
O NOSSO CONTRIBUTO EM PORTUGAL E NO MUNDO 
PARA QUE “NINGUÉM FIQUE PARA TRÁS”!

ODS 2: ERRADICAR A FOME

2.644 pessoas capacitadas em 
educação nutricional.

Colômbia

ODS 1: ERRADICAR A POBREZA

Portugal

9.788 pessoas apoiadas através de 
15 equipamentos e respostas 

sociais.

ODS 1: ERRADICAR A POBREZA

Sri Lanka

Apoio socioeconómico a 68 
membros da comunidade Burgher.

ODS 2: ERRADICAR A FOME

Servidas mais de 180 mil 
refeições nos equipamentos 

sociais e através do Serviço de 
Apoio Domiciliário.

Portugal

ODS 2: ERRADICAR A FOME

Melhoria da segurança alimentar 
de 100 explorações familiares em 

18 aldeias.

Senegal

ODS 3: SAÚDE DE QUALIDADE

Construção de infraestruturas 
para formação de 200 parteiras e 

um centro de formação para 
enfermeiros.

Bangladesh

ODS 3: SAÚDE DE QUALIDADE

15.984 pessoas receberam 
assistência médica em 

ginecologia, obstetrícia, 
pequenas cirurgias, nutrição e 
consultas de clínica médica.

Brasil

As Pessoas, o Planeta, a 
Prosperidade, a Paz e as 
Parcerias estão no cerne 
da Agenda 2030 das 
Nações Unidas para o 
desenvolvimento 
sustentável, um resultado 
do esforço de governos e 
cidadãos de todo o 
Mundo para criar um novo 
modelo global que 
permita erradicar a 
pobreza, promover a 
prosperidade e o 
bem-estar de todos, 
proteger o ambiente e 
combater as alterações 
climáticas.

A agenda 2030, cujas 
prioridades desdobram-se 
em 17 objetivos, exige 
uma atuação concertada 
e global de governos, 
empresas e sociedade civil 
para eliminar a pobreza e 
permitir a criação de 
condições de vida dignas 
e em igualdade de 
oportunidades para todos, 
com respeito pela 
sustentabilidade do 
planeta. 

ODS 3: SAÚDE DE QUALIDADE

4.514 atendimentos a doentes 
respiratórios; 7.004 transportes 
gratuitos de pacientes entre o 

domicílio e o centro 
respiratório Auxílio Maltès; 
entrega de 37 equipamentos de 
reabilitação para os pacientes 
utilizarem no seu domicílio; 

realizadas 96 visitas de 
acompanhamento domiciliário.

Chile

ODS 3: SAÚDE DE QUALIDADE

4000 pessoas beneficiaram de 
informação e sensibilização e 
60 voluntários foram formados 
para Pontos Focais de Deteção e 

Referenciação de casos com 
necessidade urgente de cuidados 
especializados de saúde mental; 
formação de 40 agentes de saúde 

comunitária para o 
acompanhamento comunitário ao 
nível de Saúde Mental; Apoio 
Psicossocial de 500 pessoas 

devidamente referenciadas pelas 
estruturas de Saúde Mental.

Síria

ODS 3: SAÚDE DE QUALIDADE

6000 crianças e uma médica local 
beneficiaram do envio de um 

médico expatriado com 
experiência para integrar 

temporariamente o Serviço de 
Pediatria do Centro de Saúde de 

St. Paul d’Ampefy-Andasibe.

Madagáscar

ODS 3: SAÚDE DE QUALIDADE

395 recém-nascidos recebem os 
cuidados de saúde necessários; 
533 crianças menores de 1 ano 
encaminhadas para a vacinação 

pelos agentes de saúde 
comunitária; 293 partos 
assistidos por pessoal 

qualificado.

Guiné-Bissau

ODS 3: SAÚDE DE QUALIDADE

Realização de rastreio do 
cancro do colo do útero a 200 

mulheres.

Senegal

ODS 3: SAÚDE DE QUALIDADE

Missão de emergência no âmbito 
do ciclone IDAI: 2.328 consultas 

médicas; construção de um 
sistema de tratamento de 
resíduos biológicos e não 
biológicos; 5 sessões de 

reciclagem de conhecimento sobre 
Antibioterapia, Doenças 

diarreicas (incluindo cólera) em 
contexto de emergência, Medidas 
de higiene, Assepsia e controlo 
de infeções, Malária e Gestão 

psicológica de casos em 
emergência; doação de 1 Hospital 
de Campanha ao Centro de Saúde 
da Manga Nhaconjo, bem como os 

respetivos medicamentos, 
materiais médicos e outros 
materiais e infraestruturas.

Moçambique

ODS 3: SAÚDE DE QUALIDADE

Entrega de Kits de Higiene 
Feminina a 550 raparigas em idade 
escolar; criação de 12 Grupos de 
Jovens para promoção da Saúde 
Sexual e Reprodutiva (SSR); 
Realizadas 120 reuniões e/ou 

sessões de sensibilização sobre 
SSR pelos Clubes de Jovens; 
Realizadas 375 sessões de 

sensibilização comunitária sobre 
SSR pelos Agentes Comunitários.

Uganda

ODS 3: SAÚDE DE QUALIDADE

208 pacientes usufruíram de 
consultas médicas em Caracas, 

Valencia e Barcelona através da 
Rede Portuguesa de Assistência 
Médica e Solidariedade para a 

Venezuela.

Venezuela



ODS 13: AÇÃO CLIMÁTICA

Capacitação de 75 agentes 
comunitários e realização de 
169 sessões nos "Campos de 

sensibilização", sobre os mais 
variados temas na área de 

gestão de riscos e mitigação de 
desastres.

Índia

ODS 12: PRODUÇÃO E CONSUMO 
SUSTENTÁVEIS

Recolhidos 188kg de telemóveis 
para reciclagem.

Portugal

ODS 12: PRODUÇÃO E CONSUMO 
SUSTENTÁVEIS

Recolhidas 24 toneladas de 
radiografias para reciclagem.

Portugal

ODS 11: CIDADES
E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

Apoiadas 44 pessoas através do 
Serviço de Apoio Domiciliário.

Portugal

ODS 4: EDUCAÇÃO
DE QUALIDADE

Promoção do acesso à educação e 
integração profissional de 60 
jovens da comunidade Burgher.

Sri Lanka

ODS 5: IGUALDADE DE GÉNERO

Distribuição de 680 kits de 
higiene menstrual a raparigas 
adolescentes em idade escolar e 

formação de 1311 jovens.

Uganda

ODS 4: EDUCAÇÃO
DE QUALIDADE

Realizadas 13 sessões com a 
presença de 306 professores e 
171 sessões com a presença de 

7.426 alunos no âmbito do 
projeto “ODS em Ação nas 
Escolas Portuguesas”; 

Atribuídas 64 bolsas de estudo 
a estudantes universitários.

Portugal

ODS 13: AÇÃO CLIMÁTICA

71.492 pessoas beneficiadas 
diretamente pelos projetos 

financiados pelo No Planet B em 
Portugal

Portugal

ODS 7: ENERGIAS RENOVÁVEIS
E ACESSÍVEIS

2 parques fotovoltaicos para 
produção de energia e injeção 
na rede elétrica nacional e 1 

parque para aquecimento de água 
no Abrigo Noturno do Porto.

Portugal

ODS 5: IGUALDADE DE GÉNERO

50 jovens raparigas são 
empoderadas para prevenir o 

casamento precoce.

Camarões

ODS 6: ÁGUA POTÁVEL
E SANEAMENTO

Melhoria das condições de vida 
de 329 pessoas através da 
construção de 1 furo, uma 

escola e aquisição de terrenos 
agrícolas.

Níger

ODS 9: INDÚSTRIA, INOVAÇÃO
E INFRAESTRUTURAS

10.900 habitantes da Região de 
Bolama têm acesso a uma rádio 

comunitária.

Guiné-Bissau

ODS 8: TRABALHO DIGNO
E CRESCIMENTO ECONÓMICO

103 pessoas integradas no 
mercado de trabalho na 

sequência do acompanhamento nos 
Serviços Sociais da AMI.

Portugal

ODS 10: REDUZIR
AS DESIGUALDADES

350 pessoas com deficiência 
recebem acompanhamento e 

visitas domiciliárias e são 
capacitadas para que se possam 
envolver em projetos geradores 

de rendimento.

Zimbabué

ODS 17: PARCERIAS PARA A 
IMPLEMENTAÇÃO DOS OBJETIVOS

Apoiados 35 projetos de 29 
organizações locais em 19 

países.

Mundo

ODS 14: PROTEGER
A VIDA MARINHA

2.125 litros de óleos 
alimentares usados recolhidos.

Portugal

ODS 15: PROTEGER
A VIDA TERRESTRE

Reabilitados 2 hectares de área 
ardida na serra de Monchique.

Portugal

ODS 16: PAZ, JUSTIÇA E
INSTITUIÇÕES EFICAZES

Formação em Gestão de Ciclo de 
Projeto a 71 elementos de 8 

Organizações da Sociedade Civil 
locais

Guiné-Bissau, 
Moçambique, Sri Lanka

e Uganda

A implementação dos 
ODS pressupõe uma 
partilha de esforços 
inédita à escala global, 
entre todos os países e 
atores públicos e privados, 
pelo que é imperativo 
promover a disseminação 
dos mesmos e o 
envolvimento de todos os 
atores sociais no alcance 
dos Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável.

Ciente da sua 
responsabilidade 
enquanto agente de 
mudança, a Fundação 
AMI procura promover 
uma cidadania ativa e a 
adoção de 
comportamentos 
responsáveis, alinhando 
sempre os seus projetos de 
desenvolvimento com a 
estratégia para atingir os 
Objetivos de 
Desenvolvimento do 
Milénio, estando 
igualmente empenhada 
em participar na Agenda 
2030 e contribuir para o 
alcance dos Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), de 
forma a que “ninguém 
fique para trás”.


