 
Mas a história era ainda pior do que eu imaginara. E só depois 
de escolhida a fotografia, é que soube a história completa: o 
miúdo, afinal, não estava morto, nem sequer ferido, apenas se 
fingia de morto – provavelmente pago para tal, pelos próprios 
fotógrafos. Eis a civilização dos sentimentos, servida pela socie-
dade de informação!
O que mais me tocou na entrevista da Dra. Luísa Gonçalves não 
foi, assim, a descrição das pessoas que viu a morrer nos hos-
pitais do Ruanda, até porque – como ela própria dizia – tam-
bém as vê morrer nos hospitais de Lisboa. O que me tocou foi 
a sua descrição do que sentira ao ver morrer pessoas de fome, 
simplesmente. Não nos hospitais, mas à beira dos caminhos. E 
acima de tudo, a forma como ela contava como lhe era difícil 
esquecer, meses depois, a pressão dos dedos, como garras, de 

sinais de grandeza
————-------————————
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um rapazinho órfão, que se agarrava a ela, quando se 
ia embora. E, depois de descrever isto, achei como-
vente vê-la contar sem hipocrisias, que gostara de vol-
tar para Lisboa, para a sua casa, para os seus amigos, 
para o seu namorado.
É porque isto é o que eu verdadeiramente admiro 
nos voluntários da AMI que conheci, em Lisboa e em 
África. Não são Madres Teresas de Calcutá, nem missio-
nários, nem heróis. São gente como nós, com os mes-
mos sonhos, as mesmas fraquezas, as mesmas como-
didades e os mesmos vícios. E também com a mesma 
capacidade de grandeza, de indignação, de recusa 
à indiferença. Só que eles exercem-na. E só porque 
eles a exercerem – durante algumas semanas, alguns 
meses ou alguns anos das suas vidas, - é que a AMI 
pode existir. E a AMI, em minha opinião, o único sinal 
de grandeza dos portugueses no mundo de hoje.

miguel sousa tavares, jornalista
dezembro 1994

a maRcaR a dIFEREnça 
dEsdE 1984
Desde cedo que a AMI revelou o seu caráter inovador e 
mostrou que era diferente. 
Em 1989, ainda não eram muitos os que conseguiam 
evitar uma tendência assistencialista nos seus projetos 
de ajuda ao desenvolvimento. Quando em 1989, esta-
beleceu aquele que seria o seu primeiro projeto inter-
nacional de parceria com organizações locais (PIPOL) 
na Índia com a ONG "Friend’s Society", abriu caminho 
com a sua preocupação de capacitar os seus parcei-
ros internacionais. De igual modo, a AMI foi pioneira 
no envolvimento do mundo empresarial nas suas cau-
sas, sendo disso bom exemplo, a primeira missão da 
AMI a Moçambique, realizado com o apoio do Grupo 
Entreposto em 1989. 
De características inéditas, foi também a preocupação 
com a sua própria sustentabilidade e independência 
financeira. Logo no início da década de 90, realizou o pri-
meiro mailing de angariação de fundos e desde sempre 
procurou estabelecer parcerias estratégicas com empre-
sas, não na busca de mais fundos, mas com a partilha e 
utilização do seu know-how em prol da AMI. Foi assim 
com a Novo Design, com a Young&Rubicam ou com a 
Companhia das Cores, se nos quisermos cingir às cola-
borações mais antigas. 
A preocupação com a importância do papel da socie-
dade civil é outra das caraterísticas de maior significado 
no ADN da AMI. Muito tempo antes de ter o protago-
nismo que, felizmente, tem nos dias de hoje, sempre 
teve a preocupação de apelar e incentivar o exercício 
pleno, autónomo e responsável dos deveres e direitos 
que são os de todos nós, chamando-nos para o seu lado 
e dando voz aos mais esquecidos.
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cial atenção à reintegração social e profissional, atra-
vés de iniciativas como o clube de emprego, o espaço 
de prevenção da exclusão social, cursos de formação 
de informática, formação profissional de ajudantes 
familiares, cursos de português para estrangeiros e de 
alfabetização. Depois das Portas Amigas, seguiram-se 
outros serviços complementares, como a Equipa de 
Rua, os Abrigos Noturnos ou o serviço de distribui-
ção de refeições. Atualmente, são quinze, o número 
de equipamentos e respostas sociais em Portugal e 
todos os anos, a AMI apoia direta ou indiretamente 
cerca de 50 mil pessoas. Em revista, alguns dos acon-
tecimentos mais marcantes para a história da AMI de 
1994 a 2003.

Asegunda década de vida da AMI testemunhou a sua 
consistente afirmação internacional mas igualmente 
uma enorme mudança na sua estratégia. Dez anos 

depois da sua fundação, a ação da AMI passou a englobar a 
luta contra a pobreza em Portugal. Com o enfraquecimento 
do Estado-providência e o avolumar dos problemas sociais, o 
projeto Centro Porta Amiga foi a resposta da AMI no apoio aos 
mais carenciados: sem abrigo, idosos, imigrantes e outros indi-
víduos que necessitem. Estes centros prestam um leque muito 
alargado de serviços: o restaurante e ajuda alimentar, o dispen-
sário e a distribuição de medicamentos, as unidades balneárias 
e o centro de distribuição de vestuário tratam das necessidades 
elementares de quem os utiliza. Paralelamente, é também pres-
tado apoio escolar, jurídico, social e psicológico e é dada espe-

MIssão PoRTugAl

›	 1994 – Publicação do primeiro número da revista AMInotícias.
›	 1995	– Inauguração do centro Porta Amiga do Porto, o maior equipamento social da AMI.
›	 1996	– Abertura dos centros Porta Amiga de cascais e Almada, equipamentos essenciais para mitigar a luta 

contra a pobreza na área metropolitana de Lisboa.
›	 1997	– Abertura do centro Porta Amiga do Funchal, na ilha da Madeira.
›	 1998	–	Honduras foi a primeira grande missão de apoio a vítimas de catástrofes naturais na história da AMI. 
 Foi um projeto de urgência prioritária de ajuda humanitária à área de tegucigalpa, capital das Honduras.
›	 1999	– Porta Amiga de chelas é inaugurada. Mais pequeno e com menos valências que os equipamentos 
 já existentes, este centro encontra-se numa zona historicamente problemática e carenciada da cidade de Lisboa.
›	 2000	– Dois importantes acontecimentos no apoio social da AMI em Portugal: o apoio ao domicílio, que leva 

refeições e acompanha de forma próxima, pessoas mais idosas ou temporariamente incapacitadas 
 e a abertura de mais um equipamento social, a Porta Amiga de coimbra. 
›	 2002	– Missão de desenvolvimento em Irian Jaya (Papua ocidental), uma das zonas mais carenciadas 
 do arquipélago da Indonésia, com níveis de desenvolvimento muito baixos. o objetivo foi a assistência médica 

e a formação de quadros de saúde. 
	 2002	– A AMI passa a ser um polo de receção e de redistribuição do Programa comunitário de Ajuda 

Alimentar a carenciados (PcAAc), nomeadamente para todo o distrito do Porto. Desde 2002 que a AMI 
 já distribui ao abrigo destes programas, mais de 8 mil toneladas de alimentos. 
	 2002	–	Para dinamizar as suas ações a nível nacional, a AMI criou núcleos em todo o país. 
›	 2003	–	Lançamento do  Prémio – saúde “Doenças Infeciosas e Parasitárias”. Destinava-se a atribuir um 

prémio a trabalhos que contribuam para o avanço do conhecimento das doenças infeciosas e parasitárias, 
para melhorar o tratamento ou ainda para melhorar a qualidade de vida dos doentes por elas afetados. 

1994-2003

o quE TAMbéM AconTEcEu
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Quais as razões que motivaram o início 
da ação social da AMI em Portugal?
Após 10 anos de intervenção no mundo, foi sobre-
tudo o contexto crescente da pobreza na Europa 
e em Portugal. Lembro-me que enquanto estudei 
em Bruxelas nunca vi um sem-abrigo ou um men-
digo na rua. Quando lá regressei, no final dos anos 
80, vi vários nas estações de metro e noutros pon-
tos da cidade. Um fenómeno que se alargou tam-
bém a Portugal. Havia muita gente que nos escre-
via e contactava perguntando: se ajudam pessoas 
carenciadas em todo o mundo, porque é que não 
atuam também em Portugal? Decidiu-se então 
intervir em Portugal com as pessoas sem-abrigo. 
Na altura, existia o Alto Comissariado da Luta Con-
tra a Pobreza (ACLCP) que era presidido pela Dra. 
Elza Chambel e que, desde a primeira hora, nos 
incentivou e apoiou porque existiam poucas ins-
tituições a darem apoio aos sem-abrigo. 

Entretanto, esse apoio foi evoluindo a outras camadas 
da população?
Houve uma evolução fruto da própria existência dos centros. O 
primeiro foi a Porta Amiga das Olaias, inaugurado em Dezem-
bro de 1994. Lembro-me de assistir nos primeiros tempos, a um 
isolamento total das pessoas. Os sem-abrigo comiam e iam-se 
embora. Não falavam com ninguém, muito menos entre si. Isso 
impressionou-me. Entretanto, as pessoas que recorriam ao cen-
tro foram ganhando confiança com as técnicas sociais e con-
tando as suas necessidades, pedindo ajuda noutros serviços. 
Simultaneamente, o ACLCP incentivou-nos a dar outras respos-
tas. Começámos a ter muita procura ao nível do apoio social. 
Ninguém utilizava o restaurante sem primeiro falar com uma 
técnica social e isso ajudou-nos a compreender as necessidades 
e a alargar as respostas. Foi interessante assistir a essa mudança 
de comportamentos. Do isolamento, as pessoas passaram a ser 
até um pouco reivindicativas, a terem noção dos seus direitos.

Vice-presidente da AMI e responsável, entre outros, pela gestão e 
coordenação geral da Ação Social em Portugal, Leonor Nobre 

recorda o início da AMI nesta área, a evolução da abordagem no 
combate à pobreza e os novos perfis das pessoas 

que atualmente solicitam apoio à AMI. 
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É um sinal de integração, essa exigência.
Sem dúvida. O facto de pagarem uma quantia simbólica por 
alguns serviços, dá-lhes essa autoestima. Estou a pagar um ser-
viço, logo tenho direito a reclamar.

A ação social da AMI iniciou-se com esse registo 
de apoio a pessoas sem-abrigo mas foi-se alargando…
Sim, com a abertura de novos centros, em Almada, por exem-
plo. Já não era tanto a população sem-abrigo, mas pessoas que 
viviam no Bairro do Pica-pau Amarelo, com outro tipo de carên-
cias e necessidades. Começámos a alargar o apoio a famílias 
carenciadas. O que mais motivou as pessoas a recorrerem à AMI 
foi o facto de existir integração. O centro dá verdadeiro apoio à 
pessoa e não é apenas uma cantina…

Para além dos centros Porta Amiga, a AMI foi alargando 
os serviços e infraestruturas como os abrigos noturnos 
e o apoio domiciliário, por exemplo. Como é que 
surgiram estas valências?
As pessoas iam referindo as suas necessidades. A nossa luta sem-
pre foi o encadeamento de soluções para que a pessoa sem-
-abrigo tivesse uma casa própria e pudesse gerir a sua vida com 
autonomia. Assim decidimos criar abrigos em Lisboa e Porto. O 
primeiro em Lisboa, com o apoio da Câmara Municipal. O sim-
ples facto de uma pessoa saber que tem um sítio onde passar 
a noite predispõe logo para uma atuação diferente no seu dia-
-a-dia, na procura de emprego. A ideia dos abrigos é essencial-
mente facilitar a inclusão social pelo emprego.

Com esta evolução dos princípios basilares da AMI em 
Portugal, fomos sendo solicitados para tantos apoios, 
que hoje a ação social da AMI toca praticamente todas 
as necessidades das pessoas que estão excluídas.
Já o apoio domiciliário começou como uma empresa 
de inserção, criada através do Instituto de Emprego. 
Na altura, servia apenas refeições ao domicílio. No 
entanto, considerámos alargar os serviços. Incluímos 
limpeza e higiene, por exemplo. Avançámos com 
um projeto que apresentámos junto da Segurança 
Social. Hoje temos duas carrinhas a circular, uma para 
as refeições e uma segunda para tratar das questões 
de higiene.

Como é que a AMI tem sentido a crise ao nível 
dos pedidos de apoio? Tem encontrado novos 
perfis de pobreza?
Ninguém diga “desta água não beberei”. Num 
momento de crise como o que estamos a viver, isto é 
ainda mais notório. Os exemplos são vários. As depen-
dências, o desemprego, a solidão atravessam qualquer 
classe social. Hoje, muitas pessoas que tinham traba-
lho, filhos no colégio, faziam viagens ao estrangeiro, 
enfim, tinham a sua vida organizada, estão a recorrer 
aos nossos serviços. Basta que um dos cônjuges perca 
o seu emprego para que tudo se complique. 
Existem casos de pessoas que querem ir buscar ali-
mentos aos centros sociais da AMI (Portas Amigas) 
fora dos horários normais para não serem vistas. Hoje 
em dia ter um emprego com salário mínimo não quer 
dizer que não se necessite de ajuda. 
A pobreza envergonhada tem aumentado. Uma 
grande parte das pessoas que recorrem pela primeira 
vez aos nossos centros faz parte dessa classe média, 
dessa pobreza envergonhada.

anos
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2003 1997	› AbRIgo dA gRAçA 
O primeiro Abrigo Noturno da AMI foi inaugurado em 1997, no 
bairro lisboeta da Graça. Uma iniciativa que surgiu como com-
plemento natural aos Centros Porta Amiga que registavam uma 
grande afluência de sem-abrigo de sexo masculino. Para além 
do alojamento de indivíduos em fase de integração sociopro-
fissional, é também prestado apoio psicossocial a quem é rece-
bido no Abrigo. Este fornece, de igual modo, pequeno-almoço 
e jantar aos utentes. Existe ainda possibilidade de tomar 
banho, lavar roupa e receber géneros alimentares e produtos 
de higiene pessoal, havendo pessoal técnico a prestar apoio e 
encaminhamento dos utentes durante o seu processo de rein-
tegração. Um segundo abrigo abriria portas na década de 2000 
na cidade do Porto.

1996/97	|	2003	› IRAquE
A 28 de abril de 2003, poucos dias depois da intervenção norte-
-americana no Iraque, a AMI entrava neste território, tornando-
-se na primeira e única organização humanitária portuguesa a 
prestar assistência médica e humanitária às vítimas da segunda 
Guerra do Golfo. A equipa original da AMI era constituída por 
seis pessoas e três viaturas, dois automóveis e um camião, que 
transportava dez toneladas de ajuda humanitária. 
A missão ficou sediada entre as cidades de Kerbala e Nukhayb 
e nos três meses que durou a missão, assistiram mais de um 
milhar de pessoas, distribuíram duas toneladas de medica-
mentos, de equipamento médico e cirúrgico e muitas outras 
de outro material de ajuda humanitária. 
Anos antes, durante os anos de 1996 e 1997, e em pleno 
embargo dos E.U.A. e das Nações Unidas ao Iraque, a AMI já 
tinha efetuado uma missão de reconhecimento no terreno e 
decidido financiar a “Confrérie de La Charité” (Cáritas Iraquiana) 
na construção de duas clínicas situadas nas áreas mais pobres 
de Bagdade.

1994/96-97	› RuAndA
O genocídio perpetrado entre as etnias Tutsi e 
Hutu do Ruanda marcou um dos mais terríveis e 
dramáticos acontecimentos do século XX. Face 
à tragédia de dimensões imensas que se confi-
gurava, a AMI partiu rapidamente para o Zaire 
(hoje, República Democrática do Congo. Insta-
lou-se em Goma, zona que agregou 1,2 milhões 
de refugiados ruandeses repartidos por diversos 
campos. A AMI interveio num deles: Kibumba. 
Sem as mínimas condições de higiene e de segu-
rança, atacados pela fome, pela sede pela exaus-
tão, os 6 voluntários da AMI em conjunto com a 
uma equipa local e outra da Cruz Vermelha veem 
entre 5 a 7 mil doentes por dia. O mesmo número 
de pessoas morre todos os dias nos campos de 
refugiados, de cólera, disenteria, meningite, de 
paludismo... Dois anos depois, entre dezembro 
de 1996 e janeiro de 1997, a AMI voltou a socor-
rer o povo do Ruanda, tendo para isso empre-
endido nova missão de emergência neste país. 

1996	› cAMPAnhA 
REcIclAgEM RX
Quando a Campanha de Reciclagem de Radio-
grafias foi lançada, não imaginávamos que esta 
pudesse ter tanto sucesso. A ideia teve dois obje-
tivos: angariar fundos e contribuir para a prote-
ção do meio ambiente, reciclando radiografias 
com mais de 5 anos ou sem valor de diagnóstico. 
Estas são depois recicladas, evitando-se assim o 
seu envio para o lixo. A venda da prata extraída 
permite gerar financiamento para fazer face ao 
constante aumento dos pedidos de apoio social. 
Em 19 edições, foram recicladas mais de 1.500 
toneladas de RX.
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1999	› PRéMIo JoRnAlIsMo 
conTRA A IndIfEREnçA
O Prémio AMI – Jornalismo Contra a Indiferença foi lançado  com 
o principal objetivo de destacar os trabalhos jornalísticos que, 
pela sua excecional qualidade, representem um testemunho e 
uma contribuição válida para que a indiferença dos poderes de 
opinião pública não permitam cobrir com um manto de silên-
cio situações intoleráveis, do ponto de vista humano, social, eco-
nómico ou outro, em qualquer parte do mundo. Todos os anos, 
dezenas de jornalistas de imprensa, rádio, televisão e meios 
online concorrem a este prémio. 

1999	› TIMoR
Tendo sido a primeira organização não-governamen-
tal do Mundo a entrar no território com ajuda huma-
nitária no dia 22 de Setembro de 1999, após a violên-
cia ocorrida com os resultados do referendo, a ação da 
AMI em Timor-Lorosae representou um dos mais sig-
nificativos marcos na história das missões internacio-
nais da AMI, tanto em volume de trabalho (presente 
em 3 distritos em simultâneo: Díli, Ermera e Manatuto) 
como em termos de investimento. As equipas de pro-
fissionais de saúde e os logísticos da AMI mantiveram-
-se durante anos no território, apostados em contribuir 
para a reconstrução das estruturas de saúde do país. 

2001	›	EquIPA dE RuA
O projeto Equipa de Rua foi lançado para ir ao encon-
tro da população sem-abrigo, através de uma inter-
venção que permitisse responder às suas necessi-
dades e prevenir futuras formas de exclusão social. 
Abordar os sem-abrigo nos locais onde passam o dia 
é o objetivo prioritário da equipa de rua da AMI. A 
operar em Lisboa e, mais recentemente também no 
grande Porto, as equipas de rua têm vindo a estabe-
lecer uma relação de confiança com os sem-abrigo, 
de modo a poder encaminhá-los e acompanhá-los de 
acordo com as dificuldades que apresentam, entre as 
quais se destacam os problemas sociais, psicológicos 
e de saúde.

1997	› sEnEgAl
A intervenção da AMI no Senegal começou em pleno no ano de 
1997. Depois de ter levado a cabo um projeto que englobou a 
construção de 14 postos de saúde, bem como de outras infra-
estruturas, como moinhos de cereais, e formação dos agentes 
de saúde em Yoff e Touba Der Salam, a parceria com a ONG local 
APROSOR nunca parou de crescer. Atualmente, é através da 
Aventura Solidária que se concretizam e financiam os projetos.
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o mundo. Algumas agressões ambientais são localiza-
das e afetam sobretudo os países menos desenvolvi-
dos. Outras são globais e atingem de igual forma toda 
a população mundial.
O ambiente e, mais ainda a sustentabilidade ambien-
tal é um vetor fundamental de desenvolvimento das 
sociedades e bem-estar das populações. É por isso 
que o ambiente se tornou a natural terceira área de 
atuação da AMI, depois das àreas da saúde e da ação 
social.

Éimpossível dissociar as alterações climáticas de algu-
mas das maiores catástrofes da última década. Fura-
cões, tsunamis, cheias. Vários estudos apontam a degra-

dação ambiental como responsável pelo aumento do número 
de catástrofes naturais e, segundo a OMS (Organização Mun-
dial de Saúde), os fatores ambientais causam 10% das mortes 
em 23 países, sendo as crianças as mais afetadas. Atuando pre-
ventivamente sobre o ambiente, podem por isso ser reduzidas 
as 13 milhões de mortes anualmente (nomeadamente através 
de infeções respiratórias e doenças cardiovasculares) em todo 

alaRgaR hoRIzonTEs

›	 2004 – com a inauguração da Porta Amiga de Vila nova de Gaia e o início das obras do Abrigo noturno 
 do Porto, passaram a ser dez os equipamentos sociais da AMI em Portugal. 
	 2004 – A crise no sudão, mais concretamente no Darfur, levaram a mais um êxodo de refugiados 
 para o vizinho chade. A AMI partiu para este último em outubro de 2004, a fim de providenciar cuidados 

sanitários e apoio alimentar nos campos da zona fronteiriça. 
›	 2005 – Lançamento dos projetos de Reciclagem de toners e consumíveis Informáticos. Dois anos depois, 

este projeto de reciclagem alargar-se-ia aos óleos alimentares usados. 
›	 2006 – Abertura do Abrigo noturno do Porto, um equipamento há muito reclamado por esta cidade. 
 os Abrigos noturnos de Lisboa a Porto surgem como complemento natural aos centros Porta Amiga 
 que registam maior número de casos de indivíduos com carências em termos de alojamento. 
›	 2007 – três ações muito distintas mas igualmente marcantes aconteceram neste ano. Foi o ano em que se 

realizou a 1ª corrida solidária Pontes da Amizade, em coimbra, a abertura do Espaço AMIArte, uma galeria que 
dinamiza e promove as iniciativas do núcleo cultural da AMI. Foi também neste ano que se realizou a primeira 
formação a voluntários internacionais, ferramenta essencial para a capacitação do pessoal expatriado.  

	 2007 – Mais um ano, mais um equipamento social, neste caso, o centro Porta Amiga de Angra do Heroísmo. 
›	 2011 Inauguração da Residência social em são Miguel, nos Açores.
›	 2012 Lançamento da primeira marca nacional solidária: sos Pobreza.
›	 2013 1ª conferência AMI/UnGc: novas Formas de organização do trabalho, no Auditório da Microsoft 
 em Lisboa. Foi a primeira de quatro  conferências organizadas ao abrigo da parceria entre a AMI 
 e a Global compact network Portugal.

o quE TambÉm aconTEcEu

2004-2013
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2004	›	sRI lanka
No dia 26 de dezembro de 2004, vários sismos 
seguidos de um Tsunami devastaram grande 
parte da costa sudoeste asiática. O Tsunami teve 
um impacto devastador em diversos países da 
região, provocando milhares de mortos, desapa-
recidos, deslocados e sem abrigo, além da com-
pleta destruição de infraestruturas. 
Respondendo ao pedido de auxílio internacional 
formulado pelo governo do Sri Lanka, a AMI orga-
nizou uma missão de emergência que chegou a 
este país, três dias depois. No terreno, a equipa da 
AMI começou por prestar assistência médica de 
emergência. Os planos iniciais eram de permane-
cer 6 meses neste país mas o extraordinário con-
tributo da sociedade civil portuguesa possibilitou 
à AMI a permanência no terreno até hoje, período 
durante o qual, desenvolveu inúmeros projetos. 
Do apoio a orfanatos, passando pela reconstrução 
de infraestruturas, ao apoio financeiro a organiza-
ções locais e à constituição da Fundação Burgher 
Sri Lanka-Portugal. 

2006-07/2011	›	líbano
Dezasseis anos depois do fim da guerra civil, 
aquele que foi um dos mais prósperos países do 
Médio Oriente volta a ser palco de uma guerra 
de dimensões dramáticas. Na última incursão de 
Israel, em 2011, a agressão foi justificada como 
derradeiro recurso para travar as ações do Hez-
bollah mas, mais uma vez, foi a população ino-
cente quem mais sofreu. A AMI marcou mais uma 
vez presença no Líbano, tendo investido 65 mil 
euros na compra de medicamentos e alimentos. 

2007	›	avEnTuRa solIdáRIa 
vonTadE dE PaRTIR, fInancIaR E ajudaR
A decorrer desde 2007, o projeto “Aventura Solidária” tem reu-
nido cidadãos das mais diversas profissões, idades e proveniên-
cias, permitindo-lhes conhecer o dia-a-dia das missões apoiadas 
pela AMI no Senegal, Guiné e Brasil. Passados sete anos sobre a 
primeira Aventura Solidária no Senegal, mais de duas centenas 
de participantes já financiaram e construíram com entusiasmo 
escolas primárias, oficinas ambientais, centros de saúde e sociais, 
hortas comunitárias, deixando uma marca positiva em países 
como o Senegal, Guiné-Bissau e mais recentemente, no Bra-
sil. Gente diversa, desde estudantes a professores, engenheiros, 
reformados, continua a fazer-se ao caminho, protagonizando 
uma experiência humana, para muitos, inesquecível.
A AMI inaugurou esta proposta de intervenção em 2007 no Sene-
gal como forma de a sociedade civil se exprimir, atuar e erguer no 
terreno projetos solidários. O resultado tem sido um sucesso para 
quem não resiste à vontade de partir e ajudar. Nove dias de aven-
tura e solidariedade não são uma vida, mas podem mudar mui-
tas. A maioria dos participantes inscreve-se pelo desejo sincero 
de querer ajudar os outros, ver no terreno a ação da AMI e tam-
bém verificar, in loco, onde é aplicado o financiamento. 
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2011	›	lInka-TE aos ouTRos
No âmbito do Ano Europeu do Voluntariado, a Fun-
dação AMI lançou um prémio de características ino-
vadoras. “Linka-te aos Outros” é um projeto cujo prin-
cipal objetivo é incentivar os jovens (a frequentar o 7.º 
ano de escolaridade ou mais) a abarcar atividades de 
voluntariado na sua comunidade em parceria com a 
sua escola.
São estes jovens que constituem, em larga medida, 
uma faixa da população prioritária para a AMI, no que 
diz respeito à sensibilização para uma cidadania ativa 
e para o respeito pelos Direitos Humanos e são impor-
tantes agentes de mudança, que devem ter um papel 
interventivo e pró-ativo na sociedade. Daí, a AMI se ter 
proposto fornecer os meios necessários para que  pos-
sam pôr a sua criatividade ao serviço da comunidade. 
Para isso, a AMI convidou a que detetassem proble-
mas locais e apresentassem soluções para os mesmos, 
construindo um projeto muito preciso e devidamente 
orçamentado. A AMI seleciona os projetos mais con-
sistentes e financia os mesmos até ao máximo de 90%.
Este projeto tem o alto patrocínio do Ministério da 
Educação.

2010	›	haITI
Dia 12 de janeiro de 2010, 21h53, um minuto bastou para infli-
gir ao Haiti uma das maiores catástrofes das últimas décadas. O 
sismo de 7.3 na escala de Richter abalou violentamente Port-au-
-Prince, destruindo a frágil capital haitiana. Mais de 220 mil mor-
tos e um milhão de desalojados é o balanço negro de uma tra-
gédia que atingiu o país mais pobre das Caraíbas. Em menos de 
48 horas, a AMI enviou para o terreno a primeira equipa explo-
ratória. Entretanto, em Portugal, a AMI lança uma campanha de 
recolha de fundos. A resposta da sociedade civil foi formidável, 
atingindo, num mês, 861.271,34 euros. Para além de atuar no 
hospital norte-americano, a AMI inicia consultas no Centro Hos-
pitalar do Sagrado Coração, ao ritmo de 150 doentes por dia.

2007	› InfoTEcas 
TEcnologIa ao sERvIço da Inclusão
Tornar a tecnologia e o conhecimento acessível à população 
mais marginalizada, mais do que uma necessidade, tem-se afir-
mado como uma ferramenta essencial de inclusão social. Foi 
este o principal motivo que levou à criação de mais um pro-
jeto inovador da AMI, Infotecas FNAC/AMI Contra a Infoexclusão. 
Iniciado em novembro de 2007, o projeto nasceu precisamente 
da necessidade de integrar a camada da população socioecono-
micamente mais carenciada, sem acesso à internet em casa nem 
formação específica, neste admirável mundo novo das Tecnolo-
gias da Informação e Comunicação (TIC). A ideia força do pro-
jeto é precisamente combater a infoexclusão. 
Ao longo de cinco anos foram criadas cinco Infotecas, à razão de 
uma por ano, nos centros Porta Amiga de Vila Nova de Gaia, Cas-
cais, Porto, Funchal e Almada. A população apoiada nestas infra-
estruturas tem à sua disposição uma sala equipada com ligação 
à internet, bem como diversas formações desenhadas para res-
ponder às novas realidades da comunicação, informação e pro-
cura de emprego. O funcionamento das infotecas assenta em 
três pilares: um primeiro ligado à formação específica nas TIC; um 
segundo de acesso livre e finalmente um terceiro como suporte 
para atividades complementares e workshops.  

Volvida uma semana sobre a chegada ao Haiti, numa 
ação conjunta com o governo português e a proteção 
civil portuguesa foi montado o primeiro campo orga-
nizado para desalojados no Haiti. Apesar da insegu-
rança em Port-au-Prince, os portugueses colocaram 
de lado a proteção militar, optando pelo diálogo com 
a população de Delmas. A esperança ergueu-se em 
tons de azul. Composto por 65 tendas, o Campo Azul 
União Portugal Haiti dá abrigo a 615 pessoas e assis-
tência humanitária a 1000. 
Já em março, a Organização Internacional das Migra-
ções (OIM) solicitou à AMI a coordenação das ativi-
dades de quatro campos de desalojados no Haiti, 
ficando a seu cargo 3.111 famílias, num total de 17.179 
pessoas, responsabilizando-se, em parceria com o ser-
viço Jesuíta para os Refugiados (SJR), pela coordena-
ção de todas as atividades relacionadas com cuidados 
médicos, saneamento, água e alimentação.
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De umas férias de sonho para um cenário de destruição 
e catástrofe em apenas poucos dias. Sofia Costa, 28 anos, 
encontrava-se 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 população para 
tomar medidas de precaução e segurança. “Fomos evacu-
ados do hotel onde nos encontrávamos na ilha de Siargao 
para uma residência na montanha”, 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 contacto com orga-
nizações locais para que a equipa de emergência da AMI 
iniciasse o mais rápida e eficazmente possível a assistência 
humanitária à população.
“Não estava à espera de encontrar tanta destruição”, con-
fessa. “Do porto da ilha de Leyte ao centro de Tacloban são 
cerca de três horas de caminho. Durante esse trajeto, pude 
testemunhar um cenário de devastação total”. 
Os voluntários da AMI iniciaram o primeiro auxílio com man-
timentos adquiridos na ilha vizinha. “Levámos o que cabia 
na carrinha”, recorda. Alimentos e medicamentos, bens de 
primeira necessidade. “Nos primeiros dois dias em Tacloban 
não tivemos tempo para dormir. Relatos de pessoas que 
perderam 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 e Tiago puderam finalmente cumprimentar 
os quatro elementos da AMI que chegaram no dia 21 de 
novembro ao terreno. Era o reforço da missão de emergên-
cia. A equipa regressou a Portugal no dia 13 de dezembro 
com a sensação de missão cumprida. Sofia recorda e elogia 
o espírito empreendedor do povo filipino. “Num cenário de 
catástrofe manifestaram uma força de vontade e uma cora-
gem impressionantes.”

sofia costa, voluntária ami

2011	›	EcoÉTIca: 
daR EsPaço à naTuREza
Ecoética é um projeto de conservação da 
natureza abrangente, que não se resume à 
reflorestação. Estende-se por muitas outras 
ações: abertura de caminhos para combate 
aos fogos florestais, reabilitação de zonas 
degradadas, requalificação de áreas fluviais, 
recuperação de terrenos abandonados. Nas 
ações de florestação são usadas apenas espé-
cies autóctones, adaptadas às condições cli-
máticas e das zonas. Por outro lado, todas as 
áreas são georreferenciadas, sendo facilmente 
localizáveis por GPS. Pretende-se com isto 
promover a visita às áreas intervencionadas, 
estabelecendo uma ligação direta dos par-
ticulares e das empresas com os locais que 
financiem, por forma a também dinamizar o 
turismo sustentável.

2012	›	cabo vERdE
Desde 1988, a presença da AMI passou por 7 
das 9 ilhas habitadas que constituem o arqui-
pélago de Cabo Verde. Ao longo destes 22 
anos, foram realizadas sucessivas interven-
ções na área de saúde. Da assistência médica 
à ajuda humanitária de emergência, da saúde 
oral à promoção da saúde escolar. Em 2012, 
chegou a hora de partir. Cabo Verde não é 
mais o país que era há 22 anos. Está melhor. 
Mais rico. Mais saudável. Mais desenvolvido. É 
notório para quem vai a qualquer das ilhas. É 
evidente para quem acompanha de perto o 
quotidiano deste país. Comparando os valo-
res do Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH) desde 1990 até 2009, foi possível obser-
var uma melhoria considerável nos índices 
gerais, onde está também incluída a saúde. 
Desde então, como é seu hábito, a AMI desen-
volve projetos em parceria com ONGs locais 
(PIPOL).

filipinas: “não estava à espera 
de encontrar tanta destruição”

—————————————————----—————



21AMI notícIAs 61 

anos

Na zona leste do Afeganistão, a Escola Shawl Pacha tinha tudo 
para ser um projeto condenado à nascença. Situada em Nanga-
rhar, província fronteira ao Paquistão e onde o cultivo de ópio 
tem crescido nos últimos anos, a escola ergue-se numa das 
zonas mais conservadoras do país. No seio das famílias, a lei da 
tribo a que se pertence sobrepõe-se à lei do Estado.
Não muito longe da escola, as montanhas de Tora Bora reme-
tem o visitante para uma das épocas mais sinistras do Afeganis-
tão. Foi nesse emaranhado montanhoso que Osama bin Laden 
se escondeu, após o início da guerra declarada pelos EUA, em 
outubro de 2001. Ainda hoje, a região é bafejada por uma forte 
influência talibã. O regime dos “estudantes” caiu, mas os seus 
valores continuam enraizados em muitos domínios da socie-
dade afegã.
Ali, como um pouco por todo o Afeganistão, frequentar a escola 
não é um imperativo da infância. Muito menos se – como no 
caso da Escola Shawl Pacha, financiada pela AMI –, a escola tem 
associada uma organização estrangeira. Ainda que essa relação 
em nada interfira no ensino que lá é ministrado, muitos locais 
temem as reais intenções “do estrangeiro” e os valores que ele 
quer incutir nas crianças, sobretudo a nível religioso.
Inaugurada em abril de 2008, a escola é hoje frequentada por 
mais de 500 crianças, de ambos os sexos. Em apenas três anos 
de funcionamento, a escola garante já seis anos de escolaridade 
– quase o dobro da média nacional.

As meninas têm aulas de manhã, os rapazes da parte 
da tarde. Este ano letivo, e pela primeira vez, o número 
de alunas superou o dos alunos – uma enorme con-
quista num país considerado, recentemente, num 
relatório da Fundação Thomson Reuters, o pior de 
todos para as mulheres viverem.
Visito a escola durante o período da manhã. Entro 
numa sala onde as carteiras estão a abarrotar. Aco-
modam-se três meninas no espaço destinado a duas, 
sem que isso belisque a atenção com que escutam o 
professor. De seis em seis meses, a escola oferece um 
pedaço de tecido azul a cada criança para que se cos-
turem uniformes novos. Esse gesto, para além de criar 
um sentimento de pertença dos alunos em relação à 
escola, impede que as roupas do dia-a-dia se rompam 
e poupa as famílias de custos. Ou não fosse o Afega-
nistão um dos países mais pobres do mundo.
Em muitas zonas do Afeganistão, ir à escola não é um 
direito, mas antes uma aspiração. Na região de Cabul, 
por exemplo, a escola secundária de Pol-e-Charki aco-
lhe cerca de 5500 alunos, divididos por 140 turmas. A 
maioria tem aulas… no recreio, uns debaixo de uma 
cobertura de zinco, outros a céu aberto. A situação 
tem vindo a melhorar graças à intervenção do con-
tingente português que já colaborou na construção 
de 32 salas.
As infraestruturas são importantes, mas sobram bar-
reiras culturais por derrubar. No fim da minha visita, 
pergunto a Said qual a necessidade mais urgente. 
“Precisamos de subir o muro à volta da escola. As 
meninas estão a crescer e a comunidade não gosta 
que sejam vistas da rua…”

margarida mota, jornalista do expresso, 2011

afeganistão: 
“onde ir à escola é um sonho”
——————————————————----——
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quase duplicação, nas últimas duas décadas, do gelo 
que está a derreter nos glaciares da Gronelândia.
Na vertente económica, estima-se que o total dos cus-
tos e riscos das alterações climáticas será equivalente 
à perda anual de, no mínimo, 5% do PIB global.

PoR umA PARTIcIPAção 
dA socIEdAdE cIVIl
Vivemos um período da História em que o poder finan-
ceiro e sem controlo têm substituído os Estados, mas 
sem assumir as respetivas responsabilidades sociais.
Nunca se produziu tanta riqueza mas, paralelamente, 
a sua distribuição nunca foi tão desigual, levando à 
concentração em poucas mãos: o chamado vírus da 
ganância, cujo exemplo paradigmático são os “produ-
tos tóxicos”.    
O desafio de despertar e mobilizar a Sociedade Civil 
mundial, através das ONG legitimadas pelas suas 
populações, passa, em primeira instância, pelos cida-
dãos ganharem cada vez mais consciência política. Em 
Portugal e no mundo precisamos de uma verdadeira 
responsabilidade social, um conjunto de princípios e 
práticas de uma instituição, que tem como objetivo 
respeitar o ambiente, a lei e as pessoas, cujas vidas são 
fortemente afetadas pelas mudanças económicas e 
promover uma melhor qualidade de vida para todos. 
Precisamos por fim de um pilar empresarial forte, de 
empreendedores, mas sempre com espírito de vin-
cada cidadania.

são vários os desafios que se adivinham para os próxi-
mos anos. O binómio pobreza-exclusão está no cerne 
de problemas como a fome; a imigração; os sem-abrigo; 

os mercados de trabalho precário e de prostituição; a mortali-
dade e exploração infantil; a sida; as crianças-soldado; a morta-
lidade materna; o analfabetismo; as culturas do ópio e da coca-
ína; a escravatura; a exploração laboral. 
O desemprego é uma das causas principais que explica o sofri-
mento social imenso que atinge Portugal e a Europa (embora 
sejamos ainda o continente mais rico do Mundo). Na Zona-Euro 
atinge os 2 dígitos; desemprego jovem a atingir ¼ da população. 
Em Portugal, a Taxa de Desemprego foi de 15,7% em 2012 e de 
16,3% em 2013. Estas famílias são particularmente vulneráveis e 
dependem fortemente das ajudas públicas e do terceiro sector.
A existência de um posto de trabalho é fundamental porque 
o trabalho é, para a maioria dos cidadãos, a única fonte de sus-
tento. A perda de habitação própria, antecâmara da condição de 
“sem-abrigo”, é uma consequência direta da nova pobreza. Mui-
tos destes casos caminham para a pobreza estrutural: quando 
alguém cai nas malhas da pobreza e dificilmente de lá sai. Portu-
gal vive hoje uma situação de emergência social onde o forneci-
mento de bens alimentares é uma necessidade imperiosa para 
muitos cidadãos e agregados familiares, com a precariedade a 
afetar quase dois milhões de pessoas. 
Por outro lado, a questão do aquecimento global é de urgentís-
sima prioridade no século XXI. Os seus efeitos, devido à maciça 
emissão de dióxido de carbono e destruição da camada de 
ozono, são já inevitáveis: duplicação, nos últimos 30 anos, do 
número de furacões de categoria 4 e 5; alastrar da Malária; a 

dEsAfIos PARA o fuTuRo

Estima-se que existam 232 milhões de migrantes em todo o Mundo, morando 6 em cada 10 em regiões 
desenvolvidas. A pobreza, as guerras e conflitos e as alterações climáticas são as causas principais destas 
migrações. Na atualidade, destaque para Ceuta e Melilla, as duas únicas fronteiras terrestres entre África 
e Europa, com centenas de imigrantes da África subsaariana a sofrerem naufrágios. Paralelamente, subsistem 
7 conflitos em torno de questões religiosas: Afeganistão, Iraque, Israel, Nigéria, Sudão, Tailândia e Tibete.  
No século XXI, o conceito de “migração ambiental” será uma realidade: as alterações climáticas podem 
contribuir para um aumento dos movimentos populacionais via declínio da produtividade agrícola, 
dificuldade de acesso a água potável, fuga de terras que são vulneráveis à subida do nível do mar, 
deslocações temporárias devido a desastres naturais. 

A EmERgêncIA dAs mIgRAçõEs 

2014- ...



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 Novo Banco 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, selecionando 
a opção “Ser Solidário”. Depois, basta escolher a importância com que quer contribuir. | Participe ativamente como voluntário nos Centros 
Porta Amiga, na sede da AMI ou nas Delegações. | Se é profissional de saúde, inscreva-se como voluntário para partir em missão, 
contactando o Departamento Internacional da AMI.  (e-mail: internacional@ami.org.pt) | Adira às Campanhas de Reciclagem 
(e-mail: reciclagem@ami.org.pt) | Faça reverter parte do seu IRS para a AMI | Participe na Aventura Solidária no Senegal, Brasil 
ou Guiné-Bissau (e-mail: aventura.solidaria@ami.org.pt;  Tel. 218 362 100)

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

Sede Fundação AMI – Rua José do Patrocínio, 49, 1959-003 Lisboa | Tel. 218 362 100 | Fax 218 362 199
Delegações Norte Tel. 225 100 701 | Centro Tel. 239 842 705 | Madeira Tel. 291 201 090 | Açores – Terceira Tel. 295 215 077 |  
Açores – S. Miguel Tel. 296 305 716
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 Novo Banco 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 Novo Banco 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.   Não desejo receber informação da AMI por e-mail ou sms.

(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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