Lourdes Teixeira aplica regularmente o seu tempo e saber em prol de Médicos do
Mundo. No decorrer do Ano Europeu do Voluntariado, conheça o testemunho desta
voluntária e doadora assídua.

Em que áreas desenvolve o seu trabalho como voluntária?
Essencialmente, em Informática. Também já fui algumas vezes ao terreno, em concreto à
iniciativa Jardins Vividos, em Oeiras. Mas a minha primeira missão foi acompanhar uma
exposição de fotografia, na Assembleia da República.
Tenho tentado contribuir dentro da área administrativa, área para a qual me sinto mais
vocacionada e na qual tenho mais prática, derivada da minha vida profissional. Ajudo em
termos informáticos, ao nível de inserção de dados em bases de dados e também outras
tarefas, tais como organização de arquivos. No Jardins Vividos gostei particularmente de me
sentir útil junto dos idosos. Muitos deles, mais do que o rastreio de saúde, recorriam a nós,
sobretudo, pela companhia. Precisavam de alguém que os ouvisse.
Se fosse mais nova, talvez conseguisse organizar-me para experimentar o voluntariado nos
projectos internacionais de MdM, pois sinto que podem ainda precisar de mais recursos do que
os nacionais, mas agora já não consigo tal proeza.

Este é o ano europeu das actividades de voluntariado. Contudo, a área da Saúde
continua a ser das que mobiliza menos pessoas. Quanto a si, por que razão?
Penso que é por falta de informação. Há muita curiosidade, mas pouca mobilização real. No
meu entender porque escasseia a divulgação de ONG como MdM. Aos amigos que me
perguntam, aconselho-os a inscreverem-se como voluntários e/ou doadores. Mas, deveriam
existir outras formas de trazer à luz estas entidades. Outro factor que penso que pesa na maior
falta de sucesso prende-se com o facto de as pessoas serem muito desconfiadas relativamente
à forma como é aplicado o dinheiro que dão às ONG. Costumam perguntar-me se confio na
forma como o dinheiro que dou é gasto. E eu respondo que confio plenamente. Aquilo que
MdM faz é extremamente bonito, positivo e importante.

