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O presente documento constitui o Plano de Atividades e o Orçamento para 2022. 

 

O Plano de Atividades inclui um conjunto de iniciativas a desenvolver pela Fundação, 

durante o ano de 2022, sendo um documento orientador e de referência. 

 

A elaboração do Orçamento obedeceu às novas regras contabilísticas impostas às 

Entidades do Sector não Lucrativo (ESNL). 

 

Relativamente às rubricas de receitas que registam estabilidade ao longo dos anos, e 

para as quais não são de esperar variações resultantes de alterações estruturais, foi feita 

uma projeção de valores com base no apuramento até agosto de 2021 e atualização geral 

de 2% para 2022. 

Quanto às despesas, e seguindo uma orientação estratégica de contenção, foi estimada 

uma manutenção de gastos exceto nos custos com salários. 

Nas restantes rubricas, foi efetuado o apuramento dos respetivos montantes com base 

nas expectativas que temos sobre a sua evolução. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Enquadramento Institucional 
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A AMI foi fundada em 1984 pelo médico especialista em cirurgia geral e em 

urologia, Prof. Doutor Fernando de La Vieter Nobre, com o Ser Humano no centro de 

todas as suas preocupações. Desde 1987, já atuou em mais de 80 países do Mundo. Na 

área internacional, a AMI desenvolve Projetos Internacionais em Parceria com 

Organizações Locais, missões de desenvolvimento e missões de emergência, ambas 

com equipas expatriadas. 

A partir de 1994, a AMI alargou a sua área de atuação, visando minimizar os 

efeitos dos fenómenos da pobreza e da exclusão social em território nacional, contando 

atualmente com 15 Equipamentos e Respostas Sociais em Portugal, nomeadamente 9 

Centros Porta Amiga, 2 Abrigos Noturnos, 2 Equipas de Rua, 1 Serviço de Apoio 

Domiciliário e 1 polo de receção de alimentos. 

Em janeiro de 2021, a AMI passou a gerir um Centro de Alojamento de 

Emergência Municipal criado pela Câmara Municipal de Lisboa no âmbito do combate à 

Covid-19, uma resposta de emergência para mulheres em situação de sem-abrigo. 

Uma terceira vertente do trabalho da AMI é a promoção de uma cidadania ativa 

na área da proteção ambiental, associativismo ou formação, promovendo a participação 

ativa de jovens e adultos em projetos concretos. 

 

2. Opções Estratégicas 

Faz parte da Missão da AMI levar ajuda humanitária e promover o 

desenvolvimento humano, tendo em conta os Direitos Humanos e os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável, nas áreas da saúde, social e ambiental, em qualquer parte 

do mundo, pelo que, no que aos ODS diz respeito, estamos particularmente empenhados 

nas áreas da saúde, pobreza extrema e alterações climáticas. 

Acreditamos que cada um de nós pode ser embaixador dos ODS e à sua medida 

fazer parte da construção de um mundo mais humano. 

Nesse sentido, a AMI dará enfoque a dois eixos de atuação, designadamente 

Alterações Climáticas e Pobreza com a preocupação transversal de envolver e 

sensibilizar um número cada vez maior de pessoas.  

Assim, assente na sua missão e na sua visão, a AMI reforçará a aposta no 

trabalho em parceria com organizações locais em vários países do mundo, de forma a 
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contribuir para o fortalecimento da sociedade civil e para a construção de um futuro 

mais sustentável, mais digno e mais justo, em particular em países com uma maior 

vulnerabilidade às alterações climáticas, e prosseguirá com o trabalho que tem vindo a 

realizar em Portugal nas últimas décadas, procurando continuar a ser um ponto de 

referência ao nível da intervenção social e facilitar o desenvolvimento sustentável do 

Ser Humano através de uma atuação de qualidade centrada no cumprimento da 

universalidade dos direitos humanos.  

E porque a sustentabilidade económica e financeira é também uma 

responsabilidade e uma preocupação da instituição, pelo papel que desempenha na 

sociedade e por todos aqueles que dependem da sua existência, o eixo estratégico 

traçado pela AMI visa atingir a sustentabilidade institucional, conciliando a capacidade 

de resposta com a solidez financeira.  

Em 2022, será, por isso, essencial continuar a contar com os apoios concedidos 

por parte do sector público, do sector privado e da sociedade civil, visto que estes se 

revelam imprescindíveis para o cumprimento dos objetivos da instituição. Será também 

fundamental privilegiar o desenvolvimento de iniciativas de inovação social. 

A incerteza que passou a imperar em Portugal e no Mundo em consequência da 

pandemia de Covid-19, veio confirmar a importância da premissa há muito defendida 

pela AMI de que é imperativo acompanhar a mudança e estar disponível e preparado 

para a adaptação à mesma.  

Assim, em 2022, a AMI continuará a apostar na transformação digital através da 

utilização de ferramentas inovadoras e eficientes com o objetivo de conhecer melhor e 

aproximar a relação com os seus stakeholders, e ter acesso a ferramentas que permitam 

otimizar o trabalho. 

Em prol dos compromissos solidários, de rigor e ética a que a Fundação se 

propôs, impõe-se uma gestão transparente, apresentando, claramente, as informações 

relativas à forma como são administrados os recursos e são conduzidas as diferentes 

atividades, disponíveis a todas as partes interessadas.  

Com sentido de dever, com empenho, exemplaridade e transparência, a AMI 

tudo fará para continuar a merecer a confiança de todos os seus parceiros, acreditando 

que é necessário Agir, Mudar e Integrar para a construção de um Mundo mais equitativo 

e harmonioso. 
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3. AMI no Mundo 

 

A Fundação AMI continuará a trabalhar em duas vertentes que considera 

igualmente fulcrais, designadamente, na ação humanitária de emergência, de forma a 

tentar minimizar os danos e desafios provocados pelas alterações climáticas, e na 

promoção do desenvolvimento local, com o envolvimento estreito de atores locais e o 

fortalecimento da sociedade civil nos países em desenvolvimento. 

Importa referir para efeitos de plano, a interferência que a Pandemia de Covid-

19 exerce, quer ao nível de ações previstas para 2021 que não sendo executadas, foram 

consequentemente adiadas, estando previstas no plano atual, quer ao nível da incerteza 

do contexto global que se irá viver em 2022 e eventuais restrições praticadas.  

 3.1. Projetos Internacionais 

A AMI leva a cabo dois tipos de intervenção: projetos internacionais em parceria 

com organizações locais (PIPOL), que constituem a maior aposta estratégica da 

instituição; e as missões que são implementadas diretamente pela AMI no terreno. 

Ambos podem ser desenhados para dar resposta quer a cenários de ação humanitária 

(desde a prevenção e mitigação de risco à resposta de primeira emergência), quer a 

cenários de promoção do desenvolvimento. 

Os PIPOL são atualmente um dos principais eixos de intervenção da AMI no 

plano internacional, no sentido de capacitar, fortalecer e fixar a população local, sendo 

que a sua ação visa proporcionar parcerias de financiamento, de atuação conjunta e de 

envio de expatriados para organizações locais que estão sedeadas nos países em 

desenvolvimento. 

Desde 1989 que a AMI apoia inúmeros projetos, através de financiamento e 

trabalho conjunto de gestão, com vista à promoção do papel dos atores locais. O 

objetivo é fortalecer o papel das organizações locais através da promoção de projetos de 

Cooperação para o Desenvolvimento e de Ação Humanitária em diversas áreas de 

atuação, preferencialmente saúde, embora sejam consideradas também outras áreas. 

Com esta estratégia, a AMI desenvolve uma intervenção sustentável, duradoura e 

focada na cooperação para o desenvolvimento em muitos países de África, Ásia e 

América Latina. 
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Com alguns desses PIPOL pretende-se o seguimento de uma estratégia mais 

ambiciosa, que inclui a apresentação de projetos a financiamento externo, como serve 

de exemplo o projeto “Talk2me - Sensibilização e Promoção de Boas Práticas de Saúde 

Sexual e Reprodutiva nos Campos de Refugiados do Uganda”, implementado em 2019 

com o Financiamento do Camões I.P. e que, apesar de ter terminado a ação no Uganda, 

tem vindo a conhecer uma replicação bastante interessante na Guiné-Bissau, com o 

projeto Papia Ku Mi, também este financiado pelo Camões I.P em 2021-22. 

Esta estratégia de fortalecimento dos PIPOL inclui também o envio de 

expatriados para apoiar os parceiros no terreno, como o envio de um médico para 

Madagáscar em 2019 e que se pretende renovar com o envio de um médico obstetra em 

2022, uma vez que, tanto em 2020 como em 2021, não foi possível o envio, pelas 

restrições de acesso ao país, decorrentes da pandemia. 

Apesar de não estar previsto em orçamento, mantém-se em aberto, mediante o 

surgimento de outras oportunidades, o possível envio de estagiários para a Colômbia, o 

Brasil e a Guiné-Bissau. 

Em 2022, a AMI pretende dar continuidade à estratégia que tem vindo a ser 

traçada nos últimos anos de maior aposta no financiamento a projetos em parceria com 

organizações locais, prevendo a continuação e consolidação de novas parcerias de 

PIPOL com o apoio a pelo menos, 14 projetos de 13 organizações, em 11 países, 

Bangladesh (2), Brasil (2), Chile (1), Colômbia (1), Sri Lanka (1), Madagáscar (1), 

Moçambique (1), Serra Leoa (1), Senegal (1), Guiné-Bissau (2) e Índia (1). 

 

Por sua vez, as missões de desenvolvimento são intervenções com projetos 

centrados na área da saúde, que fazem uso dos recursos da organização, com objetivos a 

longo prazo e que visam mudanças estruturais. Estas intervenções, que incluem o envio 

de pessoal expatriado, decorrem em países onde o Estado e as organizações da 

Economia Social do país apresentam dificuldades em desenvolver uma intervenção que 

abranja todo o território nacional, optando a AMI por localizar-se preferencialmente em 

áreas que ainda não estão plenamente cobertas ao nível dos cuidados de saúde primários 

e em alinhamento estreito com as estratégias nacionais de saúde nesses países e em 

parceria com financiadores internacionais. 
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O ano de 2021 pautou-se pelo regresso da AMI com a sua missão de 

desenvolvimento a Bolama, após um ciclo de 6 anos na região de Quinara, onde esteve 

focada no projeto “Intervenções de Alto Impacto” realizado em parceria com a Unicef. 

Este regresso a Bolama priorizou as necessidades de formação em Saúde e 

Direitos Sexuais e Reprodutivos na região, desenvolvendo a AMI, o projeto “Papia Ku 

Mi – Promoção da Saúde e Direitos Sexuais e Reprodutivos”, que é cofinanciado pelo 

Camões.I.P. em 2021-22. Em 2022, a AMI espera dar continuidade a ações que 

privilegiem esta área prioritária, mantendo o projeto que tem em curso em Bolama e 

prevendo ainda a possibilidade de expandir esta ação a zonas contiguas de São João e 

Ilha das Galinhas.   

Para além deste projeto, a AMI envolveu-se com outros interlocutores de relevo 

nesta área temática, tais como o INDE e FNUAP-GB, participando na revisão dos 

planos curriculares de ensino nacional, e espera agora em 2022, dar seguimento a este 

processo de ligação intrínseca entre a saúde e a educação.  

No seguimento da parceria prévia ocorrida na região de Quinara, a Unicef 

elaborou uma abordagem preliminar a divulgar o possível interesse na participação da 

AMI numa nova fase de apoio à iniciativa POPEN, do qual a AMI fez parte através do 

projeto “Intervenções de Alto Impacto”. Agora, a Unicef pretende encontrar dois 

parceiros que assegurem a continuidade da estratégia nacional de cuidados de saúde 

primários, apoiando as autoridades locais na correta e autónoma implementação das 

metodologias e processos transferidos. Aguarda-se ainda, à data de elaboração do Plano, 

os termos de referência para o desenvolvimento da candidatura, que abrangerá as 

Regiões de Quinara, Oio, Bafatá, Tombali e Sub-região de Bolama. 

Por fim, espera-se desenvolver ainda, durante o primeiro trimestre de 2022, um 

evento de divulgação das ações que a missão da AMI desenvolveu e continua a 

desenvolver em Bolama e restante Guiné-Bissau. O evento espera receber uma 

variedade significativa de stakeholders no país e irá decorrer em Bolama. 

As missões de emergência, desde sempre inscritas no ADN da Fundação, são 

realizadas em situações em que se justifique o envio de recursos humanos expatriados e 

materiais como resposta a crises naturais ou humanas. Estas intervenções implicam a 

elaboração e implementação de projetos, preferencialmente na área da saúde. A AMI 
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continua a estar preparada para intervir face a cenários de catástrofe que possam vir a 

ocorrer de forma imprevisível, melhorando constantemente as capacidades de pessoas e 

recursos para fazer face a cenários de emergência.  

Com vista ao desenvolvimento de competências e oportunidades de atuação em 

emergência, a AMI deu início em 2021 ao processo de inscrição para o 

desenvolvimento e certificação de uma EMT (Emergency Medical Team) tipo 1 fixa. 

Este processo, gerido pela OMS, foi interrompido temporariamente pela AMI, devido à 

impossibilidade de obter elementos cruciais de orçamento por parte da OMS e que 

impediram a AMI de se comprometer no processo de certificação, que terá uma duração 

expectável de 2 anos e envolverá um investimento significativo na aquisição de 

material. 

Assim, a AMI irá em 2022, de modo autónomo, preparar estes elementos, de 

modo a poder, com maior segurança, avançar posteriormente com o processo de 

mentoria por parte da OMS. Este trabalho preparatório contará com o apoio de uma 

equipa composta por voluntários internacionais com experiência em missões da AMI. 

Continua a observar-se um obstáculo recorrente no acesso a concursos de financiamento 

de projetos por parte do Camões I.P, ao abrigo do n.º 3, al. b), ponto i) da decisão anexa 

à Resolução do Conselho de Ministros n.º 13-A/2013”. Resolução esta, que tem vindo 

sistematicamente a discriminar a AMI no acesso a concursos públicos, para 

cofinanciamento de projetos, quer de cooperação para o desenvolvimento, quer de ação 

humanitária. Apesar de a AMI ser diretamente afetada por esta situação, deverá ter-se 

em consideração que acima de tudo, é a população potencialmente beneficiária das 

intervenções propostas a quem é na realidade vedada a oportunidades de melhoria das 

condições de vida para a qual as propostas eram direcionadas.    

A pedido da UNICEF (sede Nova Iorque), a AMI desenvolveu entre 2020 e 

2021, um plano de PSEA (Protection against Sexual Exploitation and Abuse). Este 

plano é necessário para que as organizações internacionais possam ser parceiras da 

UNICEF nos vários países de atuação. Foram criadas e aplicadas normas internas de 

prevenção e proteção contra a exploração e o abuso sexual, quer dentro da organização, 

quer na relação da organização com os seus beneficiários. Para além do estabelecimento 

das normas e práticas internas, os quadros da AMI foram alvo de formação interna 
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sobre o plano e recomendações. A avaliação atribuída à AMI pela Unicef foi de 17, num 

total de 18. 

A AMI irá em 2022, continuar a aplicar o plano de PSEA em toda a sua 

intervenção, quer na vertente interna das suas políticas de RH, quer na relação com os 

seus parceiros, ou na sua vertente formativa. 

 

3.2 - Formação e sensibilização: 

No decorrer das alterações das dinâmicas sociais observadas, enquanto efeito da 

Pandemia, as formações foram adaptadas para formatos que permitissem a sua 

manutenção e até potencialização.  

Assim, em 2020/21 foi realizado um forte investimento na capacitação interna para o 

desenvolvimento de formações em formato online, que foi posteriormente aplicado com 

o desenvolvimento bem-sucedido da Formação a Voluntários Internacionais de 

Emergência (FVI-Emergência), tendo conhecido duas edições online em 2021. 

Em 2022, espera-se a repetição FVI-Emergência, a ocorrer de 10 a 28 de outubro 2022, 

bem como a o desenvolvimento e implementação de uma nova FVI-Geral, também no 

formato online, a ocorrer de 14 a 27 de março de 2022.  

O esforço da AMI na aquisição do serviço da plataforma moodle para a realização 

destas formações, tem-se revelado uma aposta de sucesso e irá ser ainda mais explorado 

enquanto ferramenta de capacitação formativa.   

Para além das formações referidas, esperam-se as seguintes participações em 2022: 

- Colaboração na Disciplina de “Medicina Humanitária” na Faculdade de Medicina da 

Universidade de Lisboa (FMUL), cujo regente é o Presidente da Fundação AMI, Prof. 

Doutor Fernando de La Vieter Nobre, Professor Catedrático convidado da FMUL; 

- Participação na Pós-Graduação "Crise e Ação Humanitária" no ISCSP, na disciplina 

de “Gestão de Projetos Humanitários”; 

- Intervenção em Conferências; 
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- Formação em Gestão de Ciclo de Projeto às organizações parceiras em países em 

desenvolvimento; 

- Participação em palestras sobre a cooperação civil-militar (CIMIC). 

- Acolhimento de dois estágios curriculares no Departamento Internacional, da 

Licenciatura de Antropologia do ISCSP e da Licenciatura de Estudos Africanos, da 

Faculdade de Letras. 

 

3.3. Outras áreas de intervenção a nível internacional: 

 

3.3.1. Aventura Solidária 

 

- Implementação da Aventura Solidária no Brasil, Guiné-Bissau e Senegal.  

Este projeto consiste no envio de aventureiros que pagam a sua viagem (com 

duração de 1 semana) e financiam um projeto de apoio ao desenvolvimento local 

estabelecido através de uma parceria entre a AMI e uma organização local.  

Os principais objetivos da Aventura Solidária são o financiamento de projetos de 

desenvolvimento e organizações locais ao nível do terreno, e a sensibilização da 

sociedade civil em Portugal para a importância da cooperação, com a inclusão de uma 

componente de voluntariado simbólico desenvolvido no terreno. 

Habitualmente, são realizadas 3 a 5 edições da Aventura Solidária por ano nos 

três países indicados, em função do número de inscrições. Para 2022, em virtude da 

Pandemia de Covid19, estão previstas 4 edições: 2 na Guiné Bissau, 1 no Brasil e 1 no 

Senegal, dependendo sempre da situação sanitária que se verificar no momento. 

Em 2021, a Aventura Solidária passou a decorrer também em território nacional, 

nomeadamente, na ilha de S. Miguel, nos Açores. 

Os grupos são constituídos por cerca de 8 a 14 aventureiros em cada edição. 

Espera-se realizar 7 edições em 2022 nas seguintes datas: 

Guiné-Bissau: 1ª ed - 21 a 30 de Abril 2022; 2ª ed - 01 a 10 de dezembro 2022; 

Brasil: 10 a 18 de junho 2022; 

Senegal: 28 de outubro a 05 de novembro de 2022. 

Portugal  - Açores: 

 27 de março a 02 de abril; 

             27 de junho a 01 de julho; 30 de outubro a 05 de Novembro. 
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3.3.2. Participação em projetos de Investigação & Desenvolvimento: 

Apoio à realização de investigações no âmbito da elaboração de teses de 

mestrado e de doutoramento na área da cooperação para o desenvolvimento e ação 

humanitária. 

 

3.4. Envio de Voluntários em missão 

Em 2022, dependendo da situação decorrente da Pandemia de Covid-19, prevê-

se o envio de pelo menos 2 expatriados para o terreno, dos quais: 

- 1 Médico Obstetra (Madagáscar) 

- 1 Estagiário em Coordenação de Projetos (Guiné-Bissau) 

 

4. AMI em Portugal 

 

4.1. Ação Social 

 

Desde 1994, ano em que a AMI iniciou a sua intervenção em Portugal, já foram 

apoiadas diretamente em Portugal, mais de 78.000 (ainda sem dados de 2021, apenas 

2020) pessoas em situação de pobreza.  

Assim, continuarão em funcionamento os 15 equipamentos e respostas sociais 

espalhados por todo o País, que se dividem por 9 Centros Porta Amiga (Almada, Angra 

do Heroísmo, Cascais, Lx - Chelas, Coimbra, Funchal, Porto, Lx - Olaias e Vila Nova 

de Gaia), 2 Abrigos Noturnos (Lisboa e Porto), 2 Equipas de Rua (Lisboa e Vila Nova 

de Gaia/Porto), 1 serviço de apoio domiciliário (Lisboa) e 1 polo de receção de 

alimentos. 

A estas respostas sociais acrescem em 2022, outras duas, nomeadamente a Casa 

do Lago, em Lisboa, uma resposta de alojamento de emergência dirigida a mulheres e o 

Centro Ocupacional de Inserção Diurna, em Almada, vocacionado para a capacitação, 

formação e inserção profissional de pessoas em situação de sem-abrigo. 

4.1.1. Equipamentos Sociais 

 

Os Centros Porta Amiga prestam serviços que visam satisfazer as necessidades 

básicas individuais e desenvolver a autonomia dos cidadãos, promovendo a sua 
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integração social. Estes equipamentos colocam à disposição serviços de atendimento e 

acompanhamento social, apoio psicológico, serviços médicos, enfermagem e 

distribuição de medicamentos, refeitório, distribuição de alimentos, balneário, 

lavandaria, vestuário, gabinetes de assessoria jurídica, entre outros. 

Os Abrigos Noturnos que a AMI mantém em Lisboa (desde 1997) e no Porto 

(desde 2006) continuarão a proporcionar alojamento temporário a pessoas em situação 

sem-abrigo, do sexo masculino, em idade ativa, que disponham de condições que 

permitam a sua reinserção socioprofissional. 

A Casa do Lago é uma resposta social de alojamento de emergência da Câmara 

Municipal de Lisboa, com capacidade para 18 mulheres, que foi gerida pela AMI ao 

longo de 2021. Uma vez que é uma resposta criada no âmbito da pandemia, o contrato 

de gestão partilhada para 2022 está previsto terminar em final de março. 

O Centro Ocupacional de Inserção Diurna (COID) é uma resposta social 

coordenada pela Câmara Municipal de Almada, vocacionada para a capacitação, 

formação e inserção profissional de pessoas em situação de sem-abrigo. A AMI será 

responsável pela gestão de casos e acompanhamento social das pessoas em situação de 

sem-abrigo que procurem esta resposta. Por motivos alheios à AMI, esta resposta não 

avançou em 2021, estando prevista para 2022. 

Estes equipamentos visam disponibilizar a esta população fragilizada um espaço 

condigno onde possam pernoitar, ter acesso às suas refeições e higiene, bem como 

receber apoio social e psicológico, tendo em vista a sua reinserção na sociedade. 

O serviço de apoio domiciliário prosseguirá com a sua ação no apoio à 

população que, por diversos fatores, se encontra dependente e a necessitar de cuidados 

ao domicílio, atuando na distribuição de refeições diárias, apoio nos cuidados de higiene 

pessoal e domiciliária, tratamento de roupas, bem como no acompanhamento social, 

médico e psicológico. 

As equipas de rua continuarão a apoiar pessoas em situação sem-abrigo, 

procurando estabelecer relações de confiança que permitam o encaminhamento destas 

pessoas para os serviços Porta Amiga ou outras instituições parceiras. A equipa de 

Lisboa funciona integrada no Centro Porta Amiga das Olaias. Por sua vez, a equipa de 

rua de Vila Nova de Gaia e Porto, continuará integrada no Centro Porta Amiga de Gaia, 

não dispensando a procura de apoios complementares. 
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Pretende-se, ainda, manter a participação na equipa de rua interinstitucional de 

Almada da qual fazem parte a Fundação AMI / CPA Almada, CM Almada, ACES 

Saúde e Vale de Ácor. Esta equipa tem como objetivo ir ao encontro das pessoas em 

situação de sem-abrigo no concelho de Almada, tendo como base uma intervenção 

multidisciplinar. 

No que diz respeito à distribuição alimentar, após o término da 1ª fase do 

Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais carenciadas (POAPMC), que decorreu 

entre outubro de 2017 e novembro 2019, a Fundação AMI renovou a sua candidatura 

para a 2ª fase que teve início em dezembro de 2019 e se estende até janeiro 2023. 

Assim, a AMI participa neste programa através dos Centros Porta Amiga de Vila Nova 

de Gaia, Almada e Angra do Heroísmo, enquanto Entidade Mediadora e através do 

Centro Porta Amiga do Porto como Polo de Receção e Entidade Mediadora. 

Este programa, para além da distribuição de um cabaz mensal 

de géneros alimentares, pressupõe também a realização de medidas formativas de 

acompanhamento, com vista a informar e sensibilizar os beneficiários para "Hábitos de 

alimentação Saudáveis", "Prevenção do Desperdício" e a "Gestão do Orçamento 

Familiar." 

Assim, em 2022, a AMI pretende manter as valências disponibilizadas pelos 

Centros Porta Amiga, Abrigos Noturnos, Equipas de Rua de Lisboa e Porto e Apoio 

Domiciliário, sendo para isso fundamental, a manutenção do apoio do Instituto de 

Solidariedade e Segurança Social e da Câmara Municipal de Lisboa. 

Para além da manutenção dos equipamentos e respostas sociais bem como os 

respetivos financiamentos, está também previsto para 2022 dar continuidade a todas as 

outras atividades e projetos no âmbito da Ação Social, nomeadamente: desenvolver 

ações de formação para a equipa da Ação Social, no âmbito do projeto de formação 

interna “Gestão e Cultura Organizacional”; procurar novas formas de financiamento 

para suportar as atividades em curso e eventualmente novas atividades que estejam 

contempladas no plano estratégico; garantir a qualidade das respostas sociais 

desenvolvidas. 

 

4.1.2. Parcerias institucionais 
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Ciente da importância do trabalho articulado para uma atuação mais integrada, a 

AMI continuará a participar ativamente em determinados programas e redes que 

partilham os seus objetivos de luta contra a pobreza e exclusão social, dos quais se 

destacam: 

- Rede Social: Fórum de articulação e congregação de esforços, criado por resolução do 

Conselho de Ministros, baseado na adesão livre por parte das autarquias e das entidades 

públicas ou privadas sem fins lucrativos que queiram participar, que pretende combater 

a pobreza e a exclusão social e a promoção do desenvolvimento social. Todos os 

Centros Sociais da AMI participam nas Redes Sociais Locais e nas Comissões Sociais 

de Freguesia que desenvolvem um trabalho mais local ao nível de uma ou mais 

freguesias. 

 

- Núcleos de Planeamento e Intervenção com os Sem-Abrigo (NPISA): Têm por 

objetivo implementar localmente a Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas em 

situação sem-abrigo sempre que o número de pessoas em situação sem-abrigo o 

justifique. A AMI continuará a participar ativamente nestes núcleos, nos concelhos onde 

estes coexistem com os seus equipamentos sociais, sendo que no concelho de Almada, o 

Centro Porta Amiga de Almada foi o coordenador deste núcleo para os biénios 

2013/2014 e 2015/2016. 

 

- FEANTSA (Federação Europeia de Associações Nacionais que Trabalham com Sem-

Abrigo): É a maior rede europeia que focaliza o seu trabalho na situação sem-abrigo. 

Foi criada em 1989 como Organização Não-Governamental europeia, com o objetivo de 

prevenir e aliviar a pobreza e exclusão social de pessoas ameaçadas de vir a viver ou a 

viver em situação sem-abrigo. Em 2019 a AMI foi eleita e aceitou ser representante 

nacional no Conselho de Administração da FEANTSA para o biénio 2020/2021. Neste 

papel a AMI compromete-se a representar os membros portugueses associados nesta 

organização, bem como promover o conhecimento sobre a realidade portuguesa em 

relação às pessoas em situação de sem-abrigo junto da FEANTSA e de outros parceiros 

europeus. Assim, a AMI irá participar em diversas reuniões e grupos de trabalho sempre 

que solicitada. 
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- EAPN: Representa em Portugal, desde 1990, a European Anti-Poverty Network 

(EAPN), uma associação sem fins lucrativos, sediada em Bruxelas, com representação 

em cada um dos Estados-Membros da União Europeia por Redes Nacionais. Tem como 

missão, defender os direitos humanos fundamentais e garantir que todos tenham as 

condições necessárias ao exercício da cidadania e uma vida digna, promovendo a luta 

contra a pobreza e a exclusão social, o trabalho em rede e o envolvimento de toda a 

sociedade civil.  

 

- CPCJ: As Comissões de Proteção de Crianças e Jovens em Risco têm como principais 

competências desenvolver ações de promoção dos direitos e de prevenção das situações 

de perigo para a criança e jovem. A AMI continuará a participar ativamente nestas 

comissões, nos locais onde estas coexistem com os seus equipamentos sociais, em 

especial onde desenvolve um trabalho continuado com crianças e jovens. 

 

- Prestação de Trabalho a Favor da Comunidade (PTFC): Esta medida tem por base 

um protocolo elaborado com o IRS (Instituto de Reinserção Social), que tem como 

objetivo apoiar a (re)inserção social de indivíduos com penas leves a cumprir. É uma 

medida legal que prevê o trabalho a favor da comunidade em substituição do 

cumprimento de penas ou multas. Em 2022, a AMI pretende continuar a acolher pessoas 

nos seus equipamentos sociais, no âmbito deste protocolo. 

 

4.1.3. Outras iniciativas de apoio social em Portugal 

 

4.1.3.1. Fundo para o Desenvolvimento e Promoção Social 

 

Em 2022, continuará a vigorar o Fundo para o Desenvolvimento e Promoção 

Social, que visa apoiar através de pequenas subvenções pecuniárias para fazer face a 

algumas despesas (água, luz, gás, renda da casa, medicamentos, consultas, etc.) durante 

o período de reorganização da situação socioeconómica. Este apoio destina-se a 

beneficiário/as que se encontrem em acompanhamento social nos equipamentos sociais 

da AMI (contratualizado em Plano Individual), dando prioridade às pessoas que estejam 

em processo de (re)integração no mercado de trabalho. Este apoio tem-se revelado um 

instrumento fundamental no processo de acompanhamento social que é feito com as 

pessoas e famílias apoiadas, constituindo-se muitas vezes como fator impulsionador na 

melhoria da sua situação social, familiar e profissional. 



18 
 

 

4.1.3.2. Fundo Universitário AMI 

 

Em 2022, decorrerá a 7.ª edição e será lançada uma nova edição em setembro do 

Fundo Universitário AMI, cujo objetivo é apoiar a formação académica de jovens que 

não disponham dos recursos económicos necessários para o prosseguimento de estudos 

no ensino superior (licenciatura, mestrado integrado ou mestrado simples) ou que, no 

decurso da sua licenciatura, se encontrem subitamente numa situação financeira crítica. 

Ao longo das 7 edições, foram já atribuídas 334 bolsas.  

 

 

 

 

4.2. Ambiente 

A AMI está empenhada em ser um agente de mudança, seguindo e promovendo, 

para isso, a adoção de comportamentos conscientes e responsáveis por parte dos 

cidadãos, das empresas e das instituições. Se todos trabalharmos em conjunto e 

desempenharmos o nosso papel na preservação do planeta, não será necessário um 

plano B. 

Assim, em 2022, serão mantidos e reforçados os projetos de reutilização de 

Consumíveis Informáticos e Telemóveis, recolha de Óleos Alimentares Usados, 

reciclagem de Radiografias, Energia Solar e Ecoética. 

 

4.2.1. Reciclagem de Radiografias 

O projeto de reciclagem de radiografias consiste na recolha de radiografias e 

posterior encaminhamento para valorização. A reutilização da prata contida nas 

radiografias permite evitar a deposição destes resíduos em aterro, ao mesmo tempo que 

evita a extração de prata na natureza e as nefastas consequências que esta atividade tem, 

quer pela destruição de áreas naturais, quer pela exploração das populações locais, 

muitas vezes em países em desenvolvimento. O retorno obtido pelo projeto de 

reciclagem de radiografias permite financiar outros projetos e outras causas apoiadas 

pela AMI. 

Prevê-se que a 26ª Campanha de Reciclagem de Radiografias tenha lugar 

durante o mês de março. Durante o período de Campanha são recolhidas radiografias, 

com mais de 5 anos ou sem valor de diagnóstico. A recolha de radiografias será 

realizada, como habitualmente, em Farmácias, Clínicas, Hospitais, Centros de Saúde e 
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Seguradoras. A recolha dos sacos de radiografias nos locais anteriormente mencionados 

será assegurada pelo parceiro do projeto, ADIFA- Associação de Distribuidores 

Farmacêuticas (em três momentos por ano) e pela transportadora TNT – FedEx Express 

(ao longo do ano, mediante solicitação). A entrega dos kits nas Farmácias também 

estará a cargo da ADIFA. 

Em 2022, será equacionado propor à ANF retomar a parceria que terminou em 

2018. 

 

4.2.2. Reciclagem de consumíveis informáticos e telemóveis 

A reutilização de tinteiros, toners e telemóveis permite poupar recursos naturais 

essenciais ao seu fabrico, ao mesmo tempo que evita a deposição em aterro destes 

resíduos que, por conterem materiais perigosos, são extremamente prejudiciais para o 

ambiente. São necessários aproximadamente 5 litros de petróleo para produzir uma nova 

embalagem de tinteiro ou toner e cerca de 500 anos para ela se degradar. 

A AMI está a encetar parcerias com novas empresas que agilizem a gestão destes 

resíduos e que promovam a recolha dos consumíveis vazios diretamente nas instalações das 

entidades participantes. O projeto decorre ao longo de todo o ano, sendo os consumíveis 

informáticos utilizados na AMI direcionados para valorização na empresa parceira.  

Em 2022, será importante promover o projeto de recolha de consumíveis 

informáticos junto de grupos empresariais chave com vista à angariação de um maior 

número de participantes. Relativamente à reciclagem de telemóveis, continuaremos a 

encaminhar para o operador habitual, que irá encarregar-se da valorização dos telemóveis 

doados à AMI.  

 

4.2.3. Recolha de óleos alimentares usados (OAU) 

A descarga de OAU na rede de águas residuais afeta o funcionamento das 

condutas (corrosão das tubagens das redes públicas de esgoto) e das Estações de 

Tratamento de Águas Residuais, conduzindo também a problemas de entupimentos 

vários, como a obstrução de canalizações e sistemas de drenagem dos edifícios. A 

incorreta deposição dos OAU também pode implicar riscos ambientais como a 

contaminação de cursos de água, mares e lagos, prejudicando gravemente a vida 

marinha (1 litro de óleo pode contaminar 1 milhão de litros de água). 
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De referir ainda que a reciclagem de OAU, concretamente com destino à 

produção de biocombustível (biodiesel), constitui uma importante mais-valia no 

contexto atual das políticas energéticas nacional e comunitária. O biocombustível 

produzido permite níveis de emissão de CO2 abaixo dos conseguidos com os 

combustíveis fósseis. 

Considerando este cenário, a AMI promove a recolha de OAU em todo o país, 

nomeadamente em restaurantes, empresas ou escolas que se disponibilizem para doar o 

óleo usado das suas cozinhas. A recolha continua a ser realizada pelo atual parceiro da 

AMI. 

Em 2022, esperamos concretizar uma parceria com um operador bastante 

reputado no setor dos óleos alimentares usados e, consequentemente, melhorar os 

resultados do projeto. 
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4.2.4. Ecoética 

Este projeto surgiu com a necessidade de reabilitação de terrenos devolutos, 

ardidos ou degradados, localizados em todo o território nacional. As intervenções têm 

vindo a ser realizadas com um parceiro técnico especializado na área, com o apoio de 

associações florestais e câmaras municipais e com o financiamento e envolvimento de 

empresas e de cidadãos.  

Está agendada uma intervenção no Pinhal de Leiria para janeiro de 2022, com o 

objetivo de reflorestar 3 hectares. 

Ao longo do ano, serão envidados esforços para angariar fundos para novas ações 

de reflorestação. Desde o início do projeto foram já financiados, atribuídos e 

intervencionados mais de 31 hectares de terrenos florestais. 

 

4.2.5. Energia Solar 

A AMI tem instalados dois parques fotovoltaicos para produção de energia e injeção na 

rede elétrica nacional e um parque para aquecimento de água no Abrigo Noturno do Porto. Os 

objetivos desta aposta consistiram em dar o exemplo na promoção da produção de energia 

renovável, limpa e descentralizada, bem como tornar as infraestruturas da AMI energeticamente 

autossuficientes. 

Em 2022, prevemos realizar, o dimensionamento de parques fotovoltaicos na Delegação 

Centro e no Centro Porta Amiga de Cascais.  

 

4.2.6. Outros projetos 

 

4.2.6.1. Papel e Cartão 

No âmbito do projeto de Recolha de Papel e Cartão, a AMI tem vindo a estabelecer uma 

rede de contactos com empresas que encaminham pontualmente papel para reciclagem, 

retornando a valorização do mesmo à AMI. Em 2022, prevê-se a ampliação da rede de 

valorização de papel. 

 

4.2.6.2. Ações de Sensibilização Interna 

 



22 
 

Em 2022, prevê-se a instalação de ecopontos em todos os equipamentos da AMI que 

ainda não os tenham, bem como a adequação do número de contentores ao número de 

utilizadores. Prevêem-se ainda algumas sessões de formação aos colaboradores para a 

importância da correta Gestão de Resíduos e sessões de sensibilização em várias temáticas 

ambientais. Na sede da AMI será ainda implementado um compostor para receção de resíduos 

orgânicos. 

4.3. Alertar Consciências 

Ciente de que a participação da sociedade civil é fundamental para promover a mudança 

de atitudes e comportamentos, a AMI procurou sempre alertar consciências ao longo destes 37 

anos. 

Por outro lado, o trabalho da instituição depende do reconhecimento da sociedade, pelo 

que, em 2022, a AMI irá dar particular atenção ao reforço da sua imagem e notoriedade. 

Nesse sentido, a AMI dará continuidade ao seu esforço na promoção de uma sociedade 

mais justa, sendo que continuará em 2022 a promover, dentro das regras impostas pelo COVID 

19, seminários, exposições de fotografia e arte. Está também prevista a publicação de livros e a 

edição trimestral da Revista AMI Notícias. Será dada continuidade ao trabalho de ações de 

sensibilização em escolas, universidades, associações, autarquias, meios de comunicação social e 

empresas. Outro objetivo a atingir será a participação em eventos globais como Fóruns e 

Assembleias Mundiais. 

A aposta na utilização das redes sociais enquanto um dos meios preferenciais de 

divulgação e comunicação será reforçada em 2022, bem como a produção de conteúdos para o 

site da AMI, enquanto meio agregador de toda a informação veiculada pela instituição. 

Será, ainda, lançada a 24.ª edição do Prémio AMI – Jornalismo Contra a Indiferença, 

cujo objetivo é premiar trabalhos jornalísticos publicados na imprensa, rádio, televisão ou online 

que, pela sua qualidade representem uma contribuição válida na luta contra a indiferença. Ao(s) 

trabalho(s) a que for(em) atribuídos o 1.º prémio, será atribuído um total de 5.000€, sendo 

também nomeadas Menções Honrosas, quando o júri assim decidir. 

De referir o papel da AMI junto das escolas, enquanto agente promotor de ações de 

educação para o desenvolvimento, cidadania, entre outras temáticas. Em 2022, o objetivo é 

continuar a dar resposta às solicitações a nível nacional, e por outro lado, investir na criação e 

disponibilização de materiais pedagógicos. 
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A AMI continuará também a contar com o trabalho fundamental desenvolvido pelas 

delegações e núcleos, cuja colaboração é essencial nas campanhas nacionais e na promoção de 

eventos locais para divulgação e angariação de fundos e bens.  

 

4.4. Voluntariado Nacional 

Em 2022, a AMI espera continuar a contar com o apoio imprescindível dos voluntários 

que colaboram nos equipamentos sociais e delegações da AMI em Portugal, nas mais variadas 

áreas, e que participam ainda em diferentes iniciativas promovidas pela AMI ou nas quais a 

instituição é convidada a participar. 

Pretende-se, em 2022, alavancar uma nova estratégia para a angariação e dinamização do 

voluntariado da AMI, assente na promoção do voluntariado à distância, e na criação de uma 

dinâmica que envolva um trabalho conjunto entre Voluntariado nacional, Voluntariado 

Internacional e Voluntariado corporativo. 

 

4.4.1. Voluntariado Empresarial 

Desde 2011, promove-se a cidadania corporativa através de um programa de 

voluntariado empresarial enquadrado com as necessidades da Fundação. O Programa de 

Voluntariado Empresarial AMI traduz a vontade da instituição em colaborar ativamente com o 

setor empresarial a favor de causas sociais e ambientais num exercício de participação ativa e de 

corresponsabilidade em prol de interesses comuns. Os objetivos deste programa passam 

essencialmente por: 

- Estimular/Reforçar relações de cooperação entre o sector social e empresarial; 

- Promover uma cultura de ética, de responsabilidade social e de cidadania empresarial; 

- Promover e facilitar a inclusão social de grupos com dificuldades de inserção, geradoras 

de pobreza persistente; 

- Promover e facilitar o acesso de todos os recursos que a AMI e a comunidade 

empresarial disponibilizam aos cidadãos, com qualidade e dignidade; 

 - Contribuir para a melhoria da qualidade de vida de grupos de risco, através de ações de 

requalificação de espaços comunitários/individuais e de ações de voluntariado empresarial 

diversas; 

Continuaremos a desenvolver a parceria com o Grace - Grupo Reflexão Apoio Cidadania 

Empresarial - no âmbito da plataforma Giro 2.1, que reúne mais de 180 empresas. 
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Pretendemos continuar a apostar numa estratégia de voluntariado corporativo que inclua um 

contexto mais virtual e com oportunidades de envolvimento à distância. 

 

4.5. Formação Certificada 

A Fundação AMI é uma entidade formadora certificada pela DGERT nas áreas de 

formação: Alfabetização (080); Desenvolvimento Pessoal (090); Trabalho Social e orientação 

(762); Saúde (729) e de Informática na ótica do utilizador (482).  

Em 2022, manter-se-ão os seguintes projetos de formação certificada, desenhados na 

estratégia de desenvolvimento do Plano de Formação: 

- Projeto de Formação Interna “Gestão e Cultura Organizacional” 

 

- Formação na área das Tecnologias da Informação 

 

   - Curso Básico de Socorrismo (ainda que não a nível nacional) 

- Formação a Voluntários Internacionais – Geral 

- Formação a Voluntários Internacionais - Emergência 

Perante a alteração de práticas sociais decorrentes da Pandemia de Covid-19, a AMI 

continuará a desenvolver em 2022, para além das formações presenciais, uma oferta formativa à 

distância, através de ferramentas online.  

5. Sustentabilidade Financeira 

5.1. Financiamentos Institucionais 

Em 2022, será renovada a aposta na apresentação de candidaturas a financiamentos 

internacionais e na manutenção dos que já nos foram concedidos por organismos públicos 

portugueses (Instituto Camões) e empresas, indispensáveis para a concretização dos projetos no 

terreno, relativamente à vertente internacional. 

No que diz respeito à vertente nacional, será essencial manter a cooperação com o 

Governo Português (Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social) no apoio ao 

funcionamento dos equipamentos sociais, bem como aos financiamentos direcionados para 

projetos específicos atribuídos por algumas autarquias, como é o caso das Câmaras Municipais 

de Cascais, Lisboa, Almada, Funchal e Angra do Heroísmo, que apoiam os Centros Porta Amiga 

existentes nessas localidades e o Abrigo Noturno da Graça, no caso da Câmara de Lisboa. 
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Igualmente de salientar é o apoio que tem vindo a ser concedido pela Fundação Stanley 

Ho ao Centro Porta Amiga de Cascais. 

Acresce, ainda, a relevância dos nossos parceiros empresariais, cujo apoio demonstra a 

importância do trabalho conjunto entre as organizações da Economia Social e do setor 

empresarial, que resulta na concretização de muitos projetos. 

Destacamos, ainda, as campanhas desenvolvidas e/ou apoiadas por alguns parceiros 

estratégicos. 

 

5.2. Angariação de Fundos 

No sentido de fomentar uma cada vez maior participação da sociedade civil na nossa 

missão, será indispensável apostar na máxima rentabilização das nossas ferramentas de 

comunicação nas redes sociais, em particular, para divulgar todos os nossos projetos e respetivas 

necessidades de financiamento e “call to action”. 

Nesse sentido, será reforçada a utilização do CRM, prevê-se dar continuidade às ações 

desenvolvidas no ano anterior e rentabilizar as ferramentas de comunicação, que permitem 

melhor agilizar a angariação de fundos. 

 

5.2.1 - Peditório Nacional 

O Peditório Nacional de Rua da AMI é uma das atividades mais emblemáticas da 

Fundação e procura mobilizar o voluntariado em todo o continente e ilhas. Esta ação de 

angariação de fundos, que ocorre duas vezes por ano, voltará a repetir-se em 2022 de forma 

presencial ou online, de acordo com as restrições em vigor no país. 

5.2.2 - Mailing Angariação de Fundos 

O Mailing é uma forma de contacto mais direto com as entidades singulares e coletivas 

que se relacionam com a AMI, através da qual se procura sensibilizar as mesmas para as 

atividades desenvolvidas pela instituição no apoio às populações mais vulneráveis em Portugal e 

no Mundo. Está prevista a realização de, pelo menos, duas expedições em 2022, não só por 

correio, mas também por e-mail. 

Uma maior segmentação e o envio de mensagens mais dirigidas são dois dos objetivos 

para 2022. 

5.2.3 - Amigos da AMI 

Deverá apostar-se num contacto mais próximo com os atuais Amigos da AMI para que 

mantenham a confiança no trabalho desenvolvido pela instituição e continuem a abraçar a sua 
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causa. Em 2022, prevê-se o desenvolvimento de uma campanha direcionada para a captação de 

novos Amigos da AMI. 

5.2.4 - Consignação 0,5% IRS 

Em 2022, continuaremos a apostar na divulgação da possibilidade de consignar 0,5% 

sobre o IRS liquidado, uma vez que é uma fonte de financiamento que tem registado valores 

muito importantes para a atividade da Fundação e que não representa qualquer custo direto para 

o cidadão contribuinte. 

5.2.5 – Testamentos 

Existem cada vez mais pessoas que deixam os seus bens em testamento à AMI. 

Exemplos disso são os legados deixados em numerário através de contas bancárias ou aplicações 

financeiras, imóveis, terrenos, viaturas e obras de arte. Esta tem sido mais uma importante forma 

de ajudar a canalizar recursos em prol da concretização dos projetos que desenvolvemos.  

5.2.6 – Multas 

A doação do valor de uma multa à AMI é também uma forma de angariação de fundos, 

uma vez que nos crimes de pequena gravidade pode haver uma suspensão da execução da pena 

de prisão, nos termos do artigo 51.º do Código Penal, podendo esta traduzir-se na entrega de 

uma contribuição monetária a uma instituição, pública ou privada, de solidariedade social ou ao 

Estado. 

 5.3. Produtos e serviços solidários 

5.3.1.– Ações de Formação 

 

5.3.2. Cursos de Socorrismo 

 

O curso de socorrismo tem como objetivo transmitir noções básicas de primeiros 

socorros e conhecimentos de suporte básico de vida. Estes cursos são realizados nas instalações 

da instituição, no Funchal, em Coimbra e também na Sede, em Lisboa, em datas pré-

estabelecidas, sendo, no entanto, possível a sua realização em outras datas e locais, desde que 

reunidas as condições necessárias para o seu correto funcionamento. Este curso é ministrado sob 

a tutela e com o alvará da DGERT, sendo concedido um certificado aos formandos que registem 

aprovação no mesmo. Está prevista para 2022 a revisão deste projeto, nomeadamente os 

conteúdos programáticos e quadro de formadores. 

5.3.4. Cartão de Saúde 

Criado em 2002, o cartão de saúde da AMI tem sido uma importante fonte de 

rendimentos, pretendendo, em simultâneo, oferecer uma série de regalias e de descontos em 

serviços médicos, cada vez mais competitivos, e contribuir para que a AMI possa apoiar os seus 
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beneficiários em Portugal, razão pela qual será dada continuidade à aposta neste produto 

solidário. 

5.3.5. Kit Salva Livros  

O Kit Salva-Livros é um produto solidário escolar, uma solução inovadora com uma 

importante cadeia de beneficiários, cuja mais-valia passa pela possibilidade de proteger as capas 

dos livros e cadernos escolares e simultaneamente ajudar as crianças e jovens apoiados pela 

AMI. 

Este produto é produzido e embalado pela Handicap Internacional, que se dedica a 

auxiliar pessoas portadoras de deficiência e suas famílias. Em 2004, foi celebrada uma parceria 

de uso de imagem para o mercado Português, tendo sido angariados mais de 200.000 euros a 

favor das crianças e jovens apoiados pela AMI em Portugal.  

Em 2022, continuaremos a acompanhar as tendências ambientais e a avaliar a 

possibilidade de disponibilizar um produto com uma maior preocupação ambiental, reforçando 

junto do parceiro esta preocupação. 

Os canais online serão privilegiados e dinamizados na nossa estratégia de marketing para 

2022, seguindo as tendências de consumo atuais.   

 

5.4. Projetos de captação de fundos 

5.4.1. Missão Natal 

Esta campanha criada para o segmento empresarial, assinala 12 anos de existência em 

2022, tendo alargado o seu alcance a todos os tipos de doadores. É a única campanha da AMI 

que permite ao doador empresarial entregar o seu donativo nos diversos centros Porta Amiga. 

Em média, as empresas apoiam 2.000 famílias, sendo o objetivo de angariação de 40.000€.  

Em 2022, continuaremos a privilegiar a aposta online como canais de angariação de 

fundos. 

 

5.4.2. Parcerias Empresariais 
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O empenho e a dedicação dos nossos parceiros empresariais demonstram a importância 

do trabalho conjunto entre as organizações da Economia Social e do setor empresarial, que 

resulta na concretização de muitos projetos concretos. 

 

Na prossecução deste trabalho de parceria entre o setor empresarial e as organizações da 

Economia Social, a AMI procurou sempre envolver as empresas, os seus colaboradores e a 

sociedade, cientes de que essa forma de atuação beneficia o meio envolvente, reforça a 

competitividade das empresas, e proporciona aos colaboradores a oportunidade de contribuírem 

para a concretização de muitos finais felizes, de forma a poderem desempenhar o seu papel 

enquanto agentes de mudança numa sociedade mais íntegra e mais solidária. 

As empresas procuram as instituições da Economia Social porque reconhecem o seu 

papel primordial na procura e na implementação de soluções para problemas sociais, mas, mais 

do que financiar a solução, querem fazer parte dela. No sentido de perceber as principais 

tendências de colaboração com as empresas e aferir o grau de satisfação dos nossos parceiros, 

procurar-se-á realizar um estudo online junto das empresas em 2022 de modo a aferir a forma 

como se envolvem com a AMI, o seu grau de satisfação nas várias vertentes de atuação da AMI 

e as diversas formas de colaboração preferenciais para 2021-2023. Este estudo permitir-nos-á 

traçar uma estratégia de fundraising corporativo mais ajustada às tendências de mercado e de 

fundraising, tendências de responsabilidade corporativa e dos nossos parceiros atuais ou futuros.  

Em 2022, a AMI pretende continuar a privilegiar e incentivar este trabalho conjunto. 

Será também delineada uma estratégia que pretende ir ao encontro das necessidades de 

financiamento dos projetos de ação humanitária e cooperação para o desenvolvimento, 

recorrendo a uma abordagem assertiva e envidando esforços de fundraising, recorrendo a 

mecanismos de financiamento internacionais e empresas ou filantropos com presença 

internacional. 

 

5.4.3. Inovação Social 

 

A AMI continuará a promover, transversalmente a todos os departamentos, a Inovação 

Social como instrumento de criação de valor social, introduzindo elementos de inovação, 

sustentabilidade e gestão de impacto no modus operandi organizacional, fortalecendo a 

colaboração e coordenação interdepartamental. 
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Nas várias áreas de trabalho, o foco será no reforço da capacidade interna em algumas 

áreas com forte potencial inovador como, por exemplo, o desenvolvimento de instrumentos de 

gestão de ação social e medição de impacto; a angariação de financiamentos e o 

desenvolvimento de negócios sociais. 

Esta abordagem pretende fomentar a participação de todos os departamentos em todas as 

fases do ciclo de projeto (desenho, implementação, monitorização e avaliação de impacto) e 

promover o estabelecimento de novas parcerias estratégicas. 

5.4.4. Gestão de Ativos 

A gestão das disponibilidades financeiras da instituição irá prosseguir com o objetivo de 

melhorar as rentabilidades, mas com um controlo rigoroso do risco das aplicações.  

A instabilidade dos mercados financeiros leva a que se adote um perfil mais conservador 

nas posições assumidas no mercado de investimentos. 

5.4.5. Gestão do Património 

Em 2022, continuará a ser dada atenção ao arrendamento imobiliário em Lisboa, 

Coimbra, Porto e outras zonas do país, face à necessidade de diversificar as fontes de 

financiamento, assegurar a sustentabilidade financeira da instituição e reforçar a sua autonomia. 

5.4.6. Change the World 

 

         Em 2022, continuará a apostar-se na consolidação da marca “Change the World Hostels”, 

um projeto inovador, em Portugal, na área do turismo, cujos hostels e residências de estudantes 

obedecem a uma filosofia de sustentabilidade financeira da Fundação AMI, com políticas bem 

precisas na área social (aplicação dos fundos) e ambiental (prática e sensibilização para a 

alteração de comportamentos). Esta aposta passa pelo estabelecimento de cada vez mais 

parcerias em prol dos objetivos estipulados, bem como, da difusão e divulgação do projeto. 

Será ainda o ano de lançamento de mais um projeto, designadamente um turismo rural, 

na modalidade de casa de campo, o qual irá obedecer à mesma filosofia de contribuir ativamente 

para a sustentabilidade financeira da instituição. 

        Ao escolher qualquer alojamento Change the World, o hóspede é informado de que as 

receitas geradas serão utilizadas para financiamento direto dos projetos nacionais e 

internacionais da Fundação AMI, nomeadamente os que têm diretamente a ver com o conceito e 

preocupações do Change the World: alojamento, alimentação e responsabilidade ambiental. 

Lançada em 2017, a marca Change the World conta já com quatro hostels (Estoril, Coimbra, 

Ponta Delgada e Porto) e uma residência universitária em Coimbra, em pleno funcionamento. 
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6. Recursos Humanos 

Em 2022, continuaremos a acreditar e investir nas novas gerações de profissionais, 

promovendo a igualdade de oportunidades no recrutamento, procurando reunir uma equipa cada 

vez mais coesa, motivada e orientada para um objetivo comum e considerando a evolução das 

formas de organização do trabalho. 

Face à situação desfavorável da economia global e do país, na sequência das medidas 

tomadas de combate à Covid-19, e com o aumento anual do salário mínimo, está a ser analisada 

a política salarial da AMI, procurando melhorar as condições, atribuindo objetivos individuais 

claros e mensuráveis para uma avaliação de desempenho o mais justa possível, com vista a 

premiar os mais empenhados. 

Prevê-se rever juntamente com os Diretores a definição de alguns objetivos da Avaliação 

de Desempenho e adequá-los à realidade laboral, de modo a tornar o processo mais quantificável 

e claro.  

Sempre focados numa perspetiva de melhoria contínua, tentaremos estabelecer novas 

parcerias relacionadas com a promoção do bem-estar, as políticas de motivação e o clima 

organizacional (desde rastreios de saúde, ações de sensibilização relacionadas com segurança, 

higiene e saúde no trabalho, como atividades de team building, entre outras). 

Tendo em conta a avaliação de desempenho e o feedback dos Diretores, iremos 

desenvolver um plano de formação e tentaremos que os colaboradores menos motivados para 

esta área consigam também alcançar as 40h anuais.  

Esperamos disponibilizar uma intranet para os colaboradores com o apoio de uma 

entidade externa. 

7. Transformação Digital 

A inovação nesta era digital é fundamental para podermos trabalhar novos conceitos e 

tirar partido de tudo o que são ferramentas de análise e online como o site da AMI. A tecnologia 

assume na instituição, um papel relevante numa mudança que é, cada vez mais, estrutural e de 

estímulo à inovação.  

O processo de Transformação Digital que se iniciou em 2017, em parceria com a 

Microsoft e a consultora Cap Gemini, através da integração e utilização do CRM Dynamics, teve 

como objetivos otimizar a gestão de tempo e alcançar melhores resultados, mais donativos e uma 

maior visibilidade e notoriedade da instituição, para fazer face aos desafios atuais, bem como 
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assegurar a conformidade dos procedimentos com o RGPD. Conhecer os doadores e voluntários 

é indispensável, e trabalhar com as plataformas da Microsoft, como o Office 365 e o Dynamics 

365, aproxima e gera valor de pertença entre a AMI e as suas partes interessadas.  

Em 2022, continuaremos a procurar apostar na formação individual e na melhoria do 

parque informático de forma a melhor suportar estas ferramentas e tirar o melhor partido das 

mesmas; aprofundar e reforçar a utilização do CRM Dynamics e das várias funcionalidades 

disponibilizadas pelo Office 365, nomeadamente através de mais formação interna nessas áreas. 

Graças a uma equipa de jovens no âmbito do Data for Change da Nova SBE esperamos poder 

tirar proveito dos dados do CRM e da ferramenta de Power BI. O desenvolvimento da área 

pessoal no site da AMI, que esperamos que esteja operacional no primeiro trimestre de 2022, 

será também uma alavanca para automatizar a captação e atualização dos dados dos doadores. 

Em 2022, espera-se concluir a implementação de uma nova base de dados de gestão dos 

beneficiários, uma vez que a anterior estava obsoleta e sem possibilidade de manutenção. Esta 

base de dados será independente da ferramenta CRM. 

Será também implementado, em 2022, o novo sistema integrado de faturação, gestão de 

stocks e contabilidade (Toc Online) em substituição da antiga aplicação PMR. 
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8. Orçamento 

1. RENDIMENTOS 

                                                                                                           Valores em euros 

Conta Descrição Montante 

71 Vendas  
 

7112 Venda Energia Elétrica 4 500 € 

7114 Radiografias 40 000 € 

7115/6 Reciclagem 6 500 € 

7117/9 Outros Artigos 6 000 € 

7118 Kit Forra Livros 45 000 € 

72 Prestação Serviços 
 

7251 Serviços Porta Amiga 55 000 € 

7252 Serviços Abrigo 15 000 € 

7253 Curso Socorrismo 
 

7254 Receitas Apoio Domiciliário 29 000 € 

7255 Aventura Solidária 15 000 € 

7256 Formação  2 000 € 

7257 Alojamento 200 000 € 

7259 Outras Prestações de Serviço 1 000 € 

7271 Faturação Cartão Saúde 3 000 000 € 

7272 Correc. Faturação Cartão Saúde -500 000 € 

75 Subsídios, doações e legados à exploração 
 

75112 Instituto de Solidariedade e Seg. Social 2 060 000 € 

75113 Instituto de Emprego e Formação Profissional 100 000 € 

75122 Câmara Municipal de Almada 25 559 € 

75127 Câmara Municipal de Cascais 20 000 € 

75135 Instituto Camões  17 000 € 

75138 Câmara Municipal Funchal 15 000 € 

75154 Câmara Municipal de Lisboa 193 320 € 

75156 CM Angra Heroísmo 7 500 € 

75158 ISSS-POAPMC-FEAC 35 000 € 

75194 UNICEF 120 000 € 

75214 Novo Banco 
 

75221 Fundação Stanley Ho 1 500 € 

75231 Fundação A C Santos 6 000 € 

75312 Amigos AMI 130 000 € 

75313 Outros Donativos 150 000 € 

75315 Face to Face - A.AMI 45 000 € 

75323/24 Peditório 
 

75327 0,5% Decl. Anual IRS 145 000 € 

75328 15% IVA Decl. Anual IRS 10 000 € 



33 
 

75339 FNAC 
 

75341 a 46 Donativos em Espécie 500 000 € 

75354 TMN Ponto T 7 000 € 

75360 Multa Tribunal 7 500 € 

75374 Microsoft Doação de Licenças 
 

75379 Contribuição Punto Sud - Plane 
 

75392 Fundo Universitário AMI 40 000 € 

75393 Fundo desenvol. Promoção social 15 000 € 

75511 Mailing 60 000 € 

757 Entidades Internacionais 
 

76 Reversões 
 

77 Ganhos por Aumento de Justo Valor 
 

771 Instrumentos Financeiros 500 000 € 

772 Investimentos Financeiros 
 

78 Outros Rendimentos e Ganhos 
 

781 Rendimentos Suplementares 
 

78141 Royalties - AMI Alimenta 
 

78164 Ganhos c/Eventos 
 

785 Rendimentos e Ganhos em Subsidiárias 900 000 € 

786 Rendimentos e Ganhos nos Restantes Ativos Financeiros 40 000 € 

787 Rendimentos e Ganhos em Investimento não Financeiros 270 000 € 

788 Outros  30 000 € 

79 Juros, Dividendos e outros rendimentos 100 000 € 

Total 

 

8 469 379 € 
 

 

2. GASTOS 

 

                                                                                                           Valores em euros 

Conta Descrição Montante 

61 Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas 5 000 € 

62 Fornecimento e Serviços Externos 
 

62101 Exploração de Refeitórios 600 000 € 

62102 Subcontratos C. Saúde 550 000 € 

62211 Trabalhos Especializados 125 000 € 

62212 Trabalho Especial C. Saúde 1 400 000 € 

62213 sistemas informáticos 30 000 € 

6222 Publicidade e Propaganda 45 000 € 

62231 Vigilância e Segurança 7 000 € 

62241 Honorários 80 000 € 

6225 Comissões 15 000 € 

6226 Conservação e Reparação 95 000 € 

6228 Outros 
 

62311 Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido 4 000 € 

6232   Livros e Documentação Técnica 700 € 

6233 Material de Escritório 25 000 € 

6234 Artigos para oferta 250 € 

62382 Embalagens 
 

62383 Equipamento Ação Social 
 

62384 Donativos em Espécie 500 000 € 

62389 Outros fornecimentos 7 000 € 

624 Energia e Fluídos 
 

6241 Eletricidade 90 000 € 
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62421 Gasolina 15 000 € 

62422 Gasóleo 65 000 € 

62423 Outros Fluídos 2 000 € 

62431 Água 25 000 € 

62441 Energia e Fluídos - Outros Fluídos 1 200 € 

625 Deslocações e Estadias 
 

62501 Passes Voluntários 
 

62502 Despesas com deslocações volunt 
 

62503 Subsídio alimentação voluntarios 
 

6251 DESLOCACOES E ESTADAS 100 000 € 

62519 Vistos 1 000 € 

62521 Transporte de Pessoal 
 

62531 Transporte de Mercadorias 
 

626 Serviços Diversos 
 

6261 Rendas e Alugueres 20 000 € 

62621 Correio 20 000 € 

62622 Telefones 32 000 € 

62623 TV 1 000 € 

62625 Internet 11 000 € 

62627 Correio Cartão de Saúde 32 000 € 

62629 Outros 
 

6263 Seguros 30 000 € 

6265 Contencioso e Notariado 1 500 € 

6266 Despesas de Representação 10 000 € 

6267 Limpeza, Higiene e Conforto 60 000 € 

62681 Despesas Missões 25 000 € 

62682 Despesas com Eventos 3 000 € 

62683 Apoio Utentes  9 000 € 

62684 Trab. Esp. Rendas C. Saúde 46 000 € 

62685 Serviços Bancários 30 000 € 

62686 Apoio Utente/Fund. Desenvol. Prom. Social 16 000 € 

62687 Bolsa Universitária AMI 40 000 € 

62689 Outros serviços 
 

63 Gastos com Pessoal 
 

6321 Ordenados e Salários 2 150 000 € 

6322 Remunerações Estagiários 20 000 € 

6323 Prémios 5 000 € 

63251 Subsídio Férias 160 000 € 

63252 Subsídio Natal 160 000 € 

63253 Subsídio Almoço 250 000 € 

63254 Subsídio de Doença 1 000 € 

63256 Subsídio Noturno 10 000 € 

633 Benefícios pós-emprego 
 

634 Indemnizações 18 000 € 

635 Encargos sobre Remunerações 560 000 € 

636 Seguros de Acidentes no Trabalho 25 000 € 

638 Outros Gastos com Pessoal 
 

63811 Salários Pessoal Local 18 000 € 

63812 Subsídio Alim. Local Expatriados 3 000 € 

63813 Encargos Sociais Pessoal Local 3 500 € 

63814 Impostos sobre Salários Locais 800 € 

6382 Bolsas 500 € 

6383 Seguro Vida, Doença, Poup. Reforma 40 000 € 

63841 Ajudas de Custos Expatriados 15 000 € 
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63843 Custos de Saúde 30 000 € 

63844 Ajuda de Custos - Acompanhamento 15 000 € 

63846 Ajudas de Custo 
 

6385 Formação 600 € 

64 Gastos de Depreciação e de Amortização 
 

641 Propriedades de Investimento 120 000 € 

642 Ativos Fixos Tangíveis 160 000 € 

643 Ativos Intangíveis 
 

65 Perdas por Imparidade 
 

653 Investimentos Financeiros 
 

66 Perdas por Redução de Justo Valor 
 

661 Instrumentos Financeiros 250 000 € 

662 Investimentos Financeiros 
 

67 Provisões do Período 
 

68 Outros gastos e perdas de financiamento 
 

681 Impostos 25 000 € 

685 Gastos e Perdas em Subsidiárias 
 

686 Gastos e Perdas nos Restantes Investimentos 
 

687 Gastos e Perdas em Investimentos 
 

688 Outros 200 000 € 

68882 Subsídios PIPOL (Projetos internacionais em parceria com organizações locais) 150 000 € 

69 Gastos e Perdas de Financiamento 
 

Total 
 

8 565 050 € 

Resultado -95 671 € 
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