
QUERO AJUDAR!
AUTORIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA POR DÉBITO DIRECTO

Eu,

autorizo que por débito da minha conta com o IBAN:

PT50 

procedam ao pagamento das importâncias que lhes forem apresentadas por

Médicos do Mundo para a conta n.º 0035 0551 0000 6656 43012 da CGD.

Quantia:                  € 

Assinatura do Titular                                                          Data

MULTIBANCO - PAGAMENTO DE SERVIÇOS

Entidade: 21721 (IFTHENPAY)

Referência:

Valor:            € 

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

IBAN CGD MdM: PT50 0035 0551 0000 6656 4301 2
Se fizer o seu donativo por transferência bancária ou cheque, 
envie o seu comprovativo por RSF ou para: doadores@medicosdomundo.pt

CHEQUE A FAVOR DA MÉDICOS DO MUNDO

Quantia:                                 €    Cheque N.º

Banco:

Usando a Referência Multibanco  
não envie comprovativo/RSF.  

A Referência é exclusivamente sua  
e pode usar sempre que desejar.

    

    

  X   Sim, quero ajudar quem mais precisa com um donativo de:

       25€          50€          75€          100€                           €  

  

PERIODICIDADE

       Mensal                     Trimestral                     Única

       Semestral                 Anual

Faça o seu donativo online 
através do QR Code:
www.medicosdomundo.pt/donate 

doadores@medicosdomundo.pt

Tlm: +351 968 702 492 • Tel: +351 213 619 520

          N.º DE DOADOR  

Médicos do Mundo é uma ONGD declarada e reconhecida de utilidade
pública pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros com o nº 7.500/99.
Médicos do Mundo enviar-lhe-á um recibo do seu donativo para que 
possa deduzi-lo na sua declaração do IRS/IRC.

Pretendo que o envio do recibo seja:    imediato                     anual

ESTE NATAL JUNTE-SE A NÓS

Facultaram-me gratuitamente 
uma cadeira de rodas para me 
deslocar às consultas médicas 
e um andarilho para caminhar 
de forma mais segura em casa

Orientam-me 
nos apoios a que devo 

recorrer, pois nem sempre 
estou informado

Vêm-me 
visitar a casaPreocupam-se 

comigo

Fizeram algumas 
adaptações na casa de  

banho para que eu possa  
fazer a minha higiene de  

forma mais segura

A Médicos do Mundo  
tem feito imensa  

diferença na minha vida



Av. de Ceuta (Sul), Lote 4, Loja 1
1300-125 Lisboa

www.medicosdomundo.pt/donate 
doadores@medicosdomundo.pt
Tlm: +351 968 702 492 • Tel: +351 213 619 520

  com 10€ 
  podemos dar apoio medicamentos a 4 utentes

  com 40€ 
   garantimos consultas de enfermagem a  11 pessoas

De Janeiro a Setembro de 2021
 apoiámos 
  6207 beneficiários
 acompanhámos 
  1319 idosos
  contactámos 
  1039 pessoas em situação de sem-abrigo
 contactámos 
  645 refugiados e migrantes  
  em situação irregular

ESTE NATAL JUNTE-SE A NÓS

Caro/a doador/a, 

O amor, a amizade e a solidariedade são valores que se renovam nesta quadra tão especial. Tal como 
procuramos estar mais próximos de quem faz parte da nossa vida, não podemos esquecer os outros, os que 
se encontram isolados, que precisam de apoio, de atenção, de uma palavra amiga. 
Por eles, necessitamos que venha connosco. Necessitamos da sua ajuda para, juntos, continuarmos a chegar 
aos idosos, às pessoas em situação de sem-abrigo, aos migrantes e refugiados, e a tantos outros que, perto 
ou mais longe, vivem em isolamento social e na solidão. 
Por todos os que dependem de nós, precisamos que continue a fazer o caminho connosco. Que nos acompanhe 
no compromisso que mantemos nos cuidados de saúde, no apoio medicamentoso, nas pequenas melhorias 
que trazem qualidade de vida ou, simplesmente, mas não menos importante, na disponibilidade, no ouvir, no 
amparar.
Na Médicos do Mundo queremos escutar, ver, partilhar, cada vez mais, porque todos e cada um são importantes. 
Consigo, com a solidariedade do seu donativo, vamos poder garantir que ninguém fica incógnito.
Obrigado! Por estar aqui e seguir sempre este caminho connosco. 
 

     Abílio Antunes 
Presidente da Médicos do Mundo


