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Estas calamidades não foram as primeiras e não serão, infeliz-
mente, as últimas se a comunidade internacional não deixar de 
tratar este problema com indiferença e se não houver cora-
gem, vontade e determinação politicas de liderança da União 
Europeia e do Ocidente em debelarem as causas que estão na 
origem deste êxodo trágico e de dimensão nunca vista. 

De referir que, só na Líbia, estão, para já, cerca de 1 milhão 
de pessoas à espera da oportunidade para a tão temível, mas 
sonhada travessia do Mediterrâneo e que muitos mais milhões 
estão a andar para tentar alcançar as margens sul e este do 
Mediterrâneo, e vão ficando pelo caminho aos milhares. Nin-
guém sabe quantos, porque não se veem.

Com os cerca de 50 milhões de refugiados e deslocados no 
Mundo, e com as alterações climáticas à porta, que provocarão 
muitas mais dezenas de milhões de refugiados e deslocados, o 
movimento migratório irá tomar uma amplitude muito maior : 
criem-se pois, desde já, as condições (educacionais, legislativas, 
urbanísticas…) para se poder fazer face a esse facto e evitar-
mos proximamente choques culturais violentos.

As soluções, que só surtirão efeito daqui a 10 anos, são urgen-
tes, mas não passam pela construção de muros nem de veda-
ções.

Garanto-vos!

A migração é um direito humano básico. Só emigra do seu 
país, deixando tudo para trás, quem não tem alternativa. Nós 
portugueses sabemo-lo bem porque fomos, e continuamos a 
ser, um povo com muitos emigrantes.

O drama das migrações clandestinas através do Saara e do 
Mediterrâneo, já para não falar da Ucrânia via Polónia, que cul-
minam em verdadeiras tragédias como a de abril deste ano, em 
que uma traineira com mais de 800 imigrantes a bordo naufra-
gou no mar líbio, contando-se apenas 28 sobreviventes, e a situ-
ação dramática que se vive em Calais, com os (ainda) poucos 
milhares de migrantes que tentam chegar à Grã-Bretanha, atra-
vés do Eurotúnel, estão a tornar-se a maior tragédia dos últimos 
70 anos na Europa, após o fim da 2.ª guerra mundial. 

Fernando de La Vieter Nobre
Fundador e Presidente da Fundação AMI

Nem muros, nem vedações
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A. Conflitos versus «Democracia à bomba»

1.  A pseudo primavera árabe com, in fine, tal “cereja em cima do bolo”, a destruição total, o desmembramento e o caos da Líbia que provocou a mais absoluta insegurança na região do Sahel.2.  A destruição do Iraque, da Síria (após a zizania semeada no Afeganistão e, por ricochete, no Paquistão), conseguiram ins-talar o caos total, o que está sem qualquer dúvida na origem e desenvolvimento do DAESH / Estado Islâmico / ISIS, com a conivência e o apoio direto da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes e da Turquia, bem mais perigosos a curto prazo para a Europa do que a Al-Qaeda!
3.  A ingerência na Ucrânia com o objetivo de fazer uma afronta à Rússia, violando e usurpando o poder constitucional então existente. Em vez de incluir a Rússia na Europa em 1989/1991 (queda do muro de Berlim e implosão da União Soviética) o que seria indispensável (população, valores cristãos e culturais, geoestratégia, energia, capacidade militar) para a construção de um verdadeiro pilar europeu, mas que os governos alemão, polaco, norte-americano e dos países bálticos nunca quiseram aceitar, a Europa (UE) e o Ocidente tudo fizeram para diminuir, humilhar e afrontar a Rússia conseguindo, como único resul-tado, uma enorme ameaça para o Continente Europeu. Como foi possível energúmenos ignorantes acreditarem poder retirar a Crimeia à Rússia?!  Meus Senhores, vão rever a História…

Passêmo-las então em revista:

05 | Nacional

B. Subdesenvolvimento e pobreza/miséria  crónicas e estruturais em África

E no entanto o bem informado e sábio René Dumont já tinha feito soar o alarme a partir de 1960 nos seus magníficos livros «L’Afrique est mal partie» (A África começou mal) e «Au nom de l’Afrique, j’accuse» (Em nome de África, acuso).Os últimos quarenta anos «de ajuda ao desenvolvimento», devido au binómio «corruptor/corrupto» amplamente utilizado, assim como a ignorância e a incapacidade de estabelecer objeti-vos concretos a curto, médio e longo prazo em África, que bene-ficiassem as populações e não os seus dirigentes corrompidos, foram particularmente desanimadores, dececionantes e prejudi-ciais. Praticamente nada mais ficou dessa ajuda ao desenvolvi-mento a não ser os eufemismos de apelação desses países que passaram de «subdesenvolvidos» a «menos avançados » a, final-mente, «em vias de desenvolvimento »… Tanta asneira arquite-tada nas torres de marfim de certos iluminados, pseudo estrate-gas e peritos em desenvolvimento que mais não conseguem ser senão indiferentes e insensíveis.
A verdade é que, desde as independências, o fosso norte-sul só se aprofundou (basta para isso comparar o PIB per capita, com todas as insuficiências que encerra, entre a Europa e a África de 
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Bonito foi o adjetivo escolhido por Maria da Graça, 78 anos, ao 
ver o novo rosto de uma casa que conhece bem: o Centro Porta 
Amiga das Olaias. Entrou aqui pela primeira vez há mais de 15 
anos. Recorda-se desse dia com uma nitidez dolorosa. “Não que-
ria aqui vir por vergonha. Mas tinha muita fome. Quando vi o 
prato de comida à minha frente, chorei”, confessa emocionada. 
Atualmente, com o apoio desta segunda casa, recupera de uma 
vida que lhe empurrou os dois filhos para a droga. “Só encontro 
aqui gente boa e amiga”, afirma durante um almoço tranquilo na 
companhia do marido num espaço com cheiro a novo.

04 | Nacional

Após dois meses de trabalhos de remodelação, o Centro Porta 
Amiga das Olaias está de facto mais bonito. Hoje de manhã, o pri-
meiro equipamento social inaugurado pela AMI arrumou o mate-
rial das obras, limpou o pó e recebeu em clima de festa algumas 
das pessoas que ajudaram com mais de 66 mil euros a concreti-
zar esta muito desejada e aguardada renovação. Graça Rebocho 
e Michelle Menezes, da Fundação PT e João Semedo, da imobi-
liária Era Telheiras/Lumiar foram acolhidos por Fernando Nobre, 
Presidente da AMI, e viram “in loco”, o resultado e o impacto 
dos donativos angariados pelas empresas que representam. Para 
a melhoria de um dos espaços de combate à pobreza e exclusão 

Centro Porta Amiga das Olaias 
com nova cara
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social mais emblemáticos de Lisboa, contribuíram também todos 
os que aderiram à Operação Ser Solidário nas caixas Multibanco 
da SIBS e à Campanha de Natal da FNAC.
As pessoas, como a Maria da Graça que, diariamente, acorrem 
a este Equipamento Social encontram agora um espaço mais 
agradável. A zona dos balneários está completamente reno-
vada e refeitório pintado de fresco. Fernando Nobre agrade-
ceu a generosidade de confiança de todos, salientando que, atu-
almente, perto de 60 por cento do orçamento da AMI é obtido 
precisamente pelos donativos de particulares e empresas.

Para a diretora do centro, Margarida Mendes, é um novo começo 
num espaço que conhece bem e que há muito carecia de uma 
remodelação e uma pintura fresca. “Estamos muito contentes e 
entusiasmados com o resultado final. Foram uns meses compli-
cados aqui com as obras, pois nunca fechámos as portas, mas 
o resultado final é muito bom.  O centro está mais acolhedor e 
funcional, não só para os colaboradores, mas sobretudo para os 
beneficiários que nos procuram”, confessa.
O nosso obrigado a todos os que, direta ou indiretamente, con-
tribuíram para tornar o Centro Porta Amiga das Olaias um 
espaço mais humano e mais digno.



E o mais dramático é que o cenário migratório já em curso, e 
insustentável a menos que seja feito um  diagnóstico correto 
seguido de um tratamento adequado, já era previsível há trinta 
anos ( jamais esquecerei o encontro que tive em Washington 
com o antigo Secretário Geral da OCDE, Sr. Jean Bonvin, há cerca 
de quinze anos, que me disse então que vinte a vinte e cinco anos 
mais tarde iríamos assistir à maior vaga migratório global de toda 
a História), tal como eram previsíveis as alterações climáticas 
(basta lembrar que a Cimeiro do Rio data de 1992 ! ), sem que 
nada, ou muito pouco, tenha sido feito para prevenir as duas 
maiores catástrofes humanitárias em curso. 

Qual a origem do fluxo migratório massivo em 
direção à Europa e quais as suas causas profundas? 
A deslocação em massa das populações em direcção à Europa, 
provenientes de África, do Médio Oriente e da Ucrânia não têm 
outra causa senão o medo, o terror, o mais profundo desespero 
quanto ao futuro, a insegurança física, hídrica e alimentar… Já só 
se trata de sombras, de mortos-vivos em movimento, pois já nada 
têm a perder e nós retirámos-lhes qualquer esperança num 
futuro viável nos seus países e regiões de origem.
E porque é que esse terror e esse sentimento profundo de ine-
xistência não lhes faz temer a morte durante o êxodo?  Porque, 
de facto, já se consideram mortos-vivos, sem mais nada a per-
der? As causas profundas são simplesmente os conflitos que nós 
provocámos por razões geopolíticas puras e duras, acreditando 
ingenuamente (e tenho sérias dúvidas sobre esse sentimento) 
que poderíamos impor democracias «à la carte» e «à bomba»… 

06 | Opinião

OPINIÃO
EM NOME 
DA EUROPA, 
DE ÁFRICA 
E DO MÉDIO 
ORIENTE, 
ACUSO!

A imigração em massa em direção à Europa ainda agora « vai no 
adro ». E é bom precisar que apenas 10% da população em fuga 
de África e do Médio Oriente consegue chegar ao Mediterrâneo. 
Os restantes 90% tornam-se ou deslocados nos seus próprios 
países (IDP) ou refugiados nos países vizinhos, eles próprios inca-
pazes de absorver todas essas famílias em debandada. 
Quais são as causas profundas destes êxodos? Como controlá-
-los e transformá-los de maior desafio a curto prazo para a 
Europa numa oportunidade excepcional de acabar e compensar 
os terríveis erros que nós, os «ocidentais», como principais res-
ponsáveis, temos vindo a cometer nas últimas décadas ?
Mas isto antes que este enorme desafio degenere no maior pesa-
delo para a Europa desde o fim da II Guerra Mundial, com o 
regresso em força de regimes fascistas e o desencadeamento de 
uma III Guerra Mundial, cujo maior preço será pago pela Europa 
por não ter sido capaz de se constituir como o terceiro pilar glo-
bal do Mundo, e estabelecer o equilíbrio necessário com o pilar 
norte americano (ou anglo-saxónico) e o pilar asiático que se 
vem construindo a todo o vapor (enquanto o quarto pilar – afri-
cano – não venha a construir-se um dia). 
A mesa redonda que é o Mundo, com os seus quatro indispen-
sáveis pilares, alcançaria então a estabilidade e harmonia ao con-
trário do caos para o qual nos estamos todos a encaminhar.

Fernando de la Vieter Nobre
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A. Conflitos versus «Democracia à bomba»

1.  A pseudo primavera árabe com, in fine, tal “cereja em cima do 
bolo”, a destruição total, o desmembramento e o caos da Líbia 
que provocou a mais absoluta insegurança na região do Sahel.

2.  A destruição do Iraque, da Síria (após a zizania semeada no 
Afeganistão e, por ricochete, no Paquistão), conseguiram ins-
talar o caos total, o que está sem qualquer dúvida na origem 
e desenvolvimento do DAESH / Estado Islâmico / ISIS, com a 
conivência e o apoio direto da Arábia Saudita, dos Emirados 
Árabes e da Turquia, bem mais perigosos a curto prazo para 
a Europa do que a Al-Qaeda!

3.  A ingerência na Ucrânia com o objetivo de fazer uma afronta 
à Rússia, violando e usurpando o poder constitucional então 
existente. Em vez de incluir a Rússia na Europa em 1989/1991 
(queda do muro de Berlim e implosão da União Soviética) o 
que seria indispensável (população, valores cristãos e culturais, 
geoestratégia, energia, capacidade militar) para a construção de 
um verdadeiro pilar europeu, mas que os governos alemão, 
polaco, norte-americano e dos países bálticos nunca quiseram 
aceitar, a Europa (UE) e o Ocidente tudo fizeram para diminuir, 
humilhar e afrontar a Rússia conseguindo, como único resul-
tado, uma enorme ameaça para o Continente Europeu. Como 
foi possível energúmenos ignorantes acreditarem poder retirar 
a Crimeia à Rússia?!  Meus Senhores, vão rever a História…

Passêmo-las então em revista:
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B. Subdesenvolvimento e pobreza/miséria 
 crónicas e estruturais em África

E no entanto o bem informado e sábio René Dumont já tinha 
feito soar o alarme a partir de 1960 nos seus magníficos livros 
«L’Afrique est mal partie» (A África começou mal) e «Au nom 
de l’Afrique, j’accuse» (Em nome de África, acuso).
Os últimos quarenta anos «de ajuda ao desenvolvimento», 
devido au binómio «corruptor/corrupto» amplamente utilizado, 
assim como a ignorância e a incapacidade de estabelecer objeti-
vos concretos a curto, médio e longo prazo em África, que bene-
ficiassem as populações e não os seus dirigentes corrompidos, 
foram particularmente desanimadores, dececionantes e prejudi-
ciais. Praticamente nada mais ficou dessa ajuda ao desenvolvi-
mento a não ser os eufemismos de apelação desses países que 
passaram de «subdesenvolvidos» a «menos avançados » a, final-
mente, «em vias de desenvolvimento »… Tanta asneira arquite-
tada nas torres de marfim de certos iluminados, pseudo estrate-
gas e peritos em desenvolvimento que mais não conseguem ser 
senão indiferentes e insensíveis.
A verdade é que, desde as independências, o fosso norte-sul só 
se aprofundou (basta para isso comparar o PIB per capita, com 
todas as insuficiências que encerra, entre a Europa e a África de 
então e de hoje) na medida exata em que o desespero e a deses-
perança aumentaram a sul. E conhecedor que sou de 47 dos atu-
ais 54 países do Continente Africano, sei exatamente do que 
falo… 
África, com a conivência da maioria dos governantes, foi repar-
tida à régua e pilhada à nossa conveniência inconsciente. 
Atualmente, já não tendo a Europa mão no jogo, está a ser cada 
vez mais confrontada com novos e poderosos «adversários », 
nomeadamente em África: China, Índia, Japão, etc.
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C. Alterações climáticas

Os seus efeitos nefastos já estão em curso um pouco por todo 
o Mundo mas, a curto e médio prazo, tornar-se-ão verdadeira-
mente catastróficos em África.
Conhecidas as causes e estabelecido o diagnóstico, impõe-se apli-
car um tratamento realmente eficaz ainda que o seu pleno efeito 
só possa conseguir-se daqui a vinte anos.
Actualmente, dezenas ou centenas de milhares de pessoas estão 
em movimento ou olham para a Europa como o último “El 
Dorado” possível. Mas rapidamente vão-se multiplicar exponen-
cialmente de três direções principais: 
1.  África com os seus três eixos de penetração (Somália, Eritreia, 

Etiópia, Egito ou Sudão por um lado; Líbia, Tunísia, Mali, Nigéria, 
Chade, República centro-africana, Congo ou Burundi por outra 
parte e, por último, através de um terceiro corredor, Senegal, 
Mauritânia, Guiné, Libéria, Marrocos ou Argélia)

2.  Médio Oriente com sírios, afegãos, paquistaneses, curdos, ira-
quianos ou palestinianos

3.  Ucrânia…

A Europa está-se a constituir cada vez mais como uma fortaleza: 
muros, arame farpado, medidas securitárias, nomeadamente mili-
tares, sucedem-se!  No entanto não é certamente essa a solu-
ção, tanto mais que, como a História nos ensina e como não me 
canso de repetir ad nauseum há anos, «não há montanha inaces-
sível, nem obstáculo intransponível, nem fortaleza inexpugnável»: 
a muralha da China foi vencida pelos mongóis, o Crac dos 
Cavaleiros Cruzados na Síria foi ocupado, a for taleza de 
Constantinopla foi tomada pelos otomanos, o desembarque foi 
possível na Normandia… E estes são apenas alguns exemplos.

Então que fazer ?
1.  Parar de provocar conflitos à volta da Europa, seja na África do 

Norte, no Médio Oriente ou na Ucrânia… e, na medida do 
possível, com equidade e transparência, tentar acabar com as 
catástrofes e repor todos esses comboios descarrilados nos 
carris. Para tal seriam, evidentemente, necessários homens/
mulheres políticos com conhecimento, visão estratégica, sen-
tido de Estado e de diálogo, vontade, determinação e sensibi-
lidade humana, e não ignorantes aprendizes feiticeiros com vis-
tas políticas curtas.

2.  Estabelecer um verdadeiro «Plano Marshall» de pelo menos 
dez mil milhões de euros para África, Médio Oriente e Ucrânia, 
geridos em três fases: Urgência – Reabilitação – Desenvolvimento, 
para os próximos dez anos.  Loucura? De maneira nenhuma, 
se pensarmos que o “clash” financeiro absorveu muito mais 
desde 2008. Gerido de forma transparente, assim que for anun-
ciado inequívoca e responsavelmente, faria renascer a espe-
rança nas três regiões de onde nos chegam todos os desani-
mados e mortos-vivos de uma política e de uma economia 
irresponsáveis e assassinas. Este montante, ainda que insuficiente 

para reconstruir tudo o que ajudámos a destruir, serviria de 
motor para um verdadeiro renascimento e esperança: paz, 
saúde, alimentação, água, educação, agricultura, irrigação, indús-
trias transformadoras de matérias primas em África… 
Governos responsáveis e sociedades civis organizadas (derra-
deira fortaleza contra o Apocalipse, como muito bem o afir-
mou, há uma dezena de anos, Jacques Attali), em Afrique e na 
Europa, seriam os garantes da boa utilização desses fundos. 
Acabar-se-ia, tanto quanto possível, com o binómio corruptor/
corrompido e com a pilhagem sistemática das matérias primas 
de África !

3.  Um plano de imigração bem estruturado e organizado para a 
Europa. Em involução demográfica, a Europa precisa urgente-
mente de mão de obra a vários níveis. Não se trata, como é 
evidente, de «roubar» a matéria cinzenta de África e do Médio 
Oriente! Trata-se de saber exatamente do que necessitamos 
para as nossas atividades e de receber dignamente todos esses 
seres humanos. Relembro aqui que África está  com um cres-
cimento demográfico anual de 2,9% enquanto a Europa não 
atinge os 1,4%. Só o Níger, cresce à razão de 3,9% por ano! É 
por isso do interesse de todos que os vasos comunicantes pos-
sam funcionar de forma controlada. África, como bem previu 
o Sr. Jean Bonvin, já está a por no mercado de trabalho mais 
jovens do que o conjunto dos seguintes países: Estados Unidos, 
Canadá, Estados membros da União Europeia, Japão e Rússia. 
Ao restabelecer a Paz, a Esperança e o Desenvolvimento a Sul 
e a Este da Europa, a natalidade tenderá forçosamente a baixar, 
o que não nos impede de lançar um plano de aumento da nata-
lidade na Europa. É muito importante relembrar que precisa-
mos de uma taxa de crescimento demográfico de 2,2% por 
ano para estabilizar a nossa população, atualmente em involu-
ção (sendo que Portugal bate o record de 1,2%) e envelheci-
mento acelerados. Dito isto, o plano de imigração deve tam-
bém, evidentemente, prever um nível securitário que impeça a 
infiltração, entre os candidatos à imigração, de elementos do 
Estado Islâmico e outros movimentos fundamentalistas terro-
ristas que tentam e tentarão sempre introduzir-se nos inúme-
ros cavalos de Troia que todos os dias desembarcam na Europa.

De facto, e em resumo, tal como qualquer bom médico age, é 
preciso primeiro estabelecer um diagnóstico correto e aplicar de 
seguida um tratamento eficaz que possa resolver simultanea-
mente as causas intrínsecas/endógenas e as questões extrínse-
cas/exógenas do drama em curso da imigração diária em massa.
Já não podemos fazer de conta que não vemos, pois corremos 
o risco de um dia sermos todos acusado de crime por não assis-
tência a povos em risco e até mesmo a planeta em perigo!
Se não o fizermos desde já, são a Democracia e a Paz na Europa 
que estarão em causa. É simples.
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DIREITOS
HUMANOS:
DESAFIOS ATUAIS
NA EUROPA
E NO MUNDO

5 DE NOVEMBRO DE 2015

PARTICIPAÇÃO GRATUITA

Inscrição através do site:
www.ami.org.pt

8h30 | Receção dos Participantes

9h00 | Sessão de Abertura

9h30 | Painel I 
Trabalho Infantil: Economia Mundial e Direitos Humanos

Oradores:
Teresa Pina – Diretora Executiva
da Amnistia Internacional Portugal
Oyibo Robinson Samuel – Diretor da ONG Samaria
Gospel of Love Mission no Gana
Mafalda Troncho – Diretora do escritório da OIT
(Organização Internacional do Trabalho) em Lisboa 
Ana Teresa Fernandes – Corporate Communication
and Sustainability Manager IKEA Portugal
Fátima Pinto – Presidente da Confederação Nacional
de Ação sobre Trabalho Infantil (CNASTI)
Moderador: Ana Sofia Fonseca – Jornalista

11h30 | Painel II
O Papel da Mulher no Desenvolvimento

Oradores:
Rogério Roque Amaro – Professor Associado do ISCTE-IUL
Mina Wali – Diretora da ONG Hope of Mother no Afeganistão
Joanacele Nóbrega – Diretora da ONG ACOM no Brasil
Moderador: Fernanda Freitas – Comissária dos 30 anos da AMI

15h00 | Painel III
Alterações Climáticas, Migrações
e as Crises Humanitárias

Lipika Das Gupta – Diretora da ONG DHARA no Bangladesh
Filipe Duarte Santos – Físico e Professor da Faculdade
de Ciências da Universidade de Lisboa – FCUL
Viviana Valastro – Save The Children Itália
Pedro Calado – Alto-Comissário para as Migrações
Capitão-de-fragata Paulo Rodrigues Vicente – Porta-Voz
e Relações Públicas da Marinha
Moderador: Ricardo Garcia – Jornalista*

17h00 | Conferência Final
Orador Internacional a confirmar

* A confirmar

FUNDAÇÃO 
CALOUSTE 
GULBENKIAN 
AUDITÓRIO 3, 
LISBOA

PRO
GRA
MA

FUNDAÇÃO 
CALOUSTE 
GULBENKIAN 

Parceiros Oficiais: Organização:

5 DE NOVEMBRO DE 2015

PARTICIPAÇÃO GRATUITA

Inscrição através do site:
www.ami.org.pt
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MONTANHA

Uma mulher contra toneladas de destroços. Estará mesmo 
convencida de que irá conseguir à mão, sem ajuda de homens 
ou maquinaria, reconstruir a sua casa? Mais do que David 
contra Golias, parece Sísifo a empurrar o rochedo monta-
nha acima: uma tarefa absurda. Mas a mulher está quase tran-
quila no modo como agarra dois tijolos de cada vez e os 
leva de um lado para o outro. Quando os pousa com gen-
tileza, para que não se partam, há um som seco que per-
turba uma banda sonora de normalidade: pássaros, crianças 
a brincar ao longe, velhos muito velhos a tagarelar. E ali está 
ela. Numa luta pausada. A tentar arrumar uma casa esmi-
galhada numa rua arrasada pelo sismo que destruiu parte 
do Nepal e fez, dizem, uns 8 mil mortos. Mas esta cena tem 
mais que se lhe diga. 
Esta imagem de uma pessoa a lutar contra um absurdo 
injusto e inclemente vimo-la repetida por estradas na mon-
tanha e mesmo nos arredores da capital, Katmandu. Vilas e 
aldeias intactas e logo a seguir outras completamente arrasa-
das, como se passadas a um tapete de bombas. Algumas ruas 
parecem saídas de um velho documentário sobre Dresden 
– a cidade alemã que foi feita em ruínas ao fim de meses de 

ininterruptos bombardeamentos dos Aliados na II Guerra 
Mundial. Meses de bombardeamentos. Mas aqui estamos a 
falar de meros segundos, o tempo que demoraram as entra-
nhas da terra a revoltarem-se contra as pessoas. Os cientis-
tas garantem que, nesses segundos, os Himalaias encolheram 
um metro e Katmandu subiu uns bons centímetros. E uma 
questão que fica sempre para os que vivem ali: porque esta 
aldeia foi arrasada e não aquela? Porque este bairro e não o 
do lado? A diferença é entre ficar tal e qual como antes do 
cataclismo e levar com um murro desferido dos céus. “Daibi 
prakop” - ira de deus, dizem alguns.
Esta não é uma zona de catástrofe “normal”. Fizemos deze-
nas de horas de jipe com a equipa da AMI a visitar as zonas 
devastados pelo sismo. Melhor : os locais mais devastados 
pelo terramoto. Chegados, deparamo-nos com os dias lin-
dos e quentes,  e algo que provocava uma aparente disfun-
ção entre o que se via e o que se ouvia. À nossa frente, a 
destruição total. Mas ao fechar os olhos, para tentar captar o 
que seriam os sons da tragédia, ouvia-se sempre uma estra-
nha normalidade de humanos fundida com uma sonoridade 
de Natureza intensa como fundo. Nunca um queixume ou 

ENTÃO, A TERRA ABALOU E TREMEU 
E OS FUNDAMENTOS DOS MONTES 

TAMBÉM SE MOVERAM E AGITARAM, 
PORQUANTO ELE SE IROU.

Salmos 18:7
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súplicas. A sonoplastia parecia pertencer a outro “filme”. De uma 
vida a levantar-se. Uma comunidade surpreendida no seu quoti-
diano banal. Não nos precipitemos. Há aqui um jogo de conceitos. 
Aquela gente não tinha que comer – ou estava a comer o que era 
suposto ir plantar e colher para o ano. Tinha tido mortes na famí-
lia. Perdido a casa com todos os pertences. A vida não tinha vol-
tado à normalidade. Não é por não haver choro ou pedinchar que 
não precisam de ajuda. Ou que não querem. Ou que não a acei-
tem de bom grado. Pisemos o chão das emoções com cuidado. 
E essa ajuda é necessária e urgente. Estávamos a poucos dias 
do início das monções. Chuva inclemente que irá alagar tudo. 
Tudo o que restou. Que irá provocar derrocadas nas paredes 
que ficaram periclitantes. Que irá provocar deslocamentos de 
terras nos socalcos e levar estradas e gerar mais tragédias. Mas 
esta chuva dos Himalaias, esta monção do Evereste, é especial. 
Provoca amplitudes térmicas brutais, pelo que com ela chegam as 
pneumonias. E com as derrocadas, as águas ficam impróprias para 
consumo. A ira de Deus parece transformar-se num gesto meti-
culoso e calculado de vingança, uma catástrofe a seguir à outra.
Voltemos às pessoas a esburacar a terra com as mãos. Em mais 
de oito dias, só no último em que por lá andámos vimos uma 
retroescavadora. Foi nos arredores da capital. Estavam ainda a 
tentar encontrar um corpo. De resto, as pessoas resgataram 
entes queridos e bens à força dos braços. E dada a tipologia de 
construção, não foi tarefa fácil. Trata-se de casas de tijolos. Sem 
qualquer aço ou estrutura armada. O que faz com que as pare-
des colapsem inteiras em bloco. Vi um homem a tentar resga-
tar uma farmácia. A esgatanhar. Dias após o sismo, com o calor 

e humidade, os destroços misturados com o chão transformam-
-se em argamassa. E o homem a arrancar tijolo a tijolo para sacar 
um frasco de medicamento. E depois outro...
E as ruas dos arredores da capital causaram muita impressão. 
Porque foram abandonadas. Desertas nos pontos mais destruí-
dos. Paredes quase a cair, mas de repente lá havia uma casa tei-
mosamente habitada. Mas que bastava olhar para se perceber 
que iria acabar por cair. Uma questão de dias. Ou de um segundo 
sismo. Que, para nossa sorte, ocorreu horas depois de termos 
lá estado. E outra casa ali com duas pessoas a tentar salvar o seu 
lar. Não tem salvação. Não acreditem... haja alguém que lhes diga. 
Mas não há ninguém. Dias e dias depois chegávamos a locais 
onde ainda não tinha estado ninguém para os ajudar, nenhum 
elemento do Estado, nenhum elemento da ajuda internacional 
coordenada pelas Nações Unidas. 
Katmandu, a capital, perdeu o seu coração. A mais famosa atra-
ção turística, a praça Durbar, onde se reuniam os palácios reais 
e os templos, ficou arrasada. Era património da UNESCO. 
Alguns nepaleses estão convictos de que tudo será reconstru-
ído. Alguns falam mesmo “numa versão menor”. Que afinal já era 
uma reconstrução de uma reconstrução. Mas chegados ao local, 
a visão é de uma terraplanagem. De tal forma que nos obriga a 
usar uma máscara por causa do pó que há no ar. Que fazer com 
um monte de madeira velha em pó e tijolo esmagado? Outros 
pontos turísticos dos arredores foram igualmente afetados. Irão 
ser necessários muitos e muitos milhões. E milhões não é o que 
o Nepal está a receber. Nada do que se pensa. Embora quem 
veja as notícias até pense o contrário, não é?

Im
pr

es
so

 e
m

 p
ap

el
 1

00
%

 r
ec

ic
la

do
 



13 | Internacional13 | Internacional

É que tanta boa-vontade, tanta campanha de solidariedade 
e, contudo, a ajuda efetiva não estava chegar ao terreno nas 
primeiras semanas. Bastou sair da capital para o perceber. 
Quando já tinham passado mais de oito dias do primeiro 
sismo. Havia aldeias no total abandono. Ninguém lá tinha 
ainda chegado para efetuar qualquer ajuda médica sequer. 
Quando ocorreu o terramoto, a maioria dos helicópteros 
disponíveis no país foram usados para retirar os estrangei-
ros do campo-base dos Himalaias. E eram obrigados a fazê-lo 
contratualmente. Mesmo que já não estivessem em perigo. 
São assim as empresas de montanhismo himalaias.
Mas estamos a perder-nos em conversa. Temos que partir 
para as montanhas, onde estão essas pessoas. Qualquer via-
gem no Nepal é complicada. Mas, nesta altura, mais com-
plicada é. Para fazer 70 km, leva-se quatro horas de ida e 

outras tantas da volta. Porque o caminho é por estrada de 
terra sempre a subir e a descer a contornar os montes. E 
o jipe indiano lá vai aos solavancos. E os motoristas assusta-
dos, pagos ao dia, se puderem arranjam uma desculpa vol-
tam para trás. Mas insiste-se. E seguimos. Mas de facto é 
perigoso. A estrada pode ceder. Há desabamentos de ter-
ras. Há pequenos sismos constantemente. Nós não os sen-
timos. Mas as pessoas nas aldeias estão sempre a alertar : 
“Outro!” e “outro!”. Pensamos que é já apenas ansiedade, 
mas de facto os dados confirmam a existência de milhares 
de pequenas réplicas. 
Muitos ocidentais gostam do Nepal e falam do país com pai-
xão e dizem “o meu Nepal”. E com a sua razão. Há déca-
das que o país é um paraíso hippie e depois é o local onde 
Buda nasceu e claro, é a base dos montanhistas que que-
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que têm acesso a viagens de helicóptero conseguem alimentar 
a máquina mediática. Ao fim de nove dias, começa a debandada. 
O ciclo das histórias segue o padrão. Ao fim de oito dias, fala-se 
em redes de escravatura sexual a aproveitar-se do sismo. Mas as 
fontes são todas muito vagas. Parece uma história plasmada de 
outras catástrofes. No hotel, há nitidamente um sistema de cas-
tas entre os jornalistas  - como é costume. E entre os hóspedes, 
os miliares israelitas, ali em missão humanitária, fazem questão de 
ser ostensivamente agressivos, arrogantes e indelicados para com 
qualquer outro ser humano com que se deparem.
Dado que tem parcerias com outras ONG na região, a AMI 
conseguiu escolher uma zona bastante afetada no distrito de 
Sindhupalchowk (em Bandengaun) e enviar para o local elemen-
tos nepaleses para fazer um levantamento da situação. Quando lá 
chegamos, uma semana depois do sismo, já há um projeto estru-
turado de distribuição de alimentos, saúde e de possível perma-
nência no local para mais tempo caso seja necessário. Abrange 
umas seis mil pessoas. São dois pontinhos perdidos no mapa. Mas 
é um projeto a médio-prazo. 
Está um calor que custa respirar. Esta não se esperava. A cami-
nho dos Himalaias, já sobre o vale de Katmandu, torra-se ao sol 
e corre-se o risco de desidratação. Um velho professor mos-
tra as suas três casas destruídas onde vive toda a família, aponta 
para onde dorme, com o gado. E mesmo assim, morreram-lhe 

rem escalar o Evereste. Estamos, contudo, a falar de um dos paí-
ses mais pobres do mundo (dois euros/dia per capita), com 26 
milhões de habitantes, pertencentes a cerca de 300 etnias espa-
lhadas por uma das geomorfologias mais difíceis de superar no 
planeta. Desde que um dos príncipes herdeiros chacinou toda a 
família real em 2001, devido a um caso mal explicado de amo-
res com uma plebeia, que o país é uma república marxista. Este 
sismo pode criar instabilidade política. 
E no início de maio um sismo 7.8 atinge o país. Chegam jor-
nalistas e promessas de grande ajuda internacional. O Nepal? 
Toda a gente gosta do Nepal. E para mais, há muitos estrangei-
ros desaparecidos, o que dá uma projeção mediática ao caso. Se 
fosse noutro país pobre, sem charme nem desaparecidos oci-
dentais, tinha sido nota de rodapé nos noticiários. Vejamos fria-
mente: no ranking das tragédias, 8 mil mortos nem é muito. Mas 
houve montanhistas e avalanches filmadas e treckers e imagens 
no YouTube. O que faz a diferença. E promessas de ajuda. Mas 
passados 10 dias, onde está o raio da ajuda?
O país não está preparado para nada disto. Não tem capaci-
dade para compreender a dimensão da catástrofe, tão pouco 
para organizar a resposta. Dizia um diplomata local: “Para o bem 
e para o mal, este é o preço a pagar de nunca termos sido colo-
nizados. Não temos a estrutura burocrática para dar resposta a 
uma situação destas. Não sabemos fazer isto. Se tivéssemos sido 
colonizados pelos ingleses, talvez. Em contrapartida, temos um 
grande sentido de comunidade e entreajuda. Lá em cima nas 
montanhas as pessoas são muito solidárias”.
A matilha de jornalistas high profile desespera no hotel e só os 
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umas cabeças. Temos que arrancar as histórias às pessoas. Elas 
não se aproximam para lamentar ou fazer queixumes. E depois 
temos que resistir às partidas das crianças – que nos retiram do 
registo sério. 
Estamos a chegar a um ponto em que finalmente se pode arriscar. 
Sim, oito mil mortes é uma tragédia. Mas o sismo do Nepal tem 
outras implicações e dimensões, com outro tipo de catástrofe. 
Os milhões de crianças que tiveram as suas escolas destruídas e 
agora têm o futuro hipotecado. As colheitas que não vão ser fei-
tas. As famílias que para além de perderem as casas perderam o 
gado. Para além das mortes, esse são efeitos que devastam uma 
comunidade de forma duradoura. E que é mais difícil contabili-
zar no imediato. Estas são as piores réplicas. 
Já o segundo sismo pode ter sido uma “sorte” para o Nepal. A tal 
aguardada ajuda humanitária que não estava a chegar poderá ter 
começado finalmente a afluir. Os media voltaram ao assunto em 
força, realçando que as populações afetadas pelo primeiro sismo 
permanecerem ainda sem ajuda – o que é efetivamente verdade. 
Uma coisa é o que se promete, outra o que se dá. A 11 de maio, 
os doadores internacionais apenas tinham disponibilizado 14% da 
ajuda necessária para reconstruir o Nepal. Mas o segundo sismo 
parece que fez com que tenham finalmente aberto os cordões à 
bolsa – pelo menos era o que anunciava a CNN no dia seguinte 
ao segundo sismo. Uma promessa sobre outra promessa falhada, 
como os escombros que se abatem sobre escombros.
Nas viagens que fazemos pela montanha e vales, sempre o des-
tino. Uma aldeia poupada. Outra destruída. Uma aldeia de boni-
tos e altos. Uma aldeia de feios e baixos. Ambas destruídas. Não 

se pode fugir ao destino? Chegamos a uma segunda aldeia inter-
vencionada pela AMI, onde está a ser confecionada e distribuída 
comida. É uma tarefa feita pelos próprios e pela ONG nepalesa. 
Este local tem uma nuance: a casta superior dos bramas teve que 
ter a comida feita pelos seus ou não lhe tocaria. Antes a fome. 
Mesmo na destruição quase completa, num país com 80 por 
cento de hinduísmo, a pirâmide das castas manteve-se intocada 
pelo sismo. Sem uma fissura. Shiva pode destruir templos e matar 
homens. Há coisas que não irão mudar tão cedo. 
No dia do regresso, a duas horas de irmos apanhar o voo para 
casa, os prédios começam a tremer, o chão a ondular. É o segundo 
sismo, de 7.4. Em 30 segundos termina. Para nós estrangeiros ali 
em trabalho, que controlamos o medo, é apenas uma “experiên-
cia”. Para um nepalês a história é outra: não baste ele estar bem. 
E a sua imensa família espalhada pelo país? E a sua casa? E os seu 
amigos? Virá outro sismo? Há um pânico que se vê nas carótidas 
do motorista que nos leva para o aeroporto. 
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Quadro de Honra

A autarquia de Palmela atribuiu à AMI a Medalha 
Municipal de Mérito no âmbito do Ano Europeu de 
Desenvolvimento. 
Esta distinção deve-se à parceria com este muni-
cípio que possibilitou a realização de projetos 
de prestação de cuidados de saúde e assistência 
medicamentosa à população de S. Filipe, na Ilha do 
Fogo, município geminado com Palmela.

Chefes de Estado e de Governo dos 28 países da União 
Europeia (UE) concordaram em acolher 40 mil refugiados 
da Síria e Eritreia nos próximos dois anos. Uma solidarie-
dade voluntária sem necessidade de imposição de quotas. 
A AMI considera a decisão modesta e inconsequente. 
Fernando Nobre, Presidente da AMI, confessou estar “par-
ticularmente desapontado” com esta tomada de posição 
da UE, considerando a mesma “insípida, inconsequente, sem 
dimensão nem conteúdo”.
Durante os trabalhos, a imprensa internacional sublinhou a 
intervenção mais vigorosa de Matteo Renzim. O Primeiro-
Ministro italiano chegou mesmo a dizer aos colegas euro-
peus: "Ou vocês estão solidários ou não nos façam perder 
o nosso tempo”.

Medalha de mérito

UE recebe refugiados da Síria e da Eritreia

Prémio Norte-Sul do 
Conselho da Europa  
visitou a AMI

Recebemos, na sede da AMI, em Lisboa, no dia 9 a visita da vencedo-
ra do Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa, a irmã missionária 
Maura Lynch. 
A Médica-cirurgiã foi galardoada pela forma como tem “dedicado 
a sua vida a promover e a proteger os direitos fundamentais dos 
mais desfavorecidos”. Ao serviço das Missionárias Médicas de Maria, 
Maura Lynch trabalhou mais de duas décadas em Angola e Uganda. 
A religiosa recebeu o galardão juntamente com André Azoulay, con-
selheiro sénior do Rei de Marrocos.

Fonte diplomática citada pelo Expresso indicou que a posi-
ção do Governo português é concordante com a solidarie-
dade de todos os estados membros da UE, realçando, no 
entanto, a necessidade de ponderação dos critérios para a 
atribuição de quotas.
Recorde-se que a Comissão Europeia apresentou em 
maio uma proposta de quotas que relaciona o número de 
refugiados a acolher com o Produto Interno Bruto (PIB), a 
população total e ainda a taxa de desemprego do país de 
acolhimento. Por este método, Portugal assumiria a respon-
sabilidade de 1701 refugiados ao abrigo do mecanismo de 
realocação e 704 pelo mecanismo temporário de reinstala-
ção. Além dos 40 mil refugiados da Síria e da Eritreia, serão 
ainda reinstalados mais 20 mil oriundos do norte de África, 
no Corno de África e no Médio Oriente.
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As crianças do EPES de Cascais participaram numa oficina de reutilização 
de materiais, promovida em parceria com a ArtKids no passado dia 31 
de julho intitulada “As cores do Arco Iris”. As crianças tiveram a oportu-
nidade de, através da reutilização de objetos do dia-a-dia, aprenderem e 
experimentarem diversas técnicas utilizadas na pintura e na arte. Todas as 
crianças beneficiaram de uma novidade nas suas rotinas diárias e de um 
espaço para serem criativos e se exprimirem livremente. 

Já no passado dia 3 de agosto, as crianças da 
Porta Amiga de Cascais foram convidadas a 
passar uma tarde animada, educativa e sabo-
rosa no atelier de cozinha Cooking Memories 
gerido por Mónica Pereira, vencedora do 
concurso da RTP1 Chefs Academy. 
Finalmente, e no seguimento de ter sido sele-
cionada pelos clientes do Jumbo Amoreiras 
numa iniciativa de Voluntariado, 20 crianças 
do Espaço de Prevenção à Exclusão Social 
da Porta Amiga de Chelas realizaram um 
passeio ao Badoca Safari Park no dia 8 de 
setembro.

Sem Abrigo

Na primeira quinzena de junho, foram apresentados publica-
mente os resultados dos dois projetos vencedores do Prémio 
Linka-te aos Outros. A AMI participou nas cerimónias e felici-
tou os jovens pelo impacto social que geraram nas cidades de 
Almeirim e Funchal.
Um dos vencedores deste ano teve como destinatário o Lar 
de São José de Almeirim através do projeto "Ajudar o próximo 
também faz parte da tua conquista". 
A iniciativa solidária partiu dos alunos da Escola Secundária 
Marquesa da Alorna, orientados pela professora responsável 
Maria Luísa Pinto Carneiro. 
O objetivo do projeto? Criar um intercâmbio geracio-
nal, sensibilizando os jovens para os 
problemas e necessidades enfrentadas 
pelos idosos. 
Para atingirem esse objetivo, os alunos 
desenvolveram diversas estratégias e 
iniciativas. De jogos, a atividades de 
motricidade e passeios. Elaboraram 
ainda um livro com histórias de vida de 
alguns idosos. Paralelamente, oferece-
ram cinco cadeiras de rodas a seniores 

Vencedores do Linka-te aos Outros 
oriundos de famílias sem meios financeiros. No dia da sessão de 
apresentação, 1 de junho, assistiu-se com muita emoção aos fru-
tos desta partilha de tempo e à gratidão espelhada no olhar dos 
jovens e dos idosos, nesta experiência que irão prolongar. 
Outro dos vencedores deste Prémio AMI foi o clube Viver a 
Vida da Escola Básica dos  2º e 3º Ciclos Dr. Horácio Bento de 
Gouveia, no Funchal. 
Já com uma década de existência, este clube criou um projeto 
que visa valorizar a educação para a solidariedade e reconhecer o 
voluntariado como meio de participação e cidadania ativa. A ideia 
foi imprimir nas escolas da Região Autónoma da Madeira (RAM) 
uma cultura de voluntariado, criando uma rede de colaboração 

entre estabelecimentos de ensino e 
Organizações Não Governamentais 
(ONG). Para tal, as escolas aderen-
tes criaram núcleos de voluntariado 
e de coordenação de trabalho. 
Este projeto revelou-se um êxito e 
estamos seguros que continuará a 
dinamizar o voluntariado nas escolas 
nesta região autónoma. 

Férias criativas 
para as crianças do EPES

Através do NPISA – Núcleo de intervenção para 
as pessoas sem abrigo, de Lisboa, a AMI coorde-
nou, no dia 14 de maio, uma ação direcionada ao 
levantamento do número de pessoas sem abrigo, 
visando avaliar a dimensão desta população. 
A AMI foi responsável por Marvila. Mais de 50 
voluntários divididos em 10 zonas desta freguesia 
lisboeta asseguraram, entre as 21h e a meia-noite 
do dia 14, o êxito da iniciativa. 

Quadro de Honra



Já pensaste que podes fazer a diferença 
na vida de alguém bem próximo de ti?

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

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

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

Lê o regulamento em www.ami.org.pt, informa-te junto da biblioteca 
da tua escola ou através do e-mail: linkateaosoutros@ami.org.pt.
Prazo limite para entrega de projetos a candidatura: 
01 de outubro de 2015 e 08 de janeiro 2016.

Exerce a tua cidadania! 
Não deixes passar esta oportunidade. 

A AMI valoriza o teu empenho!

anos
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Internacional

A ACOM ONG parceira da AMI no Brasil recebeu o estagiário de Medicina, Vítor Hugo 
Pedrosa, que partiu para o país por um período de dois meses para desenvolver atividades no 
Hospital e Maternidade Madre Rosa Gattorno. Este estágio desenvolve-se no âmbito do Pro-
grama de Estágios de Cooperação Internacional AMI/NBup 2015.
Desde 2011 que a ACOM recebe os estagiários da AMI, sendo este o oitavo a integrar a mis-
são em Milagres, no Estado do Ceará. Até agora, o Hugo tem dado um feedback positivo: "15 
dias já passaram desde a chegada ao Brasil e não paro de me surpreender, de aprender e acima 
de tudo de crescer enquanto pessoa enquanto futuro médico. A AMI é instituição de referên-
cia aqui, pelo seu trabalho desenvolvido ao longo destes últimos anos nesta região! É com um 
enorme orgulho que faço parte deste projeto”.

Integração de estagiário no projeto do Brasil – ACOM

De setembro a novembro de 2015, o enfermeiro estagiário Fábio Antunes integrará 
o Projeto Internacional em Parceria com Organizações Locais (PIPOL) “Un barullo 
por la nutrición de la primera infancia en la ciudad de Cartagena”. O estágio nasce 
da iniciativa conjunta AMI/Novo Banco – Estágios de Cooperação Internacional AMI/
NBup, dá continuidade à experiência positiva dos voluntários precedentes que tinham 
apoiado o departamento de Saúde e Nutrição do parceiro Fundación Hogar Juvenil 
(FHJ). O estagiário continuará o trabalho que foi iniciado pelos seus antecessores, ou 
seja, o apoio na definição de um processo de estudo de nutrição para as crianças do 
departamento de Bolívar, continuando a trabalhar na capacitação dos núcleos fami-
liares das crianças com desnutrição aguda, com risco de desnutrição aguda e crian-
ças com obesidade.

Enfermeiro voluntário na Colômbia

A Ação Humanitária e a Cooperação para o Desenvolvimento 
têm uma importância crescente no contexto internacional, 
pelo papel que desempenham e pelos moldes em que se efe-
tuam, verificando-se uma crescente preocupação de coorde-
nação global e de aplicação de critérios de qualidade. Assim, 
torna-se cada vez mais fulcral a preparação adequada e espe-
cializada dos profissionais que atuam nestas áreas. A AMI tem 
promovido nos últimos anos formações direcionadas a volun-
tários internacionais, com vista a fornecer-lhes ferramen-
tas para a sua integração em projetos internacionais. Neste 
âmbito em 2015 foram previstas duas formações: a 4 e 5 de 
junho a X Formação a Voluntários Internacionais | Geral e a 
29 e 30 de outubro a III Formação a Voluntários Internacio-
nais | Emergência.

Formação a Voluntários 
InternacionaisDepois de realizada uma viagem de avaliação, a AMI 

decidiu financiar dois novos projetos em Moçambi-
que. Um deles é a construção de um novo laboratório 
de análises implementado pelo parceiro, a ONG AFI-
LCAR em Chókwè. O laboratório, que fica a uma dis-
tância de 500 metros do Hospital do Carmelo - uma 
unidade sanitária de referência para doentes de Tuber-
culose e HIV/Sida - deve ser inaugurado em outubro. 
O segundo projeto “Abastecimento de Água a Esco-
las Primárias e Pré-Primárias do Norte de Moçam-
bique”, vai ser financiado em 75% pela AMI, tem um 
valor global de 41.177,81€, está localizado na provín-
cia de Cabo Delgado (Montepuez, Mahera, Impire) e 
tem como objectivo melhorar o sistema de recolha 
e tratamento de águas pluviais em três comunidades.

Viagem exploratória 
e de avaliação 
a Moçambique
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Mecenato

Como já é habitual na época de regresso às aulas, a 
Auchan promove a Campanha de Solidariedade Escolar a 
Dobrar. Durante duas semanas, os clientes desta cadeia 
de supermercados são desafiados a ajudar a angariar 
material escolar para as mais de 3400 crianças apoiadas 
pelos Centros Porta Amiga da AMI. A Auchan duplica 
depois o valor angariado que é utilizado na “construção” 
de mochilas escolares totalmente equipadas, A campanha 
decorreu até ao final do mês de Agosto e, nos dias 11 e 
12 de setembro, foi realizada uma ação de voluntariado 
para a organização de todo o material que depois foi 
entregue entre 15 e 18 de setembro. Desde 2009, ano 
em que se iniciou esta campanha, e até ao ano passado, 
foram angariados 662.904€, montante que permitiu 
entregar 21.391 mochilas escolares. 

VII edição da Campanha 
de Solidariedade 
Escolar a Dobrar 

“Encontros 
Improváveis”

A 3.ª edição das Conferências 
AMI/Global Compact “Encon-
tros Improváveis”, dedicada ao 
tema “Direitos Humanos – 
Desafios Atuais na Europa e 
no Mundo”,  a realizar no dia 5 
de novembro, na Fundação 
Calouste Gulbenkian, ganhou 
este ano mais apoios. Para 
além da FCG que acolhe a ini-
ciativa, e de…, juntam-se os 
Hóteis… e a empresa de 
cafés Novodia. 

Dia dos Avós celebrou-se 
no Parque da Bela Vista
A AMI e a Nestlé organizaram uma atividade de responsabilidade 
social para celebrar o dia dos Avós. Quarenta beneficiários – avós 
e netos - dos espaços EPES (Espaços de Prevenção de Exclusão 
Social) das Portas Amigas de Chelas e Olaias foram convidados a 
passar uma manhã animada, no Parque da Bela Vista em Lisboa, 
plena de atividades para passar o dia de forma diferente. Um 
muito obrigada à Nestlé que contribuiu para um momento muito 
especial na vida destas pessoas. Esta iniciativa contou também 
com o apoio do ClubeVII que dinamizou uma aula de ginástica e 
da Bloom que desenvolveu  uma Sessão de MindFulness. 

AMI promove a leitura 
com Campanha FNAC
A baixa escolaridade continua a ser uma característica dominante entre a população em idade 
adulta. A leitura assume uma importância estratégica vital, não só perante os mais jovens, mas tam-
bém no combate ao isolamento e solidão dos idosos. A Campanha FNAC – “Os seus Livros ainda 
têm muito para contar”– realizada entre 10 e 30 de julho, permitiu à AMI receber livros usados que 
assim ganham uma segunda vida. 

Concerto a favor do Nepal
No passado mês de junho, o grupo musical INSCH realizou no Music 
Box, em Lisboa, um concerto solidário a favor do Nepal. As receitas 
reverteram a favor do projeto de intervenção da AMI neste país. 
Já nos Açores, estão a ser desenvolvidas várias iniciativas com o obje-
tivo de sensibilizar e reunir fundos para a Missão da AMI no Nepal.
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DIREITOS
HUMANOS:
DESAFIOS ATUAISNA EUROPA
E NO MUNDO

5 DE NOVEMBRO DE 2015

PARTICIPAÇÃO GRATUITA

Inscrição através do site:

8h30 | Receção aos Participantes
9h00 | Sessão de Abertura
9h30 | Painel I 
Trabalho Infantil: Economia Mundial e Direitos Humanos
Oradores:
Teresa Pina – Diretora Executivada Amnistia Internacional PortugalOyibo Robinson Samuel – Diretor da ONG SamariaGospel of Love Mission no GanaMafalda Troncho – Diretora do escritório da OIT(Organização Internacional do Trabalho) em Lisboa Ana Teresa Fernandes – Corporate Communicationand Sustainability Manager IKEA PortugalFátima Pinto – Presidente da Confederação Nacionalde Ação sobre Trabalho Infantil (CNASTI)Moderador: Ana Sofi a Fonseca – Jornalista

11h30 | Painel II
O Papel da Mulher no Desenvolvimento

Oradores:
Rogério Roque Amaro – Professor Associado do ISCTE-IULMina Wali – Diretora da ONG Hope of Mother no AfeganistãoJoanacele Nóbrega – Diretora da ONG ACOM no BrasilModerador: Fernanda Freitas – Comissária dos 30 anos da AMI

15h00 | Painel III
Alterações Climáticas, Migraçõese as Crises Humanitárias

Lipika Das Gupta – Diretora da ONG DHARA no BangladeshFilipe Duarte Santos – Físico e Professor da Faculdadede Ciências da Universidade de Lisboa – FCULViviana Valastro – Save The Children ItáliaPedro Calado – Alto-Comissário para as MigraçõesCapitão-de-fragata Paulo Rodrigues Vicente – Porta-Voze Relações Públicas da MarinhaModerador: Ricardo Garcia – Jornalista*
17h00 | Conferência FinalOrador Internacional a confi rmar

* A confi rmar

PRO
GRA
MA

FUNDAÇÃO 
CALOUSTE 
GULBENKIAN 
AUDITÓRIO 3, 
LISBOA

Parceiros Ofi ciais:

Organização:
Companhia das Cores

c om
pa a

n
h i



Im
pr

es
so

 e
m

 p
ap

el
 1

00
%

 r
ec

ic
la

do
 

22 | Agenda

Descrição do Produto

Nome

Morada

Código Postal   Telefone

Como adquiriu a nossa revista                 Email

AGENDA AMI

Valor TotalValor UnidadeTamanho Quantidade

outubro Lançamento do livro “Toda a Esperança do Mundo”
1 de outubro Lançamento do prémio de voluntariado Linka-te aos Outros
12 a 17 de outubro Semana para a Erradicação da Pobreza
22 a 25 de outubro Peditório Anual de Rua
5 de novembro Encontros Improváveis - Direitos Humanos: Desafios Atuais na Europa e no Mundo 

Loja AMI
A Loja AMI já possibilita donativos  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. Pode fazer a sua 
escolha, preencher e enviar-nos o cupão, junto com o cheque no valor total dos artigos acrescido de despesas de envio indicadas:

01 Garrafa com mosquetão 
8 €
02 Bloco de notas (14x18 mm)
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

Caso não autorize que os seus dados sejam processados e armazenados informaticamente, assinale com uma cruz.



23 | Informações

VOLUNTÁRIOS PRECISAM-SE
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 segunda a sexta-feira, 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
• 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 - desenvolvimento 
 de boas práticas e organização de eventos
 Horário: a combinar (dias úteis das 10h às 22h)
 Periodicidade: Mensal

CPA GAIA
• 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: a combinar
 Periodicidade: a combinar
• Função: Enfermeiro(a)s
 Horário: das 9h30 às 17h
 Periodicidade: uma vez por semana
• Função: Psicólogo(a)s
 Horário: 9h30 às 13h
 Periodicidade: duas vezes por semana



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 n.º 015 27781 0009 do Novo Banco | Envie o seu donativo em che-
que 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 | Inscreva-se como voluntário contactando voluntariado@ami.org.pt | Adira às Campanhas de 
Reciclagem (reciclagem@ami.org.pt) | Faça reverter parte do seu IRS para a AMI | Participe na Aventura Solidária no Senegal, Brasil ou Guiné- 
-Bissau (aventura.solidaria@ami.org.pt)

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 | T. 218 362 100 | Fax 218 362 199
Delegações Norte T. 225 100 701 | Centro T. 239 842 705 | Madeira T. 291 201 090 | Açores – Terceira T. 295 215 077 |  
Açores – S. Miguel T. 296 305 716

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

 Pagamento online: loja.ami.org (não necessita envio de comprovativo)

 Multibanco. Entidade 20 909 e Referência 909 909 909 Cheque endossado à AMI n.º:  

 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 (dia)         / (mês)         / (ano)              , a quantia de                    /                                                                                               (por extenso),  

com a periodicidade           Mensal            Trimestral             Semestral            Anual

 Vale Postal

    (Assinatura igual à do Banco)

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

 TAEG de  19,0%. 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 16,00%.

Envie este cupão num envelope (não necessita selo) para: AMI – Remessa Livre 25049 – 1148 Lisboa Codex
(Para as modalidades de depósito, multibanco e transferência bancária envie-nos cópia dos talões comprovativos para emissão de recibo, s.f.f.)

(*) Campos de preenchimento obrigatório para emissão de recibo
O seu donativo é dedutível nos impostos nos termos do Decreto-lei n.º 74/99 de 16 de março, conjugado com o n.º 2 do artigo 2 do Estatuto do Mecenato.
Em cumprimento da Lei nº 67/98, de 26 de outubro, que aprova a Lei da Proteção de Dados, todos os dados pessoais obtidos mediante o preenchimento deste cupão serão inseridos num ficheiro informático da responsabilidade da Fundação AMI e 
destinam-se a ser utilizados, exclusivamente, para o envio de informação por correio, e-mail ou sms. É garantido o direito de acesso, retificação ou eliminação dos dados, podendo exercer esse direito pessoalmente ou por escrito para a Rua José do 
Patrocínio, n.º 49 1959-003 Lisboa. Caso não autorize que os seus dados sejam processados e armazenados informaticamente, assinale com uma cruz. 

Barclaycard AMI  
Contacto 707 780 323
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