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Em 2006 a inscrição e participação dos voluntários em projectos da organização deram um
novo salto quantitativo: o número total de inscritos entre 2005 e 2006 aumentou cerca de
40%, resultado do trabalho de comunicação da organização sobre o trabalho voluntário nos
projectos nacionais e internacionais. A progressão dos registos desde a criação da organização em 1999 foi constante, com uma consolidação desta tendência nos últimos dois anos; o
número de pessoas interessadas em ser parte proactiva da identidade dos Médicos do Mundo
em Portugal triplicou entre 2004 e 2006.
Embora as inscrições de voluntários tenham sofrido um incremento de cerca de 40%, o
número de voluntários inseridos de forma pontual ou regular em projectos da organização,
ainda que em aumento, não segue a mesma linha. Isto deve-se a uma maior exigência na
selecção dos voluntários, o que se justifica pelo esforço da organização em criar uma cultura
do voluntariado que tem por base instrumentos de gestão adequados destinados a favorecer
uma motivação sólida das equipas e a sua inserção dentro da estrutura da organização de
forma alargada no tempo.
Pretendemos continuar a trabalhar no aperfeiçoamento de instrumentos: a profissionalização do sistema de informação sobre recursos humanos, a criação de um pool sólido de pessoas para missões de emergência; a harmonização dos programas e actividades entre Lisboa
e Porto e a institucionalização do sistema de formação de voluntários. Pretende-se conseguir
parcerias com os Serviços Nacionais de Saúde de modo a facilitar a inserção efectiva dos médicos e enfermeiros que se voluntariam para participar em missões de ajuda humanitária fora
do país.

Evolução do número de voluntários activos

>
A evolução positiva no número de inscrições anual é notável, com um aumento de 40%, entre 2005 e
2006. Desta forma temos maior capacidade de resposta no recrutamento de recursos humanos,
aumentando a eficiência e o resultado final.

Em 2006, cerca de 70 voluntários iniciaram a sua relação com a Organização, que vieram somar-se aos
voluntários que colaboram com Médicos do Mundo desde anos anteriores.
Em 2006 contámos com um total de 210 voluntários activos, 140 dos quais integrados em projectos
nacionais e 70 em tarefas administrativas ou em acções pontuais.
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Caracterização dos voluntários

>
Do número de voluntários inscritos, cerca de 70% são mulheres, com idades compreendidas entre
os 20 e os 35 anos.
Normalmente são profissionais activos: cerca de 50% são profissionais da área da saúde, sendo
o segundo maior grupo da área das ciências sociais.

Informação, formação e motivação dos voluntários

>
Informação
Os voluntários de Médicos do Mundo são um bem e um recurso fundamental, e esperamos que,
tal como nos anos anteriores, a sua relação com a organização se consolide e que sejam cada vez mais
activos, dinâmicos, criativos e motivados.
Foi criado o Manual Prático de Gestão do Pessoal Voluntariado, com regras e normas de procedimento
para uma melhor gestão do voluntariado nacional.
Este manual tem como objectivo sensibilizar os coordenadores de projectos nacionais sobre a temática
do voluntariado, esclarecer eventuais dúvidas, dar conselhos práticos de gestão e informar sobre os
instrumentos disponíveis para acompanhar o percurso do voluntário antes da sua colaboração, durante
e depois.
O documento é composto por um conjunto de temas, tais como: Tudo o que sempre quis saber sobre
o voluntariado e que nunca se atreveu a perguntar …; A captação; Acolhimento do Voluntário,
Formação e Integração ou Integração e Formação?; O Acompanhamento, A Valorização; A saída/fidelização.
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SESSÕES DE ESCLARECIMENTO

Em 2006 continuou-se com as sessões de esclarecimento sobre
voluntariado nos Médicos do Mundo, em todas as primeiras
quintas-feiras do mês. O objectivo desta sessão de uma hora de
duração é, por um lado, apresentar a instituição, os projectos,
o tipo de gestão do voluntariado, bem como as vagas existentes e,
por outro, dialogar com os participantes no sentido de esclarecer
eventuais dúvidas ou precisar o âmbito de interesse dos candidatos.
Durante 2006, participaram 60 pessoas, num total de 7 sessões.
Para melhorar a eficiência dos voluntários integrados em projectos
nacionais foram oferecidas sessões de formação sobre temáticas
sociais e técnicas de intervenção.

BOLETIM DO VOLUNTÁRIO

Com o objectivo de informar os voluntários sobre as actividades
da organização, em Janeiro foi editado o Boletim do Voluntário,
denominado "Espaço Voluntário", em formato PDF.
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>
Formação
PREPARAÇÃO DE NOVOS VOLUNTÁRIOS

A formação interna tem como objectivo melhorar a gestão dos voluntários de MdM-P.
No início de 2006, foi realizada uma formação inicial, dirigida às pessoas interessadas em participar em
projectos internacionais da Organização. Participaram 18 pessoas, num curso que durou 2 dias, e que foi
centrado nas seguintes temáticas:
 Intervenção em Saúde nos MdM-P;
 Introdução à problemática do VIH/SIDA;
 Introdução à Gestão das Relações Multiculturais;
 Introdução às técnicas de Informação, Educação e Comunicação para a Mudança de Comportamento;
 Conceitos ligados ao ciclo de projectos, Conceitos e Boas Práticas na Gestão de Projectos.
Dos voluntários que participaram no curso, cinco estão integrados hoje em projectos de MdM.

PALESTRAS INFORMAIS

No dia 23 de Fevereiro, no Espaço Alkantara, realizou-se uma Palestra Informal sobre Problemas de Saúde
nas Mulheres em situação de exclusão. O objectivo desta acção foi informar os voluntários associados à
organização sobre as problemáticas ligadas ao acesso à saúde, focando particularmente as mulheres em
situação de exclusão (migrantes, vítimas de maus tratos, prostitutas, toxicodependentes e gravidezes nestes
contextos). Participaram nesta palestra José Félix da Silva, Educador Social e Assessor Técnico da Direcção
da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima; Madalena Barbosa, Directora do Comissão para a Igualdade e
Direitos das Mulheres; Teresa Joaquim, Directora do Mestrado em Estudos sobre Mulheres, e Cristina
Guerreiro, do Serviço de Atendimento a Mulheres Toxicodependentes da Maternidade Alfredo da Costa.
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Formação Inicial de VoluntáriosTerceira (C)Idade

13 a 20 de Fevereiro

Curso

Socorrismo

16 de Fevereiro

Palestra

Voluntariado nos Médicos do Mundo Hospital de Santarém

12 H

Hospital Santarém

50

23 de Fevereiro

Palestra

Problemas de saúde nas mulheres em
situação de exclusão

2H

Projecto Alkantara

39

Abril

Curso

Formação Inicial de VoluntáriosTerceira (C)Idade

39 H

Projecto Terceira
Idade/Matosinhos Activo

13

Maio

Curso

Generalidades da Infecção pelo VIH/SIDA

2H

Porto

23

16 a 19 de Maio

Curso

Formação Inicial de Voluntários do Projecto
Porto Escondido

12 H

Porto

5

Junho

Curso

Tuberculose Pulmonar

1H

Porto

7

Junho

Curso

Formação Inicial de VoluntáriosTerceira (C)Idade

39 H

Projecto Terceira
Idade/Matosinhos Activo

12

Setembro

Curso

Primeiros Socorros

1H

Porto

17

18 a 21 de Setembro

Curso

Formação Inicial de Voluntários
do Projecto Porto Escondido

12 H

Porto

9

19 a 21 de Outubro

Curso

Formação Contínua de Voluntários
do Projecto Porto Escondido

12 H

Porto

4

Outubro

Curso

Formação Inicial de VoluntáriosTerceira Cidade

39 H

Projecto Terceira
Idade/Matosinhos Activo

5

18 H

246 H

Projecto Terceira
(C)Idade/Matosinhos Activo

18

Curso

TOTAL

39 H

Escola Superior de Saúde
da Cruz Vermelha

Nº DE PARTICIPANTES

18 H

lOCAL DE REALIZAÇÃO

Formação inicial de voluntáriosLisboa

TOTAL DE HORAS

Fevereiro

Curso

TEMA

23 e 24 de Fevereiro

FORMATO

DATA

FORMAÇÕES REALIZADAS

Projecto Alkantara

10
11

223
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Acções Externas
>
Com vista ao fortalecimento das parcerias de MdM com outros actores de promoção do Voluntariado,
Médicos do Mundo participa no Grupo de Voluntariado da Plataforma das ONGD, do qual fazem parte
as seguintes organizações: ASP - Associação Saúde em Português, FEC - Fundação Evangelização e Culturas,
ISU - Instituto de Solidariedade e Cooperação Universitária, Leigos para o Desenvolvimento, Médicos do
Mundo, OMAS/LBN - Obra Missionária de Acção Social / Leigos Boa Nova, OIKOS - Cooperação e
Desenvolvimento, SOLSEF - Sol Sem Fronteiras.
A 21 de Outubro, este grupo participou numa sessão de esclarecimento sobre voluntariado internacional,
que teve como objectivo geral o esclarecimento a potenciais voluntários sobre a temática do Voluntariado
Internacional.
Também em Outubro, foi assinado o código de conduta do voluntariado para a cooperação, que vincula
as organizações subscritoras no compromisso comum sobre os princípios que a todos norteiam.
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Actividades de convívio
>

FOTO: ARQUIVO MDM-P

No Dia Internacional do Voluntário, 5 de Dezembro,
realizou-se, à semelhança de anos anteriores, um
jantar, como forma de agradecimento e
reconhecimento da acção que os voluntários
desenvolvem dentro da organização ao longo
do ano. Este ano foi realizado na Casa do Alentejo,
com a participação de cerca de 80 pessoas, entre
voluntários e funcionários da organização. No
ambiente acolhedor e exótico da Casa do Alentejo
a noite foi bastante animada, com danças orientais,
ópera, poesia e danças africanas, tudo oferecido
e protagonizado pelos voluntários.

FOTO: ARQUIVO MDM-P

>
A Representação do Porto comemorou
o Dia Internacional do Voluntário com um jantar
no restaurante Casa da Eira, em São Mamede
de Infesta, que decorreu a 7 de Dezembro.
Proporcionar um momento de convívio entre todos
os voluntários e equipa operativa da Delegação
Porto foi o objectivo.
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Comunicação,
Sensibilização
e Marketing

Comunicação, Sensibilização e Marketing

>>
O ano de 2006 foi particularmente importante em termos de Comunicação & Sensibilização. Durante este período, os dois instrumentos de comunicação mais importantes - O Boletim de Notícias
e o website de MdM - foram reestruturados.
No caso do Boletim de Notícias, a mudança deu-se na edição de Novembro, que apresentou
uma nova linha gráfica, mais apelativa, com recurso a quatro cores, e com predominância das
fotografias. A linha editorial também foi alterada, com uma aposta numa abordagem mais aprofundada de cada tema, conciliando um conjunto de perspectivas sobre a temática em causa em
cada edição, desde o testemunho e a história de vida, à análise e panorama. Uma das opções
que distinguem a nova linha editorial é os convites a personalidades externas à organização, dos
jornalistas aos especialistas, para a redacção de artigos e textos de opinião.
Também em Novembro, foi lançado o novo site de Médicos do Mundo - Portugal, que apresentou como inovações um novo aspecto gráfico mais apelativo e maior facilidade de consulta.
As alterações mais importantes decorreram ao nível da primeira página, onde passaram a estar
presentes de forma permanente 3 banners, e na apresentação dos projectos, organizada por um
duplo critério: área de intervenção e área geográfica. Foram ainda criadas novas rubricas, como
a cooperação empresarial, eventos e galeria fotográfica.
Outro momento importante foi o lançamento do livro de contos infantis "Quem conta um
conto ajuda um pouco", que resulta do trabalho voluntário de um conjunto de escritores portugueses e outras personalidades públicas nacionais, que ofereceram a MdM um conto infantil focando temas como as desigualdades sociais, a tolerância face às diferenças e a importância da solidariedade. O livro foi dividido em duas edições, a primeira das quais lançada a 1 de Junho, no
âmbito do Dia Mundial da Criança, com o jornal Público, e a segunda durante a época natalícia.
Ao nível dos eventos, o destaque vai para as várias exposições de fotografias relacionadas
com os projectos que desenvolvemos, nomeadamente em São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Sri
Lanka e Timor-Leste. Foram estrategicamente escolhidos locais de exposição de grande afluência
de público, como centros comerciais, não apenas na área de Lisboa e Porto, mas noutras cidades,
como Santarém, Coimbra e Algarve.
A época natalícia foi uma altura particularmente intensa, com a organização de eventos, quer
em Lisboa quer no Porto. O momento alto foi o Concerto de Natal que decorreu na Casa do Artista, em Lisboa, ao qual afluíram cerca de 300 pessoas.Tiveram ainda lugar diversas acções de angariação de fundos, tais como o leilão "Baú-Surpresa de Natal dos Músicos Portugueses" e a Campanha de Natal "Sabores do Globo", esta última desenvolvida pela Representação do Porto de
MdM. Foi, ainda, lançada uma nova campanha institucional, na imprensa, rádio e televisão.

>

Site Institucional
Em Novembro de 2006, foi lançado o novo site de Médicos do Mundo - Portugal, que apresentou como
inovações um novo aspecto gráfico mais apelativo e maior facilidade de consulta. As alterações mais
importantes decorreram ao nível da primeira página, onde passaram a estar presentes de forma permanente
3 banners, e na apresentação dos projectos, organizada por um duplo critério: área de intervenção e área
geográfica. Foram ainda criadas novas rubricas, como a cooperação empresarial, eventos e galeria
fotográfica.
O número de acessos diários ao site de Médicos do Mundo rondou uma média de 1500 visitantes
por dia.
Após o lançamento do novo site, em Novembro assistiu-se a um pico de consultas, que chegou às quase
5000 visitas diárias.
Tal como já se tinha verificado no ano anterior, a grande maioria das consultas ocorre durante os dias
da semana e em horário laboral (das 10 às 12 horas e das 15 às 17 horas), o que revela um perfil
profissional por parte dos visitantes.
Durante 2006, 581 pessoas ofereceram-se para colaborar, preenchendo o formulário destinado aos
voluntários.
Foram produzidos seis banners, nomeadamente:
 Dia Mundial da Mulher;
 Dia Mundial da Saúde;
 Missão de emergência em Timor - foi criado um blog dinâmico e interactivo contendo informação diversa;
 Concerto de Natal de Médicos do Mundo;
 Doações on-line;
 Leilão do baú-surpresa de artistas portugueses;
 Campanha publicitária institucional "Mais Um".
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Exposições

>

Exposição no Hospital de Santarém
Entre 3 e 28 de Fevereiro de 2006, no Hospital Distrital de Santarém, esteve patente uma exposição de
fotografias sobre os projectos de MdM. As fotografias foram cedidas a Médicos do Mundo pelos fotógrafos
Fabrice Demoulin, Paulo Coelho e Álvaro Isidoro.

[OBJECTIVOS]

 Motivar os técnicos de saúde para o voluntariado na nossa associação;
 Visibilidade dos projectos de MdM.
[PÚBLICO-ALVO]

Técnicos de saúde e utentes do hospital.
[PARCEIROS]

Fórum Montijo
Hospital de Santarém
W Shopping, em Santarém.

>

FOTO: FABRICE DEMOULIN

Exposição no W Shopping
Entre os dias 7 e 27 de Abril foi apresentada no Centro Comercial W
Shopping, em Santarém, uma exposição de fotografias sobre o
trabalho de Médicos do Mundo de combate à cólera na Guiné-Bissau
e em São Tomé e Príncipe, assim como de fotografias do Sri Lanka.
Foi também apresentada uma maqueta e informações sobre o centro
de saúde a construir em Jaffna, no Sri Lanka.
No âmbito desta exposição, no dia 18 decorreu uma conferência no
local, destinada aos media locais, profissionais de saúde e visitantes
em geral, onde foram apresentados os objectivos e actividades da
intervenção de MdM no Sri Lanka, Guiné-Bissau e São Tomé e
Príncipe.

[OBJECTIVOS]

 Divulgação e visibilidade da missão e projectos de MdM nos três países;
 Celebração do Dia Mundial da Saúde;
 Angariação de fundos para a construção do centro de saúde no Sri Lanka.
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[PÚBLICO-ALVO]

Visitantes do W Shopping, profissionais de saúde de Santarém e media.
[PARCEIROS]

Arquitectos Sem Fronteiras
Caldeira Fotógrafo
Câmara Municipal de Lisboa / Divisão de Imprensa Municipal
ECHO - Departamento de Ajuda Humanitária da Comissão Europeia
UltraDesign
W Shopping.

>

Exposição de Pintura e Escultura de Ruy Silva e Rogério de Abreu
O Palácio da Bolsa, no Porto, acolheu, de 9 a 14 de Abril uma
exposição de pintura e escultura de Ruy Silva e Rogério de Abreu.
A receita da venda das obras em exposição destinou-se, em 30%,
ao projecto da Representação do Porto junto de pessoas idosas com
sintomas de solidão, sem retaguarda familiar, Terceira (C)Idade.
[OBJECTIVOS]

 Angariar fundos para MdM;
 Divulgar o nome e imagem de MdM junto da sociedade portuguesa.
[PÚBLICO-ALVO]

População do Porto e público em geral.
[PARCEIROS]

Associação Comercial do Porto
Caves Burmester
Heitor de Melo Catering.

>

Exposição na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
Materiais referentes à intervenção de MdM no combate à cólera em São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau estiveram
expostos no átrio da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, entre os dias 22 de Maio a 2 de Junho.
A convite do Núcleo de Estudos Africanos da Associação de Estudantes da Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa, MdM participou, no dia 23 de Maio, numa conferência subordinada ao tema
"agentes da cooperação para o desenvolvimento", destinada a alunos, professores e funcionários da
Faculdade de Letras.
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[OBJECTIVOS]

 Celebração do Dia Mundial de África;
 Resposta ao convite do Núcleo de Estudos Africanos daquela universidade;
 Divulgação e visibilidade da missão e projectos de MdM nos dois países.
[PÚBLICO-ALVO]

Alunos, professores e funcionários da Faculdade de Letras.
[PARCEIROS]

Câmara Municipal de Lisboa / Divisão de Imprensa Municipal
Núcleo de Estudos Africanos da Associação de Estudantes da Faculdade de Letras
da Universidade de Lisboa.

>

Exposição na FNAC
Sri Lanka - A emergência da mudança
Uma exposição com cerca de 20 fotografias retiradas do livro "Sri Lanka - A emergência da mudança",
editado em Dezembro de 2005, esteve patente ao longo de todo o ano de 2006 nas lojas FNAC, a saber,
nas Galerias Fotográficas da FNAC do Porto, de 4 de Maio a 2 de Julho; do Colombo, em Lisboa, de 1 de
Setembro a 29 de Outubro; e em Coimbra, de 3 de Novembro a 7 de Janeiro.
A propósito desta exposição, realizou-se uma comunicação no Fórum da FNAC do Norte Shopping, com o
objectivo de promover a exposição em si, a missão de MdM e os projectos desenvolvidos no Sri Lanka.

[OBJECTIVOS]

 Divulgação e visibilidade da missão e projectos de MdM no Sri Lanka;
 Divulgação e venda da edição "Sri Lanka - A emergência da mudança".
[PÚBLICO-ALVO]

Clientes das diversas lojas FNAC.
[PARCEIROS]

Câmara Municipal de Lisboa / Divisão de Imprensa Municipal
FNAC.
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Exposição no Oeiras Parque
Face à situação de instabilidade política que afectou Timor-Leste na
Primavera de 2006, MdM reforçou a sua intervenção no país dando
apoio aos campos de refugiados ao nível da vacinação e incluindo uma
componente de nutrição.
Na sequência desta intervenção, foi realizada uma exposição no centro
comercial Oeiras Parque, de 19 a 30 de Julho, que incluía um núcleo de
imagens e informações sobre Timor-Leste e a missão de MdM naquele
país e um outro núcleo de imagens e informação sobre as missões de
combate à cólera em São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau.

[OBJECTIVOS]

 Promover a solidariedade da sociedade portuguesa com Timor-Leste
e angariar fundos para a missão de MdM naquele país;
 Divulgar o trabalho de MdM em Timor-Leste, quer ao nível da saúde materno-infantil, quer das novas áreas
de actuação nos campos de deslocados;
 Divulgar o trabalho de MdM na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe;
 Divulgar o nome e imagem de MdM junto da sociedade portuguesa.

[PÚBLICO-ALVO]

Visitantes do Oeiras Parque, profissionais de saúde e media.
[PARCEIROS]

Agência LUSA
Câmara Municipal de Lisboa / Divisão de Imprensa Municipal
Centro comercial Oeiras Parque
Europcar
Zinc.

>

Exposição no Algarve Shopping
Tal como já tinha acontecido em 2005, o Algarve Shopping, em Albufeira, voltou a acolher uma exposição
fotográfica de MdM entre os dias 8 e 30 de Agosto de 2006. Esta incluía um núcleo de imagens e
informações sobre Timor-Leste e a missão de MdM naquele país, não apenas em termos do projecto
de saúde materno-infantil, mas também focando as novas áreas de actuação nos campos de deslocados,
nomeadamente a vacinação e nutrição.
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[OBJECTIVOS]

 Promover a solidariedade da sociedade portuguesa com Timor-Leste e angariar fundos para a missão
de MdM naquele país;
 Divulgar o trabalho de MdM em Timor-Leste;
 Divulgar o nome e imagem de MdM junto da sociedade portuguesa.
[PÚBLICO-ALVO]

Visitantes do Algarve Shopping
[PARCEIROS]

Agência LUSA
Algarve Shopping
Câmara Municipal de Lisboa / Divisão de Imprensa Municipal
Europcar
Zinc.

>

Exposição de fotografias em Alcochete
Durante um mês, de 28 de Outubro a 28 de Novembro, esteve exposta nos Paços do Concelho da Câmara
Municipal de Alcochete uma exposição de fotografia da autoria de Alexandre Costa, voluntário de MdM,
denominada "3 povos, 3 países, 3 continentes". Os fundos angariados com a venda das fotografias reverteu
na totalidade para Médicos do Mundo.
[OBJECTIVOS]

 Angariar fundos para MdM;
 Divulgar o nome e imagem de MdM junto da sociedade portuguesa.
[PÚBLICO-ALVO]

População de Alcochete e público em geral.
[PARCEIROS]

Alexandre Costa
Câmara Municipal de Alcochete
Vi-Ver Clube Fotográfico da Ramada.
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Eventos de sensibilização e/ou angariação de fundos

>

Rastreios a Idosos
Algumas semanas depois da sua inauguração oficial, o Centro de
Apoio Sócio-Sanitário, em São Mamede de Infesta, acolheu uma
sessão de rastreios a pessoas com mais de 60 anos, que decorreu
a 29 de Maio.

[OBJECTIVOS]

 Oferecer um serviço à comunidade idosa vizinha do CASSA.
 Sensibilizar a população idosa para os factores
de risco cardiovascular.
[PÚBLICO-ALVO]

Comunidade idosa vizinha do CASSA.
[PARCEIROS]

Jornal de Notícias.

>

Venda de Verão
O Mercado da Ribeira, em Lisboa, foi o palco de uma venda de
Verão, que decorreu de 5 a 9 de Julho, e que incidiu sobre cassetes
VHS que foram oferecidas pela FNAC e de edições MdM.

[OBJECTIVOS]

 Angariação de fundos;
 Visibilidade da missão MdM.
[PÚBLICO-ALVO]

Público em geral.
[PARCEIROS]

Associação de Turismo de Lisboa / Mercado da Ribeira
Câmara Municipal de Lisboa / Divisão de Imprensa Municipal
Fnac
Zinc.
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Mercado do Livro

FOTO: ARQUIVO MDM-P

No seguimento da colaboração dos últimos anos, a Representação
do Porto realizou, mais uma vez, uma acção de venda de livros
usados e merchandising. Decorreu no NorteShopping, Matosinhos,
de 25 a 31 de Julho.

[OBJECTIVOS]

Angariar fundos para os projectos, especialmente Terceira (C)Idade.
[PÚBLICO-ALVO]

Clientes do NorteShopping.

[PARCEIROS]

Fnac
Jornal de Notícias
LiderGraf
NorteShopping.

>

Feira da Cultura

[OBJECTIVOS]

 Angariação de fundos para os projectos.
 Promoção das actividades da delegação junto da sua vizinhança.
[PÚBLICO-ALVO]

Público em geral.
[PARCEIROS]

Fnac
Organização da Feira da Cultura.
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Na sequência da oferta de várias centenas de cassetes VHS pela
FNAC, a Representação do Porto procedeu à venda das mesmas
a um preço simbólico, entre os dias 22 de Julho e 5 de Agosto,
na Junta de Freguesia de São Mamede de Infesta.
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>

Jardins Vividos Ermidas-Sado

FOTO: ARQUIVO MDM-P

Tal como aconteceu em anos anteriores, MdM realizou rastreios de
colesterol, glicemia, tensão arterial e medição do Índice de Massa
Corporal com o objectivo de prevenir as doenças cardiovasculares,
as quais continuam a constituir a principal causa de morte por
doença em Portugal. Para além dos rastreios, foi dado
aconselhamento e distribuídos materiais de sensibilização para
as questões das doenças cardiovasculares e dos cuidados a ter
com a alimentação.
A acção decorreu no dia 15 de Agosto, no Pavilhão Desportivo de
Ermidas-Sado, no âmbito das festas da localidade. Em simultâneo,
estiveram expostos posters referentes a diversos projectos de MdM entre os dias 11 a 15 de Agosto, no
âmbito das Festas de Santa Maria.

[OBJECTIVOS]

 Sensibilizar a população para as questões relacionadas com a alimentação e as doenças cardiovasculares;
 Aumentar a visibilidade de Médicos do Mundo fora dos grandes centros urbanos.
[PÚBLICO-ALVO]

População de Ermidas-Sado e visitantes das Festas de Santa Maria.
[PARCEIROS]

Câmara Municipal de Lisboa / Divisão de Imprensa Municipal
Comissão de utentes de saúde de Ermidas-Sado
Europcar
Festas de Santa Maria
Grupo de jovens organizadores da Rua da Solidariedade.

>

Jardins Vividos - Oeiras
À semelhança de anos anteriores, MdM, em parceria com a Câmara Municipal de Oeiras, realizou rastreios à
população do concelho de Oeiras, que se integraram na celebração, promovida pelo município, do Dia
Mundial da Alimentação. Foram feitos rastreios de colesterol, glicemia, tensão arterial e medição do Índice
de Massa Corporal a 334 pessoas. Destas, 83 foram encaminhadas para aconselhamento médico e
receberam materiais de sensibilização para as questões relacionadas com as doenças cardiovasculares. O
evento realizou-se nos dias 15 e 16 de Outubro, no Parque dos Poetas, em Oeiras.
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[OBJECTIVOS]

 Sensibilizar a população para a adopção de estilos de vida que reduzam as doenças cardiovasculares;
 Divulgar o trabalho, nome e imagem de Médicos do Mundo;
 Melhorar a identificação de casos de risco em termos de doença cardiovascular.
[PÚBLICO-ALVO]

População do concelho de Oeiras.
[PARCEIROS]

Câmara Municipal de Oeiras.

>

VHS em prol do Terceira (C)Idade
Devido à grande quantidade de VHS oferecidos pela FNAC em stock,
procedeu-se a nova acção de escoamento das mesmas, no Campus
São João, Porto, entre 16 e 20 de Outubro.

 Angariação de fundos, designadamente, para o projecto Terceira
(C)Idade.
 Divulgação dos projectos de Médicos do Mundo - Portugal,
designadamente os da Representação do Porto.
[PÚBLICO-ALVO]

Público em geral.
[PARCEIROS]

Campus São João
Fnac.
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[OBJECTIVOS]
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Lusofilias - 2.º Ciclo de Cinema Documental Lusófono
À semelhança do ano transacto, a Representação do Porto
realizou, durante dois dias - 8 e 9 de Novembro - a segunda
edição de Lusofilias - Ciclo de Cinema Documental Lusófono.
Decorreu no Pequeno Auditório do Rivoli, no Porto.
[OBJECTIVOS]

 Educar e alertar a opinião pública para a exclusão e contribuir
para diminuir a estigmatização do "Outro";
 Visibilidade de Médicos do Mundo.
[PÚBLICO-ALVO]

Público em geral.
[PARCEIROS]

CulturPorto
Vídeo Contacto.

>

O leilão "Baú-Surpresa de Natal dos Músicos Portugueses" teve
lugar no portal de leilões Miau.pt entre 29 de Novembro e 13 de
Dezembro. Consistiu no convite a várias individualidades e grupos de
renome ligados ao meio musical português para que enchessem um
baú com objectos particulares e curiosidades que pudessem
interessar a admiradores.
Participaram artistas tão diversos como os Anjos, Blasted Mechanism,
Blind Zero, Boss AC, Camané, Carlos do Carmo, Clã, Da Weasel,
David Fonseca, Delfins, Dummador, Ena Pá 2000, Fingertips, Fonzie,
GNR, Hands on Approach, João Pedro Pais, Lúcia Moniz, Luís
Represas, Mafalda Arnauth, Mafalda Veiga, Mão Morta, Mariza,
Mercado Negro, Mesa, Paulo Gonzo, Pedro Abrunhosa, Primitive Reason, Quim Barreiros, Rádio Macau,
Santos e Pecadores, Sara Tavares, Sérgio Godinho, Tara Perdida, Terrakota, The Gift, Vitorino, Xutos e
Pontapés.

FOTO: ARQUIVO MDM-P

Baú-Surpresa de Natal dos músicos portugueses
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[OBJECTIVOS]

 Angariar fundos para dois projectos de MdM-P: o Projecto Nacional de Prevenção do VIH e Doenças
Sexualmente Transmissíveis no Bairro Quinta da Serra, em Loures, e o Projecto Internacional de Prevenção
da Cólera em São Tomé, nomeadamente em ambiente escolar, desenvolvido em parceria com a Unicef.
 Divulgação de Médicos do Mundo e das suas actividades.

[PÚBLICO-ALVO]

Sociedade em geral.
[PARCEIROS]

El Corte Inglês
Grupo Sonae.com
Portal de leilões on-line Miau.pt.

>

FOTOS: FABRICE DEMOULIN

Concerto de Natal de Médicos do Mundo

No dia 2 de Dezembro, Médicos do Mundo realizou um Concerto de Natal destinado a um público infantil
(3 a 10 anos), com a presença do Coro Juvenil Voxlaci. Durante o evento, que decorreu na Casa do Artista Teatro Armando Cortez, foi lançado o livro de contos infantis "Quem conta um conto ajuda um pouco" Volume II (mais informação na secção "Edições publicadas") e outras actividades de carácter lúdico, tais
como palhaços, fotografias com o Pai Natal e pinturas faciais.
MdM tinha uma banca para venda dos livros, artigos natalícios e artesanato de países onde trabalha.
O concerto, onde estiveram presentes cerca de 300 pessoas, foi apresentado pelo actor Ricardo Pereira e
pela jornalista Rita Ferro Rodrigues. Contou com a presença de alguns dos autores do livro - António Mota,
Maria João Lopo de Carvalho e Maya. O evento contou com o apadrinhamento do Dr. Jorge Sampaio, do
actor Raul Solnado e do apresentador do programa infantil da RTP "As pistas da Blue", Duarte Gomes.

[OBJECTIVOS]

 Angariação de fundos para os projectos de MdM ligados ao apoio a crianças vulneráveis;
 Promover a associação através de um evento de carácter artístico-cultural;
 Divulgação do nome e missão de MdM junto do público em geral.
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[PÚBLICO-ALVO]

Crianças dos 3 aos 10 anos e respectivas famílias.
[PARCEIROS]

Câmara Municipal de Lisboa/Divisão de Imprensa Municipal
Casa do Artista
Casinha do Pão
Europcar
Fnac
Plateia
Sersilito
TicketLine.
Para além destas entidades, MdM agradece o apoio de todos os voluntários que tornaram possível, com o
seu trabalho e dedicação, a concretização deste evento.

>

Campanha de Natal "Sabores do Globo"
Proposta pela Equação - Associação de Comércio Justo, a
Representação do Porto colaborou na venda de um cabaz de Natal
com artigos oriundos de vários países.
[OBJECTIVOS]

Angariação de fundos para o projecto Terceira (C)Idade.
[PÚBLICO-ALVO]

Público em geral.
[PARCEIROS]

Cercimarante
Equação.
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>

Acção Dolce Vita Porto
De 1 a 10 de Dezembro, a Representação do Porto organizou uma
acção de angariação de fundos no Centro Comercial Dolce Vita,
Porto. Esta adoptou o título do cabaz de Natal que compôs a sua
campanha de Natal.

FOTO: ARQUIVO MDM-P

[OBJECTIVOS]

Angariação de fundos para os projectos, mediante a venda do cabaz
de Natal "Sabores do Globo", e material de merchandising.
[PÚBLICO-ALVO]

Visitantes do centro comercial.
[PARCEIROS]

Dolce Vita Porto
Lidergraf.

>

MdM na Feira Natalis 2006
Médicos do Mundo participou com um stand na feira Natalis 2006 - Feira de Natal e de Solidariedade, com
organização conjunta da FIL - Feira Internacional de Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa. Entre os dias 2 e
10 de Dezembro, membros da equipa e voluntários de MdM estiveram presentes na FIL / Parque Expo com
uma banca onde estiveram presentes edições de MdM, merchandising, artesanato e materiais informativos
sobre a associação.
[OBJECTIVOS]

 Angariação de fundos;
 Divulgação do nome e missão de MdM junto das instituições congéneres e do público em geral.
[PÚBLICO-ALVO]

Público em geral.
[PARCEIROS]

Câmara Municipal de Lisboa
Europcar
FIL - Feira Internacional de Lisboa.

110

COMUNICAÇÃO, SENSIBILIZAÇÃO E MARKETING

>>

>

Concerto de Natal do Coro da Faculdade de Economia do Porto
A Representação do Porto foi convidada pelo Coro da Faculdade
de Economia do Porto, no sentido de participar na organização
do seu concerto de Natal, beneficiando da receita de bilheteira.
A acção deu-se a 18 de Dezembro na Fundação Eng. António de
Almeida, Porto.
[OBJECTIVOS]

 Angariação de fundos para os projectos;
 Visibilidade da Organização.

[PÚBLICO-ALVO]

Estudantes da Faculdade de Economia do Porto e público em geral.
[PARCEIROS]

Central de Cervejas
Fundação Eng. António de Almeida
Quinta do Infantado
Unicer.

>

Acções de Comunicação e Formação
Durante 2006, Médicos do Mundo realizou um conjunto de conferências, seminários, palestras e acções
de formação dirigidas a um público vasto, do qual se destacam os estudantes. Grande parte destas acções
resultaram de convites à nossa associação para apresentarmos o nosso trabalho e missão ou para abordar
temas mais genéricos relacionados com a cooperação, o desenvolvimento e o voluntariado.
[OBJECTIVOS]

 Dar a conhecer a associação Médicos do Mundo, aumentando a sua visibilidade pública;
 Alertar consciências para as várias problemáticas relacionadas com a saúde, a violação dos direitos
humanos e a exclusão social;
 Apelar à adesão das pessoas na associação como voluntários, uma vez que são vastas as hipóteses
de participação, quer nos projectos nacionais quer nos projectos internacionais desenvolvidos pela
associação.
[PÚBLICO-ALVO]

Estudantes, público em geral.
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 4 e 16 de Janeiro, 10 de Fevereiro, 29 e 30 de Março
Voluntários de Médicos do Mundo fizeram uma palestra sobre Suporte Básico de Vida, na Escola
Secundária Condes de Resende, Canelas, em Vila Nova de Gaia.
 5, 6 e 9 de Janeiro e 13 de Fevereiro
Voluntários de Médicos do Mundo fizeram uma palestra sobre Educação Alimentar na Escola Secundária
Condes de Resende, Canelas, em Vila Nova de Gaia.
 6, 25 e 30 de Janeiro, 8 e 9 de Fevereiro e 23 de Março
Voluntários de Médicos do Mundo realizaram uma palestra sobre Primeiros Socorros na Escola Secundária
Condes de Resende, Canelas, em Vila Nova de Gaia.
 10, 12, 16 e 20 de Janeiro e 6, 15 e 24 de Fevereiro
A Coordenadora do Terceira (C)Idade, Liliana Jesus, apresentou o projecto Terceira (C)Idade a alunos do
9.º ano da Escola Secundária Condes de Resende, Canelas, em Vila Nova de Gaia.
 17 de Janeiro
Sandra Costa, coordenadora de comunicação de Médicos do Mundo, participou numa sessão de
apresentação do trabalho desenvolvido no departamento de comunicação & sensibilização para os alunos
de Comunicação Empresarial da Escola Superior de Comunicação Social, em Lisboa.
 17, 25 e 27 de Janeiro
Voluntários de Médicos do Mundo fizeram uma palestra sobre Higiene Ambiental na Escola Secundária
Condes de Resende, Canelas, em Vila Nova de Gaia.
 19 e 20 de Janeiro e 13, 14 e 20 de Fevereiro
Voluntários de Médicos do Mundo apresentaram o projecto Porto Escondido na Escola Secundária Condes
de Resende, Canelas, em Vila Nova de Gaia.
 18, 20 e 27 de Janeiro e 13, 15 e 17 de Fevereiro
Voluntários de Médicos do Mundo fizeram uma palestra sobre Educação Sexual na Escola Secundária
Condes de Resende, Canelas, em Vila Nova de Gaia.
 24 de Janeiro
O presidente de Médicos do Mundo, Rui Portugal, participou num programa da TV Canção Nova, em
Fátima.
 23, 24 e 25 de Fevereiro
Participação de Arlete Moreira, Coordenadora do Projecto Integrado no Bairro Quinta da Serra, num
Encontro de Trabalho promovido pela Coordenação Nacional para a Infecção pelo VIH/SIDA no Convento
da Arrábida.
 15 de Março
A coordenadora operativa da Representação do Porto, deu uma aula sobre gestão de voluntariado na
Escola Superior de Estudos Industriais e de Gestão (ESEIG).
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 28 de Março
Rosa Pereira, do departamento de Comunicação de MdM, participou numa sessão de formação na Escola
Superior de Enfermagem de Bissaya Barreto, no âmbito da disciplina de Enfermagem de Saúde Pública do
Curso de Pós Licenciatura de Especialização de Enfermagem Comunitária.
 18 e 19 de Maio
Vários elementos da equipa operativa de MdM participaram no III Seminário Saúde e Desenvolvimento
dedicado ao tema "SIDA e desenvolvimento - Equidade no acesso à terapêutica antiretroviral pelos
doentes com SIDA", organizado pelo Instituto de Higiene e Medicina Tropical.
 27 de Junho
Carla Fernandes, coordenadora do projecto Noite Saudável e Sónia Figueiredo, voluntária no mesmo
projecto, participaram num Encontro em Fátima das irmãs Dominicanas.
 8 de Setembro
O presidente de MdM, Rui Portugal, Aurélio Floriano, do departamento de projectos internacionais, Paula Fernandes,
do departamento de projectos nacionais, e Sandra Costa, do departamento de comunicação participaram no
encontro nacional Congregação das Irmãs Dominicanas, que decorreu no Externato São José, em Lisboa.
 22 de Setembro
A Enfermeira Cátia Palma (voluntária de MdM-P), participou numa mesa redonda na Escola Superior de
Enfermagem São Vicente de Palo.
 16 e 23 de Novembro
O director do departamento de acção humanitária, João Blasques de Oliveira, e a voluntária Cátia Palma,
enfermeira, participaram em duas sessões do ciclo 'Causas & Efeitos', organizado pela Livraria Almedina, em Lisboa.
 23 de Novembro
O responsável pela comunicação e sensibilização da representação do Porto, Ricardo Pereira, fez uma
apresentação sobre voluntariado na saúde na Escola Secundária de Gondomar.
 11 de Dezembro
Visita de 19 alunos do 9.º ano e 2 professores da MARCA, uma Associação de Desenvolvimento Local que
intervém a nível económico, social e cultural no concelho de Montemor-o-Novo (distrito de Évora) ao
projecto Integrado Bairro Quinta da Serra.
 14 e 15 de Dezembro
Participação, como assistentes de dois elementos do departamento de Comunicação de MdM, na
Conferência Internacional Activar o Futuro: Objectivos e Estratégias da Educação para o Desenvolvimento
Sustentável, organizada pela Comissão Nacional da UNESCO, e que decorreu no auditório do Instituto de
Ciências Sociais da Universidade de Lisboa.
 18 de Dezembro
Uma estagiária académica, Joana Aires, e as voluntárias Priscila Matos e Lara Lacerda asseguraram
a apresentação das temáticas das pessoas sem-abrigo e idosas a alunos do primeiro ciclo do Colégio
N.ª Sra. de Lourdes, Porto.
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Outros eventos

>

Exposição na Semana da Cidadania
De 13 a 17 de Fevereiro de 2006, a Representação do Porto organizou uma exposição na Escola Secundária
Caldas das Taipas, no âmbito da "Semana da Cidadania e das Organizações de Solidariedade".

>

Distribuição de calendários 2006
No dia 30 de Março de 2006, realizámos na Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha, uma acção de
distribuição de calendários de 2006 de Médicos do Mundo. Pretendemos com esta acção dar visibilidade
a MdM junto dos estudantes desta escola.

>

Biblioteca Humana
No dia 30 de Março, participámos numa acção organizada pela Associação de Estudantes da Faculdade
de Ciências Médicas de Lisboa, intitulada Biblioteca Humana.
A Biblioteca Humana é uma metáfora. "Livros" que estão disponíveis para serem requisitados durante
10/15 minutos, de modo a permitir que os participantes os "leiam", isto é, através do diálogo
compreendam a pessoa por detrás do estereótipo. Esta acção contou com a participação do nosso
voluntário Pedro Santos, para falar da sua experiência no Sri Lanka.
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Participação na Corrida contra a Fome
No dia 21 de Maio, MdM participou, na sua condição de apoiante institucional, no evento Corrida contra a
Fome, que decorreu na Torre de Belém, em Lisboa. Este evento é organizado pela empresa TNT, destinandose os fundos angariados ao Programa Alimentar Mundial.

[OBJECTIVOS]

 Contribuir para a dimensão do evento;
 Divulgar a imagem de MdM.

[PÚBLICO-ALVO]

Participantes na Corrida contra a Fome.

>

FOTO: ARQUIVO MDM-P

Inauguração do CASSA
Um ano após a sua abertura, a 12 de Maio, a Representação do
Porto realizou a inauguração do CASSA - Centro de Atendimento
Sócio-Sanitário. Esta consistiu numa apresentação pública no
Salão Nobre da Junta de Freguesia de S. Mamede de Infesta,
com a presença de Paulo Seixas (vice-presidente de MdM),
Fátima Mendes (presidente da Assembleia-Geral de MdM)
e Moutinho Mendes (presidente da Junta de Freguesia de S. Mamede
de Infesta), seguida de uma recepção na Representação.

[OBJECTIVOS]

Apresentação oficial desta infra-estrutura de atendimento sócio-sanitário.
[PÚBLICO-ALVO]

Voluntários, parceiros, autarquia e público em geral do CASSA.
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Encontro Médicos do Mundo
Após decisão da Direcção de MdM, realizou-se um encontro de dois
dias entre os membros dos corpos sociais e das equipas operativas de
Porto, Lisboa e estrangeiro. O local de encontro foi os Olhos de Água,
em Alcanena, nos dias 30 de Junho e 1 de Julho. A organização do
evento esteve a cargo do responsável pela comunicação e
sensibilização e da Coordenadora Operativa da Representação
do Porto.
[OBJECTIVOS]

Criar discussão para poder definir alguns dos conteúdos
do Plano Estratégico para MdM Portugal para os próximos 5 anos.
[PÚBLICO-ALVO]

Membros dos corpos sociais e das equipas operativas de Porto, Lisboa e estrangeiro.

>

Comemoração de Dias Mundiais e Especiais

>

Dia Internacional da Mulher
Assinalámos o Dia Internacional da Mulher (8 de Março) com uma acção de denúncia sobre as
desigualdades de género que continuam a verificar-se, quer em Portugal quer no mundo. O documento
"Os números da desigualdade" foi apresentado no site e enviado por e-mail a diversas entidades, assim
como dois textos que reflectem o posicionamento da Direcção de Médicos do Mundo - Portugal e da Rede
MdM face a este tema.
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Dia Mundial da Saúde
O Dia Mundial da Saúde, 7 de Abril, foi dedicado ao tema da crise mundial a nível de recursos humanos na
área da saúde. Para denunciar as dificuldades de recrutamento de profissionais de saúde para missões
internacionais, MdM divulgou uma petição, a ser entregue ao Ministério da Saúde, para que sejam
discutidas as melhores soluções para resolver este problema.
Os objectivos desta acção foram alertar a sociedade civil para a problemática da escassez de recursos de
saúde nos países em desenvolvimento e para a dificuldade das ONGD em recrutar pessoal de saúde
(contratado ou voluntário) para missões humanitárias, assim como incitar a participação dos voluntários de
MdM-P, pessoal de saúde, membros de ONGD e sociedade em geral na resolução deste problema. Foram
recolhidas cerca de 100 subscrições.

>

7º Aniversário de Médicos do Mundo

FOTO: ANTÓNIO SILVA

No dia 20 de Julho comemorámos o 7º aniversário de MdM com três
acções distintas: a inauguração oficial da sede de MdM, remodelada
no início do ano, uma palestra subordinada ao tema "Intervenção da
sociedade civil no quadro da CPLP - Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa" e um jantar convívio.
A palestra, dada pelo Embaixador Luís Fonseca, decorreu no
Auditório da Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha. Durante a
palestra foi anunciado que a CPLP atribuiu a MdM o Estatuto de
Observador Consultivo da organização. Foi ainda apresentado um
documentário sobre os projectos nacionais de MdM, da autoria da
ETIC - Escola Técnica de Imagem e Comunicação.
O evento, que ultrapassou o âmbito estrito de celebração interna, contou com a participação da Direcção,
equipa operativa, estudantes e profissionais de saúde, instituições e organizações ligadas à intervenção
humanitária e das relações da CPLP. Registou-se mesmo a presença de figuras de relevo da sociedade
portuguesa, entre as quais Maria de Jesus Barroso.
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Dia Internacional da Pessoa Idosa

FOTO: ARQUIVO MDM-P

Para assinalar este dia, realizou-se a 1 de Outubro uma visita /
passeio aos Palácios de Queluz e Sintra por parte do grupo de
utentes do projecto Viver Saudável. No dia 26, os mesmos utentes
deslocaram-se ao Museu do Teatro, no Lumiar, onde visitaram a
exposição permanente daquele museu, assistiram a uma peça de
teatro e participaram num lanche organizado pelos serviços
educativos do museu. Esta acção enquadrou-se pelo facto de este
grupo de utentes trabalhar a área do teatro / expressão corporal no
âmbito das actividades lúdicas desenvolvidas pelo projecto. O evento
contou com o apoio do Palácio de Queluz e Câmara Municipal de
Lisboa/Divisão de Imprensa Municipal.
A Representação do Porto realizou a acção comemorativa relativa ao Dia Internacional do Voluntariado no
Anfiteatro do Grupo Dramático Flor de Infesta, em São Mamede de Infesta, no dia 1 de Outubro de 2006,
com um espectáculo com um grupo de dança, uma escola de música e um palhaço.
Esta acção foi apoiada pelas seguintes entidades: Junqueira Dance, Escola de Música À Descoberta da
Música, Creative Circus e Jornal de Notícias.

>

Dia / Semana Internacional da Erradicação da Pobreza
Foi feita a sinalização do Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, extensível a toda a semana, com
o reforço temporário da oferta do projecto, em termos de saúde, nomeadamente com a disponibilização
de serviços médicos diversificados (testes de glicemia, colesterol, presença de um médico dentista,
informação sobre VIH/SIDA) e oferta aos utentes de um Kit, constituído por produtos de higiene, um
preservativo e um folheto informativo).
Em simultâneo, foi feita a sensibilização de decisores políticos, parceiros do projecto e comunicação social
para que visitassem o projecto Noite Saudável nos seguintes locais: Cais do Sodré, Jardim Constantino,
Praça da Alegria, Santa Apolónia e Martim Moniz. Do ponto de vista da comunicação social, a acção
teve sucesso, do ponto de vista dos parceiros e decisores políticos foi menos positiva.
Esta acção teve o apoio da Johnson & Johnson, Coordenação Nacional para a Infecção do VIH/SIDA
e Junta de Freguesia de Arroios.
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Dia Mundial de Luta contra o SIDA
Médicos do Mundo assinalou o Dia Mundial de Luta Contra o SIDA - 1 de Dezembro - em todos os países
em que tem projectos em curso.
LISBOA

Em Lisboa, vários dos artistas que contribuíram para o leilão “Baú-Surpresa de Natal dos Músicos
Portugueses” (ver mais informação em Eventos de sensibilização e/ou angariação de fundos) visitaram o
Bairro Quinta da Serra, onde Médicos do Mundo desenvolve um projecto de prevenção do VIH e Infecções
Sexualmente Transmissíveis.
Representantes dos Santos e Pecadores, Blasted Mechanism e Primitive Reason expressaram o seu apoio
público à causa de Médicos do Mundo e jogaram um mini-jogo de futebol com os jovens do bairro.
Estiveram presentes representantes da Associação Sócio-Cultural Bairro Quinta da Serra e da Coordenação
Nacional para a Infecção do VIH/SIDA.
PORTO

A Representação do Porto de Médicos do Mundo, no âmbito de uma Campanha de Angariação de Fundos a
decorrer no centro comercial Dolce Vita do Porto, realizou uma acção de sensibilização para a prevenção do
VIH/SIDA. Em simultâneo, foi distribuído material informativo em relação à infecção pelo VIH/SIDA e aos
rastreios pelos CAD - Centros de Aconselhamento e Detecção do VIH/SIDA.
MOÇAMBIQUE

Em Moçambique, país em que MdM trabalha na área do VIH/SIDA desde 2002, o plano de actividades
decorreu ao longo de vários dias, culminando no dia 1, e centrou-se no Distrito da Namaacha, onde
Médicos do Mundo tem em curso diversos projectos.
Incluiu sessões de teatro com grupos de sensibilização, sob o tema "Por uma Juventude Sã e Saudável"; a
construção de um memorando simbólico às vitimas do VIH em diversas localidades - Mafuiane, Maelane e
Changalane; e a dinamização de um debate sobre liderança participativa e envolvimento dos jovens na luta
contra o VIH/SIDA. O plano de actividades de Médicos do Mundo em Moçambique esteve de acordo com a
temática e programa do CNCS - Conselho Nacional de Combate ao SIDA de Moçambique.
Paralelamente às comemorações, houve um Fórum de Concertação Provincial de Combate ao VIH/SIDA sob
o lema: "Qualidade, Sustentabilidade e Visibilidade". MdM-P foi nomeada para fazer parte da Comissão
organizadora do Fórum, cabendo-lhe a organização de alguns conteúdos programáticos, nomeadamente:
Medicina Tradicional e Medicina científica: experiência da parceria entre a AMETRAMO - Associação dos
Praticantes de Medicina Tradicional de Moçambique e MdM-P; Experiência do GATV da Namaacha. Médicos
do Mundo esteve ainda presente numa exposição de artigos fabricados por PVHS - Pessoas Vivendo com
VIH/SIDA, na qual esteve um membro do grupo de auto-apoio a apresentar os artigos em stock.
Na actividade do CNCS, denominada "Quebra do Silêncio", MdM-P esteve presente através da participação
de dois dos seus utentes, que contaram um pouco da sua história de vida antes e depois de se tornarem
PVH´S e qual a assistência que têm recebido de MdM-P.
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SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

Em São Tomé e Príncipe, MdM participou, juntamente com os restantes organismos ligados ao VIH/SIDA e
comunicação social, nas actividades de comemoração do dia 1 de Dezembro previstas para o país. No dia 2
de manhã, MdM-P associou-se à ONUSIDA e PNLS - Plano Nacional de Luta contra o SIDA numa actividade
de sensibilização, em que lhe coube a organização de um Rally-Papper para jovens, onde participaram
equipas de algumas escolas e associações. Foram cerca de 50 a 60 jovens, sendo o objectivo passar pelos
vários locais da cidade onde é possível ter acesso a cuidados médicos, informações e orientações sobre o
SIDA, assim como locais de distribuição de preservativos.
GUINÉ-BISSAU

MdM participou como patrocinador de uma acção da Action Aid, uma marcha para promover o debate, na
Assembleia da República, de um projecto de lei quadro sobre o SIDA na Guiné-Bissau. Antes da marcha,
houve um seminário sobre o VIH/SIDA, destinado a jovens provenientes de associações afiliadas ao
Conselho Nacional da Juventude, durante o qual foi apresentado o projecto. No final da marcha, o projecto
foi publicamente entregue a responsáveis da Assembleia.
TIMOR-LESTE

Nas sessões de informação e educação que se realizaram na Casa das Mães focou-se a questão do
VIH/SIDA, bem como os modos de prevenção e transmissão.

>

FOTO: ANTÓNIO SILVA

Dia Internacional do Voluntário
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Para comemorar o dia 5 de Dezembro realizou-se um jantar convívio
na Casa do Alentejo, em Lisboa, onde estiveram presentes cerca de
80 pessoas, entre voluntários, equipa operativa e membros da
Direcção de MdM. Houve actividades lúdicas dinamizadas pelos
voluntários, que incluíram danças orientais e africanas, declamação
de poemas e canto.
A Representação do Porto organizou, no dia 7 de Dezembro, um
jantar no Restaurante Casa da Eira, em São Mamede de Infesta, para
proporcionar um momento de convívio entre todos os voluntários e a
equipa operativa.

COMUNICAÇÃO, SENSIBILIZAÇÃO E MARKETING

>>

>

Publicações editadas

>

O livro "Quem conta um conto ajuda um pouco", resulta do trabalho
voluntário de um conjunto de profissionais que acederam ao convite
de Médicos do Mundo para participarem neste projecto de edição de
um livro de contos infantis, todos eles ilustrados, focando temas
como as desigualdades sociais, a tolerância face às diferenças e a
importância da solidariedade.
O livro foi dividido em duas edições, a primeira das quais lançada a
1 de Junho, no âmbito do Dia Mundial da Criança, com o jornal
Público e a segunda durante a época natalícia.
A edição deste livro conta com o trabalho voluntário de um conjunto
de profissionais que contribuíram com o seu talento e experiência
para tornar este projecto uma realidade. No caso dos autores, através da oferta de um conto original sobre
os temas acima referidos à nossa organização. Os autores do volume I são António Torrado, Clara de Sousa,
Miguel Vale de Almeida, Rosa Lobato de Faria e Rui Zink. O volume II é composto por contos da autoria
de António Mota, Carmina Correia Guedes, Fernando Girão, Maria João Lopo de Carvalho e Maya.
As designers gráficas são Patrícia Flor e Sónia Henriques, que já colaboraram connosco em edições
anteriores, e o ilustrador é João Alves Baptista, que nos ofereceu um total de 60 ilustrações.
O cocktail de lançamento do volume I decorreu no dia 30 de Maio, no Castelo de São Jorge, com a
presença de mais de uma centena de pessoas, entre as quais alguns dos autores, o presidente de Médicos
do Mundo, Rui Portugal, entre outros membros da direcção da associação, patrocinadores do livro,
voluntários e amigos de Médicos do Mundo.
O lançamento do Volume II decorreu durante o Concerto de Natal de Médicos do Mundo no dia 2 de
Dezembro, na Casa do Artista, em Lisboa (mais informação na secção "Eventos de sensibilização e/ou
angariação de fundos").

FOTO: ANTÓNIO SILVA

Livro de Contos Infantis
"Quem conta um conto, ajuda um pouco"

[OBJECTIVOS]

 Sensibilização das crianças e seus familiares para as desigualdades sociais que afectam as crianças e
promover valores de solidariedade, tolerância e equidade;
 Angariação de fundos para o projecto de saúde materno-infantil "Casa das Mães", que Médicos do
Mundo desenvolve em Timor-Leste.
[PÚBLICO-ALVO]

Crianças dos 7 aos 10 anos e seus familiares;
Público em geral.
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[PARCEIROS]

O Volume I contou com o patrocínio das seguintes entidades: A.Menarini Diagnostics, Banco BPI, Câmara
Municipal de Oeiras, Fundação Montepio Geral, Instituto Camões e Sersilito. O evento de lançamento deste
Volume foi apoiado pela Egeac, Europcar e Pollux.
O volume II deste livro contou com o apoio da Gradiva, Sersilito e com o patrocínio do BPI, Câmara
Municipal de Oeiras, Instituto Camões e Refer.
Além destas entidades, MdM agradece o trabalho de todos os que contribuíram com o seu talento e
experiência para a concretização deste projecto.

>
Outras publicações:
O Boletim de Notícias de Médicos do Mundo foi reestruturado, na edição de Novembro. Foi criada uma nova
linha gráfica, mais apelativa e com recurso a quatro cores, e com predominância das fotografias. Em termos
de conteúdos a aposta foi para a abordagem mais aprofundada de um tema em cada edição, conciliando
um conjunto de perspectivas sobre a temática em causa, desde o testemunho e a história de vida, à análise
e panorama. Uma das opções que distinguem a nova linha editorial é os convites a personalidades externas
à organização, dos jornalistas aos especialistas, para a redacção de artigos e textos de opinião.
Durante 2006, foram editadas as seguintes publicações:
Boletim de Notícias nº 15, editado em Março de 2006, sobre o tema das missões de emergência de
combate à cólera na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe.
Boletim de Notícias nº16, editado em Junho de 2006, dedicado ao tema "Imigração - um sonho em
falência", que retratava o trabalho de MdM junto dos imigrantes indocumentados.
Boletim de Notícias nº 17, editado em Setembro de 2006, sobre o tema "Moçambique - Terra fértil para a
propagação do VIH/SIDA".
Boletim de Notícias nº 18, editado em Novembro de 2006, uma edição especial que consistiu num portfolio
fotográfico dedicado ao tema causas esquecidas. Esta edição coincidiu com a reestruturação da linha gráfica
deste instrumento de comunicação.
4 Boletins Internos, enviados em formato digital a todos
os membros da equipa operativa (em Lisboa, Porto e no
terreno) e membros da direcção de MdM-P.
7 Boletins Internos "Porto Escondido".
Relatório de Actividades de Médicos do Mundo 2005.
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Comunicados de imprensa
 4-01-2006 - Resposta de emergência ao surto de cólera em São Tomé e Príncipe
 20-02-2006 - ONGD de ajuda humanitária e de emergência assinam protocolo
 16-03-2006 - Rede Médicos do Mundo junta esforços para garantir condições de saúde dos imigrantes
ilegais
 05-04-2006 - Para assinalar o Dia Mundial da Saúde, Médicos do Mundo - Portugal está a organizar três
acções distintas
 19-04-2006 - Construção de um novo centro de saúde no Sri Lanka destacado, ontem, em conferência de
imprensa no W Shopping
 24-04-2006 - "Nós versus VIH/SIDA" - Torneio de futebol contra o VIH/SIDA
 28-04-2006 - Médicos do Mundo defende reforço das condições de segurança dos peões na Av. de Ceuta
 03-05-2006 - Exposição de fotografias do Sri Lanka em três lojas FNAC
 23-05-2006 - Lançamento de livro de contos infantis no Dia Mundial da Criança reverte para projecto
"Casa das Mães", em Timor-leste
 26-05-2006 - Cocktail de lançamento do livro "Quem conta um conto ajuda um pouco"
 31-05-2006 - Vendas do livro de contos infantis com o jornal Público, amanhã, revertem para crianças
timorenses
 02-06-2006 - CASSA - Centro de Apoio Sócio-sanitário, em S. Mamede de Infesta (Matosinhos) realizou
avaliação do risco cardiovascular a 29 de Maio
 06-07-2006 - Médicos do Mundo - Portugal interrompe missão no Sri Lanka
 18-07-2006 - Exposições fotográficas de Médicos do Mundo no Oeiras Parque
 19-07-2006 - Médicos do Mundo - Portugal tem a honra de convidá-lo para as comemorações do seu 7º
aniversário, amanhã, dia 20 de Julho
 25-07-2006 - Médicos do Mundo - Portugal apela a que o acesso a ajuda humanitária seja garantido;
 08-08-2006 - Algarve Shopping acolhe exposição fotográfica de Médicos do Mundo
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 11-08-2006 - Médicos do Mundo participa nas festas populares em Ermidas - Sado
 05-09-2006 - Imigração clandestina: resolução do problema passa por combater a pobreza
 18-09-2006 - Dados do 1º semestre de 2006 do projecto Porto Escondido, Representação do Porto de
MdM-P
 29-09-2006 - Obras a leiloar a favor de Médicos do Mundo - Portugal patentes na exposição
"Movimento", na Biblioteca Municipal de Santa Maria da Feira
 11-10-2006 - Obesidade como factor de risco das doenças cardiovasculares em foco no Dia Mundial da
Alimentação
 13-10-2006 - Dia Internacional da Erradicação da Pobreza - Venha conhecer os problemas da população
sem-abrigo
 13-10-2006 - Acções de angariação de fundos da Representação do Porto de Médicos do Mundo no
Campus S. João de 16 a 20 de Outubro: apoie o projecto Terceira (C) idade no combate à solidão da
pessoa idosa!
 08-11-2006 - Médicos do mundo condena ataque que vitimou voluntária dos Leigos para o
Desenvolvimento
 17-11-2006 - Concerto de Natal de Médicos do Mundo
 23-11-2006 - Baú-surpresa de Natal dos músicos portugueses beneficia projectos de Médicos do Mundo
 27-11-2006 - Concerto de Natal de MdM - 2 de Dezembro na Casa do Artista
 28-11-2006 - Dia Mundial de Luta contra o SIDA - Programa das acções de comemoração
 28-11-2006 - Dia Mundial de Luta contra o SIDA - Epidemia do SIDA continua a aumentar
 30-11-2006 - Lançamento do livro "Quem conta um conto ajuda um pouco - Vol II no Concerto de Natal
de MdM
 06-12-2006 - Médicos do Mundo lança campanha institucional.

124

COMUNICAÇÃO, SENSIBILIZAÇÃO E MARKETING

>>

>

Presença nos Órgãos de Comunicação Social
Ao longo do ano, diversos projectos e iniciativas de MdM mereceram destaque nos órgãos de comunicação
social. A missão de combate à cólera em São Tomé e Príncipe, no início de 2006 e a presença da Rede MdM
no Líbano são alguns exemplos. Como o são o lançamento dos livros de contos infantis, em Junho e
Dezembro, o Concerto de Natal, o leilão dos baús dos músicos e a campanha institucional de Médicos
do Mundo. As exposições fotográficas que decorreram ao longo do ano foram alvo de notícia, tal como a
petição lançada no Dia Mundial da Saúde.
A presença de MdM no documentário "Lisboetas", de Sérgio Tréfaut, e no programa televisivo
"Príncipes do Nada" granjearam igualmente uma boa divulgação nos media.

>

Parcerias

>

Europcar
Em Agosto, foi assinado um protocolo de cooperação entre MdM e a Europcar, que permite à associação a
obtenção de descontos no aluguer de viaturas desta empresa por parte da equipa, direcção e colaboradores.

>

ANA / Aeroporto de Lisboa
Na sequência de uma parceria com o aeroporto de Lisboa, estabelecido em Setembro, foi colocada uma
caixa de donativos MdM, à saída da zona de free-shop, em direcção aos corredores de embarque. Foi
entretanto criada uma outra caixa, mais apelativa e desenhada ao alto, que foi colocada na zona interior do
free shop.
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Mailings e campanhas de angariação de fundos
MAILING DE RECOLHA DE FUNDOS PARA O PROJECTO DE ÁGUA, SANEAMENTO E HIGIENE NA GUINÉ-BISSAU

Este mailing, enviado em Julho para os doadores de Médicos do Mundo-Portugal, teve como objectivo
recolher fundos para a construção de latrinas e furos de água e formação em educação para a saúde em
escolas da região de Biombo, na Guiné-Bissau.
MAILING DE RECOLHA DE DONATIVOS A FAVOR DA PREVENÇÃO DO VIH EM MOÇAMBIQUE

Com o lema " A educação é a melhor forma para travar o SIDA", MdM enviou na época natalícia um
mailing aos doadores de MdM-P, solicitando apoio para a prevenção do VIH em Moçambique.
CAMPANHAS DE RECOLHA DE DONATIVOS INSERIDAS NOS BOLETINS DE NOTÍCIAS:

 Boletim de Notícias nº 15 (Março) - Missões de emergência de combate à cólera na Guiné-Bissau e em
São Tomé e Príncipe.
 Boletim de Notícias nº16 (Junho) - O trabalho de MdM junto dos imigrantes indocumentados.
 Boletim de Notícias nº 17 (Setembro) - Programa Integrado de combate ao VIH/SIDA em Moçambique.
 Boletim de Notícias nº 18 (Novembro) - Causas esquecidas.

>

Acções promocionais
CAMPANHA INSTITUCIONAL
"MAIS UM"

Na época natalícia, MdM lançou uma campanha institucional e de recolha de fundos sobre o tema "causas
esquecidas". A campanha, cuja protagonista é a actriz Adelaide de Sousa, foi concebida e produzida pela
agência de publicidade Zinc em regime pro-bono.
A campanha tem o seguinte conceito "Lembre-se daqueles que são esquecidos pelo mundo - não consuma
toda a ajuda que pode dar". Mais do que mostrar aqueles que vivem na sombra dos olhares do mundo,
propomos uma maneira de os tornar menos ignorados. Fazer algo pelos mais desfavorecidos pode passar
apenas por evitar um pouco dos nossos excessos e consumos.
Esta é uma campanha multimeios, disponível em diferentes formatos: televisão, Grande Ecrã, rádio, imprensa
e WEB.
A campanha foi integralmente concebida e realizada em regime pro-bono por uma vasta equipa. A
criatividade e produção são da agência de publicidade Zinc, com quem Médicos do Mundo trabalha
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regularmente há três anos. A campanha é da autoria de Cristiana Couceiro (art direction) e de Ana Costa
Franco (copywriter). O filme foi produzido pela ZMotion, rodado no Teatro Maria Matos e conta com
Adelaide de Sousa como protagonista. A realização é de João Seiça e o filme foi sonorizado com música de
Armando Teixeira. O ambiente é de um café, urbano, cosmopolita, sofisticado, fim de tarde, o local onde a
protagonista folheia uma revista. É um momento de calma e na revista surgem apelos ao consumo. As fotos
de imprensa são de Carlos Ramos/um ponto quatro.
Médicos do Mundo agradece o apoio de todos os profissionais e voluntários envolvidos nesta campanha,
assim como de diversas entidades, tais como: Maria Matos Café, Teatro Maria Matos (Joaquim René), Tobis,
LSV e Lanidor.

CAMPANHA DE NATAL

Na época natalícia, Médicos do Mundo criou um catálogo de Natal, com
um conjunto de artigos que foram disponibilizados aos doadores de
Médicos do Mundo, assim como a empresas e particulares, interpeladas
directamente por MdM ou no âmbito dos eventos.
Entre os artigos concebidos pela agência de publicidade Zinc, contavam-se
três linhas diferentes de postais de Natal, agenda e calendário para 2007.
Foram ainda disponibilizados um Cabaz de Natal e uma Caixa de Castas,
que resultaram de uma parceria com a Loja Portugal Rural, e os volumes I
e II do livro de contos infantis "Quem Conta um Conto Ajuda um Pouco".
Outra possibilidade era a aquisição do cartão de sócio Médicos do Mundo.
A adesão por parte dos doadores, empresas e particulares aos artigos do catálogo foi muito grande, levando
a que esta acção tivesse um resultado bastante positivo.
A Representação do Porto dedicou-se, em parceria com a Equação - Associação de Comércio Justo - e
Cercimarante, à promoção e venda do cabaz de Natal "Sabores do Globo".
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O ano de 2006 foi particularmente importante em termos de Comunicação & Sensibilização. Durante este período, os dois instrumentos de comunicação mais importantes - O Boletim de Notícias
e o website de MdM - foram reestruturados.
No caso do Boletim de Notícias, a mudança deu-se na edição de Novembro, que apresentou
uma nova linha gráfica, mais apelativa, com recurso a quatro cores, e com predominância das
fotografias. A linha editorial também foi alterada, com uma aposta numa abordagem mais aprofundada de cada tema, conciliando um conjunto de perspectivas sobre a temática em causa em
cada edição, desde o testemunho e a história de vida, à análise e panorama. Uma das opções
que distinguem a nova linha editorial é os convites a personalidades externas à organização, dos
jornalistas aos especialistas, para a redacção de artigos e textos de opinião.
Também em Novembro, foi lançado o novo site de Médicos do Mundo - Portugal, que apresentou como inovações um novo aspecto gráfico mais apelativo e maior facilidade de consulta.
As alterações mais importantes decorreram ao nível da primeira página, onde passaram a estar
presentes de forma permanente 3 banners, e na apresentação dos projectos, organizada por um
duplo critério: área de intervenção e área geográfica. Foram ainda criadas novas rubricas, como
a cooperação empresarial, eventos e galeria fotográfica.
Outro momento importante foi o lançamento do livro de contos infantis "Quem conta um
conto ajuda um pouco", que resulta do trabalho voluntário de um conjunto de escritores portugueses e outras personalidades públicas nacionais, que ofereceram a MdM um conto infantil focando temas como as desigualdades sociais, a tolerância face às diferenças e a importância da solidariedade. O livro foi dividido em duas edições, a primeira das quais lançada a 1 de Junho, no
âmbito do Dia Mundial da Criança, com o jornal Público, e a segunda durante a época natalícia.
Ao nível dos eventos, o destaque vai para as várias exposições de fotografias relacionadas
com os projectos que desenvolvemos, nomeadamente em São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Sri
Lanka e Timor-Leste. Foram estrategicamente escolhidos locais de exposição de grande afluência
de público, como centros comerciais, não apenas na área de Lisboa e Porto, mas noutras cidades,
como Santarém, Coimbra e Algarve.
A época natalícia foi uma altura particularmente intensa, com a organização de eventos, quer
em Lisboa quer no Porto. O momento alto foi o Concerto de Natal que decorreu na Casa do Artista, em Lisboa, ao qual afluíram cerca de 300 pessoas.Tiveram ainda lugar diversas acções de angariação de fundos, tais como o leilão "Baú-Surpresa de Natal dos Músicos Portugueses" e a Campanha de Natal "Sabores do Globo", esta última desenvolvida pela Representação do Porto de
MdM. Foi, ainda, lançada uma nova campanha institucional, na imprensa, rádio e televisão.

>

Site Institucional
Em Novembro de 2006, foi lançado o novo site de Médicos do Mundo - Portugal, que apresentou como
inovações um novo aspecto gráfico mais apelativo e maior facilidade de consulta. As alterações mais
importantes decorreram ao nível da primeira página, onde passaram a estar presentes de forma permanente
3 banners, e na apresentação dos projectos, organizada por um duplo critério: área de intervenção e área
geográfica. Foram ainda criadas novas rubricas, como a cooperação empresarial, eventos e galeria
fotográfica.
O número de acessos diários ao site de Médicos do Mundo rondou uma média de 1500 visitantes
por dia.
Após o lançamento do novo site, em Novembro assistiu-se a um pico de consultas, que chegou às quase
5000 visitas diárias.
Tal como já se tinha verificado no ano anterior, a grande maioria das consultas ocorre durante os dias
da semana e em horário laboral (das 10 às 12 horas e das 15 às 17 horas), o que revela um perfil
profissional por parte dos visitantes.
Durante 2006, 581 pessoas ofereceram-se para colaborar, preenchendo o formulário destinado aos
voluntários.
Foram produzidos seis banners, nomeadamente:
 Dia Mundial da Mulher;
 Dia Mundial da Saúde;
 Missão de emergência em Timor - foi criado um blog dinâmico e interactivo contendo informação diversa;
 Concerto de Natal de Médicos do Mundo;
 Doações on-line;
 Leilão do baú-surpresa de artistas portugueses;
 Campanha publicitária institucional "Mais Um".
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Exposições

>

Exposição no Hospital de Santarém
Entre 3 e 28 de Fevereiro de 2006, no Hospital Distrital de Santarém, esteve patente uma exposição de
fotografias sobre os projectos de MdM. As fotografias foram cedidas a Médicos do Mundo pelos fotógrafos
Fabrice Demoulin, Paulo Coelho e Álvaro Isidoro.

[OBJECTIVOS]

 Motivar os técnicos de saúde para o voluntariado na nossa associação;
 Visibilidade dos projectos de MdM.
[PÚBLICO-ALVO]

Técnicos de saúde e utentes do hospital.
[PARCEIROS]

Fórum Montijo
Hospital de Santarém
W Shopping, em Santarém.

>

FOTO: FABRICE DEMOULIN

Exposição no W Shopping
Entre os dias 7 e 27 de Abril foi apresentada no Centro Comercial W
Shopping, em Santarém, uma exposição de fotografias sobre o
trabalho de Médicos do Mundo de combate à cólera na Guiné-Bissau
e em São Tomé e Príncipe, assim como de fotografias do Sri Lanka.
Foi também apresentada uma maqueta e informações sobre o centro
de saúde a construir em Jaffna, no Sri Lanka.
No âmbito desta exposição, no dia 18 decorreu uma conferência no
local, destinada aos media locais, profissionais de saúde e visitantes
em geral, onde foram apresentados os objectivos e actividades da
intervenção de MdM no Sri Lanka, Guiné-Bissau e São Tomé e
Príncipe.

[OBJECTIVOS]

 Divulgação e visibilidade da missão e projectos de MdM nos três países;
 Celebração do Dia Mundial da Saúde;
 Angariação de fundos para a construção do centro de saúde no Sri Lanka.
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[PÚBLICO-ALVO]

Visitantes do W Shopping, profissionais de saúde de Santarém e media.
[PARCEIROS]

Arquitectos Sem Fronteiras
Caldeira Fotógrafo
Câmara Municipal de Lisboa / Divisão de Imprensa Municipal
ECHO - Departamento de Ajuda Humanitária da Comissão Europeia
UltraDesign
W Shopping.

>

Exposição de Pintura e Escultura de Ruy Silva e Rogério de Abreu
O Palácio da Bolsa, no Porto, acolheu, de 9 a 14 de Abril uma
exposição de pintura e escultura de Ruy Silva e Rogério de Abreu.
A receita da venda das obras em exposição destinou-se, em 30%,
ao projecto da Representação do Porto junto de pessoas idosas com
sintomas de solidão, sem retaguarda familiar, Terceira (C)Idade.
[OBJECTIVOS]

 Angariar fundos para MdM;
 Divulgar o nome e imagem de MdM junto da sociedade portuguesa.
[PÚBLICO-ALVO]

População do Porto e público em geral.
[PARCEIROS]

Associação Comercial do Porto
Caves Burmester
Heitor de Melo Catering.

>

Exposição na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
Materiais referentes à intervenção de MdM no combate à cólera em São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau estiveram
expostos no átrio da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, entre os dias 22 de Maio a 2 de Junho.
A convite do Núcleo de Estudos Africanos da Associação de Estudantes da Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa, MdM participou, no dia 23 de Maio, numa conferência subordinada ao tema
"agentes da cooperação para o desenvolvimento", destinada a alunos, professores e funcionários da
Faculdade de Letras.
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[OBJECTIVOS]

 Celebração do Dia Mundial de África;
 Resposta ao convite do Núcleo de Estudos Africanos daquela universidade;
 Divulgação e visibilidade da missão e projectos de MdM nos dois países.
[PÚBLICO-ALVO]

Alunos, professores e funcionários da Faculdade de Letras.
[PARCEIROS]

Câmara Municipal de Lisboa / Divisão de Imprensa Municipal
Núcleo de Estudos Africanos da Associação de Estudantes da Faculdade de Letras
da Universidade de Lisboa.

>

Exposição na FNAC
Sri Lanka - A emergência da mudança
Uma exposição com cerca de 20 fotografias retiradas do livro "Sri Lanka - A emergência da mudança",
editado em Dezembro de 2005, esteve patente ao longo de todo o ano de 2006 nas lojas FNAC, a saber,
nas Galerias Fotográficas da FNAC do Porto, de 4 de Maio a 2 de Julho; do Colombo, em Lisboa, de 1 de
Setembro a 29 de Outubro; e em Coimbra, de 3 de Novembro a 7 de Janeiro.
A propósito desta exposição, realizou-se uma comunicação no Fórum da FNAC do Norte Shopping, com o
objectivo de promover a exposição em si, a missão de MdM e os projectos desenvolvidos no Sri Lanka.

[OBJECTIVOS]

 Divulgação e visibilidade da missão e projectos de MdM no Sri Lanka;
 Divulgação e venda da edição "Sri Lanka - A emergência da mudança".
[PÚBLICO-ALVO]

Clientes das diversas lojas FNAC.
[PARCEIROS]

Câmara Municipal de Lisboa / Divisão de Imprensa Municipal
FNAC.
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Exposição no Oeiras Parque
Face à situação de instabilidade política que afectou Timor-Leste na
Primavera de 2006, MdM reforçou a sua intervenção no país dando
apoio aos campos de refugiados ao nível da vacinação e incluindo uma
componente de nutrição.
Na sequência desta intervenção, foi realizada uma exposição no centro
comercial Oeiras Parque, de 19 a 30 de Julho, que incluía um núcleo de
imagens e informações sobre Timor-Leste e a missão de MdM naquele
país e um outro núcleo de imagens e informação sobre as missões de
combate à cólera em São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau.

[OBJECTIVOS]

 Promover a solidariedade da sociedade portuguesa com Timor-Leste
e angariar fundos para a missão de MdM naquele país;
 Divulgar o trabalho de MdM em Timor-Leste, quer ao nível da saúde materno-infantil, quer das novas áreas
de actuação nos campos de deslocados;
 Divulgar o trabalho de MdM na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe;
 Divulgar o nome e imagem de MdM junto da sociedade portuguesa.

[PÚBLICO-ALVO]

Visitantes do Oeiras Parque, profissionais de saúde e media.
[PARCEIROS]

Agência LUSA
Câmara Municipal de Lisboa / Divisão de Imprensa Municipal
Centro comercial Oeiras Parque
Europcar
Zinc.

>

Exposição no Algarve Shopping
Tal como já tinha acontecido em 2005, o Algarve Shopping, em Albufeira, voltou a acolher uma exposição
fotográfica de MdM entre os dias 8 e 30 de Agosto de 2006. Esta incluía um núcleo de imagens e
informações sobre Timor-Leste e a missão de MdM naquele país, não apenas em termos do projecto
de saúde materno-infantil, mas também focando as novas áreas de actuação nos campos de deslocados,
nomeadamente a vacinação e nutrição.
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[OBJECTIVOS]

 Promover a solidariedade da sociedade portuguesa com Timor-Leste e angariar fundos para a missão
de MdM naquele país;
 Divulgar o trabalho de MdM em Timor-Leste;
 Divulgar o nome e imagem de MdM junto da sociedade portuguesa.
[PÚBLICO-ALVO]

Visitantes do Algarve Shopping
[PARCEIROS]

Agência LUSA
Algarve Shopping
Câmara Municipal de Lisboa / Divisão de Imprensa Municipal
Europcar
Zinc.

>

Exposição de fotografias em Alcochete
Durante um mês, de 28 de Outubro a 28 de Novembro, esteve exposta nos Paços do Concelho da Câmara
Municipal de Alcochete uma exposição de fotografia da autoria de Alexandre Costa, voluntário de MdM,
denominada "3 povos, 3 países, 3 continentes". Os fundos angariados com a venda das fotografias reverteu
na totalidade para Médicos do Mundo.
[OBJECTIVOS]

 Angariar fundos para MdM;
 Divulgar o nome e imagem de MdM junto da sociedade portuguesa.
[PÚBLICO-ALVO]

População de Alcochete e público em geral.
[PARCEIROS]

Alexandre Costa
Câmara Municipal de Alcochete
Vi-Ver Clube Fotográfico da Ramada.
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Eventos de sensibilização e/ou angariação de fundos

>

Rastreios a Idosos
Algumas semanas depois da sua inauguração oficial, o Centro de
Apoio Sócio-Sanitário, em São Mamede de Infesta, acolheu uma
sessão de rastreios a pessoas com mais de 60 anos, que decorreu
a 29 de Maio.

[OBJECTIVOS]

 Oferecer um serviço à comunidade idosa vizinha do CASSA.
 Sensibilizar a população idosa para os factores
de risco cardiovascular.
[PÚBLICO-ALVO]

Comunidade idosa vizinha do CASSA.
[PARCEIROS]

Jornal de Notícias.

>

Venda de Verão
O Mercado da Ribeira, em Lisboa, foi o palco de uma venda de
Verão, que decorreu de 5 a 9 de Julho, e que incidiu sobre cassetes
VHS que foram oferecidas pela FNAC e de edições MdM.

[OBJECTIVOS]

 Angariação de fundos;
 Visibilidade da missão MdM.
[PÚBLICO-ALVO]

Público em geral.
[PARCEIROS]

Associação de Turismo de Lisboa / Mercado da Ribeira
Câmara Municipal de Lisboa / Divisão de Imprensa Municipal
Fnac
Zinc.
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Mercado do Livro

FOTO: ARQUIVO MDM-P

No seguimento da colaboração dos últimos anos, a Representação
do Porto realizou, mais uma vez, uma acção de venda de livros
usados e merchandising. Decorreu no NorteShopping, Matosinhos,
de 25 a 31 de Julho.

[OBJECTIVOS]

Angariar fundos para os projectos, especialmente Terceira (C)Idade.
[PÚBLICO-ALVO]

Clientes do NorteShopping.

[PARCEIROS]

Fnac
Jornal de Notícias
LiderGraf
NorteShopping.

>

Feira da Cultura

[OBJECTIVOS]

 Angariação de fundos para os projectos.
 Promoção das actividades da delegação junto da sua vizinhança.
[PÚBLICO-ALVO]

Público em geral.
[PARCEIROS]

Fnac
Organização da Feira da Cultura.
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Na sequência da oferta de várias centenas de cassetes VHS pela
FNAC, a Representação do Porto procedeu à venda das mesmas
a um preço simbólico, entre os dias 22 de Julho e 5 de Agosto,
na Junta de Freguesia de São Mamede de Infesta.
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Jardins Vividos Ermidas-Sado

FOTO: ARQUIVO MDM-P

Tal como aconteceu em anos anteriores, MdM realizou rastreios de
colesterol, glicemia, tensão arterial e medição do Índice de Massa
Corporal com o objectivo de prevenir as doenças cardiovasculares,
as quais continuam a constituir a principal causa de morte por
doença em Portugal. Para além dos rastreios, foi dado
aconselhamento e distribuídos materiais de sensibilização para
as questões das doenças cardiovasculares e dos cuidados a ter
com a alimentação.
A acção decorreu no dia 15 de Agosto, no Pavilhão Desportivo de
Ermidas-Sado, no âmbito das festas da localidade. Em simultâneo,
estiveram expostos posters referentes a diversos projectos de MdM entre os dias 11 a 15 de Agosto, no
âmbito das Festas de Santa Maria.

[OBJECTIVOS]

 Sensibilizar a população para as questões relacionadas com a alimentação e as doenças cardiovasculares;
 Aumentar a visibilidade de Médicos do Mundo fora dos grandes centros urbanos.
[PÚBLICO-ALVO]

População de Ermidas-Sado e visitantes das Festas de Santa Maria.
[PARCEIROS]

Câmara Municipal de Lisboa / Divisão de Imprensa Municipal
Comissão de utentes de saúde de Ermidas-Sado
Europcar
Festas de Santa Maria
Grupo de jovens organizadores da Rua da Solidariedade.

>

Jardins Vividos - Oeiras
À semelhança de anos anteriores, MdM, em parceria com a Câmara Municipal de Oeiras, realizou rastreios à
população do concelho de Oeiras, que se integraram na celebração, promovida pelo município, do Dia
Mundial da Alimentação. Foram feitos rastreios de colesterol, glicemia, tensão arterial e medição do Índice
de Massa Corporal a 334 pessoas. Destas, 83 foram encaminhadas para aconselhamento médico e
receberam materiais de sensibilização para as questões relacionadas com as doenças cardiovasculares. O
evento realizou-se nos dias 15 e 16 de Outubro, no Parque dos Poetas, em Oeiras.
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[OBJECTIVOS]

 Sensibilizar a população para a adopção de estilos de vida que reduzam as doenças cardiovasculares;
 Divulgar o trabalho, nome e imagem de Médicos do Mundo;
 Melhorar a identificação de casos de risco em termos de doença cardiovascular.
[PÚBLICO-ALVO]

População do concelho de Oeiras.
[PARCEIROS]

Câmara Municipal de Oeiras.

>

VHS em prol do Terceira (C)Idade
Devido à grande quantidade de VHS oferecidos pela FNAC em stock,
procedeu-se a nova acção de escoamento das mesmas, no Campus
São João, Porto, entre 16 e 20 de Outubro.

 Angariação de fundos, designadamente, para o projecto Terceira
(C)Idade.
 Divulgação dos projectos de Médicos do Mundo - Portugal,
designadamente os da Representação do Porto.
[PÚBLICO-ALVO]

Público em geral.
[PARCEIROS]

Campus São João
Fnac.
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Lusofilias - 2.º Ciclo de Cinema Documental Lusófono
À semelhança do ano transacto, a Representação do Porto
realizou, durante dois dias - 8 e 9 de Novembro - a segunda
edição de Lusofilias - Ciclo de Cinema Documental Lusófono.
Decorreu no Pequeno Auditório do Rivoli, no Porto.
[OBJECTIVOS]

 Educar e alertar a opinião pública para a exclusão e contribuir
para diminuir a estigmatização do "Outro";
 Visibilidade de Médicos do Mundo.
[PÚBLICO-ALVO]

Público em geral.
[PARCEIROS]

CulturPorto
Vídeo Contacto.

>

O leilão "Baú-Surpresa de Natal dos Músicos Portugueses" teve
lugar no portal de leilões Miau.pt entre 29 de Novembro e 13 de
Dezembro. Consistiu no convite a várias individualidades e grupos de
renome ligados ao meio musical português para que enchessem um
baú com objectos particulares e curiosidades que pudessem
interessar a admiradores.
Participaram artistas tão diversos como os Anjos, Blasted Mechanism,
Blind Zero, Boss AC, Camané, Carlos do Carmo, Clã, Da Weasel,
David Fonseca, Delfins, Dummador, Ena Pá 2000, Fingertips, Fonzie,
GNR, Hands on Approach, João Pedro Pais, Lúcia Moniz, Luís
Represas, Mafalda Arnauth, Mafalda Veiga, Mão Morta, Mariza,
Mercado Negro, Mesa, Paulo Gonzo, Pedro Abrunhosa, Primitive Reason, Quim Barreiros, Rádio Macau,
Santos e Pecadores, Sara Tavares, Sérgio Godinho, Tara Perdida, Terrakota, The Gift, Vitorino, Xutos e
Pontapés.

FOTO: ARQUIVO MDM-P

Baú-Surpresa de Natal dos músicos portugueses
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[OBJECTIVOS]

 Angariar fundos para dois projectos de MdM-P: o Projecto Nacional de Prevenção do VIH e Doenças
Sexualmente Transmissíveis no Bairro Quinta da Serra, em Loures, e o Projecto Internacional de Prevenção
da Cólera em São Tomé, nomeadamente em ambiente escolar, desenvolvido em parceria com a Unicef.
 Divulgação de Médicos do Mundo e das suas actividades.

[PÚBLICO-ALVO]

Sociedade em geral.
[PARCEIROS]

El Corte Inglês
Grupo Sonae.com
Portal de leilões on-line Miau.pt.

>

FOTOS: FABRICE DEMOULIN

Concerto de Natal de Médicos do Mundo

No dia 2 de Dezembro, Médicos do Mundo realizou um Concerto de Natal destinado a um público infantil
(3 a 10 anos), com a presença do Coro Juvenil Voxlaci. Durante o evento, que decorreu na Casa do Artista Teatro Armando Cortez, foi lançado o livro de contos infantis "Quem conta um conto ajuda um pouco" Volume II (mais informação na secção "Edições publicadas") e outras actividades de carácter lúdico, tais
como palhaços, fotografias com o Pai Natal e pinturas faciais.
MdM tinha uma banca para venda dos livros, artigos natalícios e artesanato de países onde trabalha.
O concerto, onde estiveram presentes cerca de 300 pessoas, foi apresentado pelo actor Ricardo Pereira e
pela jornalista Rita Ferro Rodrigues. Contou com a presença de alguns dos autores do livro - António Mota,
Maria João Lopo de Carvalho e Maya. O evento contou com o apadrinhamento do Dr. Jorge Sampaio, do
actor Raul Solnado e do apresentador do programa infantil da RTP "As pistas da Blue", Duarte Gomes.

[OBJECTIVOS]

 Angariação de fundos para os projectos de MdM ligados ao apoio a crianças vulneráveis;
 Promover a associação através de um evento de carácter artístico-cultural;
 Divulgação do nome e missão de MdM junto do público em geral.
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[PÚBLICO-ALVO]

Crianças dos 3 aos 10 anos e respectivas famílias.
[PARCEIROS]

Câmara Municipal de Lisboa/Divisão de Imprensa Municipal
Casa do Artista
Casinha do Pão
Europcar
Fnac
Plateia
Sersilito
TicketLine.
Para além destas entidades, MdM agradece o apoio de todos os voluntários que tornaram possível, com o
seu trabalho e dedicação, a concretização deste evento.

>

Campanha de Natal "Sabores do Globo"
Proposta pela Equação - Associação de Comércio Justo, a
Representação do Porto colaborou na venda de um cabaz de Natal
com artigos oriundos de vários países.
[OBJECTIVOS]

Angariação de fundos para o projecto Terceira (C)Idade.
[PÚBLICO-ALVO]

Público em geral.
[PARCEIROS]

Cercimarante
Equação.
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>

Acção Dolce Vita Porto
De 1 a 10 de Dezembro, a Representação do Porto organizou uma
acção de angariação de fundos no Centro Comercial Dolce Vita,
Porto. Esta adoptou o título do cabaz de Natal que compôs a sua
campanha de Natal.

FOTO: ARQUIVO MDM-P

[OBJECTIVOS]

Angariação de fundos para os projectos, mediante a venda do cabaz
de Natal "Sabores do Globo", e material de merchandising.
[PÚBLICO-ALVO]

Visitantes do centro comercial.
[PARCEIROS]

Dolce Vita Porto
Lidergraf.

>

MdM na Feira Natalis 2006
Médicos do Mundo participou com um stand na feira Natalis 2006 - Feira de Natal e de Solidariedade, com
organização conjunta da FIL - Feira Internacional de Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa. Entre os dias 2 e
10 de Dezembro, membros da equipa e voluntários de MdM estiveram presentes na FIL / Parque Expo com
uma banca onde estiveram presentes edições de MdM, merchandising, artesanato e materiais informativos
sobre a associação.
[OBJECTIVOS]

 Angariação de fundos;
 Divulgação do nome e missão de MdM junto das instituições congéneres e do público em geral.
[PÚBLICO-ALVO]

Público em geral.
[PARCEIROS]

Câmara Municipal de Lisboa
Europcar
FIL - Feira Internacional de Lisboa.
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Concerto de Natal do Coro da Faculdade de Economia do Porto
A Representação do Porto foi convidada pelo Coro da Faculdade
de Economia do Porto, no sentido de participar na organização
do seu concerto de Natal, beneficiando da receita de bilheteira.
A acção deu-se a 18 de Dezembro na Fundação Eng. António de
Almeida, Porto.
[OBJECTIVOS]

 Angariação de fundos para os projectos;
 Visibilidade da Organização.

[PÚBLICO-ALVO]

Estudantes da Faculdade de Economia do Porto e público em geral.
[PARCEIROS]

Central de Cervejas
Fundação Eng. António de Almeida
Quinta do Infantado
Unicer.

>

Acções de Comunicação e Formação
Durante 2006, Médicos do Mundo realizou um conjunto de conferências, seminários, palestras e acções
de formação dirigidas a um público vasto, do qual se destacam os estudantes. Grande parte destas acções
resultaram de convites à nossa associação para apresentarmos o nosso trabalho e missão ou para abordar
temas mais genéricos relacionados com a cooperação, o desenvolvimento e o voluntariado.
[OBJECTIVOS]

 Dar a conhecer a associação Médicos do Mundo, aumentando a sua visibilidade pública;
 Alertar consciências para as várias problemáticas relacionadas com a saúde, a violação dos direitos
humanos e a exclusão social;
 Apelar à adesão das pessoas na associação como voluntários, uma vez que são vastas as hipóteses
de participação, quer nos projectos nacionais quer nos projectos internacionais desenvolvidos pela
associação.
[PÚBLICO-ALVO]

Estudantes, público em geral.

111

 4 e 16 de Janeiro, 10 de Fevereiro, 29 e 30 de Março
Voluntários de Médicos do Mundo fizeram uma palestra sobre Suporte Básico de Vida, na Escola
Secundária Condes de Resende, Canelas, em Vila Nova de Gaia.
 5, 6 e 9 de Janeiro e 13 de Fevereiro
Voluntários de Médicos do Mundo fizeram uma palestra sobre Educação Alimentar na Escola Secundária
Condes de Resende, Canelas, em Vila Nova de Gaia.
 6, 25 e 30 de Janeiro, 8 e 9 de Fevereiro e 23 de Março
Voluntários de Médicos do Mundo realizaram uma palestra sobre Primeiros Socorros na Escola Secundária
Condes de Resende, Canelas, em Vila Nova de Gaia.
 10, 12, 16 e 20 de Janeiro e 6, 15 e 24 de Fevereiro
A Coordenadora do Terceira (C)Idade, Liliana Jesus, apresentou o projecto Terceira (C)Idade a alunos do
9.º ano da Escola Secundária Condes de Resende, Canelas, em Vila Nova de Gaia.
 17 de Janeiro
Sandra Costa, coordenadora de comunicação de Médicos do Mundo, participou numa sessão de
apresentação do trabalho desenvolvido no departamento de comunicação & sensibilização para os alunos
de Comunicação Empresarial da Escola Superior de Comunicação Social, em Lisboa.
 17, 25 e 27 de Janeiro
Voluntários de Médicos do Mundo fizeram uma palestra sobre Higiene Ambiental na Escola Secundária
Condes de Resende, Canelas, em Vila Nova de Gaia.
 19 e 20 de Janeiro e 13, 14 e 20 de Fevereiro
Voluntários de Médicos do Mundo apresentaram o projecto Porto Escondido na Escola Secundária Condes
de Resende, Canelas, em Vila Nova de Gaia.
 18, 20 e 27 de Janeiro e 13, 15 e 17 de Fevereiro
Voluntários de Médicos do Mundo fizeram uma palestra sobre Educação Sexual na Escola Secundária
Condes de Resende, Canelas, em Vila Nova de Gaia.
 24 de Janeiro
O presidente de Médicos do Mundo, Rui Portugal, participou num programa da TV Canção Nova, em
Fátima.
 23, 24 e 25 de Fevereiro
Participação de Arlete Moreira, Coordenadora do Projecto Integrado no Bairro Quinta da Serra, num
Encontro de Trabalho promovido pela Coordenação Nacional para a Infecção pelo VIH/SIDA no Convento
da Arrábida.
 15 de Março
A coordenadora operativa da Representação do Porto, deu uma aula sobre gestão de voluntariado na
Escola Superior de Estudos Industriais e de Gestão (ESEIG).
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 28 de Março
Rosa Pereira, do departamento de Comunicação de MdM, participou numa sessão de formação na Escola
Superior de Enfermagem de Bissaya Barreto, no âmbito da disciplina de Enfermagem de Saúde Pública do
Curso de Pós Licenciatura de Especialização de Enfermagem Comunitária.
 18 e 19 de Maio
Vários elementos da equipa operativa de MdM participaram no III Seminário Saúde e Desenvolvimento
dedicado ao tema "SIDA e desenvolvimento - Equidade no acesso à terapêutica antiretroviral pelos
doentes com SIDA", organizado pelo Instituto de Higiene e Medicina Tropical.
 27 de Junho
Carla Fernandes, coordenadora do projecto Noite Saudável e Sónia Figueiredo, voluntária no mesmo
projecto, participaram num Encontro em Fátima das irmãs Dominicanas.
 8 de Setembro
O presidente de MdM, Rui Portugal, Aurélio Floriano, do departamento de projectos internacionais, Paula Fernandes,
do departamento de projectos nacionais, e Sandra Costa, do departamento de comunicação participaram no
encontro nacional Congregação das Irmãs Dominicanas, que decorreu no Externato São José, em Lisboa.
 22 de Setembro
A Enfermeira Cátia Palma (voluntária de MdM-P), participou numa mesa redonda na Escola Superior de
Enfermagem São Vicente de Palo.
 16 e 23 de Novembro
O director do departamento de acção humanitária, João Blasques de Oliveira, e a voluntária Cátia Palma,
enfermeira, participaram em duas sessões do ciclo 'Causas & Efeitos', organizado pela Livraria Almedina, em Lisboa.
 23 de Novembro
O responsável pela comunicação e sensibilização da representação do Porto, Ricardo Pereira, fez uma
apresentação sobre voluntariado na saúde na Escola Secundária de Gondomar.
 11 de Dezembro
Visita de 19 alunos do 9.º ano e 2 professores da MARCA, uma Associação de Desenvolvimento Local que
intervém a nível económico, social e cultural no concelho de Montemor-o-Novo (distrito de Évora) ao
projecto Integrado Bairro Quinta da Serra.
 14 e 15 de Dezembro
Participação, como assistentes de dois elementos do departamento de Comunicação de MdM, na
Conferência Internacional Activar o Futuro: Objectivos e Estratégias da Educação para o Desenvolvimento
Sustentável, organizada pela Comissão Nacional da UNESCO, e que decorreu no auditório do Instituto de
Ciências Sociais da Universidade de Lisboa.
 18 de Dezembro
Uma estagiária académica, Joana Aires, e as voluntárias Priscila Matos e Lara Lacerda asseguraram
a apresentação das temáticas das pessoas sem-abrigo e idosas a alunos do primeiro ciclo do Colégio
N.ª Sra. de Lourdes, Porto.
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Outros eventos

>

Exposição na Semana da Cidadania
De 13 a 17 de Fevereiro de 2006, a Representação do Porto organizou uma exposição na Escola Secundária
Caldas das Taipas, no âmbito da "Semana da Cidadania e das Organizações de Solidariedade".

>

Distribuição de calendários 2006
No dia 30 de Março de 2006, realizámos na Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha, uma acção de
distribuição de calendários de 2006 de Médicos do Mundo. Pretendemos com esta acção dar visibilidade
a MdM junto dos estudantes desta escola.

>

Biblioteca Humana
No dia 30 de Março, participámos numa acção organizada pela Associação de Estudantes da Faculdade
de Ciências Médicas de Lisboa, intitulada Biblioteca Humana.
A Biblioteca Humana é uma metáfora. "Livros" que estão disponíveis para serem requisitados durante
10/15 minutos, de modo a permitir que os participantes os "leiam", isto é, através do diálogo
compreendam a pessoa por detrás do estereótipo. Esta acção contou com a participação do nosso
voluntário Pedro Santos, para falar da sua experiência no Sri Lanka.
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Participação na Corrida contra a Fome
No dia 21 de Maio, MdM participou, na sua condição de apoiante institucional, no evento Corrida contra a
Fome, que decorreu na Torre de Belém, em Lisboa. Este evento é organizado pela empresa TNT, destinandose os fundos angariados ao Programa Alimentar Mundial.

[OBJECTIVOS]

 Contribuir para a dimensão do evento;
 Divulgar a imagem de MdM.

[PÚBLICO-ALVO]

Participantes na Corrida contra a Fome.

>

FOTO: ARQUIVO MDM-P

Inauguração do CASSA
Um ano após a sua abertura, a 12 de Maio, a Representação do
Porto realizou a inauguração do CASSA - Centro de Atendimento
Sócio-Sanitário. Esta consistiu numa apresentação pública no
Salão Nobre da Junta de Freguesia de S. Mamede de Infesta,
com a presença de Paulo Seixas (vice-presidente de MdM),
Fátima Mendes (presidente da Assembleia-Geral de MdM)
e Moutinho Mendes (presidente da Junta de Freguesia de S. Mamede
de Infesta), seguida de uma recepção na Representação.

[OBJECTIVOS]

Apresentação oficial desta infra-estrutura de atendimento sócio-sanitário.
[PÚBLICO-ALVO]

Voluntários, parceiros, autarquia e público em geral do CASSA.
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FOTO: ARQUIVO MDM-P

Encontro Médicos do Mundo
Após decisão da Direcção de MdM, realizou-se um encontro de dois
dias entre os membros dos corpos sociais e das equipas operativas de
Porto, Lisboa e estrangeiro. O local de encontro foi os Olhos de Água,
em Alcanena, nos dias 30 de Junho e 1 de Julho. A organização do
evento esteve a cargo do responsável pela comunicação e
sensibilização e da Coordenadora Operativa da Representação
do Porto.
[OBJECTIVOS]

Criar discussão para poder definir alguns dos conteúdos
do Plano Estratégico para MdM Portugal para os próximos 5 anos.
[PÚBLICO-ALVO]

Membros dos corpos sociais e das equipas operativas de Porto, Lisboa e estrangeiro.

>

Comemoração de Dias Mundiais e Especiais

>

Dia Internacional da Mulher
Assinalámos o Dia Internacional da Mulher (8 de Março) com uma acção de denúncia sobre as
desigualdades de género que continuam a verificar-se, quer em Portugal quer no mundo. O documento
"Os números da desigualdade" foi apresentado no site e enviado por e-mail a diversas entidades, assim
como dois textos que reflectem o posicionamento da Direcção de Médicos do Mundo - Portugal e da Rede
MdM face a este tema.
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Dia Mundial da Saúde
O Dia Mundial da Saúde, 7 de Abril, foi dedicado ao tema da crise mundial a nível de recursos humanos na
área da saúde. Para denunciar as dificuldades de recrutamento de profissionais de saúde para missões
internacionais, MdM divulgou uma petição, a ser entregue ao Ministério da Saúde, para que sejam
discutidas as melhores soluções para resolver este problema.
Os objectivos desta acção foram alertar a sociedade civil para a problemática da escassez de recursos de
saúde nos países em desenvolvimento e para a dificuldade das ONGD em recrutar pessoal de saúde
(contratado ou voluntário) para missões humanitárias, assim como incitar a participação dos voluntários de
MdM-P, pessoal de saúde, membros de ONGD e sociedade em geral na resolução deste problema. Foram
recolhidas cerca de 100 subscrições.

>

7º Aniversário de Médicos do Mundo

FOTO: ANTÓNIO SILVA

No dia 20 de Julho comemorámos o 7º aniversário de MdM com três
acções distintas: a inauguração oficial da sede de MdM, remodelada
no início do ano, uma palestra subordinada ao tema "Intervenção da
sociedade civil no quadro da CPLP - Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa" e um jantar convívio.
A palestra, dada pelo Embaixador Luís Fonseca, decorreu no
Auditório da Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha. Durante a
palestra foi anunciado que a CPLP atribuiu a MdM o Estatuto de
Observador Consultivo da organização. Foi ainda apresentado um
documentário sobre os projectos nacionais de MdM, da autoria da
ETIC - Escola Técnica de Imagem e Comunicação.
O evento, que ultrapassou o âmbito estrito de celebração interna, contou com a participação da Direcção,
equipa operativa, estudantes e profissionais de saúde, instituições e organizações ligadas à intervenção
humanitária e das relações da CPLP. Registou-se mesmo a presença de figuras de relevo da sociedade
portuguesa, entre as quais Maria de Jesus Barroso.
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Dia Internacional da Pessoa Idosa

FOTO: ARQUIVO MDM-P

Para assinalar este dia, realizou-se a 1 de Outubro uma visita /
passeio aos Palácios de Queluz e Sintra por parte do grupo de
utentes do projecto Viver Saudável. No dia 26, os mesmos utentes
deslocaram-se ao Museu do Teatro, no Lumiar, onde visitaram a
exposição permanente daquele museu, assistiram a uma peça de
teatro e participaram num lanche organizado pelos serviços
educativos do museu. Esta acção enquadrou-se pelo facto de este
grupo de utentes trabalhar a área do teatro / expressão corporal no
âmbito das actividades lúdicas desenvolvidas pelo projecto. O evento
contou com o apoio do Palácio de Queluz e Câmara Municipal de
Lisboa/Divisão de Imprensa Municipal.
A Representação do Porto realizou a acção comemorativa relativa ao Dia Internacional do Voluntariado no
Anfiteatro do Grupo Dramático Flor de Infesta, em São Mamede de Infesta, no dia 1 de Outubro de 2006,
com um espectáculo com um grupo de dança, uma escola de música e um palhaço.
Esta acção foi apoiada pelas seguintes entidades: Junqueira Dance, Escola de Música À Descoberta da
Música, Creative Circus e Jornal de Notícias.

>

Dia / Semana Internacional da Erradicação da Pobreza
Foi feita a sinalização do Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, extensível a toda a semana, com
o reforço temporário da oferta do projecto, em termos de saúde, nomeadamente com a disponibilização
de serviços médicos diversificados (testes de glicemia, colesterol, presença de um médico dentista,
informação sobre VIH/SIDA) e oferta aos utentes de um Kit, constituído por produtos de higiene, um
preservativo e um folheto informativo).
Em simultâneo, foi feita a sensibilização de decisores políticos, parceiros do projecto e comunicação social
para que visitassem o projecto Noite Saudável nos seguintes locais: Cais do Sodré, Jardim Constantino,
Praça da Alegria, Santa Apolónia e Martim Moniz. Do ponto de vista da comunicação social, a acção
teve sucesso, do ponto de vista dos parceiros e decisores políticos foi menos positiva.
Esta acção teve o apoio da Johnson & Johnson, Coordenação Nacional para a Infecção do VIH/SIDA
e Junta de Freguesia de Arroios.
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Dia Mundial de Luta contra o SIDA
Médicos do Mundo assinalou o Dia Mundial de Luta Contra o SIDA - 1 de Dezembro - em todos os países
em que tem projectos em curso.
LISBOA

Em Lisboa, vários dos artistas que contribuíram para o leilão “Baú-Surpresa de Natal dos Músicos
Portugueses” (ver mais informação em Eventos de sensibilização e/ou angariação de fundos) visitaram o
Bairro Quinta da Serra, onde Médicos do Mundo desenvolve um projecto de prevenção do VIH e Infecções
Sexualmente Transmissíveis.
Representantes dos Santos e Pecadores, Blasted Mechanism e Primitive Reason expressaram o seu apoio
público à causa de Médicos do Mundo e jogaram um mini-jogo de futebol com os jovens do bairro.
Estiveram presentes representantes da Associação Sócio-Cultural Bairro Quinta da Serra e da Coordenação
Nacional para a Infecção do VIH/SIDA.
PORTO

A Representação do Porto de Médicos do Mundo, no âmbito de uma Campanha de Angariação de Fundos a
decorrer no centro comercial Dolce Vita do Porto, realizou uma acção de sensibilização para a prevenção do
VIH/SIDA. Em simultâneo, foi distribuído material informativo em relação à infecção pelo VIH/SIDA e aos
rastreios pelos CAD - Centros de Aconselhamento e Detecção do VIH/SIDA.
MOÇAMBIQUE

Em Moçambique, país em que MdM trabalha na área do VIH/SIDA desde 2002, o plano de actividades
decorreu ao longo de vários dias, culminando no dia 1, e centrou-se no Distrito da Namaacha, onde
Médicos do Mundo tem em curso diversos projectos.
Incluiu sessões de teatro com grupos de sensibilização, sob o tema "Por uma Juventude Sã e Saudável"; a
construção de um memorando simbólico às vitimas do VIH em diversas localidades - Mafuiane, Maelane e
Changalane; e a dinamização de um debate sobre liderança participativa e envolvimento dos jovens na luta
contra o VIH/SIDA. O plano de actividades de Médicos do Mundo em Moçambique esteve de acordo com a
temática e programa do CNCS - Conselho Nacional de Combate ao SIDA de Moçambique.
Paralelamente às comemorações, houve um Fórum de Concertação Provincial de Combate ao VIH/SIDA sob
o lema: "Qualidade, Sustentabilidade e Visibilidade". MdM-P foi nomeada para fazer parte da Comissão
organizadora do Fórum, cabendo-lhe a organização de alguns conteúdos programáticos, nomeadamente:
Medicina Tradicional e Medicina científica: experiência da parceria entre a AMETRAMO - Associação dos
Praticantes de Medicina Tradicional de Moçambique e MdM-P; Experiência do GATV da Namaacha. Médicos
do Mundo esteve ainda presente numa exposição de artigos fabricados por PVHS - Pessoas Vivendo com
VIH/SIDA, na qual esteve um membro do grupo de auto-apoio a apresentar os artigos em stock.
Na actividade do CNCS, denominada "Quebra do Silêncio", MdM-P esteve presente através da participação
de dois dos seus utentes, que contaram um pouco da sua história de vida antes e depois de se tornarem
PVH´S e qual a assistência que têm recebido de MdM-P.
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SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

Em São Tomé e Príncipe, MdM participou, juntamente com os restantes organismos ligados ao VIH/SIDA e
comunicação social, nas actividades de comemoração do dia 1 de Dezembro previstas para o país. No dia 2
de manhã, MdM-P associou-se à ONUSIDA e PNLS - Plano Nacional de Luta contra o SIDA numa actividade
de sensibilização, em que lhe coube a organização de um Rally-Papper para jovens, onde participaram
equipas de algumas escolas e associações. Foram cerca de 50 a 60 jovens, sendo o objectivo passar pelos
vários locais da cidade onde é possível ter acesso a cuidados médicos, informações e orientações sobre o
SIDA, assim como locais de distribuição de preservativos.
GUINÉ-BISSAU

MdM participou como patrocinador de uma acção da Action Aid, uma marcha para promover o debate, na
Assembleia da República, de um projecto de lei quadro sobre o SIDA na Guiné-Bissau. Antes da marcha,
houve um seminário sobre o VIH/SIDA, destinado a jovens provenientes de associações afiliadas ao
Conselho Nacional da Juventude, durante o qual foi apresentado o projecto. No final da marcha, o projecto
foi publicamente entregue a responsáveis da Assembleia.
TIMOR-LESTE

Nas sessões de informação e educação que se realizaram na Casa das Mães focou-se a questão do
VIH/SIDA, bem como os modos de prevenção e transmissão.

>

FOTO: ANTÓNIO SILVA

Dia Internacional do Voluntário
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Para comemorar o dia 5 de Dezembro realizou-se um jantar convívio
na Casa do Alentejo, em Lisboa, onde estiveram presentes cerca de
80 pessoas, entre voluntários, equipa operativa e membros da
Direcção de MdM. Houve actividades lúdicas dinamizadas pelos
voluntários, que incluíram danças orientais e africanas, declamação
de poemas e canto.
A Representação do Porto organizou, no dia 7 de Dezembro, um
jantar no Restaurante Casa da Eira, em São Mamede de Infesta, para
proporcionar um momento de convívio entre todos os voluntários e a
equipa operativa.
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Publicações editadas

>

O livro "Quem conta um conto ajuda um pouco", resulta do trabalho
voluntário de um conjunto de profissionais que acederam ao convite
de Médicos do Mundo para participarem neste projecto de edição de
um livro de contos infantis, todos eles ilustrados, focando temas
como as desigualdades sociais, a tolerância face às diferenças e a
importância da solidariedade.
O livro foi dividido em duas edições, a primeira das quais lançada a
1 de Junho, no âmbito do Dia Mundial da Criança, com o jornal
Público e a segunda durante a época natalícia.
A edição deste livro conta com o trabalho voluntário de um conjunto
de profissionais que contribuíram com o seu talento e experiência
para tornar este projecto uma realidade. No caso dos autores, através da oferta de um conto original sobre
os temas acima referidos à nossa organização. Os autores do volume I são António Torrado, Clara de Sousa,
Miguel Vale de Almeida, Rosa Lobato de Faria e Rui Zink. O volume II é composto por contos da autoria
de António Mota, Carmina Correia Guedes, Fernando Girão, Maria João Lopo de Carvalho e Maya.
As designers gráficas são Patrícia Flor e Sónia Henriques, que já colaboraram connosco em edições
anteriores, e o ilustrador é João Alves Baptista, que nos ofereceu um total de 60 ilustrações.
O cocktail de lançamento do volume I decorreu no dia 30 de Maio, no Castelo de São Jorge, com a
presença de mais de uma centena de pessoas, entre as quais alguns dos autores, o presidente de Médicos
do Mundo, Rui Portugal, entre outros membros da direcção da associação, patrocinadores do livro,
voluntários e amigos de Médicos do Mundo.
O lançamento do Volume II decorreu durante o Concerto de Natal de Médicos do Mundo no dia 2 de
Dezembro, na Casa do Artista, em Lisboa (mais informação na secção "Eventos de sensibilização e/ou
angariação de fundos").

FOTO: ANTÓNIO SILVA

Livro de Contos Infantis
"Quem conta um conto, ajuda um pouco"

[OBJECTIVOS]

 Sensibilização das crianças e seus familiares para as desigualdades sociais que afectam as crianças e
promover valores de solidariedade, tolerância e equidade;
 Angariação de fundos para o projecto de saúde materno-infantil "Casa das Mães", que Médicos do
Mundo desenvolve em Timor-Leste.
[PÚBLICO-ALVO]

Crianças dos 7 aos 10 anos e seus familiares;
Público em geral.
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[PARCEIROS]

O Volume I contou com o patrocínio das seguintes entidades: A.Menarini Diagnostics, Banco BPI, Câmara
Municipal de Oeiras, Fundação Montepio Geral, Instituto Camões e Sersilito. O evento de lançamento deste
Volume foi apoiado pela Egeac, Europcar e Pollux.
O volume II deste livro contou com o apoio da Gradiva, Sersilito e com o patrocínio do BPI, Câmara
Municipal de Oeiras, Instituto Camões e Refer.
Além destas entidades, MdM agradece o trabalho de todos os que contribuíram com o seu talento e
experiência para a concretização deste projecto.

>
Outras publicações:
O Boletim de Notícias de Médicos do Mundo foi reestruturado, na edição de Novembro. Foi criada uma nova
linha gráfica, mais apelativa e com recurso a quatro cores, e com predominância das fotografias. Em termos
de conteúdos a aposta foi para a abordagem mais aprofundada de um tema em cada edição, conciliando
um conjunto de perspectivas sobre a temática em causa, desde o testemunho e a história de vida, à análise
e panorama. Uma das opções que distinguem a nova linha editorial é os convites a personalidades externas
à organização, dos jornalistas aos especialistas, para a redacção de artigos e textos de opinião.
Durante 2006, foram editadas as seguintes publicações:
Boletim de Notícias nº 15, editado em Março de 2006, sobre o tema das missões de emergência de
combate à cólera na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe.
Boletim de Notícias nº16, editado em Junho de 2006, dedicado ao tema "Imigração - um sonho em
falência", que retratava o trabalho de MdM junto dos imigrantes indocumentados.
Boletim de Notícias nº 17, editado em Setembro de 2006, sobre o tema "Moçambique - Terra fértil para a
propagação do VIH/SIDA".
Boletim de Notícias nº 18, editado em Novembro de 2006, uma edição especial que consistiu num portfolio
fotográfico dedicado ao tema causas esquecidas. Esta edição coincidiu com a reestruturação da linha gráfica
deste instrumento de comunicação.
4 Boletins Internos, enviados em formato digital a todos
os membros da equipa operativa (em Lisboa, Porto e no
terreno) e membros da direcção de MdM-P.
7 Boletins Internos "Porto Escondido".
Relatório de Actividades de Médicos do Mundo 2005.
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Comunicados de imprensa
 4-01-2006 - Resposta de emergência ao surto de cólera em São Tomé e Príncipe
 20-02-2006 - ONGD de ajuda humanitária e de emergência assinam protocolo
 16-03-2006 - Rede Médicos do Mundo junta esforços para garantir condições de saúde dos imigrantes
ilegais
 05-04-2006 - Para assinalar o Dia Mundial da Saúde, Médicos do Mundo - Portugal está a organizar três
acções distintas
 19-04-2006 - Construção de um novo centro de saúde no Sri Lanka destacado, ontem, em conferência de
imprensa no W Shopping
 24-04-2006 - "Nós versus VIH/SIDA" - Torneio de futebol contra o VIH/SIDA
 28-04-2006 - Médicos do Mundo defende reforço das condições de segurança dos peões na Av. de Ceuta
 03-05-2006 - Exposição de fotografias do Sri Lanka em três lojas FNAC
 23-05-2006 - Lançamento de livro de contos infantis no Dia Mundial da Criança reverte para projecto
"Casa das Mães", em Timor-leste
 26-05-2006 - Cocktail de lançamento do livro "Quem conta um conto ajuda um pouco"
 31-05-2006 - Vendas do livro de contos infantis com o jornal Público, amanhã, revertem para crianças
timorenses
 02-06-2006 - CASSA - Centro de Apoio Sócio-sanitário, em S. Mamede de Infesta (Matosinhos) realizou
avaliação do risco cardiovascular a 29 de Maio
 06-07-2006 - Médicos do Mundo - Portugal interrompe missão no Sri Lanka
 18-07-2006 - Exposições fotográficas de Médicos do Mundo no Oeiras Parque
 19-07-2006 - Médicos do Mundo - Portugal tem a honra de convidá-lo para as comemorações do seu 7º
aniversário, amanhã, dia 20 de Julho
 25-07-2006 - Médicos do Mundo - Portugal apela a que o acesso a ajuda humanitária seja garantido;
 08-08-2006 - Algarve Shopping acolhe exposição fotográfica de Médicos do Mundo
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 11-08-2006 - Médicos do Mundo participa nas festas populares em Ermidas - Sado
 05-09-2006 - Imigração clandestina: resolução do problema passa por combater a pobreza
 18-09-2006 - Dados do 1º semestre de 2006 do projecto Porto Escondido, Representação do Porto de
MdM-P
 29-09-2006 - Obras a leiloar a favor de Médicos do Mundo - Portugal patentes na exposição
"Movimento", na Biblioteca Municipal de Santa Maria da Feira
 11-10-2006 - Obesidade como factor de risco das doenças cardiovasculares em foco no Dia Mundial da
Alimentação
 13-10-2006 - Dia Internacional da Erradicação da Pobreza - Venha conhecer os problemas da população
sem-abrigo
 13-10-2006 - Acções de angariação de fundos da Representação do Porto de Médicos do Mundo no
Campus S. João de 16 a 20 de Outubro: apoie o projecto Terceira (C) idade no combate à solidão da
pessoa idosa!
 08-11-2006 - Médicos do mundo condena ataque que vitimou voluntária dos Leigos para o
Desenvolvimento
 17-11-2006 - Concerto de Natal de Médicos do Mundo
 23-11-2006 - Baú-surpresa de Natal dos músicos portugueses beneficia projectos de Médicos do Mundo
 27-11-2006 - Concerto de Natal de MdM - 2 de Dezembro na Casa do Artista
 28-11-2006 - Dia Mundial de Luta contra o SIDA - Programa das acções de comemoração
 28-11-2006 - Dia Mundial de Luta contra o SIDA - Epidemia do SIDA continua a aumentar
 30-11-2006 - Lançamento do livro "Quem conta um conto ajuda um pouco - Vol II no Concerto de Natal
de MdM
 06-12-2006 - Médicos do Mundo lança campanha institucional.
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Presença nos Órgãos de Comunicação Social
Ao longo do ano, diversos projectos e iniciativas de MdM mereceram destaque nos órgãos de comunicação
social. A missão de combate à cólera em São Tomé e Príncipe, no início de 2006 e a presença da Rede MdM
no Líbano são alguns exemplos. Como o são o lançamento dos livros de contos infantis, em Junho e
Dezembro, o Concerto de Natal, o leilão dos baús dos músicos e a campanha institucional de Médicos
do Mundo. As exposições fotográficas que decorreram ao longo do ano foram alvo de notícia, tal como a
petição lançada no Dia Mundial da Saúde.
A presença de MdM no documentário "Lisboetas", de Sérgio Tréfaut, e no programa televisivo
"Príncipes do Nada" granjearam igualmente uma boa divulgação nos media.

>

Parcerias

>

Europcar
Em Agosto, foi assinado um protocolo de cooperação entre MdM e a Europcar, que permite à associação a
obtenção de descontos no aluguer de viaturas desta empresa por parte da equipa, direcção e colaboradores.

>

ANA / Aeroporto de Lisboa
Na sequência de uma parceria com o aeroporto de Lisboa, estabelecido em Setembro, foi colocada uma
caixa de donativos MdM, à saída da zona de free-shop, em direcção aos corredores de embarque. Foi
entretanto criada uma outra caixa, mais apelativa e desenhada ao alto, que foi colocada na zona interior do
free shop.
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Mailings e campanhas de angariação de fundos
MAILING DE RECOLHA DE FUNDOS PARA O PROJECTO DE ÁGUA, SANEAMENTO E HIGIENE NA GUINÉ-BISSAU

Este mailing, enviado em Julho para os doadores de Médicos do Mundo-Portugal, teve como objectivo
recolher fundos para a construção de latrinas e furos de água e formação em educação para a saúde em
escolas da região de Biombo, na Guiné-Bissau.
MAILING DE RECOLHA DE DONATIVOS A FAVOR DA PREVENÇÃO DO VIH EM MOÇAMBIQUE

Com o lema " A educação é a melhor forma para travar o SIDA", MdM enviou na época natalícia um
mailing aos doadores de MdM-P, solicitando apoio para a prevenção do VIH em Moçambique.
CAMPANHAS DE RECOLHA DE DONATIVOS INSERIDAS NOS BOLETINS DE NOTÍCIAS:

 Boletim de Notícias nº 15 (Março) - Missões de emergência de combate à cólera na Guiné-Bissau e em
São Tomé e Príncipe.
 Boletim de Notícias nº16 (Junho) - O trabalho de MdM junto dos imigrantes indocumentados.
 Boletim de Notícias nº 17 (Setembro) - Programa Integrado de combate ao VIH/SIDA em Moçambique.
 Boletim de Notícias nº 18 (Novembro) - Causas esquecidas.

>

Acções promocionais
CAMPANHA INSTITUCIONAL
"MAIS UM"

Na época natalícia, MdM lançou uma campanha institucional e de recolha de fundos sobre o tema "causas
esquecidas". A campanha, cuja protagonista é a actriz Adelaide de Sousa, foi concebida e produzida pela
agência de publicidade Zinc em regime pro-bono.
A campanha tem o seguinte conceito "Lembre-se daqueles que são esquecidos pelo mundo - não consuma
toda a ajuda que pode dar". Mais do que mostrar aqueles que vivem na sombra dos olhares do mundo,
propomos uma maneira de os tornar menos ignorados. Fazer algo pelos mais desfavorecidos pode passar
apenas por evitar um pouco dos nossos excessos e consumos.
Esta é uma campanha multimeios, disponível em diferentes formatos: televisão, Grande Ecrã, rádio, imprensa
e WEB.
A campanha foi integralmente concebida e realizada em regime pro-bono por uma vasta equipa. A
criatividade e produção são da agência de publicidade Zinc, com quem Médicos do Mundo trabalha
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regularmente há três anos. A campanha é da autoria de Cristiana Couceiro (art direction) e de Ana Costa
Franco (copywriter). O filme foi produzido pela ZMotion, rodado no Teatro Maria Matos e conta com
Adelaide de Sousa como protagonista. A realização é de João Seiça e o filme foi sonorizado com música de
Armando Teixeira. O ambiente é de um café, urbano, cosmopolita, sofisticado, fim de tarde, o local onde a
protagonista folheia uma revista. É um momento de calma e na revista surgem apelos ao consumo. As fotos
de imprensa são de Carlos Ramos/um ponto quatro.
Médicos do Mundo agradece o apoio de todos os profissionais e voluntários envolvidos nesta campanha,
assim como de diversas entidades, tais como: Maria Matos Café, Teatro Maria Matos (Joaquim René), Tobis,
LSV e Lanidor.

CAMPANHA DE NATAL

Na época natalícia, Médicos do Mundo criou um catálogo de Natal, com
um conjunto de artigos que foram disponibilizados aos doadores de
Médicos do Mundo, assim como a empresas e particulares, interpeladas
directamente por MdM ou no âmbito dos eventos.
Entre os artigos concebidos pela agência de publicidade Zinc, contavam-se
três linhas diferentes de postais de Natal, agenda e calendário para 2007.
Foram ainda disponibilizados um Cabaz de Natal e uma Caixa de Castas,
que resultaram de uma parceria com a Loja Portugal Rural, e os volumes I
e II do livro de contos infantis "Quem Conta um Conto Ajuda um Pouco".
Outra possibilidade era a aquisição do cartão de sócio Médicos do Mundo.
A adesão por parte dos doadores, empresas e particulares aos artigos do catálogo foi muito grande, levando
a que esta acção tivesse um resultado bastante positivo.
A Representação do Porto dedicou-se, em parceria com a Equação - Associação de Comércio Justo - e
Cercimarante, à promoção e venda do cabaz de Natal "Sabores do Globo".
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