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A GF Pharma, através do seu know-how na comercialização de produtos
da área da saúde, pretende contribuir para que os consumidores portugueses
tenham acesso aos bens com toda a qualidade garantida e a um melhor preço.
A internacionalização da sua actividade tem como objectivo alargar
o conhecimento e contribuir para que os mercados onde opera
tenham acesso a produtos diferenciadores.
No contexto extraordinário em que nos
encontramos, a GF Pharma trabalha de perto
com reconhecidas organizações
humanitárias, promovendo
o bem-estar e o acesso, por todos,
a produtos de saúde.
Uma empresa não é uma ilha,
dependemos das pessoas para alcançar
os nossos objectivos. Tendo como core
business a comercialização de produtos
da área da saúde, é ainda mais importante
mantermos o foco no bem-estar individual
e colectivo. Ao dedicarmos, com um enorme
agrado, o nosso tempo aos projectos da Médicos
do Mundo (MdM), estamos a contribuir para
um mundo melhor e somos motivados
pelo orgulho e satisfação que advêm
de fazer parte da missão da MdM.
A parceria da GF Pharma com a Médicos
do Mundo começou, em força, com
a OPERAÇÃO EMBONDEIRO, em 2019.
Desde então, temos feito parte de todas
as operações de emergência em que a MdM
identiﬁca que pode beneﬁciar do nosso conhecimento
técnico, seja no escrutínio das diversas doações que recebem,
no armazenamento ou na expedição de produtos.
É com grande orgulho que a equipa da GF Pharma veste a camisola
da Médicos do Mundo e a considera o seu parceiro fundamental
na área da responsabilidade social.

FREDERICA MATEUS,
MARKETING & SALES MANAGER DA GF PHARMA
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QUEM SOMOS

A Médicos do Mundo é uma Organização não
Governamental que presta cuidados gratuitos
Ƴƺ ɀƏɗƳƺ ơɀ ȵȒȵɖǼƏƯȰƺɀ ȅƏǣɀ ɮɖǼȇƺȸƐɮƺǣɀ ƺȅ
Portugal e além-fronteiras, combatendo também a sua discriminação. Fazemos parte de uma
Rede Internacional, constituída por 16 delegaƯȰƺɀًƬȒȅȅƏǣɀƳƺגȵȸȒǴƺƬɎȒɀƳƺƳƺɀƺȇɮȒǼɮǣmento em todo o Mundo.
Trabalhamos para levar cuidados gratuitos de
ɀƏɗƳƺ Ə ȵƺɀɀȒƏɀ ƺȅ ɀǣɎɖƏƯƨȒ Ƴƺ ɀƺȅ ƏƫȸǣǕȒً
migrantes em situação irregular, requerentes
ƳƺƏɀǣǼȒًȸƺǔɖǕǣƏƳȒɀًƫƺȇƺˡƬǣƐȸǣȒɀƳƺȵȸȒɎƺƬƯƨȒ
subsidiária, trabalhadores sexuais, utilizadores de substâncias psicoactivas, transsexuais,
transgéneros, homens que fazem sexo com hoȅƺȇɀًǴȒɮƺȇɀƬȒȅƬƏȸƿȇƬǣƏɀɀȒƬǣȒƺƬȒȇȓȅǣƬƏɀً
idosos que vivem isolados e/ou em risco de exclusão social e vítimas de catástrofes naturais.

ÍNDICE

04

Editorial

05

Resultados

06
07

Actualidade Nacional

08

Actualidade Nacional

09

Campanha IRS 2021

10
11
12

Especial

13

Em Análise

14
15

Homenagem

16
17
18

Com esforço e empenho alcançamos resultados

O nosso ano em números

2TQLGEV1RGP#KTGUEQNJG/F/EQOQQTICPK\CȖȒQDGPGƓEKȐTKC

PCV é avanço importante para a RRMD
Equipa Técnica de Rua da MdM assinala 20 anos

2CPFGOKC#RTQVGIGTCURQRWNCȖȣGUOCKUXWNPGTȐXGKU

A sua vida pode ter muitas vidas

Uma vida dedicada a ajudar os outros

Actualidade Internacional
Moria:: A emergência que o fogo não apagou

Actualidade Internacional

MdM apoia população afectada pelas explosões em Beirute
Rede Internacional da MdM aprova novas orientações
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EDITORIAL

Com esforço e empenho
alcançámos resultados
A intervenção da Médicos do Mundo (MdM), tem sido muito condicionada,
ȇȒɗǼɎǣȅȒƏȇȒًȵƺǼƏȵƏȇƳƺȅǣƏƳƏ! àX(ِחٮxƺɀȅȒƏɀɀǣȅًȇƺɀɎƏɀƬǣȸƬɖȇɀɎƘȇƬǣƏɀƳǣǔǥƬƺǣɀًƺȵȒȸȷɖƺȒȇȒɀɀȒǕȸƏȇƳƺȒƫǴƺƬɎǣɮȒƻƏǴɖƳƏȸƏȷɖƺǼƺɀȷɖƺȅƏǣɀ
necessitam, não suspendemos a nossa actividade.
XɀɎȒƻƏǼǕȒƳƺȷɖƺȇȒɀƳƺɮƺȅȒɀȒȸǕɖǼǝƏȸيɀȓƬǣȒɀًƬȒǼƏƫȒȸƏƳȒȸƺɀًɮȒǼɖȇɎƐȸǣȒɀً
doadores e parceiros.
ȇɎƺɮƺȅȒɀȷɖƺɀƺƏɮǣɿǣȇǝƏȅɎƺȅȵȒɀƳǣǔǥƬƺǣɀًȒɖɀƺǴƏًƏƬȸǣɀƺƺƬȒȇȓȅǣƬƏƺȅ
que iremos mergulhar, terá forte impacto naqueles que são os mais vulneráɮƺǣɀƳƏȇȒɀɀƏɀȒƬǣƺƳƏƳƺًȒɀȷɖƺɀƨȒȒǔȒƬȒƳƏɀȇȒɀɀƏɀȵȸƺȒƬɖȵƏƯȰƺɀƺƏƬƯȰƺɀِ
Em tempos difíceis sabemos que os Direitos Humanos, concretamente
ȒƳǣȸƺǣɎȒơɀƏɗƳƺًɀƨȒǔȸƺȷɖƺȇɎƺȅƺȇɎƺȵȒɀɎȒɀƺȅƬƏɖɀƏƺًȅƏǣɀƳȒȷɖƺȇɖȇƬƏً
ȇƺƬƺɀɀǣɎƏȅƳƺɀƺȸƳƺǔƺȇƳǣƳȒɀِ(ƺȵƏȸƏȅȒٮȇȒɀƬȒȅɀǣɎɖƏƯȰƺɀȷɖƺɀƏƬȸǣˡƬƏȅ
ȒɀƳǣȸƺǣɎȒɀƳƏɀȵƺɀɀȒƏɀƬȒȅȒǔȒȸȅƏƳƺǕƏȸƏȇɎǣȸƏɀȒƫȸƺɮǣɮƿȇƬǣƏƺƫƺȅٮƺɀɎƏȸ
da nossa sociedade.
© MdM
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Defendemos que o garante dos direitos dos cidadãos é o factor determinante da sobrevivência de uma sociedade em que a dignidade de cada um
tem que ser respeitada.
0ɀɎƏ(ǣȸƺƬƯƨȒƏɀɀɖȅǣɖƏǼǣƳƺȸƏȇƯƏƳƏxƳxȇȒɀɗǼɎǣȅȒɀɎȸƿɀƏȇȒɀِ
O nosso mandato está a terminar e, é chegado o momento de preparar as
ƺǼƺǣƯȰƺɀȵƏȸƏȇȒɮȒɀƬȒȸȵȒɀǕƺȸƺȇɎƺɀƺǔƏɿƺȸȒƫƏǼƏȇƯȒƳȒȷɖƺǔȒǣƬȒȇɀƺǕɖǣƳȒِ
Sublinhamos os seguintes pontos:
! ٮȒȇɎǣȇɖƐȅȒɀً ȇƏ ƐȸƺƏ ˡȇƏȇƬƺǣȸƏً Ə ȸƺƳɖɿǣȸ Ȓ ȅȒȇɎƏȇɎƺ ƳƏɀ ȒƫȸǣǕƏƯȰƺɀ
a longo prazo, e mantivemos o processo de apresentação de contas e respectivas auditorias, o que consideramos um elemento fundamental para
ƏɀȒƫȸƺɮǣɮƿȇƬǣƏƳƏxƳxƺȵƏȸƏƏɀɖƏƬȸƺƳǣƫǣǼǣƳƏƳƺƺɴɎƺȸȇƏٕ
«ٮƺǔȒȸƯƐȅȒɀƏȇȒɀɀƏƬƏȵƏƬǣƳƏƳƺƳƺǣȇɎƺȸɮƺȇƯƨȒȇƏƐȸƺƏƳƏɀƏɗƳƺȵɗƫǼǣƬƏً
ƬȒȅ ȸƺˢƺɴȒɀ ȵȒɀǣɎǣɮȒɀ ȇƏ ƬȒȒȸƳƺȇƏƯƨȒ ƳȒɀ ȵȸȒǴƺƬɎȒɀً ȒȵƺȸƏƬǣȒȇƏǼǣɿƏƯƨȒ
ƺɀɖȵƺȸɮǣɀƨȒƳȒɀȅƺɀȅȒɀٕ
ٮ0ɀɎƺȇƳƺȅȒɀƏȇȒɀɀƏƏƬƯƨȒƏȇȒɮȒɀɎƺȸȸǣɎȓȸǣȒɀȵƏȸƏƏǼƻȅƳƺnǣɀƫȒƏƺ¨ȒȸɎȒً
ɎƏǣɀƬȒȅȒ ƏȸƬƺǼȒɀً!ƏɀɎƏȇǝƺǣȸƏƳƺ¨ƺȸƏًàǣɀƺɖً1ɮȒȸƏًIƏȸȒƺJɖƏȸƳƏٕ
Retomámos as actividades da nossa actuação na Cooperação para o DesenɮȒǼɮǣȅƺȇɎȒًƬȒȅƳȒǣɀȵȸȒǴƺƬɎȒɀƺȅxȒƯƏȅƫǣȷɖƺٕ
ٮ0ɴȵƺȸǣƺȇƬǣƐȅȒɀɎȸƿɀȸƺɀȵȒɀɎƏɀƏɀǣɎɖƏƯȰƺɀƳƺƺȅƺȸǕƿȇƬǣƏًƳɖƏɀȇƏƬǣȒȇƏǣɀً
ƬȒȅȒɀǣȇƬƿȇƳǣȒɀƳƺ¨ƺƳȸȒǕƨȒJȸƏȇƳƺƺƏȵƏȇƳƺȅǣƏƳƏ! àX(ًחٮƺɖȅƏ
ǣȇɎƺȸȇƏƬǣȒȇƏǼًƬȒȅƏȅǣɀɀƨȒƳȒXƳƏǣƺȅxȒƯƏȅƫǣȷɖƺٕ
- Reforçámos a relação com a Academia, quer com institutos quer com uniɮƺȸɀǣƳƏƳƺɀًƏɎȸƏɮƻɀƳƺƏƬɎǣɮǣƳƏƳƺɀƳȒƬƺȇɎƺɀًƏƬƯȰƺɀƳƺǼǣɎƺȸƏƬǣƏȵƏȸƏƏɀƏɗƳƺ
ƺƏƬȒǼǝǣȅƺȇɎȒƳƺƺɀɎƐǕǣȒɀٕ
- Reforçámos a relação com parceiros, com especial relevo no voluntariado
corporativo e programas de responsabilidade social, e com doadores tendo
ƏȵȒɀɎƏƳȒȇɖȅƏȸƺǼƏƯƨȒƳƺȅƏǣȒȸȵȸȒɴǣȅǣƳƏƳƺٕ
- Vimos a imagem da MdM ser reconhecida a nível nacional, com a atribuição

ƳȒɀ ȵȸƻȅǣȒɀ ³ɖȵƺȸ ȸƏȇƳ  חאƺ ¨ȸƻȅǣȒ
XȇɎƺȸƬɖǼɎɖȸƏǼǣƳƏƳƺٕחא
- Melhorámos a participação e a intervenção, ao nível da Rede Internacional
da Médicos do Mundo – tendo acolhido,
ƺȅ nǣɀƫȒƏً ƺȅ  ًחאƏ ɀɖƏ  ɀɀƺȅƫǼƺǣƏ
Geral e, integramos os grupos de trabalho de Governança e Voz Comum e participámos nas comunidades de Advocacy,
Comunicação e Angariação de Fundos
ƺIǣȇƏȇƬƺǣȸƏٕ
¨ٮȸƺɀɎƐȅȒɀً ƺȅ Ɏȸƿɀ ƏȇȒɀً  ƬɖǣƳƏƳȒɀ Ƴƺ
ɀƏɗƳƺƏȅƏǣɀƳƺِדȵƺɀɀȒƏɀƺȅ¨ȒȸɎɖǕƏǼƺƏדِאȵƺɀɀȒƏɀƺȅxȒƯƏȅƫǣȷɖƺٕ
Só foi possível alcançar estes resultados com o esforço e empenho da nossa
equipa de colaboradores e de voluntários e com o apoio e generosidade dos
nossos doadores e parceiros.
(ƺɀƺǴƏȅȒɀ Ə ȷɖƺȅ ȇȒɀ ɀɖƬƺƳƺȸ ɖȅ
grande sucesso na governação da MdM.
Estaremos sempre com toda a família
MdM, a “lutar contra todas as doenças,
ƏɎƻȅƺɀȅȒƏǣȇǴɖɀɎǣƯƏِٺ

RESULTADOS

O nosso ano
em números

DESTAQUES

QUEREMOS QUE SAIBA O QUE FIZEMOS COM

 ƏȵƺǼȒ ȷɖƺ ˡɿƺȅȒɀ ǴɖȇɎȒ ƳȒɀ ȇȒɀɀȒɀ ƳȒƏƳȒȸƺɀ ƺ Ə
ȵȸȒȇɎƏȸƺɀȵȒɀɎƏȸƺɀɖǼɎȒɖƺȅƬƺȸƬƏƳƺڡِדƏȇǕƏȸǣƏdos, o que permitiu manter a operacionalidade da organização e obter os seguintes resultados:
» + de 8.200 utentes que receberam aconselhamento
ɀȒƫȸƺƏƳȒƺȇƯƏ! àX(חٮ
» + de 3.100 utentes receberam Equipamentos de protecção individual
ڷٵƳƺחِבדÁȸǣƏǕƺȇɀơ! àX(חٮ

Adaptação ao contexto de emergência provocado pela
pandemia ! àX(ٳ9

A SUA AJUDA…
O nosso Muito Obrigada a todos os que num ano tão difícil
continuaram ao nosso lado, na defesa das nossas causas.

RESULTADOS 2020
4.583 doadores privados
4.393
singulares

190
colectivos

358

149

recuperados

novos doadores

101 sócios הٮȇȒɮȒɀɀȓƬǣȒɀƺȅאא

àƺȸǣˡƬƐȅȒɀ ɖȅ ƏɖȅƺȇɎȒ ƳȒɀ ƳȒȇƏɎǣɮȒɀ ƺȅ ƺɀȵƻƬǣƺً
ɮƏǼȒȸ ȷɖƺ ɀƺ ȸƺǔƺȸƺ ɀȒƫȸƺɎɖƳȒ Ə ƳȒƏƯȰƺɀ Ƴƺ ƫƺȇɀ ȷɖƺ
ǔȒȸƏȅƏǔƺƬɎȒɀƳǣȸƺƬɎƏȅƺȇɎƺơ0ȅƺȸǕƿȇƬǣƏ!ȒɮǣƳِחٮ
ۏהًחڷٵƳƺƏɖȅƺȇɎȒƳȒɀƳȒȇƏɎǣɮȒɀƺȅƺɀȵƻƬǣƺ
ڡבגِאבٵƺȅƫƺȇɀ
» + de 50 Parceiros entregaram bens
5

«XJ0x( ³¨« à0XÁ ³٨ڡًאדדאב٩

Aumento dos donativos em espécie, graças ao apoio
dos Parceiros

(ȒƏƯȰƺɀۏחהًבד

Página de doação no website

Subsídios do Estado e outras entidaƳƺɀȵɗƫǼǣƬƏɀۏוזًדב
³ɖƫɀǥƳǣȒɀƺȇɎǣƳƏƳƺɀȵȸǣɮƏƳƏɀۏגבًו
(ȒȇƏɎǣɮȒɀƺȅƺɀȵƻƬǣƺۏהזًא

O esforço de modernização que tem sido feito ao longo
dos anos tem mostrado resultados positivos.

DOAÇÕES VIA WEBSITE

ªɖȒɎƏɀƺǴȓǣƏɀۏבאً

26 410,41€
2 640,00€

406 265,55€

723 645,00€

ªɖȒɎƏɀƺhȓǣƏɀ

Subsídios do Estado
ƺȒɖɎȸƏɀƺȇɎǣƳƏƳƺɀȵɗƫǼǣƬƏɀ

(ȒƏƯȰƺɀً(ȒȇƏɎǣɮȒɀƺȅ
espécie e Subsídios
de pessoas e entidades
privadas

JȸƐˡƬȒ يȸǣǕƺȅƳƺ¨ȸȒɮƺǣɎȒɀƳƺאא
IȒȇɎƺ«يƺǼƏɎȓȸǣȒƳƺJƺɀɎƨȒƳƏxƻƳǣƬȒɀƳȒxɖȇƳȒ

(X³Á«X ÈX$ ( ³!È³Á ³٨ڡًהחג٩
XȇɎƺȸɮƺȇƯƨȒƬȒȅƫƺȇƺˡƬǣƐȸǣȒɀ٢zƏƬِ
ƺXȇɎƺȸȇِ٣ڡًאגואהي

24%

16%

60%

Comunicação, Marketing e AngariaƯƨȒƳƺIɖȇƳȒɀڡًאדוي
Área Administrativo-Financeira:
ڡًהדגגא

JȸƐˡƬȒ(يאǣɀɎȸǣƫɖǣƯƨȒƳȒɀ!ɖɀɎȒɀƳƺאא
IȒȇɎƺ«يƺǼƏɎȓȸǣȒƳƺJƺɀɎƨȒƳƏxƻƳǣƬȒɀƳȒxɖȇƳȒ

חא

2020

6 072,00€
92

269
zɗȅƺȸȒƳƺƳȒƏƯȰƺɀ

JȸƐˡƬȒ!يבȒȅȵƏȸƏɎǣɮȒƳƺɮƏǼȒȸƺƳȒƏƯȰƺɀƬȒȅȒȸǣǕƺȅȇȒáƺƫɀǣɎƺ
Fonte: Contas da Médicos do Mundo

Mantemos o compromisso com os nossos doadores,
ǕƏȸƏȇɎǣȇƳȒƏɎȸƏȇɀȵƏȸƿȇƬǣƏƺȒȸǣǕȒȸِ
Por isso, as Contas da Médicos do Mundo (Associação) são auditadas anualmente pela MRG – Roberto,
Graça & Associados, SROC, empresa especializada
em Auditoria e Revisão de Contas.

ACTUALIDADE NACIONAL

© MdM
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Project Open Air escolhe MdM
EQOQQTICPK\CȖȒQDGPGƓEKȐTKC
¨ȸȒǴƺƬɎ ȵƺȇǣȸًȷɖƺɀɖȸǕǣɖƺȅ¨ȒȸɎɖǕƏǼǼȒǕȒȇȒǣȇǥƬǣȒƳƏȵƏȇƳƺȅǣƏ
ƳƏ! àX(ًחٮƬȒȅɮǣɀɎƏƏƳƺɀƺȇɮȒǼɮƺȸɖȅɮƺȇɎǣǼƏƳȒȸƳƺƬȓƳǣǕȒƏƫƺȸɎȒȵƏȸƏ
ƬɖǣƳƏƳȒɀǣȇɎƺȇɀǣɮȒɀًƺȇɎȸƺǕȒɖɎȒƳȒɀȒɀɀƺɖɀȵȸȒǴƺƬɎȒɀƺƺȷɖǣȵƏɀơxƻƳǣƬȒɀ
ƳȒxɖȇƳȒ٢xƳx٣ِ ȒƫǴƺƬɎǣɮȒƻƏȅȵǼǣƏȸƏƬƏȵƏƬǣƳƏƳƺƳƺȸƺɀȵȒɀɎƏƏȇȒɮƏɀ
ȇƺƬƺɀɀǣƳƏƳƺɀًȵƏȸƏƏǼƻȅƳƏ! àX(ًחٮƺƏǼƏȸǕƐٮǼƏƏȒɖɎȸƏɀǕƺȒǕȸƏˡƏɀِ
¨ȸȒǴƺƬɎ ȵƺȇǣȸȸƺɀɖǼɎȒɖƳƺɖȅȅȒɮǣȅƺȇɎȒȷɖƺƬȒȅƺƯȒɖȇƏɀȸƺƳƺɀ
ɀȒƬǣƏǣɀً ȇȒ ǣȇǥƬǣȒ ƳƏ ƺȅƺȸǕƿȇƬǣƏ ɀƏȇǣɎƐȸǣƏً ƺ ƳƺȵȸƺɀɀƏ ȸƺɖȇǣɖ ɖȅƏ ɮƏɀɎƏ
ƬȒȅɖȇǣƳƏƳƺƳƺɮȒǼɖȇɎƐȸǣȒɀًƬȒȅȒɗȇǣƬȒȵȸȒȵȓɀǣɎȒƳƺɀƺȸɮǣȸƏǝɖȅƏȇǣƳƏƳƺ
ȇƏɀɖƏǼɖɎƏƬȒȇɎȸƏƏȵƏȇƳƺȅǣƏƳƏ! àX(!ِחٮȒȇƬƺȇɎȸƏƺɀǔȒȸƯȒɀȇƏǣȅȵǼƺȅƺȇɎƏƯƨȒǼȒƬƏǼƳƺƏǼǕɖȅƏɀɀȒǼɖƯȰƺɀȷɖƺًɀƺƫƺȅٮɀɖƬƺƳǣƳƏɀًȵȒƳƺȸƨȒɀƺȸ
implementadas a nível global.
0ȇɎȸƺ Ȓɀ ɮƐȸǣȒɀ ȵȸȒǴƺƬɎȒɀ ƳƺɀƺȇɮȒǼɮǣƳȒɀً ƳƺɀɎƏƬƏȅٮɀƺ Ȓɀ ɮƺȇɎǣǼƏƳȒȸƺɀ Ƴƺ
ƺȅƺȸǕƿȇƬǣƏًƳƺƬȓƳǣǕȒƏƫƺȸɎȒًƏȵǼƏɎƏǔȒȸȅƏɮƺȇɎאǼǣǔƺِƺɖًȵƏȸƏȸƺƬɖȵƺȸƏƯƨȒ
de ventiladores antigos, assim como um fato protector completo para proˡɀɀǣȒȇƏǣɀ Ƴƺ ɀƏɗƳƺِ ɖɎȸȒɀ ȵȸȒǴƺƬɎȒɀ ƺȅ ȅƏȸƬǝƏ ƏƫȸƏȇǕƺȅ ƐȸƺƏɀ ƬȒȅȒ
ȵȸƺɮƺȇƯƨȒً ƬȒȇɎƺȇƯƨȒً ƏɀɀǣɀɎƿȇƬǣƏ ȸƺȅȒɎƏً ɀɖȵȒȸɎƺ ǼȒǕǥɀɎǣƬȒ ƺ ƏȵǼǣƬƏɎǣɮȒɀ
ȅȓɮƺǣɀًƺȇɎȸƺȒɖɎȸƏɀِ

PROJECTO REFORÇA ACTUAÇÃO
0ȅhɖȇǝȒًƳȒǣɀȅƺɀƺɀƏȵȓɀƏɀɖƏƬȸǣƏƯƨȒȵȒȸɖȅǕȸɖȵȒƳƺɮȒǼɖȇɎƐȸǣȒɀًȒ
¨ȸȒǴƺƬɎ ȵƺȇǣȸƳƺƬǣƳǣɖȵƏɀɀƏȸɎȒƳȒɀȒɀɀƺɖɀȵȸȒǴƺƬɎȒɀƺƺȷɖǣȵƏɀȵƏȸƏƏ
MdM, por forma a chegar onde há maiores necessidades. Segundo expli-

cou na ocasião João Nascimento, funƳƏƳȒȸ ƳȒ ȵȸȒǴƺƬɎȒً ٹȵȸȒƬɖȸƐȅȒɀ ɖȅƏ
ǣȇɀɎǣɎɖǣƯƨȒƬȒȅƺɴȵƺȸǣƿȇƬǣƏƺknow-how
ƺȅƬȒȅȒǔƏɿƺȸƬǝƺǕƏȸƺɀɎƺɀȵȸȒǴƺƬɎȒɀơ
ǼǣȇǝƏƳƏǔȸƺȇɎƺƳȒƬȒȅƫƏɎƺơȵƏȇƳƺȅǣƏً
e encontrámos na Médicos do Mundo o
ȵƏȸƬƺǣȸȒǣƳƺƏǼِٺ
Já Carla Paiva, directora executiva da
MdM, salientou a “grande satisfação
ƺ ȒȸǕɖǼǝȒ ٺƳȒ ƬȒȇɮǣɎƺ ǔƺǣɎȒ ơ xƳx ȵƏȸƏ
ser a organização humanitária beneˡƬǣƐȸǣƏ ƳƺɀɎƺ ȅȒɮǣȅƺȇɎȒ ɮȒǼɖȇɎƐȸǣȒِ
“Temos em comum os mesmos valores
e a mesma vontade de derrubar barreiȸƏɀ ȇȒ ƏƬƺɀɀȒ ƏȒɀ ƬɖǣƳƏƳȒɀ Ƴƺ ɀƏɗƳƺً
pelo que é com elevada expectativa que
ȇȒɀ ǴɖȇɎƏȅȒɀ ƏȒ ƺɀǔȒȸƯȒ Ƴƺ ƬƺȇɎƺȇƏɀ
ƳƺȵƺɀɀȒƏɀƏȒɀƺȸɮǣƯȒƳƺȅǣǼǝƏȸƺɀِٺ
Com esta parceria, a MdM assume assim
ٹȒ ƳƺɀƏˡȒ ƺ Ȓ ƬȒȅȵȸȒȅǣɀɀȒ Ƴƺ ɀƺȸ  Ə
ponte entre a inovação, a investigação, a
ƬǣƿȇƬǣƏƺƏȒȵƺȸƏƬǣȒȇƏǼǣƳƏƳƺȇȒɎƺȸȸƺȇȒًٺ
acrescentou ainda Carla Paiva. O Pro-

ACTUALIDADE NACIONAL

ÁȒƳȒɀȒɀȵȸȒǴƺƬɎȒɀƳƺɀƺȇɮȒǼɮǣƳȒɀȵƺǼƏxƳxًȷɖƺȸƏȇǥɮƺǼ
ȇƏƬǣȒȇƏǼً ȷɖƺȸ Ə ȇǥɮƺǼ ǣȇɎƺȸȇƏƬǣȒȇƏǼً ɮƨȒ ƫƺȇƺˡƬǣƏȸ ƳȒɀ
ɮƐȸǣȒɀƳǣɀȵȒɀǣɎǣɮȒɀȷɖƺǔƏɿƺȅȵƏȸɎƺƳȒ¨ȸȒǴƺƬɎ ȵƺȇǣȸِ
Reforça-se assim a protecção dos muitos operacionais
que, diariamente, lidam com centenas de pessoas na
ȵȸƺɀɎƏƯƨȒƳƺƬɖǣƳƏƳȒɀǕȸƏɎɖǣɎȒɀƳƺɀƏɗƳƺِ

VENTILADOR DE EMERGÊNCIA
0ȇɎȸƺ Əɀ ɮƐȸǣƏɀ ɀȒǼɖƯȰƺɀ ƬȸǣƏƳƏɀ ȵƺǼȒ ¨ȸȒǴƺƬɎ ȵƺȇ ǣȸً
ƺȇƬȒȇɎȸƏٮɀƺ Ȓ ɮƺȇɎǣǼƏƳȒȸ Ƴƺ ƬȓƳǣǕȒ ƏƫƺȸɎȒً ȵƏȸƏ ɖɎǣǼǣɿƏƯƨȒƺȅɀǣɎɖƏƯȰƺɀƳƺƺȅƺȸǕƿȇƬǣƏƺȅƬɖǣƳƏƳȒɀǣȇɎƺȇɀǣɮȒɀِ
Incorpora apenas materiais e componentes industriais
comuns e, por isso, tem um valor de produção muito inferior ao padrão e pode ser produzido em massa, em qualquer parte do mundo, de forma rápida.
Os detalhes do desenvolvimento e do equipamento foram
ƏȵȸƺɀƺȇɎƏƳȒɀً ƏǣȇƳƏ ƺȅ xƏȸƯȒً ȇɖȅ ƏȸɎǣǕȒ ƬǣƺȇɎǥˡƬȒً
ȵɖƫǼǣƬƏƳȒƏȵȓɀƏƺȷɖǣȵƏɎƺȸȸƺƏǼǣɿƏƳȒɖȅƏȵȸȒɮƏƳƺƬȒȇƬƺǣɎȒ ƫƺȅٮɀɖƬƺƳǣƳƏ ȇȒɀ ǼƏƫȒȸƏɎȓȸǣȒɀ ƏɀɀȒƬǣƏƳȒɀ ƏȒ ȵȸȒǴƺƬɎȒƺƳƏȵƏɎƺȇɎƺɎƺȸɀǣƳȒȸƺǕǣɀɎƏƳƏƺȅȇȒȅƺƳƏRɖȅƏȇǣdade, para que nenhuma entidade possa retirar proveitos
ƺƬȒȇȓȅǣƬȒɀƳƏǣȇȒɮƏƯƨȒِ

REABILITAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Outra solução implementada foi a plataforma vent2life.
ƺɖً ƬȒȅ Ȓ ȒƫǴƺƬɎǣɮȒ Ƴƺ ǣƳƺȇɎǣˡƬƏȸ ƺ ȸƺƏƫǣǼǣɎƏȸ ɮƺȇɎǣǼƏƳȒres e equipamentos, inoperacionais ou com necessidades
Ƴƺ ȸƺȵƏȸƏƯƨȒً ȵƏȸƏ ɖɎǣǼǣɿƏƯƨȒ ȇƏ ȸƺɀȵȒɀɎƏ ƏȒ ƬȒȅƫƏɎƺ ơ
! àX(ِחٮȵǼƏɎƏǔȒȸȅƏǔȒǣƳƺɀƺȇɮȒǼɮǣƳƏƺȅƏȵƺȇƏɀɖȅƏ
ɀƺȅƏȇƏƺƬȒȇɎȒɖƬȒȅƏȵƏȸɎǣƬǣȵƏƯƨȒƳƺɖȅǕȸɖȵȒƳƺגא
ɮȒǼɖȇɎƐȸǣȒɀًȅɖǣɎȒɀƺȅȸƺǕǣȅƺƳƺɎȸƏƫƏǼǝȒȵȓɀٮǼƏƫȒȸƏǼًƏȒ
ȷɖƏǼɀƺǴɖȇɎȒɖًɎƏȅƫƻȅƳƺǔȒȸȅƏɮȒǼɖȇɎƐȸǣƏًɖȅƏƺȷɖǣȵƏ
de apoio técnico e de programação.

A vent2life.eu liga doadores de equipamentos, especialistas capazes de assegurar a sua recuperação e unidaƳƺɀƳƺɀƏɗƳƺƫƺȇƺˡƬǣƐȸǣƏɀِ¨ƏȸƏǣȇɎȸȒƳɖɿǣȸƺȅȒɀƺȷɖǣȵƏmentos na plataforma, os interessados acedem ao site e
preenchem o formulário disponível para o efeito. Por seu
lado, os especialistas que queiram participar na avaliação
ƳƏƬȒȇƳǣƯƨȒƳȒɀƺȷɖǣȵƏȅƺȇɎȒɀًƏȵƺȇƏɀɎƿȅƳƺɀɖƫȅƺɎƺȸ
ƏɀɀɖƏɀƬȒȅȵƺɎƿȇƬǣƏɀơƺȷɖǣȵƏƳƺǕƺɀɎƨȒِ

FATO PROTECTOR
 ¨ȸȒǴƺƬɎ ȵƺȇ ǣȸ ƳƺɀƺȇɮȒǼɮƺɖ ƏǣȇƳƏ ɖȅƏ ٹƏȸȅƏƳɖȸƏٺƳƺȵȸȒɎƺƬƯƨȒȵƏȸƏȵȸȒˡɀɀǣȒȇƏǣɀƳƺɀƏɗƳƺًƏIȸȒȇɎ
Line Medic Protection. Trata-se de um equipamento
integral de protecção, com a possibilidade de ser reutilizável, ao suportar até 25 lavagens, sem perder proȵȸǣƺƳƏƳƺɀًƳƺƏƬȒȸƳȒƬȒȅƏƬƺȸɎǣˡƬƏƯƨȒƏɎȸǣƫɖǥƳƏȵƺǼȒ
!ƺȇɎȸȒÁƺƬȇȒǼȓǕǣƬȒÁƿɴɎǣǼƺàƺɀɎɖƐȸǣȒ٢!XÁ0à0٣ِ
Para além do fato completo, de corpo inteiro, que inclui
protecção de pescoço, ombros e cabeça, o kit inclui
ɖȅƏɎȒɖƬƏًȓƬɖǼȒɀƳƺȵȸȒɎƺƬƯƨȒًɮǣɀƺǣȸƏًƏɮƺȇɎƏǼًǼɖɮƏɀ
de cano alto até ao cotovelo e cobre-botas. Tem a possiƫǣǼǣƳƏƳƺƳƺɀƺȸƏƳƏȵɎƏƳȒơɀȇƺƬƺɀɀǣƳƏƳƺɀƺȵȸȒɎȒƬȒǼȒɀ
estabelecidos em cada unidade hospitalar. A inovação
representa uma vantagem face aos equipamentos descartáveis que são utilizados habitualmente, por garantir
uma redução da produção de resíduos e também por
reduzir as necessidades de investimento do Serviço
zƏƬǣȒȇƏǼƳƺ³ƏɗƳƺ٢³z³٣ِ
!ȒȅȅƏǣɀƳƺהِɮȒǼɖȇɎƐȸǣȒɀƳƺגבȵƏǥɀƺɀًȒ¨ȸȒǴƺƬɎ
Open Air envolve diferentes áreas de especialidade,
que vão desde a Engenharia, Física, Medicina e NeuroƬǣƿȇƬǣƏɀِ!ȒȇɎƏȇȒɎȒɎƏǼƬȒȅȒƏȵȒǣȒƳƺƬƺȸƬƏƳƺדאǣȇɀɎǣtutos parceiros e empresas de diversos sectores.
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ǴƺƬɎ ȵƺȇǣȸȵƺȸȅǣɎƺȸƺǔȒȸƯƏȸƏƏƬɎɖƏƯƨȒƳƏxƳxǴɖȇɎȒ
ƳƺȷɖƺȅƏȵȒǣƏًƫƺȅƬȒȅȒƳȒɀɀƺɖɀȵȸȒˡɀɀǣȒȇƏǣɀًƏɎȸƏɮƻɀ
ƳƏƳǣɀȵȒȇǣƫǣǼǣɿƏƯƨȒƳƺȸƺƬɖȸɀȒɀɎƺƬȇȒǼȓǕǣƬȒɀǣȇȒɮƏƳȒȸƺɀƺ
que contribuem, simultaneamente, para a diminuição do
impacto ambiental.

ACTUALIDADE NACIONAL
maior vulnerabilidade, a consciencialização e capacitação
ȇƏɎȒȅƏƳƏƳƺƳƺƬǣɀƨȒȵƏȸƏɖȅƬȒȇɀɖȅȒȅƏǣɀɀƺǕɖȸȒِٺ

© MdM

PCV é avanço importante
para a RRMD
Apesar das salas de consumo assistido estarem previstas
ȇƏǼƺǣƳƺɀƳƺًאɀȓȇȒƏȇȒȵƏɀɀƏƳȒƻȷɖƺƺɀɎƏȸƺɀȵȒɀɎƏǔȒǣ
posta em prática, com a chegada ao terreno do Programa
Ƴƺ!ȒȇɀɖȅȒàǣǕǣƏƳȒ٢¨!à٣ȅȓɮƺǼƳƏxƻƳǣƬȒɀƳȒxɖȇƳȒِ
Este é o resultado de um trabalho longo de muitas pessoas
ƺǣȇɀɎǣɎɖǣƯȰƺɀƺȸƺȵȸƺɀƺȇɎƏɖȅȵƏɀɀȒǣȅȵȒȸɎƏȇɎƺȇƏƐȸƺƏƳƏ
Redução de Riscos e Minimização de Danos (RRMD).
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Passado pouco mais de um ano do início da intervenção,
ɀƨȒƬǼƏȸƏɀƏɀɮƏȇɎƏǕƺȇɀƳƺɀɎƺɎǣȵȒƳƺȸƺɀȵȒɀɎƏًȇƨȒɀȓȵƏȸƏ
ƏɀȵƺɀɀȒƏɀɖɎǣǼǣɿƏƳȒȸƏɀƳƺƳȸȒǕƏɀ٢¨È(٣ًƬȒȅȒȵƏȸƏƏȵȸȓpria comunidade. Diana Gautier, coordenadora e assistente
social no PCV, sublinha a importância da proximidade
criada com “os utentes que estão numa situação de grande
fragilidade, muitas vezes, afastados dos serviços que exisɎƺȅȇƏƬȒȅɖȇǣƳƏƳƺ(ِٺƺɀɎƏǔȒȸȅƏًȒȵȸȒǕȸƏȅƏȵȒƳƺǔɖȇcionar como “uma porta de entrada para estas pessoas no
acesso aos seus direitos e, deveres, enquanto cidadãos da
ƬȒȅɖȇǣƳƏƳƺًٺƺɴȵǼǣƬƏِ
 ƬȒȅɖȇǣƳƏƳƺ ɎƏȅƫƻȅ ƫƺȇƺˡƬǣƏً ȇȒȅƺƏƳƏȅƺȇɎƺ ƬȒȅ
ٹɖȅƏ ƳǣȅǣȇɖǣƯƨȒ ƳȒ ƬȒȇɀɖȅȒ ƺȅ ƺɀȵƏƯȒ ȵɗƫǼǣƬȒ ƺ ǼǣɴȒ
ƏɀɀȒƬǣƏƳȒ ِٺɖɎȸȒ ƫƺȇƺǔǥƬǣȒ ƻ Ȓ ƬȒȇɎƏƬɎȒ ƳǣȸƺƬɎȒ ƬȒȅ Ə
ƺȷɖǣȵƏً ȷɖƺ ȵȒɀɀǣƫǣǼǣɎƏ Ə ɀǣȇƏǼǣɿƏƯƨȒ Ƴƺ ɀǣɎɖƏƯȰƺɀ Ƴƺ ȷɖƺ
tenham conhecimento e/ou mesmo encaminhar essas
ȵƺɀɀȒƏɀȵƏȸƏƏȇȒɀɀƏȸƺɀȵȒɀɎƏًٺȸƺǔƺȸƺ(ǣƏȇƏJƏɖɎǣƺȸِǼƻȅ
disso, o programa contribui para a diminuição do estigma,
que ainda subsiste sobre as PUD.
hȒƏȇƏ¨ǣȸƺɀًƺȇǔƺȸȅƺǣȸƏȇȒ¨!àًɀɖƫǼǣȇǝƏƏɀƏǼɎƺȸƏƯȰƺɀɎȸƏɿǣdas por esta resposta na área da RRMD, que permitiu “dispor
ƳƺƬȒȇƳǣƯȰƺɀƳƺȷɖƏǼǣƳƏƳƺًǝǣǕǣƺȇƺƺɀƺǕɖȸƏȇƯƏȵƏȸƏƏȸƺƏǼǣɿƏƯƨȒƳȒƬȒȇɀɖȅȒǣȇǴƺƬɎƏƳȒًٺȵƏȸƏƏǼƻȅƳƏȵȸȒȅȒƯƨȒƳȒ
ƏƬƺɀɀȒƏȒɖɎȸȒɀɀƺȸɮǣƯȒɀƺɀɀƺȇƬǣƏǣɀơǣȇɎƺǕȸƏƯƨȒƳȒɀɖɎƺȇɎƺɀِ
“Com o PCV e a sua equipa multidisciplinar, conseguimos
ȸƺˡȇƏȸ ȸƺɀȵȒɀɎƏɀ ɀɖɀɎƺȇɎƏƳƏɀ ȵƺǼƏ ƺɮǣƳƿȇƬǣƏً ȷɖƺ ɮǣƺȸƏȅ
ɎȸƏɿƺȸ ơɀ ȵƺɀɀȒƏɀ ɖɎǣǼǣɿƏƳȒȸƏɀ Ƴƺ ƳȸȒǕƏɀ ǣȇǴƺƬɎƏƳƏɀ ƬȒȅ

Foi possível actuar na linha da frente, com vista a uma
ٹƳǣȅǣȇɖǣƯƨȒƳȒȇɗȅƺȸȒƳƺȒɮƺȸƳȒɀƺɀǔƏɎƏǣɀٺƺٹƳǣȅǣȇɖǣƯƨȒ
ƳƏȵȸȒȵƏǕƏƯƨȒƺƬȒȇɎƐǕǣȒƳƏɀƳȒƺȇƯƏɀǣȇǔƺƬƬǣȒɀƏɀًٺƬȒȅȒ
ȒàXRƺƏɀǝƺȵƏɎǣɎƺɀɮǣȸƏǣɀًٹƏȒȸƺɎǣȸƏȸȅȒɀƳȒƺɀȵƏƯȒȵɗƫǼǣƬȒ
os consumos, acarretadores de uma degradação ambienɎƏǼً ɀȒƬǣƏǼ ƺ Ƴƺ ɀƏɗƳƺ ƳƏɀ ȵƺɀɀȒƏɀ ɖɎǣǼǣɿƏƳȒȸƏɀ Ƴƺ ƳȸȒǕƏɀ
ǣȇǴƺƬɎƐɮƺǣɀًٺǼƺȅƫȸƏhȒƏȇƏ¨ǣȸƺɀِ

Equipa Técnica de Rua
da MdM assinala 20 anos
0ȷɖǣȵƏÁƻƬȇǣƬƏƳƺ«ɖƏ٢0Á«٣Ƴƺ³ƏɗƳƺƳƏxƳxɀɖȸǕǣɖǝƐ
אƏȇȒɀƺǔȒǣȵǣȒȇƺǣȸƏȇƏȵȸƺɀɎƏƯƨȒƳƺƬɖǣƳƏƳȒɀƳƺɀƏɗƳƺ
primários a Pessoas em Situação de Sem-Abrigo (PSSA)
em Lisboa. Duas décadas depois, tem 600 utentes, uma
ƺȷɖǣȵƏȵǼɖȸǣƳǣɀƬǣȵǼǣȇƏȸƳƺȷɖƏɀƺחȵƺɀɀȒƏɀƺɖȅɎȸƏƫƏǼǝȒ
reconhecido pelas autoridades locais e nacionais.
A intervenção da ETR distingue-se pela capacidade de
mobilidade e circulação pela cidade, em busca de PSSA
ȷɖƺً ƳƺɮǣƳȒ ơ ɀǣɎɖƏƯƨȒ Ƴƺ ƺɴɎȸƺȅƏ ɮɖǼȇƺȸƏƫǣǼǣƳƏƳƺً ȇƨȒ
ɎƿȅǼǣǕƏƯƨȒƬȒȅȒ³ƺȸɮǣƯȒzƏƬǣȒȇƏǼƳƺ³ƏɗƳƺ٢³z³٣ِ
Cláudia Paixão, coordenadora da ETR, teve em 2005 o priȅƺǣȸȒƬȒȇɎƏƬɎȒƬȒȅȒƺȇɎƨȒƳƺɀǣǕȇƏƳȒȵȸȒǴƺƬɎȒٹzȒǣɎƺ³ƏɖƳƐɮƺǼٮٺƏǕȒȸƏٹ³ƏɗƳƺƏJǣȸƏȸًٮٺƺȇȷɖƏȇɎȒƏɀɀǣɀɎƺȇɎƺɀȒƬǣƏǼ
voluntária. Conta que, nessa altura, “as PSSA, a maioria imiǕȸƏȇɎƺɀƺɀƺȅƬƏȵƏƬǣƳƏƳƺƳƺƬȒȅɖȇǣƬƏȸˢɖƺȇɎƺȅƺȇɎƺƺȅ
ȵȒȸɎɖǕɖƿɀًƳǣȸǣǕǣƏȅٮɀƺơɖȇǣƳƏƳƺȅȓɮƺǼȇƏƺɀȵƺȸƏȇƯƏƳƺ
encontrar alguém com capacidade para entender o seu
ȇǥɮƺǼ Ƴƺ ɀȒǔȸǣȅƺȇɎȒ ٢ǔǥɀǣƬȒً ȵɀǣƬȒǼȓǕǣƬȒ ƺ ƺȅȒƬǣȒȇƏǼ٣ً ȵȒȸque nas estruturas governamentais somente encontravam
ƫƏȸȸƺǣȸƏɀƺƬȒȇɀɎȸƏȇǕǣȅƺȇɎȒɀȇȒƏƬƺɀɀȒِٺ
Ao longo do tempo, os utentes foram contando a outros
ɀȒƫȸƺƏƺɴǣɀɎƿȇƬǣƏƳƏ0Á«ƺٹȒȇɗȅƺȸȒƳƺȵƺɀɀȒƏɀȷɖƺȵȸȒƬɖȸƏɮƏȅ ƏǴɖƳƏ ȇƏ ɖȇǣƳƏƳƺ ȅȓɮƺǼ ƬȸƺɀƬƺɖ ƺɴȵȒȇƺȇƬǣƏǼȅƺȇɎƺًٺȸƺǔƺȸƺ!ǼƐɖƳǣƏ¨ƏǣɴƨȒِÈȅƏƺɮȒǼɖƯƨȒȷɖƺƺɮǣƳƺȇƬǣƏ
ƏȵƺȸɎǣȇƿȇƬǣƏƳȒɎȸƏƫƏǼǝȒȸƺƏǼǣɿƏƳȒƏȒȇǥɮƺǼƳȒɀƏɎƺȇƳǣȅƺȇtos de enfermagem, apoio medicamentoso e apoio social.
Acima de tudo, a “prevenção, como medida fundamental
ȵƏȸƏ ƏɀɀƺǕɖȸƏȸ Ə ɀƏɗƳƺ ȵǼƺȇƏً ƻ Ə ȵȸǣȇƬǣȵƏǼ ƬȒȇȷɖǣɀɎƏ ƳƏ
0Á«ًٺƏɀɀƺǕɖȸƏƏƬȒȒȸƳƺȇƏƳȒȸƏƳƏƺȷɖǣȵƏِ
Quem com ela trabalhou recorda-a como uma pessoa
amiga, gentil com os colegas de trabalho, alegre e lutaƳȒȸƏِ!ȒȅȒȵȸȒˡɀɀǣȒȇƏǼƳƺɀƏɗƳƺًƳƺɀɎƏƬƏȅȒɀƺɖɎȸƏƫƏǼǝȒ
ǴɖȇɎȒƳƏɀ¨³³ًɀƺȅȵȸƺơȵȸȒƬɖȸƏƳƺȸƺɀȵȒɀɎƏȵƏȸƏɎȒƳƏɀ
ƏɀɀǣɎɖƏƯȰƺɀِ

CAMPANHA

CONHEÇA OS ROSTOS
POR DETRÁS DAS MÁSCARAS

Fabriciana Alves
Ajudante de acção
directa do Serviço
de Apoio Domiciliário

Celmira

Assessor no departamento
de Gestão de Sócios e Doadores

Este ano foram vários os colaboradores que deram a cara pela campanha
de IRS da Médicos do Mundo, uma campanha real, feita de pessoas reais.
São eles que, todos os dias, trabalham para o cumprimento da nossa missão.
E se no terreno muitos já conhecem os sorrisos que actualmente
se escondem, tantos outros ficaram impedidos de os ver. A esses e a si,
convidamo-los a conhecer, os rostos por detrás das
máscaras.
Este ano é através deles que a Médicos do Mundo
faz o seu apelo à sua contribuição e participação
através do seu IRS
Em 2020, com a sua ajuda conseguimos realizar mais de 54000 triagens
clínicas, metade delas junto a pessoas em situação de sem abrigo.
Com a sua ajuda poderemos fazer muito mais. A consignação do IRS
é realizada sobre o imposto já liquidado durante o ano de 2020, por isso
não traz custos e é uma forma de decidir onde
quer que seja aplicado o imposto que já pagou.
Uma forma de doar, com 0% custos e 100% de benefícios.
Junte-se à nossa causa e faça parte da nossa missão.
A consignação de 0,5% do seu IRS à Médicos do Mundo não tem
qualquer custo para si e será um enorme benefício para todos.

Modelo 3
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Djamel Mameri

Enfermeira do Projecto
Embarque na Saúde

ESPECIAL
TEXTO

10

PANDEMIA:
A proteger as populações
mais vulneráveis
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ȵƏȇƳƺȅǣƏƳƏ! àX(חٮɎȸȒɖɴƺƳƺɀƏˡȒɀƏȷɖƺȅًɎȒƳȒɀ
ȒɀƳǣƏɀًƬȒȅȒƏxƻƳǣƬȒɀƳȒxɖȇƳȒ٢xƳx٣ًƺɀɎƐǴɖȇɎȒƳƏɀ
ȵȒȵɖǼƏƯȰƺɀ ȅƏǣɀ ɮɖǼȇƺȸƐɮƺǣɀً ȵƏȸƏ ȸƺɀȵȒȇƳƺȸ ơɀ ɀɖƏɀ
necessidades. Apesar dos condicionalismos, a organização nunca saiu do terreno, adaptou a intervenção ao novo
contexto e até reforçou algumas das actividades.
 ¨ǼƏȇȒ Ƴƺ !ȒȇɎǣȇǕƿȇƬǣƏ ƳƏ xƳx ȵƏȸƏ Ə ǣȇǔƺƬƯƨȒ ȵƺǼȒ
SARS-CoV-2 foi accionado em Março de 2020 e tem sido
ƏƬɎɖƏǼǣɿƏƳȒًƬȒȇǔȒȸȅƺƏɀȇȒȸȅƏɀƺƏɀȒȸǣƺȇɎƏƯȰƺɀƳƏ(ǣȸƺƬƯƨȒٮJƺȸƏǼ ƳƏ ³ƏɗƳƺ ٢(J³٣ِ  ȒƫǴƺƬɎǣɮȒً ɀƺǕɖȇƳȒ ƺɴȵǼǣƬƏ
!ƏɎƏȸǣȇƏ ǼǣɮƺǣȸƏً(ǣȸƺƬɎȒȸƏƳȒ(ƺȵƏȸɎƏȅƺȇɎȒƳƺ¨ȸȒǴƺƬɎȒɀ
zƏƬǣȒȇƏǣɀًƻٹǕƏȸƏȇɎǣȸƏǣȇɎƺȸɮƺȇƯƨȒƬȒȇɎǣȇɖƏƳƏǴɖȇɎȒƏȒɀ
ȇȒɀɀȒɀ ɖɎƺȇɎƺɀً ɀƺǕɖȇƳȒ Ə ƺɮȒǼɖƯƨȒ ƺȵǣƳƺȅǣȒǼȓǕǣƬƏ ƳƏ
ȵƏȇƳƺȅǣƏƳƏ! àX(חٮƺƏɀȒȸǣƺȇɎƏƯȰƺɀƳƏ(J³ًɀƏǼɮƏǕɖƏȸƳƏȇƳȒƏɀƺǕɖȸƏȇƯƏƳȒɀȵȸȒˡɀɀǣȒȇƏǣɀƺƳȒɀɖɎƺȇɎƺɀِٺ
!Ȓȅ Ə ȵƏȇƳƺȅǣƏ ƳƏ ! àX( ًחٮǝȒɖɮƺ Ə ȇƺƬƺɀɀǣƳƏƳƺ
Ƴƺ ƏƳƏȵɎƏȸ Əɀ ƏƬɎǣɮǣƳƏƳƺɀ ơ  ƺɮȒǼɖƯƨȒ ƺȵǣƳƺȅǣȒǼȓǕǣƬƏً
ɀƺǕɖȇƳȒ Əɀ ȒȸǣƺȇɎƏƯȰƺɀ ƳƏ (J³ ƺ Əɀ ȇƺƬƺɀɀǣƳƏƳƺɀ ƳȒɀ
utentes. Nesse sentido, foi preciso “reorganizar a interven-

ƯƨȒƳȒɀȵȸȒˡɀɀǣȒȇƏǣɀȇȒɎƺȸȸƺȇȒًٺƬȒȅƏǣȅȵǼƺȅƺȇɎƏƯƨȒ
de medidas de segurança e de procedimentos para casos
ɀɖɀȵƺǣɎȒɀƳƏ! àX(ٹًחٮƬȸǣƏȸƏȵȒɀɀǣƫǣǼǣƳƏƳƺƳƺɎȸƏƫƏǼǝƏȸ
ƺȅǝȒȅƺȒǔˡƬƺٺƺًȵƏȸƏɎƏǼًȒȸƺƬɖȸɀȒƏٹǔƺȸȸƏȅƺȇɎƏɀƳƺ
ƬȒȅɖȇǣƬƏƯƨȒƺˡƬƏɿƺɀًٺƬȒȇɎƏ!ƏɎƏȸǣȇƏ ǼǣɮƺǣȸƏِ
¨ȒȸȒɖɎȸȒǼƏƳȒًǔƏƬƺơȵȸƺȒƬɖȵƏƯƨȒƬȒȅƏɀƏɗƳƺǔǥɀǣƬƏƺ
ȅƺȇɎƏǼƳȒɀɖɎƺȇɎƺɀƺȵȸȒˡɀɀǣȒȇƏǣɀًǔȒȸƏȅƬȸǣƏƳƏɀɀƺɀɀȰƺɀ
Ƴƺ ǼǣɎƺȸƏƬǣƏ ƺȅ ɀƏɗƳƺً  ɀȒƫȸƺ ȵȸƺɮƺȇƯƨȒ ƺ ƬȒȇɎȸȒǼȒ Ƴƺ
ǣȇǔƺƬƯƨȒ ȵƺǼȒ ³«³!ٮȒà אٮƺ ! àX( ًחٮƳǣɀȵȒȇǣƫǣǼǣɿƏƳȒɀ
equipamentos de protecção individual (EPI) e providenƬǣƏƳȒƏȵȒǣȒȵɀǣƬȒǼȓǕǣƬȒِ
Também a nível internacional, mais concretamente em
Moçambique, a MdM procurou, de acordo com Ana Pinto
de Oliveira, Directora da área de Acção Humanitária e do
(ƺȵƏȸɎƏȅƺȇɎȒ Ƴƺ ¨ȸȒǴƺƬɎȒɀ XȇɎƺȸȇƏƬǣȒȇƏǣɀً ٹɖǼɎȸƏȵƏɀɀƏȸ
Ȓ ƳƺɀƏˡȒ ȷɖƺ Ɏƺȅ ɀǣƳȒ Ə ȵƏȇƳƺȅǣƏً ȇƨȒ ƳƺɀƬɖȸƏȇƳȒ Ȓ
ɎȸƏƫƏǼǝȒًƏȵƺɀƏȸƳƏƳǣɀɎƘȇƬǣƏِٺzȒɎƺȸȸƺȇȒًȒȵȸǣȇƬǣȵƏǼǔȒƬȒ
da MdM é a capacitação da equipa local e “a esta distânƬǣƏًȇƨȒƳƺǣɴƐȅȒɀƳƺɎƺȸȒȅƺɀȅȒȒƫǴƺƬɎǣɮȒƺˡɿƺȅȒٮǼȒ

ESPECIAL

ȒȇǼǣȇƺ ًٺƏƬȸƺɀƬƺȇɎƏ ȇƏ ¨ǣȇɎȒ Ƴƺ ǼǣɮƺǣȸƏِ IȒȸƏȅ ǣȅȵǼƺȅƺȇɎƏƳƏɀƏɀȅƺƳǣƳƏɀȵƏȸƏȵȸƺɮƺȇƯƨȒƳƏ! àX(ًחٮȵȒɀsibilitando a continuidade das actividades em segurança.

Foram mantidas as visitas mais prementes, nomeadamente em termos de apoio medicamentoso, triagem
ƳƺɀǣȇɎȒȅƏɎȒǼȒǕǣƏƳƏ! àX(ًחٮƺƳɖƬƏƯƨȒȵƏȸƏƏɀƏɗƳƺ
em termos de normas de pre- venção, monitorização do
ƺɀɎƏƳȒƳƺɀƏɗƳƺƺƏȸɎǣƬɖǼƏƯƨȒƬȒȅȒ³ƺȸɮǣƯȒzƏƬǣȒȇƏǼƳƺ
³ƏɗƳƺ ٢³z³٣ ƺ Əɀ ƺȇɎǣƳƏƳƺɀ ƳƏ «ƺƳƺ ³ȒƬǣƏǼ Ƴƺ ³ɖȵȒȸɎƺِ
³ƏȸƏxȒɖȸƏɮƿƺɀɎƺɀȅƺɀƺɀƬȒȅȒٹƺɴǣǕƺȇɎƺɀًٺȅƏɀȸƺƏǼƯƏ
a manutenção do foco na causa e missão da MdM, “que
ƻǔƏɿƺȸƬǝƺǕƏȸƬɖǣƳƏƳȒɀƳƺɀƏɗƳƺƏȷɖƺȅȅƏǣɀȵȸƺƬǣɀƏِٺ

© MdM

RESPONDER ÀS NECESSIDADES
 xƳx ȅƏȇɎƺɮƺ Ə ȸƺɀȵȒɀɎƏ ơɀ ȇƺƬƺɀɀǣƳƏƳƺɀ  ƫƐɀǣƬƏɀ
ƳƏɀ ȵȒȵɖǼƏƯȰƺɀ ɮɖǼȇƺȸƐɮƺǣɀ ȷɖƺ ƏȵȒǣƏ ƳǣƏȸǣƏȅƺȇɎƺِ zȒ
ƬȒȇɎƺɴɎȒ ƳȒ ȵȸȒǴƺƬɎȒ ³ƏɗƳƺ ƺȅ 0ȷɖǣȵƏ Ƴƺ «ɖƏ ٢³0«٣ً
concebido para apoiar Pessoas que Utilizam Substâncias
Psicoactivas, Pessoas em Situação de Sem-Abrigo (PSSA),
migrantes e pessoas que realizam trabalho sexual, no
ƬȒȇƬƺǼǝȒƳƺ ƏȸƬƺǼȒɀًǔȒȸƏȅȸƺƏǼǣɿƏƳƏɀדחחِɎȸǣƏǕƺȇɀƳƺ
ɀǣȇɎȒȅƏɀƳƏ! àX(ًחٮƳǣɀɎȸǣƫɖǥƳȒɀבגוِȸƺǔȒȸƯȒɀƏǼǣȅƺȇtares, realizados apoios medicamentosos a 311 utentes
ƺ ƳǣɀɎȸǣƫɖǥƳȒɀ 0¨X Ə  גאגɖɎƺȇɎƺɀً ƺȇɎȸƺ xƏȸƯȒ Ƴƺ  אאƺ
Dezembro de 2020.

Entre Março e Dezembro, a ETR de Lisboa realizou um
ɎȒɎƏǼ Ƴƺ  גחِדגƏɎƺȇƳǣȅƺȇɎȒɀً ƳȒɀ ȷɖƏǣɀ  חחِובƏɎƺȇdimentos de enfermagem e 7.203 consultas médicas.
«ƺƏǼǣɿȒɖבאחِדגɎȸǣƏǕƺȇɀƳƺɀǣȇɎȒȅƏɀƳƏ! àX(חٮƺ
בווِדƏȵȒǣȒɀȅƺƳǣƬƏȅƺȇɎȒɀȒɀِ¨ȸȒƬƺƳƺɖƏǣȇƳƏƏדגא
ƏȸɎǣƬɖǼƏƯȰƺɀ ǣȇɀɎǣɎɖƬǣȒȇƏǣɀ ƬȒȅ ƺɀɎȸɖɎɖȸƏɀ Ƴƺ ɀƏɗƳƺ
ou sociais. Cláudia Paixão, considera que a intervenƯƨȒȸƺƏǼǣɿƏƳƏȇȒɀƬƺȇɎȸȒɀƳƺƏǼȒǴƏȅƺȇɎȒɎƺȅȵȒȸƐȸǣȒ
para PSSA “tem permitido o alargamento das resposɎƏɀơɀȇƺƬƺɀɀǣƳƏƳƺɀƳƏɀ¨³³ًɖȅƏɮƺɿȷɖƺȒɎȸƏƫƏǼǝȒƻȸƺƏǼǣɿƏƳȒȵȒȸƳǣɮƺȸɀƏɀǣȇɀɎǣɎɖǣƯȰƺɀƳƺƳǣǔƺȸƺȇɎƺɀ
ƐȸƺƏɀƳƺǣȇɎƺȸɮƺȇƯƨȒِٺ

De acordo com a Joana Sanches, enfermeira e coordenaƳȒȸƏ ƳȒ ³0«ً ٹȒ ȵȸȒǴƺƬɎȒ ȅƏȇɎƺɮƺ Əɀ ƏƬɎǣɮǣƳƏƳƺɀ ƺɀɀƺȇƬǣƏǣɀً ƬȒȅȒ Ə ȵȸƺɀɎƏƯƨȒ Ƴƺ ƬɖǣƳƏƳȒɀ Ƴƺ ɀƏɗƳƺً ƏȵȒǣȒ ȇƏ
medicação, troca e distribuição de material de consumo e
ȵȸƺɮƺȇƯƨȒًǣȇǔȒȸȅƏƯƨȒƺƺƳɖƬƏƯƨȒȵƏȸƏƏɀƏɗƳƺًɎȸǣƏǕƺȅ
ƳƺɀǣȇɎȒȅƏɀƳƏ! àX(חٮƺȸƺǔȒȸƯȒƏǼǣȅƺȇɎƏȸِٺȵƺɀƏȸƳȒɀ
ȇȒɮȒɀƳƺɀƏˡȒɀًٹȒƫƏǼƏȇƯȒƳƺɀɎƺɀȅƺɀƺɀƻȵȒɀǣɎǣɮȒًȵȒǣɀ
conseguimos sempre manter o apoio aos utentes do proǴƺƬɎȒًٺɀɖƫǼǣȇǝƏِ
!Ȓȅ ǣȇɎƺȸɮƺȇƯƨȒ ǴɖȇɎȒ Ƴƺ ȵƺɀɀȒƏɀ ƬȒȅ ȅƏǣɀ Ƴƺ  דהƏȇȒɀ
ȷɖƺȸƺɀǣƳƺȅȇȒƬȒȇƬƺǼǝȒƳȒ¨ȒȸɎȒًȒȵȸȒǴƺƬɎȒÁƺȸƬƺǣȸƏ٢!٣
XƳƏƳƺɎƏȅƫƻȅȸƺƏǴɖɀɎȒɖƏɀƏƬɎǣɮǣƳƏƳƺɀًٹƬȒȅȒǣȇɎɖǣɎȒƳƺ
ɀƏǼɮƏǕɖƏȸƳƏȸƺȵȸȒɎƺǕƺȸȒɀȅƏǣɀɮɖǼȇƺȸƐɮƺǣɀًٺƺɴȵǼǣƬƏ³ƏȸƏ
xȒɖȸƏًɎƺȸƏȵƺɖɎƏȒƬɖȵƏƬǣȒȇƏǼƺƬȒȒȸƳƺȇƏƳȒȸƏƳȒȵȸȒǴƺƬɎȒِ
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0ȷɖǣȵƏÁƻƬȇǣƬƏƳƺ«ɖƏƳƺ³ƏɗƳƺ٢0Á«³٣ƳƺxƳxƏƳƏȵɎȒɖȒɀƺɖǔɖȇƬǣȒȇƏȅƺȇɎȒًȇƏɀƺȷɖƿȇƬǣƏƳƏƏƬɎǣɮƏƯƨȒƳȒ
ȵǼƏȇȒ Ƴƺ ƬȒȇɎǣȇǕƿȇƬǣƏ ƳƏ !ƘȅƏȸƏ xɖȇǣƬǣȵƏǼ Ƴƺ nǣɀƫȒƏ
٢!xn٣ًƺȅȸƺɀȵȒɀɎƏơɀȇƺƬƺɀɀǣƳƏƳƺɀِÁƏǼƬȒȅȒƬȒȇɎƏ!ǼƐɖƳǣƏ¨ƏǣɴƨȒًƏɀɀǣɀɎƺȇɎƺɀȒƬǣƏǼƺƬȒȒȸƳƺȇƏƳȒȸƏƳȒȵȸȒǴƺƬɎȒً
ٹȒǝȒȸƐȸǣȒƏȒˡȅٮƳƺٮɀƺȅƏȇƏǔȒǣƏǼƏȸǕƏƳȒƺƏƺȷɖǣȵƏǣȇɎƺٮ
grou a intervenção em seis espaços, transformados em
ƬƺȇɎȸȒɀƳƺƏǼȒǴƏȅƺȇɎȒɎƺȅȵȒȸƐȸǣȒƳƺ¨³³ِٺ

ESPECIAL

ULTRAPASSAR DESAFIOS
zȒǣȇǥƬǣȒƳƏȵƏȇƳƺȅǣƏًɖȅƳȒɀȵȸǣȇƬǣȵƏǣɀƳƺɀƏˡȒɀȇȒ³0«
foi, segundo Joana Sanches, a aquisição de EPI. “Não havia
ɖȅƏɮƺȸƫƏƺɀȵƺƬǥˡƬƏȇȒȒȸƯƏȅƺȇɎȒƳȒȵȸȒǴƺƬɎȒȵƏȸƏƺɀɎƺɀ
materiais e o mercado, nessa altura, não estava favorável
ơ ƏȷɖǣɀǣƯƨȒً Ȓɀ ȵȸƺƯȒɀ ƺɀɎƏɮƏȅ ȅɖǣɎȒ ƺǼƺɮƏƳȒɀ ƺ ǝƏɮǣƏ
ȸɖȵɎɖȸƏɀ Ƴƺ ɀɎȒƬǸِ! ٺȒȇɎɖƳȒً ǔȒǣ ȵȒɀɀǥɮƺǼ ƏƳȷɖǣȸǣȸ ƏǼǕɖȇɀ
materiais e contar com donativos de empresas locais,
“a quem agradecemos profundamente a generosidade,
ȵȒǣɀ ˡɿƺȸƏȅ ɎȒƳƏ Ə ƳǣǔƺȸƺȇƯƏ ًٺƏɀɀǣȇƏǼƏ Ə ƬȒȒȸƳƺȇƏƳȒȸƏ
ƳȒ ȵȸȒǴƺƬɎȒِ ¨ȒɀɎƺȸǣȒȸȅƺȇɎƺً ƬȒȇɎȒɖٮɀƺ ƬȒȅ Ȓ ƏȵȒǣȒ ƳȒ
Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e
ȇƏɀ(ƺȵƺȇƳƿȇƬǣƏɀ٢³X!(٣ًȷɖƺƻˡȇƏȇƬǣƏƳȒȸƳȒȵȸȒǴƺƬɎȒِ

אזɮȒǼɖȇɎƐȸǣȒɀًƳȒɀȷɖƏǣɀזגȅƻƳǣƬȒɀًאƺȇǔƺȸȅƺǣȸȒɀƺɎȸƿɀ
alunos do 5.º ano do Mestrado Integrado em Medicina,
ƳƏÈȇǣɮƺȸɀǣƳƏƳƺƳȒǼǕƏȸɮƺِƬȒȒȸƳƺȇƏƳȒȸƏƳȒȵȸȒǴƺƬɎȒ
destaca ainda o reforço da equipa que a CML realizou,
ƬȒȅƏǣȇƬǼɖɀƨȒƳƺɎȸƿɀȵȸȒˡɀɀǣȒȇƏǣɀƳƺƺȇǔƺȸȅƏǕƺȅًɎȒɎƏlizando quatro enfermeiros, uma assistente social/coordeȇƏƳȒȸƏƳƺȵȸȒǴƺƬɎȒƺɖȅȅȒɎȒȸǣɀɎƏٖɎȸƏƳɖɎȒȸٖɎȸǣȵɖǼƏȇɎƺƳƺ
ambulância e transporte.

© MdM

Do lado do Terceira (C) Idade, Sara Moura revela que
ȒȅƏǣɀƳƺɀƏˡƏȇɎƺǔȒǣȵǼƏȇƺƏȸƺǼƺɮƏȸƏƬƏƫȒƏƺɀɎǣȅɖǼƏƯƨȒ
ǔǥɀǣƬƏƺƬȒǕȇǣɎǣɮƏƳȒɀǣƳȒɀȒɀًơƳǣɀɎƘȇƬǣƏِٹÁǥȇǝƏȅȒɀȵȸȒƬƺƳǣȅƺȇɎȒɀƺǔƺȸȸƏȅƺȇɎƏɀƳƺǣȇɎƺȸɮƺȇƯƨȒǴƐȒǼƺƏƳȒɀِ
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Juntávamo-nos todas as quartas-feiras de tarde, para
desenvolver actividades multissensoriais com os idosos
e, de facto, o distanciamento físico exigiu a delineação
Ƴƺ ȇȒɮƏɀ ƏƫȒȸƳƏǕƺȇɀ ƺ ɖȅƏ ƫȒƏ ƳȒɀƺ Ƴƺ ƬȸǣƏɎǣɮǣƳƏƳƺِٺ
O facto de esta população ser info-excluída, “não permitia
ƏȒȵƯƨȒȵȒȸǔƺȸȸƏȅƺȇɎƏɀȷɖƺȵȒƳƺȸǣƏȅɀƺȸɗɎƺǣɀƺǔƏƬǣǼǣɎƏȸ
ƏǣȇɎƺȸɮƺȇƯƨȒِٺ
hƐȇƏ0Á«ًȒȵȸǣȇƬǣȵƏǼƳƺɀƏˡȒƏȵȒȇɎƏƳȒȵȒȸ!ǼƐɖƳǣƏ¨ƏǣɴƨȒǔȒǣȒƳƏٹƏǼȒƬƏƯƨȒƳƺȸƺƬɖȸɀȒɀǝɖȅƏȇȒɀƳƺɀƏɗƳƺȵƏȸƏ
ȸƺɀȵȒȇƳƺȸơȇƺƬƺɀɀǣƳƏƳƺƳƺȸƺƏǼǣɿƏȸɎȸǣƏǕƺȇɀƳƺɀǣȇɎȒȅƏɀ
! àX( ًٺחٮƳɖȸƏȇɎƺ ɀƺɎƺ ƳǣƏɀ ȵȒȸ ɀƺȅƏȇƏً ƺȅ Ƴǣǔƺȸƺȇtes locais de Lisboa, num momento em que aumentou
ȇƺƬƺɀɀǣƳƏƳƺƳƺɀɎƺɀȵȸȒˡɀɀǣȒȇƏǣɀȇȒ³z³ِ¨ƏȸƏɖǼɎȸƏȵƏɀɀƏȸ
esta questão, a MdM reforçou a ETR, com a integração de
ÁƏǼƬȒȅȒƺȅ¨ȒȸɎɖǕƏǼًƏƬǝƺǕƏƳƏƳƏ! àX(חٮǔȒǣǣǕɖƏǼȅƺȇɎƺ ɖȅ ƳƺɀƏˡȒ ȵƏȸƏ Ə ǣȇɎƺȸɮƺȇƯƨȒ ƺȅ xȒƯƏȅƫǣȷɖƺِ
Contudo, Ana Pinto de Oliveira considera que “os resultaƳȒɀ ƳƏ ǣȇɎƺȸɮƺȇƯƨȒ Ɏƿȅ ɀǣƳȒ ǔȸƏȇƬƏȅƺȇɎƺ ȵȒɀǣɎǣɮȒɀً ȇƨȒ
ɀȓȵƺǼƏȸƺƬƺȵɎǣɮǣƳƏƳƺƳƏɀȇȒɀɀƏɀƏƬɎǣɮǣƳƏƳƺɀًƬȒȅȒɎƏȅbém pelo aumento da procura de prestação de cuidados
ƳƺɀƏɗƳƺȵƺǼƏȵȒȵɖǼƏƯƨȒِٺȵƺɀƏȸƳƏɀȸƺɀɎȸǣƯȰƺɀȇȒɎȸƏȇɀȵȒȸɎƺƏƻȸƺȒًɎƺȅɀǣƳȒȵȒɀɀǥɮƺǼǔƏɿƺȸƬǝƺǕƏȸ0¨XơɀƺȷɖǣȵƏɀ
locais. “Também temos adquirido localmente máscaras
ƬȒȅɖȇǣɎƐȸǣƏɀ ȵƏȸƏ ƳǣɀɎȸǣƫɖǣƯƨȒ ơ ȵȒȵɖǼƏƯƨȒ ًٺɀɖƫǼǣȇǝƏ
Ə (ǣȸƺƬɎȒȸƏ ƳȒ (ƺȵƏȸɎƏȅƺȇɎȒ Ƴƺ ¨ȸȒǴƺƬɎȒɀ XȇɎƺȸȇƏƬǣȒȇƏǣɀ ƳƏ xƳxِ «ƺǼƏɎǣɮƏȅƺȇɎƺ ƏȒɀ ȵȸȒˡɀɀǣȒȇƏǣɀ Ƴƺ ɀƏɗƳƺً
“apesar da mobilização para os seus serviços no país ser
grande, os nossos voluntários estão comprometidos com
ƏȇȒɀɀƏǣȇɎƺȸɮƺȇƯƨȒƺȇƨȒƳƺǣɴƏȸƏȅƳƺƳƏȸȸƺɀȵȒɀɎƏِٺ
© MdM

EM ANÁLISE

A sua vida pode ter
muitas vidas

Para a maioria, fazer um testamento é uma forma de continuar a cuidar das pessoas de que gostamos e com quem
nos preocupamos. Incluímo-las no nosso testamento porȷɖƺȷɖƺȸƺȅȒɀƏɀɀƺǕɖȸƏȸȒɀƺɖƫƺȅٮƺɀɎƏȸًȷɖƏȇƳȒǴƐȇƨȒ
estivermos presentes.
É frequente, por motivos sociais e culturais, adiar até
ƏȒ ɗǼɎǣȅȒ ȅȒȅƺȇɎȒ Ə ƬȒǼȒƬƏƯƨȒ ȵȒȸ ƺɀƬȸǣɎȒ ƳƏɀ ȇȒɀɀƏɀ
ɗǼɎǣȅƏɀɮȒȇɎƏƳƺɀِ!ȒȅƺɎƺȅȒɀƺɀɎƺƺȸȸȒȵȒȸȷɖƺȇǣȇǕɖƻȅً
ȷɖƺɎƺȇǝƏɖȅƏƫȒƏɀƏɗƳƺȒɖɀƺǴƏǴȒɮƺȅًȵƺȇɀƏƺȅȷɖƺȅ
vai herdar os seus bens. Contudo, é certo que redigir um
testamento não é apenas bom para si, também facilita
todo o processo aos seus herdeiros e herdeiras. Existem
muitos mitos falsos sobre os testamentos. Desconstruímos abaixo alguns dos mais comuns:
1. “Redigir um testamento é muito caro”
(ƺ ƏƬȒȸƳȒ ƬȒȅ Ȓ ȵȒȸɎƏǼ Ƴƺ ɀƺȸɮǣƯȒɀ ȵɗƫǼǣƬȒɀ ƺ ȵȒȸɎɖǕƏǼِ
gov.pt, o custo para realizar um testamento em Portugal é
ƳƺחדƺɖȸȒɀِ³ƺƳƺƬǣƳǣȸɀƺȸɀȒǼǣƳƐȸǣȒƺǣȇƬǼɖǣȸƏxƻƳǣƬȒɀƳȒ
Mundo, podemos prestar o apoio necessário e esclarecer
ƏɀɀɖƏɀƳɗɮǣƳƏɀِ
2. “Ainda sou muito jovem para ter um testamento”
Em geral, a morte é um tema tabu, do qual não gostamos
ƳƺǔƏǼƏȸِzȒƺȇɎƏȇɎȒًȇƨȒȒǔƏɿƺȸȇƨȒɀǣǕȇǣˡƬƏȷɖƺƳƺǣɴƺƳƺ
existir. Convém colocar de lado os medos e pensar apenas na utilidade deste documento para facilitar a vida a
quem decida deixar a sua herança.
3. “Fazer um testamento é muito complicado”
É um dos mitos mais comuns, fruto do desconhecimento. Na verdade, redigir um testamento é muito
simples, se recorrer ao aconselhamento de um notário
ou notária. Na Médicos do Mundo, podemos prestar apoio
ƺƺɀƬǼƏȸƺƬƺȸɎȒƳƏɀƏɀƳɗɮǣƳƏɀȷɖƺƏǣȇƳƏɀɖƫɀǣɀɎƏȅɀȒƫȸƺ
este processo.

© MdM

4. “Só os ricos fazem testamento”
Redigir um testamento é necessário, sempre que
ƺɴǣɀɎƏ ȵƏɎȸǣȅȓȇǣȒً ǣȇƳƺȵƺȇƳƺȇɎƺȅƺȇɎƺ ƳƏ ɀɖƏ ƳǣȅƺȇɀƨȒً ǴƐ ȷɖƺً ȅƺɀȅȒ ȵƏȸƏ ɖȅ ȵƏɎȸǣȅȓȇǣȒ ȸƺƳɖɿǣƳȒً
o facto de ter decidido o seu destino vai gerar tranquilidade e evitar problemas aos futuros herdeiros
e herdeiras.
5. “O testamento é para toda a vida”
Redigir um testamento não é uma decisão inalterável.
¨ȒƳƺȸƐȅȒƳǣˡƬƐٮǼȒɎȒƳƏɀƏɀɮƺɿƺɀȷɖƺƬȒȇɀǣƳƺȸƺȇƺƬƺɀɀƐȸǣȒًƬȒȅƏɗǼɎǣȅƏɮƺȸɀƨȒƏɀɖƫɀɎǣɎɖǣȸƏƏȇɎƺȸǣȒȸًƳƺǣɴƏȇƳȒٮƏ
sem validade.
ٹIƺǼǣɿȅƺȇɎƺȷɖƺƏɀɀȒƬǣƏƯȰƺɀƬȒȅȒƏxƻƳǣƬȒɀƳȒxɖȇƳȒ
existem para atenuar, na medida do possível, o sofriȅƺȇɎȒƳƏɀȵȒȵɖǼƏƯȰƺɀِxƏɀƺɀɎƏɀƏɀɀȒƬǣƏƯȰƺɀȇƨȒɀȒƫȸƺɮǣɮƺȅ ɀƺȅ ȅƺǣȒɀً ɀƺǴƏȅ ȅƏɎƺȸǣƏǼ ȅƻƳǣƬȒ Ȓɖ ƳȒȇƏɎǣɮȒɀ
em dinheiro. Contudo, ultimamente, tem-se tornado cada
vez mais frequente a doação de bens em vida e a inclusão
de bens em testamento, nomeadamente bens imobiliáȸǣȒɀِ !ǣƳƏƳƨȒɀ ȷɖƺ ȇƨȒ Ɏƿȅ ǝƺȸƳƺǣȸȒɀ ǼƺǕǥɎǣȅȒɀ ȵȒƳƺȅً
ƺȅɎƺɀɎƏȅƺȇɎȒًƳƺǣɴƏȸɎȒƳȒɀȒɀɀƺɖɀƫƺȇɀƏXȇɀɎǣɎɖǣƯȰƺɀ
Particulares de Solidariedade Social (IPSS) que, pela sua
natureza, não pagam Imposto de Selo pela herança. Mas
é sempre possível disponibilizar uma parte da herança
Ə ƺɀɎƺ ɎǣȵȒ Ƴƺ ǣȇɀɎǣɎɖǣƯȰƺɀً ȅƺɀȅȒ ȷɖƏȇƳȒ ƺɴǣɀɎƺȅ ǝƺȸdeiros legítimos. É um acto de generosidade para com o
nosso semelhante, que pode fazer toda a diferença. ‘O que
eu dou, recebo em dobro’, dizia a minha mãe que era proǔɖȇƳƏȅƺȇɎƺǕƺȇƺȸȒɀƏِٺRƺǼƺȇƏxƏȸǣƏxȒȸƺǣȸƏًƳȒƏƳȒȸƏƺ
testadora da Médicos do Mundo
Se necessita de mais informação, apoio ou esclarecer
ȷɖƏǣɀȷɖƺȸƳɗɮǣƳƏɀًƺȇɎȸƺȵȒȸǔƏɮȒȸƺȅƬȒȇɎƏƬɎȒƬȒȇȇȒɀƬȒي
Médicos do Mundo | Carla Paiva – Directora Executiva
carla.paiva@medicosdomundo.pt
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Sabia que pode incluir a Médicos do Mundo no seu testamento, da mesma forma que inclui os seus familiares,
ƏȅǣǕȒɀȒɖȒɖɎȸƏɀȒȸǕƏȇǣɿƏƯȰƺɀّ³ƺƳƺƬǣƳǣȸǣȇƬǼɖǣȸٮȇȒɀȇȒ
seu testamento, vamos honrar a sua solidariedade e comȵȸȒȅǣɀɀȒًƬȒȇɮƺȸɎƺȇƳȒƏɀɖƏǕƺȇƺȸȒɀǣƳƏƳƺƺȅȵȸȒǴƺƬɎȒɀ
ȵƏȸƏȅƺǼǝȒȸƏȸƏɀƏɗƳƺƳƏɀȵƺɀɀȒƏɀًȵȸƺɀɎƏȸƏɀɀǣɀɎƿȇƬǣƏƺȅ
ƺȅƺȸǕƿȇƬǣƏɀ Ȓɖ ƳƺȇɖȇƬǣƏȸ Əɀ ǣȇǴɖɀɎǣƯƏɀ Ƴƺ ȷɖƺ ɀƺǴƏȅȒɀ
testemunhas.

HOMENAGEM

mundo melhor. Porque reconhecemos
o papel fundamental de todos, evocaȅȒɀƏȅƺȅȓȸǣƏƳƏȷɖƺǼƺɀȷɖƺȵƏȸɎǣȸƏȅً
relembrando o muito que nos deixaram,
ƏɎȸƏɮƻɀ ƳȒ ɀƺɖ ƺɴƺȅȵǼȒ Ƴƺ ȵȸȒˡɀɀǣȒȇƏlismo e de espírito humanitário. Nunca
esqueceremos estes amigos, colegas e
ȵȸȒˡɀɀǣȒȇƏǣɀِ

A “FORÇA” DE MYKOLA
Há pessoas que marcam a vida dos
outros e Mykola Chaban é, com toda a
certeza, um destes casos extraordináȸǣȒɀِ  ɀɖƏ ٹǔȒȸƯƏ ٺƺɀȵƺƬǣƏǼً ƳǣɀȵȒȇǣƫǣǼǣƳƏƳƺ ƺ ǝɖȅȒȸ ɗȇǣƬȒ ɎȒȸȇƏȸƏȅٮȇȒ ɖȅƏ
ˡǕɖȸƏǣȇƬȒȇɎȒȸȇƐɮƺǼƳƏxƳxًȷɖƺˡƬƏȸƐ
ȵƏȸƏ ɀƺȅȵȸƺ ȇƏ ȅƺȅȓȸǣƏً ȇƨȒ ɀȓ ƳȒɀ
colegas com quem colaborou, como de
muitos utentes que conheceu ao longo
dos anos.
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Técnico auxiliar e motorista da unidade
ȅȓɮƺǼ Ƴƺ ɀƏɗƳƺً ƳƏ 0ȷɖǣȵƏ ÁƻƬȇǣƬƏ Ƴƺ
Rua, em Lisboa, assim como colaborador na área logística, Mykola Chaban era
aquele colega com se podia contar, sempre e a qualquer momento, para enfrenɎƏȸƳƺɀƏˡȒɀƺƺȇƬȒȇɎȸƏȸɀȒǼɖƯȰƺɀِ
© MdM

Uma vida dedicada
a ajudar os outros
0ɀɎƺɀɎƿȅɀǣƳȒɎƺȅȵȒɀƏǣȇƳƏȅƏǣɀƳǣǔǥƬƺǣɀِxƻƳǣƬȒɀƳȒxɖȇƳȒ٢xƳx٣ɮǣɖ
ȵƏȸɎǣȸً ȇȒɀ ɗǼɎǣȅȒɀ ȅƺɀƺɀً ɮƐȸǣȒɀ ƬȒǼƏƫȒȸƏƳȒȸƺɀً ƬɖǴȒ ƬȒȇɎȸǣƫɖɎȒ ǔȒǣ ǣȇƳǣɀpensável para as causas que nos movem todos os dias.
Queremos, por isso, enaltecer a preciosa colaboração e dedicação do técȇǣƬȒƏɖɴǣǼǣƏȸxɵǸȒǼƏ!ǝƏƫƏȇًƳȒȵɀǣƬȓǼȒǕȒ ȸɖȇȒ ȸǣɎȒƺƳƏƺȇǔƺȸȅƺǣȸƏ¨ǣƺdade Menezes, assim como Fátima Mendes, enfermeira e antiga presidente
da Assembleia Geral da MdM, de Aurélio Floriano, voluntário e coordenador
ƳƺȵƏǥɀƺȅxȒƯƏȅƫǣȷɖƺًƺƳƺhȒƨȒǼɮƺɀًɮȒǼɖȇɎƐȸǣȒǼȒǕǥɀɎǣƬȒȇƏɀȅǣɀɀȰƺɀ
ƳƺƺȅƺȸǕƿȇƬǣƏƳƺ!ƏɀɎƏȇǝƺǣȸƏƳƺ¨ƿȸƏƺƳƺxȒƯƏȅƫǣȷɖƺِ
A MdM é feita e existe para as pessoas. Todos os dias, há mais de 20 anos, os
ȇȒɀɀȒɀƬȒǼƏƫȒȸƏƳȒȸƺɀƺɮȒǼɖȇɎƐȸǣȒɀǔƏɿƺȅƏƳǣǔƺȸƺȇƯƏǴɖȇɎȒƳƺȷɖƺȅȅƏǣɀ
precisa, contribuindo para o desenvolvimento da organização e para um

IȒǣ ǴɖȇɎȒ ƳƏ XǕȸƺǴƏ Ƴƺ ȸȸȒǣȒɀ ȷɖƺ Ȓ
ƺȇƬȒȇɎȸƐȅȒɀ ȵƺǼƏ ȵȸǣȅƺǣȸƏ ɮƺɿً ǝƐ ǴƐ
cerca de 20 anos, quando ainda a delegação portuguesa estava a iniciar o seu
ɎȸƏǴƺƬɎȒِ ÁǣȇǝƏ ƏƬƏƫƏƳȒ Ƴƺ ƬǝƺǕƏȸ ƳƏ
ÈƬȸƘȇǣƏًƬȒȅȒȅɖǣɎȒɀȒɖɎȸȒɀًơȵȸȒƬɖȸƏ
de uma vida melhor, e rapidamente fez
ƏȅǣɿƏƳƺƬȒȅƏȇȒɀɀƏƺȷɖǣȵƏƳȒȵȸȒǴƺƬɎȒ
Noite Saudável. Começou depois por
colaborar com a MdM enquanto motorista, nos tempos livres da sua activiƳƏƳƺȵȸȒˡɀɀǣȒȇƏǼƺًȅƏǣɀɎƏȸƳƺًƏɎƺȅȵȒ
inteiro.
O respeito, a atenção, a capacidade
Ƴƺ ƬȒȇɀɎȸɖǣȸ ȸƺǼƏƯȰƺɀ ƺ Ə ǔȒȸȅƏ ƬȒȅȒ
impunha a sua autoridade, sem causar
qualquer sentimento de repressão ou de
ȅƺƳȒًȅƏɀȵȸȒȅȒɎȒȸƏƳƺƬȒȇˡƏȇƯƏًɀƨȒ
características inegáveis reconhecidas
por todos, colegas e utentes.

HOMENAGEM

A “LUTADORA” PIEDADE
Piedade Menezes tornou-se, durante os cerca de oito
ƏȇȒɀȷɖƺƬȒǼƏƫȒȸȒɖƬȒȅƏxƳxًɖȅƏˡǕɖȸƏƬȒȇǝƺƬǣƳƏ
Ƴƺ ȅɖǣɎƏɀ ƏƬɎǣɮǣƳƏƳƺɀً ȇȒȅƺƏƳƏȅƺȇɎƺ Ƴƺ ƏƬƯȰƺɀ Ƴƺ
ȸƏɀɎȸƺǣȒ ơ ȵȒȵɖǼƏƯƨȒِ (ƺɀɎƏȷɖƺ ȵƏȸƏ hƏȸƳǣȇɀ àǣɮǣƳȒɀً
uma iniciativa da organização na área da prevenção das
doenças cardiovasculares.
Quem com ela trabalhou recorda-a como uma pessoa
lutadora, alegre, amiga e gentil com os colegas. Como
ȵȸȒˡɀɀǣȒȇƏǼ Ƴƺ ɀƏɗƳƺً ƳƺɀɎƏƬƏȅ Ȓ ɀƺɖ ɎȸƏƫƏǼǝȒ ǴɖȇɎȒ
das pessoas em situação de sem abrigo (PSSA), sempre
ơȵȸȒƬɖȸƏƳƺȸƺɀȵȒɀɎƏȵƏȸƏɎȒƳƏɀƏɀɀǣɎɖƏƯȰƺɀِ

O “OMBRO” DE BRUNO
Especialista em muitas áreas da Psicologia, conhecedor
Ƴƺ ƳǣǔƺȸƺȇɎƺɀ ƬƺȇƐȸǣȒɀ Ƴƺ ƺȅƺȸǕƿȇƬǣƏ ǝɖȅƏȇǣɎƐȸǣƏ ƺ
ƳƺɎƺȇɎȒȸƳƺɖȅƏɮƏɀɎƏƺɴȵƺȸǣƿȇƬǣƏȇȒƏȵȒǣȒƏȵȒȵɖǼƏƯȰƺɀ
vulneráveis, Bruno Brito foi, para muitos colaboradores e
ɮȒǼɖȇɎƐȸǣȒɀ ƳƏ xƳxً Ȓ ٹȒȅƫȸȒ ٺƳƺ ƏȵȒǣȒ ȇȒɀ ȅȒȅƺȇɎȒɀ
mais difíceis, quando as forças começavam a faltar.
ÈȅƏƳƏɀɗǼɎǣȅƏɀƬȒǼƏƫȒȸƏƯȰƺɀƬȒȅƏȒȸǕƏȇǣɿƏƯƨȒǼƺɮȒɖٮȒ
ƏxȒƯƏȅƫǣȷɖƺًƺȅًחאƬȒȅȒȸƺɀȵȒȇɀƐɮƺǼȵƺǼȒɀɖȵȒȸɎƺ
ȵɀǣƬȒǼȓǕǣƬȒ Ƴƺ ɎȒƳƏ Ə ƺȷɖǣȵƏ ƳƏ ȅǣɀɀƨȒ Ƴƺ ƺȅƺȸǕƿȇƬǣƏ
ȷɖƺȸƺɀȵȒȇƳƺɖơɀƬȒȇɀƺȷɖƿȇƬǣƏɀȒȸǣǕǣȇƏƳƏɀȵƺǼƏȵƏɀɀƏgem do furacão Idai. Esteve sempre lá, presente, atento e
ƳƺƳǣƬƏƳȒƏȷɖƺȅًƏȒˡȅƳȒƳǣƏًȇƺƬƺɀɀǣɎƏɮƏƳƺƏȵȒǣȒƺƳƺ
ganhar forças para enfrentar uma realidade de catástrofe.

Durante o seu percurso na MdM, colaborou ainda nos
ȵȸȒǴƺƬɎȒɀ !ȸƺɀƬƺȸ ƺȅ ³ƏɗƳƺً ȇȒ ƫƏǣȸȸȒ ƳƏ ȵƺǼƏƯƨȒً ƺ
Bairro Feliz, no bairro Quinta da Serra, ambos no conceǼǝȒƳƺnȒɖȸƺɀًǴɖȇɎȒƳƺȵƺɀɀȒƏɀǣȅǣǕȸƏȇɎƺɀƺ¨³³ِ
A Médicos do Mundo não esquece o papel e o empenho destes colaboradores, aproveitando para renovar as
ȅƏǣɀȵȸȒǔɖȇƳƏɀƬȒȇƳȒǼƿȇƬǣƏɀơɀɀɖƏɀǔƏȅǥǼǣƏɀƺƏȅǣǕȒɀِ

Licenciado em Psicologia, na área clínica, em 2001, pelo
Instituto Superior de Psicologia Aplicada (ISPA), e mestre
em Risco, Trauma e Sociedade, pelo Instituto Superior de
!ǣƿȇƬǣƏɀ ƳȒ ÁȸƏƫƏǼǝȒ ƺ ƳƏ 0ȅȵȸƺɀƏ ٢X³!Á0٣ً ƬȒǼƏƫȒȸƏɮƏ
ƬȒȅƏxƳxƳƺɀƳƺِגאzƺɀɀƺƏȇȒًǣȇɎƺǕȸȒɖƏȅǣɀɀƨȒƳƺ
ƺȅƺȸǕƿȇƬǣƏȇȒ³ȸǣnƏȇǸƏِ
Actualmente era responsável pela gestão da Rede de
Apoio a Familiares e Amigos de Vítimas de Homicídio e
de Terrorismo (RAFAVHT), da Associação Portuguesa de
ȵȒǣȒơàǥɎǣȅƏ٢¨à٣ِ³ǣȅɖǼɎƏȇƺƏȅƺȇɎƺɀɖȵƺȸɮǣɀǣȒȇƏɮƏ
Ȓ ȵȸȒǴƺƬɎȒ ȸȸɖȵƺً Ƴƺ ƏȵȒǣȒ ȵɀǣƬȒǼȓǕǣƬȒ Ə ȸƺǔɖǕǣƏƳȒɀً
do Serviço Jesuíta aos Refugiados (JRS, na sua sigla em
ǣȇǕǼƿɀ٣ً ƺ ƬȒǼƏƫȒȸƏɮƏ ƬȒȅ ɮƐȸǣȒɀ ǣȇɀɎǣɎɖɎȒɀ ɀɖȵƺȸǣȒȸƺɀ Ƴƺ
ƺȇɀǣȇȒًȇƏɀƐȸƺƏɀƳƺɎȸƏɖȅƏȵɀǣƬȒǼȓǕǣƬȒًǣȇɎƺȸɮƺȇƯƨȒƺȅ
ƬȸǣɀƺƺƺȅƬƏɎƐɀɎȸȒǔƺًƺƺȅƺȸǕƿȇƬǣƏɀȵɀǣƬȒǼȓǕǣƬƏɀِ

© MdM
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© MdM

Natural de São Tomé e Príncipe, Piedade Menezes, formada em Enfermagem, ingressou na MdM em 2005,
onde esteve até 2013. Começou por trabalhar no proǴƺƬɎȒàǣɮƺȸ³ƏɖƳƐɮƺǼًȇƏɀ ǼƏǣƏɀًƺȅnǣɀƫȒƏًƬȒȅƏȵȒȵɖlação idosa do bairro da Picheleira e, posteriormente,
ǣȇɎƺǕȸȒɖȒȵȸȒǴƺƬɎȒzȒǣɎƺ³ƏɖƳƐɮƺǼًƳǣȸƺƬƬǣȒȇƏƳȒƏ¨³³
ƺƏȒɖɎȸƏɀȵȒȵɖǼƏƯȰƺɀɮɖǼȇƺȸƐɮƺǣɀِ

ACTUALIDADE INTERNACIONAL

MORIA: A emergência que o fogo
não apagou

© Yiannis Yiannakopoulos/MdM Grécia
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ɀǣȇƬƿȇƳǣȒɀȷɖƺƳƺɀɎȸɖǥȸƏȅȒȅƏǣȒȸƬƏȅȵȒƳƺȸƺǔɖǕǣƏƳȒɀƳƏJȸƻƬǣƏًƺȅ
xȒȸǣƏًȇƏǣǼǝƏƳƺnƺɀƫȒɀًȇȒǣȇǥƬǣȒƳƺ³ƺɎƺȅƫȸȒًɎȸȒɖɴƺȸƏȅȇȒɮƏȅƺȇɎƺơ
ɎȒȇƏƏɀƳǣǔǥƬƺǣɀƬȒȇƳǣƯȰƺɀƺȅȷɖƺɮǣɮƺȅȒɀȸƺǔɖǕǣƏƳȒɀȇƏȸƺǕǣƨȒƺƏǔƏǼɎƏ
de respostas adequadas das autoridades. A Médicos do Mundo (MdM), que
ɀƺƺȇƬȒȇɎȸƏǴɖȇɎȒƳƺɀɎƏɀȵȒȵɖǼƏƯȰƺɀًɎƺȅɮǣȇƳȒƏƏǼƺȸɎƏȸȵƏȸƏƏɀǣɎɖƏƯƨȒƺ
para a necessidade de uma nova política de acolhimento.
No campo de Moria, onde viviam cerca de 13 mil pessoas, entre as quais
ȅɖǣɎƏɀǔƏȅǥǼǣƏɀƺƬȸǣƏȇƯƏɀًƏɀƬȒȇƳǣƯȰƺɀƳƺɀɖȅƏȇƏɀƺƏɀɮǣȒǼƏƯȰƺɀƳƏƳǣǕȇǣdade e dos direitos humanos nunca foram um segredo. Contudo, os relatos
ƺƏȵƺǼȒɀɎȸȒɖɴƺȸƏȅȵȒɖƬƏɀȅɖƳƏȇƯƏɀƏȒǼȒȇǕȒƳȒɀɗǼɎǣȅȒɀƏȇȒɀِ
¨ƏȸƏƏxƳxًƏǣȇƺˡƬƐƬǣƏȇƏǕƺɀɎƨȒƳȒɎƺȅƏƳȒɀȸƺǔɖǕǣƏƳȒɀًƏȸƺƬɖɀƏƳƏȵƏȸtilha de responsabilidades e a falta de uma parceria entre países europeus
não permitem uma solução duradoura e consistente. As medidas avulsas
e as reacções da Grécia em particular e da Europa em geral acabaram por
transformar uma situação que poderia ser gerida, numa crise humanitária.
ǔȒǕȒȵȒƳƺɎƺȸƳƺɀɎȸɖǥƳȒȒƬƏȅȵȒƳƺxȒȸǣƏًȅƏɀȇƨȒƏȵƏǕȒɖƏƺȅƺȸǕƿȇƬǣƏ
ȒɖƺȇƬȒƫȸǣɖƏɀƬȒȇƳǣƯȰƺɀƳƺǕȸƏƳƏȇɎƺɀƺƳƺɀȒƫȸƺǼȒɎƏƯƨȒȷɖƺɀƺȅƏȇɎƿȅ
nos campos de refugiados das ilhas gregas do Mar Egeu. Recorde-se que,
apesar da capacidade para apenas seis mil pessoas, estes campos albergaɮƏȅًȇȒˡȇƏǼƳȒƏȇȒȵƏɀɀƏƳȒًƬƺȸƬƏƳƺהבȅǣǼȸƺȷɖƺȸƺȇɎƺɀƳƺƏɀǣǼȒًơƺɀȵƺȸƏ
de uma resposta.

RESPOSTA À EMERGÊNCIA
IƏƬƺơƺȅƺȸǕƿȇƬǣƏȵȸȒɮȒƬƏƳƏȵƺǼȒɀǣȇƬƿȇƳǣȒɀًȷɖƺƳƺǣɴƏȸƏȅȅǣǼǝƏȸƺɀƳƺ
ȵƺɀɀȒƏɀ ƳƺɀƏǼȒǴƏƳƏɀً Ə xƳxً ȷɖƺ ǴƐ ɀƺ ƺȇƬȒȇɎȸƏɮƏ ȇȒ ǼȒƬƏǼً ƬȒȅ ȵȸȒǕȸƏȅƏɀƳƺǣȇɎƺȸɮƺȇƯƨȒƺȅɀƏɗƳƺًƳƺɀǼȒƬȒɖƳƺǣȅƺƳǣƏɎȒɖȅƏɖȇǣƳƏƳƺȅȓɮƺǼƺ

uma equipa de 22 médicos e técnicos de
ɮƐȸǣƏɀƐȸƺƏɀِÁƏȅƫƻȅơɀȵȸǣȅƺǣȸƏɀǝȒȸƏɀً
ƺȅ ɎƺȇƏɀً ǣȇǣƬǣƏȸƏȅٮɀƺ Əɀ ȒȵƺȸƏƯȰƺɀ
necessárias para o envio de um primeiro
carregamento de medicamentos, materiais médicos e outros, como tendas,
sacos-cama e kits de higiene.
ÁȸƿɀƳǣƏɀƏȵȓɀȒɀǣȇƬƿȇƳǣȒɀًƺƳƺȵȒǣɀƳƺ
ɖȅƏȵȸǣȅƺǣȸƏǣȇɎƺȸɮƺȇƯƨȒƳƺƺȅƺȸǕƿȇƬǣƏ ǴɖȇɎȒ ƳƏɀ ȵȒȵɖǼƏƯȰƺɀ ȷɖƺ ˡƬƏȸƏȅ
sem abrigo, a MdM foi a primeira organização a chegar e o primeiro ponto de
contacto da população no centro de
acolhimento temporário de Mavrovouni,
no município de Kara Tepe, erguido
ƺȇɎȸƺɎƏȇɎȒ ȵƏȸƏ ȸƺɀȵȒȇƳƺȸ ơ ƺȅƺȸǕƿȇƬǣƏ ƳȒɀ ǣȇƬƿȇƳǣȒɀ Ƴƺ xȒȸǣƏِ  ƺȇɎȸƏƳƏ
foram disponibilizados materiais básicos
ƳƺɀƏɗƳƺƺƳƺǝǣǕǣƺȇƺًƺɴƏȅƺɀȅƻƳǣƬȒɀ
e tratamentos personalizados.
xƏǣɀɎƏȸƳƺًǣȇǣƬǣƏȸƏȅٮɀƺƏɀȒȵƺȸƏƯȰƺɀȇȒ
interior do campo, primeiro com uma
ɖȇǣƳƏƳƺ ȅȓɮƺǼ Ƴƺ ɀƏɗƳƺً ƳƺȵȒǣɀ ɎƏȅbém com uma tenda. Entre Setembro
e Dezembro, a MdM deu apoio médico
a mais de 2.300 pessoas, entre as quais
חƬȸǣƏȇƯƏɀًƺƳǣɀɎȸǣƫɖǣɖǸǣɎɀƳƺǝǣǕǣƺȇƺ
e Equipamentos de Protecção Indivi-

ACTUALIDADE INTERNACIONAL

dual (EPI) a outras 5.000. Já na clínica
ƳƏ ȸǕƏȇǣɿƏƯƨȒƳƺ³ƏɗƳƺ¨ɗƫǼǣƬƏǕȸƺǕƏ
ƳǣɀȵȒȇǣƫǣǼǣɿȒɖ  חבƬȒȇɀɖǼɎƏɀ Ƴƺ ɀƏɗƳƺ
ɀƺɴɖƏǼ ƺ ȸƺȵȸȒƳɖɎǣɮƏ ƺ  חאבƳƺ ȵƺƳǣƏɎȸǣƏً
ɀȓȇȒɀɗǼɎǣȅȒɀƳȒǣɀȅƺɀƺɀƳȒƏȇȒِ
Para além do centro temporário de
xƏɮȸȒɮȒɖȇǣًȷɖƺƬȒȇɎƏƬȒȅוגِוȸƺȷɖƺrentes de asilo, a delegação grega da
MdM tem ainda uma clínica nas instalaƯȰƺɀ Ƴƺ ƏƬȒǼǝǣȅƺȇɎȒ ȅɖȇǣƬǣȵƏǼ Ƴƺ kƏȸƏ
Tepe, com 861 residentes, onde atende,
em média, 200 pessoas por semana e
ƳǣɀȵȒȇǣƫǣǼǣɿƏơɮȒǼɎƏƳƺזאƬȒȇɀɖǼɎƏɀƳƺ
ǕǣȇƺƬȒǼȒǕǣƏȵȒȸȅƿɀِ

DESAFIOS E NECESSIDADES

xƏȇɎƿȅٮɀƺƏɀƳǣˡƬɖǼƳƏƳƺɀƬȒȅȒǔȒȸȇƺƬǣȅƺȇɎȒƳƺƺǼƺƬɎȸǣƬǣƳƏƳƺƺƳƺƐǕɖƏًǴƐȷɖƺ
ȇƨȒǔȒȸƏȅˡȇƏǼǣɿƏƳƏɀƏɀǼǣǕƏƯȰƺɀơɀȸƺƳƺɀ
municipais, impedindo a introdução de
várias melhorias. Também as actividades
recreativas e de educação não-formal
apenas são disponibilizadas pelas organiɿƏƯȰƺɀ ȵȸƺɀƺȇɎƺɀ ȇȒ ǼȒƬƏǼ Ə ɖȅ ȇɗȅƺȸȒ
ǼǣȅǣɎƏƳȒƳƺƬȸǣƏȇƯƏɀƺɀȓȷɖƏȇƳȒƏɀƬȒȇƳǣƯȰƺɀƏɎȅȒɀǔƻȸǣƬƏɀȒȵƺȸȅǣɎƺȅِ
ɖɎȸȒƳƺɀƏˡȒƻȒƳƏɀƏɗƳƺًɖȅƏɮƺɿȷɖƺ
existem muitas pessoas em situação de
vulnerabilidade, entre as quais mulheres
grávidas, crianças e bebés, idosos, doenɎƺɀƬȸȓȇǣƬȒɀƺȵƺɀɀȒƏɀƬȒȅɎȸƏɖȅƏɀǔǥɀǣƬȒɀƺȵɀǣƬȒǼȓǕǣƬȒɀِ0ȅƬƏɖɀƏƺɀɎƨȒًƺȇɎȸƺ
ȒɖɎȸȒɀǔƏƬɎȒȸƺɀًƏɀƳǣˡƬɖǼƳƏƳƺɀǣȅȵȒɀɎƏɀ
ȵƺǼƏɀ ǼǣȅǣɎƏƯȰƺɀ ƳȒ ɀǣɀɎƺȅƏ ȵɗƫǼǣƬȒ Ƴƺ
ɀƏɗƳƺًƏǔƏǼɎƏƳƺƏɮƏǼǣƏƯƨȒȅƻƳǣƬƏƏȵȓɀ
a chegada, a escassez de recursos ou a
ǣȇƺɴǣɀɎƿȇƬǣƏƳƺɖȅƏǕƺɀɎƨȒǣȇɎƺǕȸƏƳƏƳƺ
ƬɖǣƳƏƳȒɀƳƺɀƏɗƳƺِ
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No centro de acolhimento temporário de
xƏɮȸȒɮȒɖȇǣ ɀɖƫɀǣɀɎƺȅ ȅɖǣɎȒɀ ƳƺɀƏˡȒɀ
e necessidades. Enquanto se esperam
Əɀ ȇȒɮƏɀ ǣȇɀɎƏǼƏƯȰƺɀ ȵȸȒȅƺɎǣƳƏɀ ȵƺǼȒ
Governo grego para Setembro deste
ano, os residentes continuam a enfrentar
Ȓ XȇɮƺȸȇȒ ƺȅ ɎƺȇƳƏɀً ǴɖȇɎȒ ƏȒ ȅƏȸً ɀƺȅ
aquecimento, com poucos duches de
água quente e sem acesso a actividades
educativas.

© Yiannis Yiannakopoulos/MdM Grécia

APELO ÀS AUTORIDADES
Apesar das autoridades gregas e europeias terem avançado com algumas
ȅƺƳǣƳƏɀȵƏȸƏǔƏɿƺȸǔƏƬƺơɀǣɎɖƏƯƨȒƳƺɀɎƏɀȵȒȵɖǼƏƯȰƺɀًȇȒȅƺƏƳƏȅƺȇɎƺƏ
ɎȸƏȇɀǔƺȸƿȇƬǣƏƳƺȸƺǔɖǕǣƏƳȒɀƳƺnƺɀƫȒɀȵƏȸƏƏJȸƻƬǣƏƬȒȇɎǣȇƺȇɎƏǼƺȒɖɎȸȒɀ
0ɀɎƏƳȒɀٮȅƺȅƫȸȒɀƳƏÈȇǣƨȒ0ɖȸȒȵƺǣƏًƏȸƺɀȵȒɀɎƏȅƏȇɎƻȅٮɀƺǣȇɀɖˡƬǣƺȇɎƺِ
¨ȒȸǣɀɀȒًƏxƳxƬȒȇɎǣȇɖƏƏƏȵƺǼƏȸơɀƏɖɎȒȸǣƳƏƳƺɀǕȸƺǕƏɀȵƏȸƏȷɖƺȸƺɎǣȸƺȅ
das ilhas as pessoas vulneráveis, disponibilizem um acolhimento digno,
ȵȸȒɎƺǴƏȅ Ə ɀƏɗƳƺ ƺ ȵȸƺɀɎƺȅ ɀƺȸɮǣƯȒɀ ȵɀǣƬȒɀɀȒƬǣƏǣɀِ 1 ƏǣȇƳƏ ȇƺƬƺɀɀƐȸǣȒً
entre outras medidas, que se abstenham de qualquer acção que coloque
ƺȅȸǣɀƬȒȒƳǣȸƺǣɎȒƏȒƏɀǣǼȒƺƺɴǣǴƏȅƏƏȵȸȒɮƏƯƨȒǣȅƺƳǣƏɎƏƳƺɖȅȇȒɮȒȵǼƏȇȒ
de recolocação.
Das autoridades europeias, a MdM espera a solidariedade, através de funƳȒɀƺƏƬƯȰƺɀًȷɖƺȵƺȸȅǣɎƏƏȸƺƬȒǼȒƬƏƯƨȒƺȅȒɖɎȸȒɀȵƏǥɀƺɀًȒƏȵƺȸǔƺǣƯȒƏmento do Sistema Europeu Comum de Asilo (SECA) e a garantia de uma
passagem segura de todos os refugiados. É também indispensável reconsiderar a actual situação e promover políticas baseadas no respeito pelos
direitos e pela dignidade humana.

ACTUALIDADE
INTERNACIONAL
TEXTO

MdM apoia população afectada
pelas explosões em Beirute

Internacional da MdM realizou-se online,
ƺȅ ɖɎɖƫȸȒً ƳƺɮǣƳȒ ơ ɀǣɎɖƏƯƨȒ ȵƏȇƳƻȅǣƬƏِ Ȓ ǼȒȇǕȒ ƳȒɀ Ɏȸƿɀ ƳǣƏɀ Ƴƺ ȸƺɖȇǣƨȒ
foram aprovados diversos documentos
estruturantes da Rede Internacional,
que vinham a ser trabalhados há muitos
meses, num processo largamente partiƬǣȵƏƳȒƺǣȇǣƬǣƏƳȒǝƐɎȸƿɀƏȇȒɀِ

© MdM

 xƻƳǣƬȒɀ ƳȒ xɖȇƳȒ ٢xƳx٣ ƺɀɎƐ Ə ƏȵȒǣƏȸ Əɀ ȵȒȵɖǼƏƯȰƺɀ ƏǔƺƬɎƏƳƏɀ ȵƺǼƏɀ
ƺɴȵǼȒɀȰƺɀȷɖƺًƏגƳƺǕȒɀɎȒًƏɀɀȒǼƏȸƏȅ ƺǣȸɖɎƺًƏƬƏȵǣɎƏǼƳȒnǥƫƏȇȒًȵȸȒɮȒƬƏȇƳȒȅƏǣɀƳƺחȅȒȸɎȒɀƺƳƺדِהǔƺȸǣƳȒɀِ¨ƏȸƏȸƺɀȵȒȇƳƺȸơɀȇƺƬƺɀɀǣƳƏƳƺɀ
ƳȒɀǝƏƫǣɎƏȇɎƺɀًǣȅȵǼƺȅƺȇɎȒɖًȇȒɀȵȸǣȅƺǣȸȒɀƳǣƏɀًɖȅƏȸƺɀȵȒɀɎƏƺɀȵƺƬǥˡƬƏً
ȷɖƺƏƫȸƏȇǕƺƏȵȒǣȒȵɀǣƬȒɀɀȒƬǣƏǼƺȇƏƐȸƺƏƳƏɀƏɗƳƺȅƺȇɎƏǼًƏȒƳȒȅǣƬǥǼǣȒًɮǣƏ
ɎƺǼƺǔȒȇƺƺȇɖȅƏƬǼǥȇǣƬƏȅȓɮƺǼِ
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ɀ ƺȷɖǣȵƏɀ ȇȒ ɎƺȸȸƺȇȒ ƺɀɎƨȒ Ə ȸƺƏǼǣɿƏȸ ƏƬƯȰƺɀ ȵƏȸƏ ǼǣɎƺȸƏƬǣƏ ƺȅ ɀƏɗƳƺ ƺ Ə
ƳǣɀȵȒȇǣƫǣǼǣɿƏȸƺȷɖǣȵƏȅƺȇɎȒɀƳƺȵȸȒɎƺƬƯƨȒǣȇƳǣɮǣƳɖƏǼ٢0¨X٣ȵƏȸƏƏ! àX(ًחٮ
ƏɀɀǣȅƬȒȅȒƳȒǣɀɎǣȵȒɀƳƺǸǣɎɀƳƺƺȅƺȸǕƿȇƬǣƏًȷɖƺǣȇƬǼɖƺȅȅƺƳǣƬƏƯƨȒȵƏȸƏ
ƳȒƺȇƯƏɀƬȸȓȇǣƬƏɀƺȒɖɎȸȒɀȵȸȒƳɖɎȒɀȅƻƳǣƬȒɀِɎƻƏȒȅȒȅƺȇɎȒًǔȒǣȵȒɀɀǥɮƺǼ
ƏȵȒǣƏȸ  חדȵƺɀɀȒƏɀً ǣȇƬǼɖǣȇƳȒ  גƬȸǣƏȇƯƏɀً ȸƺƏǼǣɿƏȸ  אדِƏƬƯȰƺɀ ȇƏɀ ɀɖƏɀ
ƐȸƺƏɀƳƺǣȇɎƺȸɮƺȇƯƨȒًƳƏɀȷɖƏǣɀגחדƳƺƏƬƯȰƺɀȵƏȸƏǼǣɎƺȸƏƬǣƏƺȅɀƏɗƳƺƺדא
ȸƺǔƺȸƺȇƬǣƏƯȰƺɀȵƏȸƏɀƺȸɮǣƯȒɀƺɀȵƺƬǥˡƬȒɀƳƺɀƏɗƳƺȒɖȒɖɎȸȒɀِ0ȇɎȸƺƏɀȵƺɀɀȒƏɀƏȵȒǣƏƳƏɀًȒɀɀǣȇɎȒȅƏɀȅƏǣɀƬȒȅɖȅȅƺȇɎƺǣƳƺȇɎǣˡƬƏƳȒɀɀƨȒƏȇɀǣƺƳƏƳƺ
ƺȅƺƳȒ٢ۏגד٣ًɀƺǕɖǣȇƳȒٮɀƺƏɀɎƺȇǣƏɀ٢ǔƏǼɎƏƳƺƺȇƺȸǕǣƏ٣ًȵƺɀƏƳƺǼȒɀًƳƺȵȸƺɀɀƨȒً
ǣȇɀȓȇǣƏȒɖǝǣȵƺȸɀȒȇȒǼƿȇƬǣƏِ
A MdM tem estado ainda a trabalhar para desenvolver outras actividades e
ǕƏȸƏȇɎǣȸȅƏǣɀƏȵȒǣȒơɀȵȒȵɖǼƏƯȰƺɀِzƺɀɎƺƘȅƫǣɎȒًƺɀɎƐȵȸƺɮǣɀɎȒƏȵȒǣȒȵɀǣƬȒɀɀȒƬǣƏǼƺƳƺɀƏɗƳƺȅƺȇɎƏǼƳǣȸƺƬǣȒȇƏƳȒƏǕȸɖȵȒɀƺɀȵƺƬǥˡƬȒɀًƬȒȅȒƬȸǣƏȇƯƏɀƺȵƏǣɀً
ƏɀɀǣȅƬȒȅȒȇƏǣȇɎƺǕȸƏƯƨȒƳƏɀƏɗƳƺȅƺȇɎƏǼȇȒɀƬɖǣƳƏƳȒɀƳƺɀƏɗƳƺȵȸǣȅƐȸǣȒɀ
ȇƏɀ ƐȸƺƏɀ ȅƏǣɀ ƏǔƺƬɎƏƳƏɀِ Ǽƻȅ ƳƏɀ ƏƬƯȰƺɀ ȵƏȸƏ Ə ǼǣɎƺȸƏƬǣƏ ƺȅ ɀƏɗƳƺً ƬȒȅ
ƺɀȵƺƬǣƏǼǔȒƬȒȇȒȸƺǕȸƺɀɀȒơɀƏɖǼƏɀًƺƳƏƳǣɀɎȸǣƫɖǣƯƨȒƳƺ0¨XƏȵȒȵɖǼƏƯȰƺɀƺɀȵƺƬǥˡƬƏɀًȵȸƺɎƺȇƳƺٮɀƺɎƏȅƫƻȅƏɮƏǼǣƏȸƏɀȇƺƬƺɀɀǣƳƏƳƺɀƳƺɀƏɗƳƺƺɴǣɀɎƺȇɎƺɀِ
¨ȸƺɀƺȇɎƺȇȒnǥƫƏȇȒǝƐȅƏǣɀƳƺבƏȇȒɀًƏxƳxƻƏƬɎɖƏǼȅƺȇɎƺƏɗȇǣƬƏ ȸǕƏȇǣzação Não Governamental a efectuar visitas domiciliárias em Beirute. Desde
2012 que se empenha activamente na promoção no acesso a cuidados de
ɀƏɗƳƺȅƺȇɎƏǼًȇȒƏȵȒǣȒȵɀǣƬȒɀɀȒƬǣƏǼƺȇƏȸƺƳɖƯƨȒƳȒǣȅȵƏƬɎȒƳƏƬȸǣɀƺɀǥȸǣƏ
ȇƏɀƏɗƳƺȅƺȇɎƏǼƺǔǥɀǣƬƏƳȒɀȸƺǔɖǕǣƏƳȒɀɀǥȸǣȒɀƺƳȒɀǼǣƫƏȇƺɀƺɀɮɖǼȇƺȸƐɮƺǣɀِ
ǣȇɎƺȸɮƺȇƯƨȒƳƏxƳxȇȒȵƏǥɀɎƺȅƬȒȅȒȒƫǴƺƬɎǣɮȒǔȒȸɎƏǼƺƬƺȸƺƏɖȅƺȇɎƏȸ
ȒƏƬƺɀɀȒƏƬɖǣƳƏƳȒɀȵȸǣȅƐȸǣȒɀƳƺɀƏɗƳƺƳƺȷɖƏǼǣƳƏƳƺِ

Rede Internacional da MdM
aprova novas orientações
 ɗǼɎǣȅƏ ɀɀƺȅƫǼƺǣƏ JƺȸƏǼ ƳƏ «ƺƳƺ XȇɎƺȸȇƏƬǣȒȇƏǼ ƳƏ xƻƳǣƬȒɀ ƳȒ xɖȇƳȒ
٢xƳx٣ƏȵȸȒɮȒɖɖȅƬȒȇǴɖȇɎȒƳƺƳȒƬɖȅƺȇɎȒɀƬȒȅȇȒɮƏɀȒȸǣƺȇɎƏƯȰƺɀƳƺǔɖȇcionamento e o Plano de Acção 2021. Foi ainda discutido o tema do Racismo
Sistémico. Prevista inicialmente para Madrid, a Assembleia Geral da Rede

De referir, particularmente, o MdM International Network Agreement (MINA), um
ƏƬȒȸƳȒȷɖƺƳƺˡȇƺȒȷɖƺƻƏȸƺƳƺًƬȒȅȒ
ɀƺ ȵȸȒƬƺɀɀƏ Ə ƏƳƺɀƨȒ ơ ȅƺɀȅƏً Ȓɀ ɀƺɖɀ
princípios e as regras de funcionamento
e de gestão. Em anexo a este acordo,
foram aprovados outros documentos,
com destaque para o Licenciamento
ƳƏ xƏȸƬƏً Ȓ !ȓƳǣǕȒ Ƴƺ ¨ȸǣɮƏƬǣƳƏƳƺ ƺ Ȓ
!ȓƳǣǕȒƳƺ!ȒȇƳɖɎƏِIǣȇƏǼȅƺȇɎƺًȒ¨ǼƏȇȒ
de Acção 2021 da Rede Internacional, que
ɎƺȅƺȅƬȒȇɀǣƳƺȸƏƯƨȒȒƳƺɀƏˡȒƳƏƏƬɎɖƏǼ
ȵƏȇƳƺȅǣƏƳƏ! àX(ِחٮ
1ƳƺɀƏǼǣƺȇɎƏȸƏǣȅȵȒȸɎƘȇƬǣƏƳȒ!ȓƳǣǕȒƳƺ
¨ȸǣɮƏƬǣƳƏƳƺً ȵȒǣɀ Ƴƺˡȇƺ Əɀ ȒȸǣƺȇɎƏƯȰƺɀ
que todos aqueles que trabalham com a
MdM devem seguir, quando a representar a organização, em função do direito
ƳƺɎƺȸƬƺǣȸȒɀơȵȸǣɮƏƬǣƳƏƳƺِ
Por outro lado, e de maior importância,
Ȓ !ȓƳǣǕȒ Ƴƺ !ȒȇƳɖɎƏً ƬȒȅ ȒȸǣƺȇɎƏƯȰƺɀ
para todos os representantes da MdM, em
ɎƺȸȅȒɀƳƺȵƏƳȸȰƺɀƳƺƬȒȅȵȒȸɎƏȅƺȇɎȒɀ
ȵƺɀɀȒƏǣɀƺȵȸȒˡɀɀǣȒȇƏǣɀًƺȇȷɖƏȇɎȒȸƺȵȸƺsentantes da organização. Pretende-se
assim, assegurar que todos os pontos de
ɮǣɀɎƏ ƺ ƏƬƯȰƺɀ ƳƺɀƺȇɮȒǼɮǣƳƏɀ ƏɀɀƺȇɎƏȅ
nos fundamentos éticos da organização
e salvaguardar as comunidades com
quem trabalhamos, evitando colocá-las
ƺȅȅƏǣȒȸȸǣɀƬȒِ0ɀɎƺƬȓƳǣǕȒǣȅȵǼǣƬȒɖɖȅ
ƺȇȒȸȅƺ ɎȸƏƫƏǼǝȒً ǴƐ ȷɖƺ ǔȒǣ ȇƺƬƺɀɀƐȸǣȒ
ƬȸǣƏȸ ƳǣɀȵȒɀǣƯȰƺɀ ƬȒȅ ǣȇɎƺǕȸƏƯƨȒ ƳȒɀ
pontos de vista dos diversos contextos
culturais em que a MdM actua.
A reunião incluiu ainda um debate sobre o
Racismo Sistémico, tema de grande relevância para a MdM, que foi orientado por
Angela Bruce Raeburn, especialista em
ȵȒǼǥɎǣƬƏɀ ȵɗƫǼǣƬƏɀ ƺ ƳǣȸƺǣɎȒɀ ǝɖȅƏȇȒɀ ƺ
Directora Regional de Advocacy para África na Global Health Advocacy Incubator.
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NUM ESFORÇO CONJUNTO DA OPERAÇÃO RETRIBUIR - UMA INICIATIVA DA LEROY MERLIN
COM A ESSENCIAL COLABORAÇÃO DO “QUERIDO MUDEI A CASA”, A REMODELAÇÃO
DO PRIMEIRO ESPAÇO DA MÉDICOS DO MUNDO É JÁ UMA REALIDADE!

A Médicos do Mundo agradece a todos os
que se juntaram à iniciativa da LEROY MERLIN,
a parceiros, colaboradores, voluntários
e ao Querido Mudei a Casa, pelo empenho
e dedicação na remodelação da nossa sede.
A Operação Retribuir da LEROY MERLIN tem
como objectivo reconhecer o trabalho de todos
os proﬁssionais da área da saúde e organizações,
que estão na linha da frente no combate
à pandemia da COVID-19. Este foi o primeiro
de quatro espaços que a Operação Retribuir
se propôs a remodelar para melhorar as
condições de trabalho dos nossos proﬁssionais.

OBRIGADA A TODOS OS QUE SE JUNTARAM
À MÉDICOS DO MUNDO E À LEROY MERLIN
NESTA ACÇÃO.

CONHEÇA
OS ROSTOS POR DETRÁS
DAS MÁSCARAS

Fabriciana Alves
Ajudante de acção directa

A Fabriciana é Ajudante de acção directa do serviço de apoio domiciliário (SAD)
em Lisboa e está na Médicos do Mundo desde 2010. Diariamente, a Fabriciana assegura
a higiene pessoal ao domicílio e o suporte aos utentes idosos com mobilidade
reduzida. Detentora de um grande rigor e boa disposição, contribui no combate
ao isolamento social e na promoção do envelhecimento activo e saudável.
Durante o ano de 2020, a Médicos do Mundo acompanhou 1.203 utentes idosos
em Portugal, presencialmente e via telefone.

Junte-se à nossa causa e faça parte da nossa missão.
A consignação de 0,5% do seu IRS à Médicos do Mundo não tem
qualquer custo para si e será um enorme benefício para todos.

Modelo 3

SUPLEMENTO
COVID-197OCPQFGFGUCƓQU

© Lucas Araújo Carvalho
Aluno do Curso de Animação 2D da ETIC

7OCPQFGFGUCƓQU
RESULTADOS
DO DEPARTAMENTO
DE PROJECTOS
INTERNACIONAIS
Vacinas administradas a crianças
com menos de 5 anos de idade:
3 023
Vacinas administradas a mulheres
grávidas e em idade fértil: 3 299
Nº de crianças com desnutrição
tratadas: 99
Palestras para a saúde: 423
!ɖǣƳƏƳȒɀƏȒƳȒȅǣƬǥǼǣȒي183
ANA PINTO DE OLIVEIRA,
Directora de Acção Humanitária e do Departamento de Projectos Internacionais

“A pandemia de COVID-19 veio de alguma forma alterar as nossas vidas. Se
isto é verdade para o ser humano de uma maneira geral, por maioria de razão
Ȓ ɀƺȸƐ ȵƏȸƏ Ȓ ȵȸȒˡɀɀǣȒȇƏǼ Ƴƺ ɀƏɗƳƺ Ə ɎȸƏƫƏǼǝƏȸ ȇɖȅ ƬȒȇɎƺɴɎȒ ǣȇɎƺȸȇƏƬǣȒȇƏǼ
com populações vulneráveis, como é o meu caso. A juntar a todas as preoƬɖȵƏƯȰƺɀƺɴǣɀɎƺȇɎƺɀȇƺɀɎƏɀƐȸƺƏɀًƳƺȵƏȸƺǣٮȅƺƬȒȅɖȅȇȒɮȒƳƺɀƏˡȒƳȒȷɖƏǼ
ɀƏƫǣƏȅɖǣɎȒȵȒɖƬȒȇȒǣȇǥƬǣȒƳƏȵƏȇƳƺȅǣƏِhɖȇɎƏȅƺȇɎƺƬȒȅƏɀȇȒɀɀƏɀƺȷɖǣȵƏɀ
ǼȒƬƏǣɀƺƬȒȅƏƬȒǼƏƫȒȸƏƯƨȒƳƏɀȵȒȵɖǼƏƯȰƺɀًƬɖǴȒƬȒȅȵȒȸɎƏȅƺȇɎȒƻǣȅȵȸƺɀƬǣȇƳǥɮƺǼȇȒƬȒȅƫƏɎƺơƳȒƺȇƯƏًȅǣȇȒȸƐȅȒɀƳƺƏǼǕɖȅƏǔȒȸȅƏƏɀȸƺȵƺȸƬɖɀɀȰƺɀ
ƳƏȅƺɀȅƏِ1ȓƫɮǣȒȷɖƺƺɀɎƏǼɖɎƏƻƳǣǔǥƬǣǼًȅƏɀȵȒȸȅƏǣɀǝɖȅǣǼƳƺɀȷɖƺȵȒɀɀƏȅ
ɀƺȸȒɀȸƺɀɖǼɎƏƳȒɀًȒǔƏƬɎȒƳƺɎƺȸȵƏȸɎǣƬǣȵƏƳȒȇƺǼƏƻƏǼǕȒȷɖƺȅƺƏȵȸƏɿȸƺǕǣɀɎƏȸِٹ

SUPLEMENTO COVID-197OCPQFGFGUCƓQU

RESULTADOS
DO DEPARTAMENTO
DE MARKETING
E ANGARIAÇÃO DE FUNDOS
Novos doadores: 149
¨ƏȸƬƺǣȸȒɀƺȇɮȒǼɮǣƳȒɀȇƏȸƺɀȵȒɀɎƏơ
COVID-19: 50
Donativos em espécie – mais 9,6%
ȷɖƺƺȅيחא32 430,00€

ANDREIA PADRE,
Coordenadora de Marketing e Angariação de Fundos

אאٹǔȒǣȅɖǣɎȒƳƺɀƏˡƏȇɎƺًƏɎȒƳȒɀȒɀȇǥɮƺǣɀِȵƏȇƳƺȅǣƏƏɎǣȇǕǣɖٮȇȒɀًƺɎȒƳȒɀ
ɎǣɮƺȅȒɀȷɖƺȇȒɀȸƺȒȸǕƏȇǣɿƏȸƺƏƳƏȵɎƏȸơɀȇȒɮƏɀȇƺƬƺɀɀǣƳƏƳƺɀِ ȅƺɖȅȒɎȒȸ
ǔȒǣ ɀƺȅȵȸƺ Ȓ ɎƺȇɎƏȸ ǕƏȸƏȇɎǣȸ ȷɖƺ ɎȒƳȒɀ ɎƺȸǥƏȅȒɀ ƬƏȵƏƬǣƳƏƳƺ Ƴƺ ǔƏɿƺȸ ƺɀɎƏ
ƏƳƏȵɎƏƯƨȒً ƺ ȷɖƺ ǕȸɖȵȒɀ ȅƏǣɀ ɮɖǼȇƺȸƐɮƺǣɀ ȇƨȒ ˡƬƏȸǣƏȅ ƏǣȇƳƏ ȅƏǣɀ ƺɴȵȒɀɎȒɀًȵȒȸǔƏǼɎƏƳƺƏƬƺɀɀȒơȅƺɀȅƏِxƏɀɎȒƳȒɀȒɀȒƫɀɎƐƬɖǼȒɀɎȸƏɿƺȅɎƏȅƫƻȅ
ȒȵȒȸɎɖȇǣƳƏƳƺɀًƺȇƨȒȵȒɀɀȒƳƺǣɴƏȸƳƺȸƺǔƺȸǣȸƏɖȇǣƨȒƏȷɖƺƏɀɀǣɀɎǣȅȒɀƺȇɎȸƺ
ȒɀȇȒɀɀȒɀȵƏȸƬƺǣȸȒɀًǣȇƬƏȵƏɿƺɀƳƺƳǣɿƺȸȷɖƺȇƨȒًƏɀȒȸǕƏȇǣɿƏƯȰƺɀɀȒƬǣƏǣɀƬȒȅ
ƏɀȷɖƏǣɀƬȒǼƏƫȒȸƐȅȒɀƺƏǔȒȸȅƏƬȒȅȒɎȒƳȒɀȸƺɀȵȒȇƳƺȸƏȅȵȒɀǣɎǣɮƏȅƺȇɎƺƏȒ
nosso apelo.”

SUPLEMENTO COVID-197OCPQFGFGUCƓQU

7OCPQFGFGUCƓQU
RESULTADOS
DO DEPARTAMENTO
DE PROJECTOS
NACIONAIS
Nº de Projectos Nacionais: 20
Nº de material preventivo distriƫɖǥƳȒȵƺǼƏxƳxي92 280
Nº de utentes idosos acompanhaƳȒɀȵƺǼƏxƳxƺȅ¨ȒȸɎɖǕƏǼي1 203
zѲ Ƴƺ ɖɎƺȇɎƺɀ ȷɖƺ ȸƺƬƺƫƺȅ ƏȵȒǣȒ
medicamentoso em Portugal: 1 676
z۳ƳƺƏɎƺȇƳǣȅƺȇɎȒɀɀȒƬǣƏǣɀơȵȒȵɖlação vulnerável em Portugal: 1 745
CATARINA OLIVEIRA,
Directora de Projectos Nacionais

  ٹǣȇƺɀȵƺȸƏƳȒ ƏƬȒȇɎƺƬƺɖِ  ³«³!ٮȒà אٮȇƨȒ ǕǼȒƫƏǼǣɿȒɖ ƏȵƺȇƏɀ Ə ! àX(ٮ
 ًחȅƏɀ ɎƏȅƫƻȅ Ȓ ȅƺƳȒ ƺ Ə ƏȇɀǣƺƳƏƳƺِ ³ƺȇɎǣȅƺȇɎȒɀ ǣȇǣƬǣƏǣɀ ȷɖƺً ƏȒ ǼȒȇǕȒ
ƳƏƺɮȒǼɖƯƨȒƺȵǣƳƺȅǣȒǼȓǕǣƬƏًǔȒȸƏȅɀɖƫɀɎǣɎɖǥƳȒɀȵȒȸȸƺɀǣǼǣƿȇƬǣƏƺƺɀȵƺȸƏȇƯƏِ
àǣɮƺȅȒɀًȵƏȸƏƳȒɴƏǼȅƺȇɎƺًɖȇǣƳȒɀƺƳǣɀɎƏȇƬǣƏƳȒɀًƬȒȅƏƬȒȇɀƬǣƿȇƬǣƏƳƺȷɖƺ
ɀȒȅȒɀɖȅɎȒƳȒًƳƺȷɖƺɀȒȅȒɀɖȅƺƬȒɀɀǣɀɎƺȅƏȷɖƺȇƺƬƺɀɀǣɎƏƳƺȸƺƺȇƬȒȇɎȸƏȸ
ȒɀƺɖƺȷɖǣǼǥƫȸǣȒِ0ɀɀƺƫƏǼƏȇƯȒȒȇƳƺƏɀǣȇǣȷɖǣƳƏƳƺɀƳƺɮƺȅƳƺɀƏȵƏȸƺƬƺȸِȵƏȇƳƺȅǣƏƺɴȵȕɀƏǣȇƳƏȅƏǣɀƏɀƳƺɀǣǕɖƏǼƳƏƳƺɀƺƏǣȅȵȒȸɎƘȇƬǣƏƳȒƺȇȷɖƏƳȸƏȅƺȇɎȒ
ɀȒƬǣƏǼِ!ȒȇɎǣȇɖƺȅȒɀƏǼɖɎƏȸȵȒȸɖȅƏƺɴǣɀɎƿȇƬǣƏȅƏǣɀǴɖɀɎƏِٺ

SUPLEMENTO COVID-197OCPQFGFGUCƓQU

RESULTADOS
DO DEPARTAMENTO
FINANCEIRO
xƏȇɖɎƺȇƯƨȒ ƳȒ ƺǼƺɮƏƳȒ ȇǥɮƺǼ Ƴƺ
controlo e de aplicação das normas de accountability;
Diminuição do Passivo;
xƏȇɎƺȸƏɀƬȒȇɎƏɀƏɖƳǣɎƏƳƏɀٕ
Prestação de contas.

CRISTINA SANTOS,
Directora Financeira

 ٹƏȇȒƳƺאאȅƏȸƬȒɖٮȅƺȵƺǼƏƏɖɀƿȇƬǣƏƳƺǼǣƫƺȸƳƏƳƺًȵƺǼƏƏɖɀƿȇƬǣƏƳȒɀƏǔƺƬɎȒɀƳȒɀȷɖƺȇȒɀƏȅƏȅًǣȅȵȸƺɀɀƏȵƺǼȒƳǣɀɎƏȇƬǣƏȅƺȇɎȒǣȅȵȒɀɎȒȵȒȸɖȅɮǥȸɖɀِ
0ɀɎƏȸ ǼȒȇǕƺً ȵƏȸƏ ƺɀɎƏȸȅȒɀ ƫƺȅٌ ƳǣǔǥƬǣǼ ƏɀɀǣȅǣǼƏȸ ƺɀɎƏ ǣƳƺǣƏٌ ªɖƺȅ ɀȒȅȒɀ
ȇȓɀɀƺȅƏȵȸƺɀƺȇƯƏƳȒɀȷɖƺȇȒɀƏȅƏȅّªɖƺɮƏǼȒȸɎƺȅȒɀّ ȷɖƺɀȒȅȒɀɀƺȅ
ƏȅȒȸِِِّ ȸƺƬȒǼǝǣȅƺȇɎȒǔƺƬǝƏٮȇȒɀًƳǣɀɎƏȇƬǣƏٮȇȒɀًǣɀȒǼƏٮȇȒɀِÁƺȇɎƏȸƬȒȇƬǣǼǣƏȸƏ
ɮƺȸɎƺȇɎƺȵȸȒˡɀɀǣȒȇƏǼƬȒȅƏȵƺɀɀȒƏǼȸƺɮƺǼȒɖٮɀƺɖȅɮƺȸƳƏƳƺǣȸȒƳƺɀƏˡȒًȵȒȸȷɖƺ
ƳƺɀƺȅȵƺȇǝƏȸǔɖȇƯȰƺɀȇȒɀƺǣȒǔƏȅǣǼǣƏȸًƬȒȅƬȸǣƏȇƯƏɀȵƺȷɖƺȇǣȇƏɀƏƬȒȸȸƺȸƺƏ
ƺɴǣǕǣȸƏȵȸƺɀƺȇƯƏƳƏȅƨƺƺًɀǣȅɖǼɎƏȇƺƏȅƺȇɎƺًƬȒȇɀƺǕɖǣȸƺɴƺƬɖɎƏȸȒɎȸƏƫƏǼǝȒً
cumprindo prazos, revelou-se muito desgastante em termos emocionais, de
concentração e foco, originando fadiga e stress.”

SUPLEMENTO COVID-197OCPQFGFGUCƓQU

7OCPQFGFGUCƓQU
RESULTADOS
DO DEPARTAMENTO DE
VOLUNTARIADO NACIONAL
Número de voluntários em actividade: 132
Número de voluntários da área de
Saúde: 98
Número de voluntários de suporte:
34
Total de horas de voluntariado:
10 749
Total de horas nos projectos nacionais: 10 050
MARIA PORTO,
Coordenadora Nacional
de Voluntariado

Total de horas nos projectos internacionais: 699

ٹ³ȒɖƬȒȒȸƳƺȇƏƳȒȸƏȇƏƬǣȒȇƏǼƳƺàȒǼɖȇɎƏȸǣƏƳȒِ1ɖȅƏǔɖȇƯƨȒȷɖƺƏƳȒȸȒًȅɖǣɎȒ
táctil, muito pessoa a pessoa, muito terreno. Gosto de pessoas, gosto de gerir
ȵƺɀɀȒƏɀًƫƏǕƏǕƺȅƺƺɴȵƺƬɎƏɎǣɮƏɀȷɖƺɎȸƏɿƺȅȷɖƏȇƳȒɀƺƳǣɀȵȰƺȅƏɮȒǼɖȇɎƏȸǣƏƳȒِIȒǣɖȅƏȇȒȵƏȸɎǣƬɖǼƏȸȅƺȇɎƺƳɖȸȒًɖȅƏȇȒƳƺƺƬȸƨًɖȅƏȇȒɀƺȅٻɎȒȷɖƺټ
ɀƺȅٻƬȸɖɿƏȸȒǼǝƏȸƺɀًټɀƺȅɀȒȸȸǣɀȒɀȒɖƬȒȇǔȒȸɎȒɀِIȒǣɎƏȅƫƻȅɖȅƏȇȒƳƺȅɖǣɎƏ
solidariedade social, de muita gente, de gente de grande entrega. PessoalȅƺȇɎƺًǔȒǣƳǣɀɎƏȇɎƺًƳǣǔǥƬǣǼًƳȒȸǣƳȒًƳȒȸȅƺȇɎƺِÈȅƏǕȸƏȇƳƺȵȸȒɮƏِٺ

SUPLEMENTO COVID-197OCPQFGFGUCƓQU

RESULTADOS
DO DEPARTAMENTO
DE GESTÃO DE SÓCIOS
E DOADORES
Número de doadores recuperados: 358
Valor total de donativos: 608 074 ,00€
Novos sócios: 6

SUSANA GONÇALVES,
Coordenadora de Gestão de Sócios e Doadores

ٹIȒǣɖȅƏȇȒȅɖǣɎȒƳƺɀƏˡƏȇɎƺِ³ƺȇƳȒȅƨƺƳƺɖȅƏƬȸǣƏȇƯƏƺȅǣƳƏƳƺƺɀƬȒǼƏȸً
ƏƏƳƏȵɎƏƯƨȒƏȒɎƺǼƺɎȸƏƫƏǼǝȒƺơƺɀƬȒǼƏȒȇǼǣȇƺًƏǼǣƏƳƏơɀƳǣǔǥƬƺǣɀƬǣȸƬɖȇɀɎƘȇƬǣƏɀ
ƳȒƬȒȇˡȇƏȅƺȇɎȒًǔƺɿƺȅƺȸǕǣȸƬȒȅȵƺɎƿȇƬǣƏɀًƏȇǥɮƺǼƺȅȒƬǣȒȇƏǼًȷɖƺƳƺɀƬȒȇǝƺƬǣƏِ0ȅɎƺȸȅȒɀȵȸȒˡɀɀǣȒȇƏǣɀًȇƨȒǔȒǣȅƺȇȒɀƳƺɀƏˡƏȇɎƺِ¨ƏȸƏƳȒɴƏǼȅƺȇɎƺً
ƏƬƏƫȒɖȵȒȸɀƺȸɖȅɎƺȅȵȒǣȇɀȵǣȸƏƳȒȸًɀȒƫȸƺɎɖƳȒȵȒȸȷɖƺȒƏȵȒǣȒƳƺȅȒȇɀɎȸƏƳȒ
ȵƺǼȒɀɀȓƬǣȒɀƺƳȒƏƳȒȸƺɀ٢ȅɖǣɎȒɀƳƺǼƺɀɎƏȅƫƻȅƺȅɀǣɎɖƏƯƨȒƳǣǔǥƬǣǼ٣ًƏɎȸƏɮƻɀƳƺ
ȅƺȇɀƏǕƺȇɀƺƏƬƯȰƺɀƬȒȇƬȸƺɎƏɀًƏȵƏȸƳȒƺȅȵƺȇǝȒǣȇƺɴƬƺƳǥɮƺǼƳƏɀƺȷɖǣȵƏɀƳƺ
ɎƺȸȸƺȇȒǴɖȇɎȒƳȒɀȅƏǣɀɮɖǼȇƺȸƐɮƺǣɀًȸƺƳȒƫȸȒɖƏȅǣȇǝƏƬȒȇˡƏȇƯƏƺƏȅȒɎǣɮƏƯƨȒ
ȇȒɎȸƏƫƏǼǝȒȷɖƺƏȷɖǣƳƺɀƺȇɮȒǼɮȒِٺ

SUPLEMENTO COVID-197OCPQFGFGUCƓQU

CONHEÇA
OS ROSTOS POR DETRÁS
DAS MÁSCARAS

Frederico Correia
Voluntário

O Frederico é voluntário no Departamento de Desenvolvimento Tecnológico
e de Sistemas e está na Médicos do Mundo desde 2017. O seu pragmatismo
e confiança permitiram desenvolver ferramentas que contribuem para o crescimento
da organização, garantindo processos mais eficientes no controlo de gestão e qualidade.
Durante o ano de 2020 a Médicos do Mundo, realizou a georreferenciação do campo
de reassentamento de Ndedja (Moçambique), permitindo adequar as respostas
às necessidades encontradas após situações de emergência.
Junte-se à nossa causa e faça parte da nossa missão.
A consignação de 0,5% do seu IRS à Médicos do Mundo não tem
qualquer custo para si e será um enorme benefício para todos.

Modelo 3

