
A Kelly Services, pela segunda vez consecutiva, uniu-se à Fundação AMI numa campanha 
de angariação de bens alimentares e de higiene no âmbito da sua Missão de Emergência 
Nacional, com vista à sua distribuição junto da população mais carenciada. 

A acção consistirá na entrega de 1.500 sacos reutilizáveis com o objectivo de angariar o 
máximo de donativos possíveis (ver por favor lista em baixo).

No ano passado, colaboradores e parceiros de negócio juntaram-se a esta causa               
contribuindo com mais de 1.200 sacos solidários que rondaram os 6.000 quilos de alimentos 
e produtos de higiene, posteriormente distribuídos pelos centros Porta Amiga das Zona de 
Lisboa e Porto da AMI.

Associe-se a esta campanha, colocando os seus donativos no saco que o consultor da Kelly 
lhe entregou e que recolherá em data a combinar consigo. Um pequeno contributo pode 
fazer a diferença.

Com a sua contribuição, juntos vamos ultrapassar os 6.000 quilos que ajudaram à AMI a 
apoiar 15.764 pessoas carênciadas no ano 2012.

Acompanhe esta acção, junte-se a nós no facebook: www.facebook.com/KellyServicesPT.

Enlatados Grão  •  Feijão  •  Ervilhas  •  Milho, outros legumes  •  Atum  •   
 Salsichas  •  Peixe  •  Carne

Mercearia Arroz  •  Azeite  •  Farinha

Produtos de Higiene Shampoo  •  Sabonetes  •  Desodorizantes  •  Produtos para a barba     
 (cremes, espumas, lâminas)  •  Pensos Higiénicos •  Fraldas Crianças   
 Fraldas Idosos  •  Pasta e escova dentífrica • Gel de Banho

A Kelly Services compromete-se a entregar todos os bens 
recolhidos nos Equipamentos Sociais da AMI, que têm 
como finalidade o combate à pobreza e à exclusão social.

Promovemos a compra de produtos SOS Pobreza, marca solidária 
da AMI, constituída por 30 produtos de consumo básico nacionais. 
Para consultar as lojas aderentes visite: www.ami.org.pt. 

Bens de maior necessidade (lista facultada pela AMI):

“Saco Solidário”
Um pequeno contributo pode fazer a diferença!
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