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Hoje, a AND é ainda pouco conhecida mas acreditada por todos
aqueles que ainda aguardam um apoio, e um apoio que possa
ser dado com o valor e a nobreza que todo o ser humano na
Terra merece: ser amado. O resultado disso, é um vasto
manancial de operações e conquistas acercadas na aposta da
Saúde, da Educação, da Formação e da Sustentabilidade
Humanitária.
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NÃO DESISTIMOS

A incerteza social, a instabilidade dos mercados financeiros e a situação desprovida das
famílias, tornaram‐se termos constantes dentro da realidade europeia nos últimos
anos. Apesar das próprias condições adversas que a Organização enfrentou,
constatámos que a intervenção AND foi marcante num resultado positivo e teve
especial relevância na pronta resposta às solicitações emergentes que foram sendo
colocadas.

Tudo isto e antes de mais, devido à forte estrutura desta instituição, dos valores e da
missão e à grande proximidade dos queridos amigos AND que têm ajudado a manter, a
estabilidade, através do apoio, amizade, e admiração que nutrem por todo este
movimento.

É com muita estima que escrevo para agradecer o vosso percurso ao lado desta
organização, pela confiança, e pela fidelidade que opera sempre, épocas consistentes
de vitórias que em conjunto vamos alcançando pelo mundo. À medida que tem sido
visível o aumento dos agregados familiares carenciados, continuamos com os braços
levantados para lutar por um fim melhor, não dependendo das circunstâncias
económicas. Desta forma, os processos de ação social e ajuda humanitária em Portugal
e no resto do Mundo aumentaram, mas aumentaram também os nossos esforços de
forma a proporcionar a mais famílias uma melhor qualidade de vida.

Assim temos a referir entre muitos e nenhum de menor relevância, o especial apoio
das entidades variadas que nos têm permitido distribuir bens de primeira necessidade
de forma mensal a centenas de agregados familiares carenciados. O apoio das
entidades relativas a cedências de espaços tem sido também substancialmente
relevante pela possibilidade de divulgação de todo o trabalho AND e pela possibilidade
da distribuição sólida dos materiais educativos e pedagógicos para crianças que
investem e compreendem diferentes recursos cívicos.
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Quanto à estratégia de intervenção, em 2013 a AND reforçou a importância do que é
inerente ao mundo, conjugada pela defesa do meio ambiente que proporciona a
estabilidade biológica do mundo. Com foco à transmissão de conhecimentos da área
agrónoma pretende‐se preservar as tecnologias naturais que devem ser promovidas
com o exclusivo objetivo de disponibilizar e colmatar necessidades alimentares como
combate à fome global.

Na observação dos resultados mundiais que constituem obstáculos à qualidade de
vida, executámos de forma precisa e rigorosa ações de desenvolvimento na área da
Saúde dando especial acompanhamento a casos que apresentaram incapacidades
visuais.

Quanto à integração cívica apostámos e queremos manter a formação e orientação de
estudantes que compreendem problemas de cooperação e realização pessoal,
levando‐os a conhecer o mundo, nas suas dimensões de sentido de dever e
produtividade associadas a uma melhor qualidade de vida e respetiva estabilidade de
futuro pessoal.

A cada ponto de situação, levamos como triunfo, o dia a dia de uma missão, pelo
retorno de sustentabilidade crescente que constatamos naqueles que nos rodeiam e
de que nós dependem, e que nos ajudam a lembrar que sem Amor nada somos e que
sem Amor nada seria.

Missionária
Maria Paula Laplante
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Localização e Expansão Geográfica
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A AND – Associação Nova Dimensão é uma Associação sem fins lucrativos de direito
privado com sede na freguesia de Póvoa de Santa Iria, concelho de Vila Franca de Xira,
situada no centro de Portugal, junto ao rio Tejo.

Com um total de 3 armazéns de logística, 3 centros habitacionais missionários e 1
escritório central, a AND estabelece uma ocupação que se estende a nível nacional em
Portugal, Angola e Brasil.

No Estado Federal de Minas Gerais, no Brasil, a AND está também representada
através de amigos missionários que estendem a missão AND através de um centro de
atendimento para utentes carenciados com incapacidades físicas.

A AND tem as suas unidades de trabalho estruturadas por dimensão, equipamentos,
bens humanitários e utensílios inerentes à atividade constante nos diferentes centros
de uma forma especializada, de forma a satisfazer as diferentes necessidades do apoio
efetuado nos projetos humanitários da Organização.
→ As Delegações físicas AND, estão espalhadas nas seguintes localidades:

DELEGAÇÃO LISBOA
Rua Ester de Bettencourt Duarte nº 14 – A, 2625‐095 Póvoa de Santa Iria, Lisboa –
Portugal. T: (+351) 211 922 851 E: GERAL@AND‐PT.ORG

2013 | Porque Acreditamos nos Ideais a que nos Propomos

13

DELEGAÇÃO PORTO
Rua Pinheiro Manso, nº 51, Apúlia 4740‐031 Esposende, Braga – Portugal
T: (+351) 253 987 451 E: PORTO@AND‐PT.ORG

DELEGAÇÃO BENGUELA
Benguela – Bairro Calomburaco, Vale do Cavaco
T: (+244) 923 355 699 E: ANGOLA@AND‐PT.ORG
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DELEGAÇÃO VIANA
Luanda – Bairro das Quinhentas Casas, Viana II
T: (+244) 923 355 699 E: ANGOLA@AND‐PT.ORG

DELEGAÇÃO SÃO PAULO
Rua Major Custódio Ribeiro F. Leite nº 10 Centro, Guaxupé – Minas Gerais
T: (+553) 588 721 935 E: BRASIL@AND‐PT.ORG
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O ano de 2013 foi um ano de continuidade do ciclo de expansão das unidades
produtivas de trabalho humanitário da AND. O foco da atividade humanitária
manteve‐se na consolidação da melhoria da eficiência produtiva e no desenvolvimento
da flexibilidade que os investimentos e apoios efetuados proporcionaram.
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Governo da Associação
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Este conceito pretende dar a conhecer a estrutura específica de governação praticada
na Associação AND. Desde a distribuição dos direitos à distribuição das
responsabilidades dos diferentes membros da Associação ‐ Fundadores, Gabinete
Executivo, Órgãos Sociais, Associados Efetivos e os Voluntários. Consta ainda no
objetivo deste conceito, ditar as regras e procedimentos para a tomada de decisões.
Este conceito fornece também a estrutura através da qual a organização estabelece os
seus objetivos e a forma de os atingir, monitorizando a sua performance.
Compondo um corpo diretivo não remunerado, a AND mantém a convicção de que a
prática de relatar as formas de funcionamento do Governo da Associação, constituem
um instrumento de reflexão interna e contribui de forma significativa, para a
transparência externa.
Num Organograma Associativo, não existe uma estrutura que seja completa ou
perfeita, mas existe sim, uma estrutura organizada que consiga ser eficaz e que se
adapte oportunamente às mudanças que vão surgindo ao longo do percurso da Missão
e demais fatores.
Considerando a presente dimensão e estrutura da AND, é acreditado que a equidade e
a harmonia entre todos os membros das diferentes Comissões da Governação,
contemplam o dever e a responsabilidade de velar pela implementação e
cumprimento dos princípios normativos da estrutura da Missão AND.
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Código do Governo da AND

Tal como foi possível observar no Organograma, o Governo da AND está organizado
em três áreas associativas, três áreas executivas e duas áreas line and staff de agentes
externos. Seguidamente, caracteriza‐se em termos gerais, a atividade desenvolvida por
cada uma dessas áreas.
Fundadores
Os fundadores representam o mais alto nível estratégico de ideais e moralidade na
composição do Governo da Associação. É o órgão que tutela e aprova os avanços e as
propostas lançadas pelos restantes órgãos associativos. É também da competência dos
Fundadores, representar e recordar a imagem da visão estratégica global aos
diferentes níveis hierárquicos assim como desenvolver uma competência mediadora
de análise e de bom senso, no planeamento e apresentação dos assuntos expostos por
parte do Gabinete Executivo.
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Associados Efetivos
Os associados efetivos têm o dever de prestigiar a Associação, e desempenhar com
zelo e dedicação os cargos e funções para que foram eleitos e que lhes tenham sido
cometidos. É consagrado o dever de colaborar nas tarefas adequadas ao
prosseguimento dos objetivos da Associação, sempre que sejam solicitados, não
estando obrigados ao pagamento pontual de joias, quotas ou demais importâncias,
excetuando responsabilidades de acordo com o que for aprovado pela Assembleia.

Órgãos Sociais
Conforme previsto nos estatutos oficiais da Associação Nova Dimensão, Instituição de
Utilidade Pública, os órgãos sociais são divididos por Assembleia Geral, Direção e
Conselho Fiscal. A estrutura social corresponde a nove posições de poder que regulam
distintos cargos dentro da Organização. A Assembleia Geral é composta por
Presidente, Vice‐presidente e Secretário e elege os órgãos sociais por mandatos de
três anos. A Direção é composta por Presidente, Secretário e Tesoureiro, tomada pela
entidade que possui amplos poderes para agir em nome da Associação e que constitui
a competência de fazer executar as decisões tomadas na Assembleia Geral, sob a
colaboração do Gabinete Executivo. Ao Conselho Fiscal compete a análise e aprovação
dos Balancetes Periódicos, Demonstração de Resultados e Balanço Anual, sendo
composta também por um Presidente e dois Vogais.
Gabinete Executivo
A AND possui um Gabinete Executivo que regula, dirige e coordena as intervenções
humanitárias com as obrigações financeiras, legais e administrativas que servem de
suporte a todas as operações no terreno. Esta estrutura reúne diariamente para
analisar e decidir as melhores formas de executar as atividades que se encontram
planificadas assegurando em permanência a existência e sustentabilidade de todo o
Movimento. Após a reunião da estrutura, os membros do gabinete executivo
comunicam com todos os diretores de projetos, áreas de suporte e órgãos sociais da
Associação, de modo a convergir diariamente os objetivos individuais de cada
projeto/diretor com os objetivos globais da Missão AND concebida pelos Fundadores.
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Auditoria e Fiscalidade
O gabinete de contabilidade e fiscalidade alienado à estrutura AND, é membro externo
da Organização e entende a competência de executar a contabilidade fiscal com os
princípios e normas contabilísticas e as exigências legais em vigor:
• Assumir a responsabilidade pela regularidade técnica, nas áreas contabilística e
fiscal;
• Efetuar o encerramento das contas do exercício;
• Preencher e enviar as declarações fiscais e seus anexos;
• Supervisionar os atos declarativos para a segurança social e os efeitos fiscais
relacionados com a organização do dossier fiscal;
• Fornecer os balancetes periódicos.
Assessoria Jurídica
A assessoria jurídica é, à semelhança do órgão de fiscalidade, um agente externo
alienado e de grande apoio a toda a Organização, porém enquadrado enquanto
patrocinador. Este órgão tem a competência de prestar apoio jurídico na elaboração
de projetos ou regulamentos, bem como nos estudos e pareceres que lhe são
solicitados, quer de carácter interno quer em apoio às diferentes entidades públicas. A
Assessoria jurídica presta apoio também na análise de processos administrativos e
quaisquer procedimentos institucionais que careçam de atividade jurídica.
Direção de Projetos
A Direção de Projetos é um órgão fundamental para a prossecução da Missão AND
sendo que é aquela que corresponde em termos práticos às intervenções humanitárias
que por sua vez dão a razão de existência a toda a Organização. Estas direções são
representadas cada uma pelo seu respetivo diretor, que após recolherem a estratégia
junto do Gabinete Executivo, elaboram um plano de ação com os diferentes
voluntários admitidos em cada projeto.
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Áreas de Suporte
A AND, como já vimos anteriormente é uma Associação que dispõe de sete órgãos de
governação, e que para além disso conta com um órgão bastante competente, que se
intitula pelas “Áreas de Suporte” e que apoia toda a atividade resultante da Ajuda
Humanitária. Como vimos no Organograma, as Áreas de Suporte são compostas por
oito áreas que servem de motor e estabilidade oficial a tudo o que sucede na
Organização. Cada uma destas áreas de suporte tem vindo desde a grande
reestruturação executiva de 2008 na AND, a lutar para obter crescimento e
aperfeiçoamento nos seus processos e métodos de trabalho, que simplifiquem por sua
vez e otimizem as diretrizes vindas pela global Governação da Associação.
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Gestão
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Enquadramento Estratégico
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Missão
A AND tem como razão de existência “Mudar o mundo, Um Coração de Cada Vez”
porque define toda uma estratégia de alcance pessoal. Sem filiação política ou
religiosa, é Missão da AND providenciar apoio a qualquer país ou indivíduo,
independentemente da sua religião, raça, etnia ou género e basear a sua ação na
solidariedade, orientada por valores de amar a Deus e o próximo.

Vocação
Reconhecendo a necessidade de melhorar a qualidade de vida da Humanidade, a AND
tem como vocação a Ajuda Sustentável e de Cooperação a países de todo o mundo,
nas áreas da Ajuda Humanitária, Ação Social, Saúde, Educação, Formação e Fé.

Valores

Amor
•Para que todos os que apostam e estão envolvidos na Organização, o façam de coração.

Sustentabilidade
•Para que todo o apoio se realize para assegurar o Desenvolvimento Futuro Mundial.

Decência e Transparência
•Para que todas as operações sejam de exclusivo interesse Humanitário.

Eﬁcácia e Rigor
•Para que todos os projetos sejam desenvolvidos de forma objevva e organizada.

Visão
A Visão Estratégica da AND pretende dar continuidade a todo o trabalho que tem
desenvolvido, criar infraestruturas para a autossuficiência das pessoas a quem ajuda e
contribuir para a Formação e para o Desenvolvimento dos povos, promovendo uma
sociedade mais íntegra e produtiva.

CONTRIBUIR PARA
A FORMAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO26
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Análise da Atuação

A atuação da AND ficou marcada por muitas incertezas a nível macroeconómico e por
grandes debilidades dos mercados financeiros, os quais tiveram um efeito negativo na
facilidade de intervenção nos países alvo da Missão AND. Neste contexto, verificou‐se
que a procura de apoio social, económico e cultural por parte das famílias
acompanhou a redução das disponibilidades individuais de cada agente.
Apesar das condições adversas, que influenciaram naturalmente a atividade da AND na
sua área de intervenção, a AND à semelhança do ano de 2012, teve um desempenho
relevante em 2013, assente sobretudo nos indicadores de crescimento no alcance de
beneficiários em cada projeto que foi concebido.
A AND conseguiu segmentar os seus objetivos de forma a sustentar cada apoio
realizado desde a grupos e instituições desfavorecidas, como a indivíduos
carenciados, e isto, graças à forte frequência estrutural dos Amigos AND que por
milagre mantiveram a Organização nos seus mais altos níveis de crescimento e
atuação, durante mais um ano.

Público-alvo
Enquanto Organização de Ajuda Humanitária virada para a Ajuda Sustentável e de
Cooperação a países de todo o mundo, nas áreas da Ajuda Humanitária, Ação Social,
Saúde, Educação, Formação e Fé, não existe uma restrição fixa de apoio regulamentar
a nenhum grupo. Compreende‐se possível o alcance a todos os beneficiários que se
encontrem em precariedade física, mental, social, económica ou legal de qualquer
faixa etária e de indiferenciada língua ou género.
No estudo das populações alvo, poder‐se‐á estimar uma maior abrangência a crianças
em idade escolar, agregados familiares desfavorecidos e membros desintegrados da
sociedade, pela relevância que estes três grupos representam para a estrutura dos
projetos AND nos diferentes países onde se realiza o apoio.
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A maior parte dos potenciais beneficiários da AND são indivíduos pertencentes a um
mercado baixo, médio baixo que têm maior concentração nos pontos urbanos a nível
nacional e concentração nos pontos rurais a nível internacional, e que integram níveis
de carências de mais de um tipo por cada projeto.

Posicionamento
A AND – Associação Nova Dimensão é uma Associação de Ajuda Humanitária sem fins
lucrativos de Utilidade Pública com objetivos de Cooperação entre os povos e de
combate à pobreza que atua em países de todo o mundo, tendo sido iniciada há 36
anos em Portugal. Esta Organização foi desde sempre uma Associação relâmpago pela
rapidez de resposta às demais necessidades que se vão cruzando com as atividades
propostas no início de cada ano, e pela independência de atuação por parte de outros
atores externos. Diariamente centenas de famílias em alguns pontos do mundo
recebem apoio social, psicológico e humanitário com um toque de sensibilidade e
altruísmo genuíno que lhes permite sentir uma resposta diferente em relação à sua
necessidade: O AMOR.
O posicionamento da AND ORG no meio em que se insere, pauta‐se pela excelência
dos patrocinadores e amigos que dela fazem uma realidade elementar, e também pela
nobre determinação e esforço do qual é composta a maravilhosa equipa que dá corpo
e alma a toda a intervenção que é feita na AND e que é aplicada em todos os níveis de
gestão. A sua capacidade de perseverança pelo tempo, têm feito da AND uma
Organização de Ajuda Humanitária exemplar pelos ideais que defende, e pela sua
dedicação aos direitos humanos universais.
Nada seria possível nessa caminhada de ideais, se de igual forma, o corpo de
governação deste trabalho, não sentisse essa mesma luta na sua composição,
diferenciando‐se grandemente pela sua ilustre e imutável definição de manter um
corpo diretivo que não seja remunerado e que viva exclusivamente por missão aos
objetivos primordiais pelos quais a Organização foi fundada.
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Enquanto Organização de Ajuda Humanitária, a AND entende ainda como forma de
diferenciação, o respeito e a exigência que estabelece com cada projeto que
desenvolve para que o tratamento das carências que hoje são um sonho em cada
indivíduo, amanhã possa ser uma realidade. É objetivo da AND providenciar uma ajuda
que seja genuinamente estruturada e sustentável no tratamento das carências dos
quais os beneficiários são alvo. A AND acredita que é possível fazer a diferença efetiva,
um coração de cada vez.

Política de Comunicação
A AND entende a sua política de comunicação como um instrumento de suporte que
visa executar uma comunicação integrada entre os diferentes projetos e desses
projetos para com os seus públicos. De uma forma alinhada, coordenada e sinérgica,
pretende‐se executar uma política estratégica que tenha como base as diretrizes do
planeamento estratégico institucional e que amplie a perceção e a reputação
corporativa da cada projeto e ação AND, para o exterior.
Ao nível de marketing, o investimento em comunicação considera objetivos de maior
exigência a nível financeiro que só podem ser mensuráveis no médio longo prazo
chamadas – ações above the line, e considera objetivos de gasto menor que têm
resultados no curto e médio prazo que se chamam – ações bellow the line, tais como:
promoção de vendas, relações públicas, patrocínios, mecenato, merchandising,
marketing direto, força de vendas e feiras, salões e exposições.
Neste contexto, pela frugal utilização dos seus recursos, a AND não desenvolve muitas
destas ações para os seus públicos, tendo em todo o caso vindo a crescer o número de
parcerias nos últimos anos que permitem a AND desenvolver estas ações. Como
exemplo, destacam‐se as seguintes ações:
Certificados de Participação
Em janeiro 22 voluntários credenciados da delegação no norte do país receberam um
certificado de participação pela sua dedicação, onde constava o número de horas
cumpridas de cada membro.
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Os voluntários que arduamente estiveram presentes nas Campanhas de Divulgação,
juntaram‐se para celebrar os objetivos alcançados e as metas concluídas num jantar de
grande harmonia e união.
Gestão das Redes Sociais
Como evolução dos processos de comunicação, no início do ano a AND procedeu a
pontuais contactos com entidades parceiras no sentido de assumirem a gestão das
redes sociais da AND.
Promoção IIF
No dia 10 de Janeiro, o gabinete executivo contactou o mercado abastecedor da região
de lisboa que amavelmente abre as suas portas à AND a cada semana, para levar a
cabo uma reportagem de vídeo da ação semanal que a equipa efetua no local. A
autorização para a recolha de imagens foi submetida no mês seguinte, ao qual se
agendou uma recolha de alimentos com a presença de meios de reportagem.
Vídeo Estágios AND
Em fevereiro de 2013, é inaugurado e lançado nas redes sociais o vídeo de promoção
dos estágios da AND que tinham ocorrido no verão de 2012 com os finalistas de
gestão.
Divulgação no Setor Empresarial
Em viagem de aprovisionamento e recolha de bens, os missionários AND no norte do
país vão estar até ao fim desta semana a visitar suportadores e novos parceiros para o
avanço da Cooperação em Portugal.

Atualização Portais na Internet
Em março de 2013, contactámos a empresa 7App que se disponibilizou para
reestruturar os partais da internet da Associação e renovar a imagem do site, Processo
ficou congelado posteriormente por indisponibilidade da empresa

AND no Maia Shopping
No verão de 2013 estivemos no centro comercial Maia Shopping promovendo e
divulgando os projetos ao maior número de pessoas possível na zona norte do país.
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Ações de Charme para Voluntários
Como forma de atribuir mérito relevante a todos os voluntários heróis que fazem parte
da missão AND nos seus projetos, desejamos um feliz dia a todos os aniversariantes
envolvidos nas operações humanitárias.
Associação das Famílias dos Diplomatas Portugueses
Por ocasião das Campanhas de Divulgação AND, recebemos contacto da Associação
das Famílias dos Diplomatas Portugueses a fim de envolver as ações AND no
financiamento desta instituição que por incompatibilidade de objetivos não avançou.
Conselho de Solidariedade do Banco Espírito Santo
Por ocasião das campanhas de divulgação, a AND teve contacto com membros do
conselho de solidariedade do Banco Espírito Santo, e no fim do ano, este conselho
patrocinou os projetos humanitários da AND.
Comunicação Social no Diário do Minho e O Vianense
Os eventos de ajuda humanitária no Minho foram publicados por jornais locais no
norte de Portugal para melhor divulgação das iniciativas junto da população.
Cartões Amigos AND
Em 2013, estabelecemos parceria com nova emissora de cartões de membro do Clube
Amigos AND, graças ao altruísmo da empresa sediada no concelho de cascais.
AND no Pavilhão Atlântico
No seguimento da concentração de adolescentes e algumas famílias no 16 de
novembro de 2013, em Lisboa, para assistir a um espetáculo musical na Meo Arena (ex
pavilhão Atlântico), a AND desenvolveu uma campanha de imagem e comunicação. O
objetivo foi levar as pessoas a participar com a Associação afetos ao conceito de “dar a
cara por uma causa” – uma fotografia a cada pessoa, grupo de amigos ou famílias, num
ambiente de descontração e muita alegria contando com os maiores sorrisos de uma
vasta plateia que antes de presenciar o espetáculo do cantor Bruno Mars arregaçou as
mangas para dizer: “Eu estou a mudar o Mundo, um coração de cada vez”. Um especial
agradecimento ao Marketing do Meo Arena e aos fotógrafos Rosa Vilas e Carlos Vilas.
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Campanhas Divulgação AND
Início das campanhas de divulgação 2013, provocou a presença da AND em mais
centros comerciais pelo país segundo acordado com a Toys R Us Portugal. As
campanhas foram monitorizadas desde 1 de Novembro a 31 de Dezembro no Centro
Comercial Colombo, Minho Center, Norte Shopping e Continente Telheiras.
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Gestão da Equipa
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No que respeita aos recursos humanos, a atuação da AND foi desde sempre pautada
pelo diálogo e por interações constantes. Com o objetivo de solidificar relações e de
aumentar a produtividade, a Organização tem obtido compromissos que visam a
sustentabilidade de todo o trabalho que é efetuado. A partilha de informação que
integra o valor da transparência é usada como incentivo ao diálogo e ao envolvimento
de voluntários, missionários e restante comunidade.
A AND acredita que a diferenciação no desenvolvimento e crescimento da Organização
se faz através da descoberta e da potenciação dos talentos dos seus intervenientes,
pelo que a motivação e a criação de estruturas adequadas ao desenvolvimento de
competências, são compromissos prioritários.
O AND mantem a convicção que as relações com os diferentes membros se devem
processar num clima de grande confiança, incentivando‐os a expressar livremente a
sua opinião sobre o enquadramento profissional com a vida familiar. Todas as
questões de apetência por determinada função e de mobilidade geográfica são sempre
consideradas e escutadas para que seja sempre possível enquadrar a situação pessoal
de cada um na estratégia de desenvolvimento da Organização.

Emprego
Ao nível do emprego, a AND tem vindo a subir positivamente a percentagem da sua
rentabilidade sem contratações de pessoal sob qualquer forma, à semelhança de todos
os anos transatos na estrutura da AND. No entanto, e como anualmente sucede, foram
várias as candidaturas de diversas áreas que a AND recebeu como proposta de
profissionais remunerados nas áreas de operação. Em 2013, mais de 50 % das
candidaturas centraram‐se em profissionais de psicologia infantil. Com isto, toda a
produtividade registada e acrescida de ano para ano no decorrer do desenvolvimento
desta Organização, tem se mantido apenas com Missionários e Voluntários heróis que
sem retorno financeiro dão a sua vida pelo trabalho humanitário e demais processos
administrativos, legais, fiscais.
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Destacou‐se o ano de 2013 ao nível da equipa, pelo aumento gradual de membros
executivos voluntários nos projetos humanitários e áreas de suporte da Associação.
Estes membros de topo, heróis, deram uma parte da sua vida para trabalhar a tempo
total na Organização, apoiando e prestando consultoria nos mais diversos contextos.
No decorrer de diversos contactos de voluntários AND, ainda foi processada a emissão
de certificados oficiais para efeitos de empregabilidade dos mesmos.

Candidaturas Voluntários
Em 2013, a AND recebeu várias candidaturas para a bolsa interna de voluntariado que
diferiu 15 pontos percentuais, relativamente a 2012.
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Dentro deste processo de admissão de candidaturas, a AND recebeu inúmeros
contatos para a integração de profissionais especializados em áreas científicas que
transmitiram cordialidade e reconhecimento pela oportunidade de estarem integrados
na equipa AND e que resultou num futuro investimento para a integração de novos
membros staff na Organização.
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Formação na Equipa
O aumento da produtividade do trabalho e a valorização das competências individuais
são alguns dos objetivos que se pretende alcançar com o investimento em formação.
Devido às especificidades da ação humanitária que abrange tantas áreas de trabalho
diversas, a formação é fundamental para garantir que todos os membros sejam
capazes de dar pronta resposta às exigências das mutações cíclicas do alvo de trabalho
da AND.
A AND tem como objetivo efetuar uma formação de colaboradores que consiga
estabelecer uma equipa concentrada para a cordialidade e para o bom trato em todas
as relações que vão sendo efetuadas com os diferentes atores e institutos da
sociedade civil, procurando acima de tudo mostrar a diferença pelo desempenho das
operações no terreno e pela simplicidade de coração, presente na AND.
•

No dia 5 de Março, membros da equipa AND estiveram presentes na
conferência “O Português que dá” promovido pela Escola de Negócios de
Coimbra;

•

Com vista ao aperfeiçoamento da equipa AND nas vertentes da comunicação,
no fim de Abril a AND desenvolveu uma formação em Comunicação Estratégica
que contou com a presença dos principais “enviados especiais” da Organização
no âmbito da gestão de projetos humanitários. Este evento foi maiormente
patrocinado pelo Hotel Ibis do Saldanha, incansável patrocinador AND.

•

No dia 7 de Junho, a AND esteve presente na conferência da UNHRO ‐
Escritório de Recursos Humanos das Nações Unidas, promovida pelo Ministério
dos Negócios Estrangeiros nas instalações do instituto Camões, com o objetivo
de recolher o máximo de informação para formar posteriormente as equipas
AND com processos aperfeiçoadamente eficientes e globalizados nas relações
internacionais.

•

No dia 24 de outubro de 2013, a coordenação do projeto IIF participou
ativamente na conferência onde se pretendeu divulgar os resultados do
programa Inter Gerações da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.
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•

No fim do ano, com o início de mais uma época natalícia, deu‐se em Outubro a
primeira sessão de esclarecimentos e de formação das Campanhas de
Divulgação e Angariação de Fundos Toys’R’Us 2013. Expomos um formal
agradecimento à equipa de voluntários que se predispôs a estas campanhas
abdicando do seu conforto para o desenvolvimento social.

•

No âmbito das mesmas campanhas nas lojas Toys R Us, somaram‐se nos meses
de Novembro e Dezembro, 8 sessões de formação efetiva de conteúdos
técnicos sobre voluntariado e ajuda humanitária a cerca de 75 voluntários
candidatos à missão AND na zona centro e norte do País.

Comunicação Interna
Dentro da área de comunicação interna, acredita‐se num crescimento ascendente de
comunicações mensais, como se verifica através dos trabalhos conjuntos com as
diferentes delegações da AND. As comunicações telefónicas e eletrónicas que dão
consistência ao portal interno de comunicação da AND, são efetuadas de forma
moderada, pelo que são estas também, as responsáveis pela comunhão de ideias
periodicamente divulgadas, para que, por mais simples que sejam os avanços ou
informações, sejam sempre do agrado de todos os membros. Todas as relações de
trabalho são primordialmente pautadas pelo conselho de decisão e pelo bom senso e
poder associativo no âmbito das planificações.
Este conselho pressupõe acima de tudo a partilha de um espírito dedicado e esforçado
entre colegas, membros, missionários, voluntários, sobre as ações que se projetem de
forma a assegurar a continuidade e persistência da conquista de objetivos e liga‐los
aos meios que possam existir ou não existir.
É também através de exaustivos e dedicados processos que se pretende acompanhar
cada voluntário que se admite nos projetos, enquanto membros cândidos nas ações
que se desenvolvem, adequando e ajustando cada objetivo da Organização à
capacidade de cada membro.
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Gestão Financeira
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Revisão dos Processos de Contabilidade
Em Fevereiro de 2013, a AND entrou em contacto com duas entidades de revisão
oficial de contas com o objetivo de aumentar a autonomia e solvabilidade das contas
da Associação, que ficou concluído num processo indeferido pelo elevado pagamento
mensal que foi apurado com ambas as entidades.
Extrapolação de Origem de Fundos
No mês de Fevereiro recebemos a comunicação anual do Ministério dos Negócios
Estrangeiros sobre o registo dos fluxos privados da Organização que nos permitiu e
incentivou a apurar adequadamente a origem de fluxos praticada na AND enquanto
aprovisionamento 100 % privado e em que medida as delegações internacionais
consomem os seus recursos.
Análise Conselho Fiscal
No dia 22 de Fevereiro iniciou‐se as reuniões e pareceres do conselho fiscal sobre a
matéria do fecho de contas do ano de 2012, onde se efetuaram diversas reformas na
classificação patrimonial dos registos.
Consignação Fiscal Concedida
Com o apoio fantástico dos membros executivos da AND ‐ voluntários, recebemos em
janeiro de 2013, a autorização para as consignações de quotas do IRS. Uma nova
conquista na captação de fundos para a missão AND.
Novas Formas de Reporte
Consultores voluntários do gabinete executivo da AND, criaram em junho deste ano, o
primeiro reporte financeiro em língua estrangeira para apresentações internacionais.
Propostas de Parcerias Lucrativas Negadas
Recebemos a Julho de 2013, uma proposta de parceria para venda de produtos cujo
lucro se dividisse para os projetos humanitários da Associação em percentagem com
um ator privado. A proposta foi negada com unanimidade pelo conselho da
Associação, por esta não se destinar exclusivamente ao trabalho humanitário.
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Envolvente Legal

2013 | Porque Acreditamos nos Ideais a que nos Propomos

40

No âmbito dos acontecimentos registados no ano de 2013, seguem se os avanços,
limitações e conquistadas sucedidas na AND referidamente à sua envolvente político
legal.

Assessoria Jurídica
Devido à crescente exigência dos ministérios públicos e processos associados, o ano de
2012 foi marcado por uma temporada de constantes pareceres jurídicos nos diferentes
projetos da AND que resultou numa época de parceria e patrocínio com diferentes
atores externos.

Delegações Internacionais
No dia 28 de Janeiro de 2013 nas instalações da AND às 20h00, desenrolou‐se uma
reunião de Direção com a Delegação Norte da AND por forma a integrar
metodicamente os processos para esse ano.
A 5 de Fevereiro, procedemos a diferentes reuniões via digital com as nossas
delegações internacionais para atualização de reformas.

ACORDOS LEGAIS para membros
De modo a certificar a confidencialidade nos processos executivos e administrativos
dentro da AND, foi criado em Abril de 2013, um Acorde Legal de Membros, cuja equipa
envolvida se comprometeu de forma harmoniosa ao processo de atualização.
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Gestão Administrativa
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Na gestão administrativa, entende‐se prioritário a ampliação da capacidade de
armazenamento de documentos e de dados confidenciais ou não, na medida que se
destinam a atender quantidades crescentes de digitalização de documentos,
especialmente documentos históricos e processuais, cópias de segurança e todo o
processo eletrónico, que ocupa atualmente cerca de dois terços do espaço requerido
pela base de dados.
● Desenvolvemos a partir de Março de 2013, o envolvimento com finalistas do ensino
superior, na redação e execução de projetos estatísticos e de análise.
● No mês de Maio demos avanço substancial à máxima informatização dos registos de
empresas amigas da AND, dos últimos 20 anos.
● A AND pelo 4º ano consecutivo contou com o apoio da White Hat na certificação e
oferta de pacotes de seguranças para as redes e equipamentos informáticos da AND.
● Foi levado a cabo ao longo de todo o ano de 2013, a integração constante de
documentos uniformizados entre as diferentes delegações AND, para homogeneidade
na estratégia de comunicação e gestão da Organização.
Neste contexto torna‐se ainda elementar perceber que é de máxima importância que
toda a correspondência tanto recebida como expedida seja registada, e que como
sucesso final, ainda é essencial que exista sucesso no circuito documental da
Associação.
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Relatório de Atividades
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Operações no Terreno
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Janeiro
Águas do Vimeiro nos Projetos AND
Contactámos por referência a empresa dedicada e especializada ao engarrafamento de
água na zona oeste do país, que positivamente abraçaram o nosso pedido para
fornecer o projeto IIF de distribuição semanal e o projeto Gotas Douro diário.
Gotas Douro
No dia 11 de Janeiro, iniciámos contacto com uma família emigrante da áfrica
ocidental que se juntou às dezenas de famílias que acompanhamos todas as semanas
num processo de melhoria contínua. A fundação da origem deste apoio prolongou‐se
com expectativa até à sua reintegração total. Foram distribuídas fraldas, iogurtes,
cereais, leite, lençóis e cobertores para bebés recém‐nascidas e crianças dos lares
apoiados.

As primeiras semanas de Janeiro de 2013, foram marcadas pela assistência prestada a
várias famílias que diariamente contataram a AND na procura de bens de primeira
necessidade de toda a espécie. As solicitações vieram de vários pontos do país e
atingiram mais de 200 kg de peixe congelado, 50 kg de carne, 150 kg de roupa e
diversos produtos básicos de apoio à saúde.

Academia 360
O primeiro momento embrionário do projeto que visa a capacitação de jovens e
crianças numa perspetiva 360 teve início quando fomos contactados em janeiro por
um especialista na área de psicologia com crianças, que propôs à AND desenvolver
uma ação de apoio a este tipo de carências.
Patrocinadores na Rede Internacional
Grupos parceiros da AND a nível nacional, foram contactados nas suas sedes
internacionais para apoiar a AND noutros locais do mundo.
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Reboques da Amadora
No decorrer de uma distribuição humanitária, uma das viaturas voluntárias AND
avariou, ao qual obtivemos resposta imediata de apoio dos reboques da amadora para
dar seguimento ao processo de reparação e remediação no próprio dia, das
distribuições.
Novo Estudante no Lar de Santa Teresa
No seguimento da estrutura projetada para 2013, o projeto Novo Estudante da AND,
tem vindo a crescer de forma substancial passando a partir deste ano a efetuar
distribuições de material escolar dentro e fora da época de início de aulas. No mês de
fevereiro a AND desenvolveu 4 eventos deste projeto por forma a chegar a mais
crianças que se encontravam ainda sem material escolar nesta altura do ano letivo. A
distribuição foi feita segundo a necessidade de cada centro e localidade. Assim, no dia
13 de Fevereiro foram distribuídos 105 conjuntos de material escolar nos centros de
acolhimento “Casa dos Rapazes” (48), “Lar de Santa Teresa” (32) e “O Berço” (25), na
zona de Viana do Castelo.

Renovar Portugal
O ano foi aberto com atuação do projeto Renovar Portugal no alcance de várias
famílias carenciadas que receberam mobílias novas e recuperadas no concelho de
Loures.
Gotas D’Ouro Cooperação
No mês de Janeiro, a AND formalizou uma parceria com a IPSS Santa Maria em
Esposende, com a qual se propôs apoiar de forma bissemanal com a distribuição de
diversos produtos alimentares e brinquedos. Do mesmo modo e de forma mensal,
desde Janeiro, a Casa da Misericórdia de Fão, em Braga, recebe ajuda com alimentos.
Um apoio apenas possível com a ajuda do hipermercado Jumbo local.
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Fevereiro
Gotas Douro Câmara Municipal Amadora
Com a perspetiva e intenção de apoiar 5000 famílias sinalizadas na zona da Amadora,
contactámos a Divisão de Intervenção Social da Câmara Municipal da Amadora para a
obtenção de umas instalações para atendermos as famílias, mas que ficou concluído
num processo indeferido por parte dos mesmos.

Novo Estudante
Com o apoio do gabinete de imagem da AND, foi proposto e aprovado neste mês um
novo logótipo para que este comunicasse mais eficientemente com o público‐alvo do
projeto.
Projeto IIF Patrocinadores
O projeto IIF recebeu a pastelaria da Abrunheira como patrocinador formal do projeto,
na doação de produtos de panificação dos mais variados e nas quantidades necessárias
a todos os beneficiários que semanalmente estão nas ruas.

Projeto IIF Reforma
No início de 2013, a AND reciclou a estrutura de organização do projeto IIF, assente na
prática e otimização de melhores processos efetuados a cada semana para um maior e
melhor acompanhamento dos voluntários e utentes do projeto. Esta reciclagem teve
como alvo melhorar os conceitos expressos nas formações, assim como convocar e
integrar cerca de 30 novos voluntários IIF até ao fim do primeiro trimestre deste ano.

Projeto IIF Reintegração
No decurso da habitual distribuição noturna de alimentos, a comissão técnica de
acompanhamento do IIF contactou dois jovens romenos, desempregados, sem
dinheiro, que moravam nas ruas de Lisboa há duas semanas. Vieram para Portugal
para procurar emprego, mas infelizmente a experiência não correu como esperavam.
Após intervenção, a AND formalizou, o regresso em autocarro à sua cidade de origem,
Bucareste, onde se encontravam as famílias, felizes por recebê‐los.
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Bons Olhos te Vejam
Concluindo as fases sequentes do ano de 2012 na concretização da Missão Bons Olhos
te Vejam, rumo a Angola, submeteu‐se em Fevereiro de 2013 uma solicitação ao
Ministério do Ambiente do Governo de Angola para apadrinhar o projeto em território
africano.
Academia 360
No dia 13 de Fevereiro, a AND estendeu a alegria do Carnaval a uma festa com 14
crianças em regime de acolhimento temporário na ASCRA, instituição de solidariedade
social na Apúlia. Graças a uma parceria com o Hotel Axis e o restaurante Fonte de
Galo, as crianças tiveram a oportunidade de jogar bowling e dispor de uma refeição
bem diferente do habitual.
Esta iniciativa assenta no compromisso feito pela AND em assistir outras instituições
regionais, surge com o constante objetivo de reforçar os laços de parceria em torno do
bem‐estar das crianças mais necessitadas.
Reino da Arte Brasil
O projeto da AND de apoio a utentes com incapacidades físicas, localizado em Minas
Gerais, no Brasil, esteve durante o início de 2013 a planificar uma convenção tendo
como alvo dez cidades brasileiras por forma a cimentar o crescimento dos objetivos do
projeto.
Gotas Douro Braga
Distribuição de bens alimentares e brinquedos à IPSS Casa Santa Maria de Estela,
centro de acolhimento de crianças.
Missão Por África
Indo de encontro às necessidades já conhecidas das Instituições locais, no mês de
Fevereiro, os missionários AND em Angola conseguiram através de um apoiante AND,
importador de móveis na região, entregar uma cadeira de rodas no Centro Materno
Infantil da Nossa Senhora da Graça, em Benguela, que dá assistência diária a inúmeras
mulheres carenciadas durante o seu tempo de gestação.
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Este foi um apoio de extrema importância dado o grande volume de utentes que, com
frequência, recorrem a este Centro e necessitam de se deslocar com urgência entre
salas.
Mais Educação Novo Estudante
No âmbito do projeto da AND que visa apoio sustentável à educação, a entrega oficial
de mais 60 kits escolares na zona norte de Portugal, foi celebrada com a presença de
um membro do corpo diretivo do agrupamento escolar de Esposende que recebeu o
certificado da ajuda oferecida pela AND às crianças em situação de instabilidade
socioeconómica.

Março
Novo Estudante
No dia 10 de Março, procedemos a uma reunião com a Comissão Proteção de Crianças
e Jovens de Monção com o objetivo de fortificar a relação de parceria e disponibilizar
maior apoio da AND para as carências registadas na comissão.
Missão por África
Em Angola, desenvolvimento e saúde para todos os que já apoiaram e fizeram parte da
história deste projeto, celebramos em março a fase final da construção das futuras
instalações do Centro Habitacional Missionário em Angola.
Desenvolvimento de atividades lúdicas recreativas em hospitais infantis na região de
Benguela impactam a comunidade.
Gotas Douro
Mais um caso relevante foi conhecido pelo projeto diário de intervenção social Gotas
D’Ouro. Iniciando um percurso de acompanhamento, foi providenciado apoio com
alimentos, roupa e outros bens de primeira necessidade a uma humilde família
localizada no distrito de Braga.
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Durante o mês de Março foi consolidado o início da distribuição semanal de alimentos
a mais 16 famílias carenciadas no concelho de Loures em Lisboa.

Projeto IIF Reintegração
Após atuação do Projeto IIF, a AND tratou da reintegração de mais um individuo
desintegrado que vivia sem abrigo por falta de meios. O Sr. Boine de 65 anos, entrou
finalmente na casa que a AND encontrou e adaptou da melhor forma possível, para o
seu conforto e comodidade. São poucas as palavras que expressaram o seu
contentamento quando entrou na casa. A alegria e a emoção tomaram conta de toda a
equipa AND principalmente pelo privilégio de poder ver à frente dos seus olhos, mais
uma vida transformada.

Projeto IIF em números
O projeto de frequência semanal da AND com apoio aos sem‐abrigo, continua em
movimento e a cada semana têm aumentado os casos para os processos da comissão
de acompanhamento da equipa de rua. A cada semana mantém‐se as recolhas dos
alimentos mais frescos para a confeção das refeições e posterior distribuição das
mesmas com a melhor qualidade possível. No primeiro trimestre de 2013, o projeto IIF
distribuiu 3.728 refeições quentes a carenciados.
Reino da Arte na Capital
Só o Amor Pode Mudar o Mundo. A equipa AND esteve presente no Centro Cottolengo
del Padre Alegre de Espanha, situado em Lisboa, numa tarde repleta de vida e de
paixão que encheu os corações da equipa AND espelhados no sentimento de pertença
que foi transmitido pelas utentes do Centro. Numa tarde de beleza genuína, as
meninas do centro tiveram todo um espetáculo trazido pela equipa AND, com música,
animação e balões de modelar, distribuição de prendas didáticas e ainda um lanche
bem delicioso que todos os presentes poderem saborear. Um obrigado muito especial
à Madre Irene e a todas as restantes irmãs do centro pelo fantástico trabalho de
entrega e dedicação.
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Captação de Bens Humanitários
Dando continuidade à recolha e distribuição de bens humanitários de grande porte, a
equipa AND efetuou diversas recolhas em vários pontos do país durante os meses de
março, abril e maio com o objetivo de operacionalizar um circuito de bens
humanitários mais eficiente e variado.

Abril
Renovar Portugal
Um sorriso para uma mãe! Dia 6 de abril segmentou‐se mais uma distribuição deste
projeto de apoio a famílias carenciadas com bens para o lar de grande dimensão e
primeira necessidade. Desta vez, suprimos necessidades e levámos um grande sorriso
a mais uma mãe separada, que espera agora o segundo filho na sua nova casa.

Campanhas Divulgação AND
No seguimento da realização da feira anual 2013 em Vila Franca de Xira, a Divisão de
Turismo da Câmara Municipal, indeferiu pela terceira vez a presença da AND com
animadores sociais no espaço por prioridade às instituições de caráter cultural e
político.
Gotas D’Ouro
Com vista ao maior alcance possível de carenciados efetivos e encobertos, iniciámos o
acompanhamento e reintegração de famílias desfavorecidas sinalizadas pelos nossos
amigos empresários. Deste modo, foi possível envolver centenas de empresários, no
trabalho social, fazendo os iniciar os processos de reintegração de cada família apoiada
pela AND.
Seguidamente no mesmo mês, efetuámos mais uma distribuição de bens humanitários
na zona de Queluz a diversas famílias cujos apoios se estenderam nos seguintes meses
até à total reintegração da família. Apoios consecutivos de emergência que tiveram
início em Abril.
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No seguimento da resposta indeferida da Divisão de Ação Social da Câmara Municipal
da Amadora no mês de Fevereiro, por persistência da ação AND no alcance dos
carenciados que diariamente pediam apoio por fome e falta de condições básicas de
higiene, contactámos e reunimos a junta de freguesia de Alfragide que tendo avaliado
a necessidade apresentou‐se totalmente disponível à execução do projeto Gotas
Douro Amadora ao lado da AND.
Novo Estudante
Criámos os primeiros passos para a possível sustentabilidade do projeto Novo
Estudante, através de um plano de promoção dentro de crianças mais favorecidas para
crianças mais desfavorecidas. No mês de Abril contactámos diversos fornecedores
internacionais para obter e prever os menores valores de custo para os materiais
escolares de cada distribuição AND.
Nesse seguimento, a fábrica nacional Viarco participou com os lápis para o projeto de
apoio à Educação ‐ Novo Estudante.
Gotas Douro Cooperação
No passado dia 28 de Abril, realizou‐se uma intervenção humanitária na IPSS Santa
Maria de Estela, em Braga, com a distribuição de brinquedos para crianças utentes do
centro.
Academia 360 Avança
Dia 29 de Abril a equipa AND no norte do país concentrou os seus esforços para mais
um grande evento de animação com aposta em crianças e jovens em regime de
acolhimento, com o objetivo de apostar no confronto de perspetivas diferentes que
produzam uma nova visão interior para estes pequenos e futuros cidadãos do mundo.
Numa grande festa num parque de diversões, estas crianças e jovens tiveram a
oportunidade de experimentar uma jornada com muita diversão e alegria.
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Formações AND em Comunicação Estratégica
A AND desenvolveu uma formação técnica que se destinou aos futuros “enviados
especiais” da Organização. Fomentar técnicas de comunicação especializadas que se
enquadrem dentro das Organizações e de uma forma estratégica, foi o objetivo deste
evento. Este encontro de membros AND foi realizado com a finalidade de sustentar o
alcance dos objetivos humanitários, num ambiente de simplicidade e emoção.

Maio
ISCTE IUL
No mês de Maio, a AND reuniu com a unidade de alumni e fundraising do Instituto
Universitário de Lisboa ICSTE, com vista à disponibilização do planeamento de projetos
AND ao serviço do Instituto.
Cidadania Ativa
Tendo‐nos sido apresentada a proposta dos programas de financiamento por parte da
União Europeia afeta à Fundação Gulbenkian no programa Cidadania Ativa, a AND
reuniu internamente e deliberou o investimento da maior parte do tempo dos
membros executivos da AND afetos à elaboração da candidatura e demais requisitos
consequentemente solicitados pelo programa. Este processo que se estendeu por
longos dias nos meses seguintes, foi rejeitado com fundamentação ilegítima por parte
da gestão do programa.
Projeto IIF
Foram lançadas propostas de inovação no programa da AND que pretende retirar
indivíduos sem‐abrigo da rua. Diversas reuniões foram levadas a cabo para estudar
melhores ou mais eficientes formas de reintegrar os beneficiários do projeto IIF.
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Espaço para Logística Humanitária
Depois de tantas tempestades e lutas, em Maio deste ano, graças à generosa parceria
com a construtura Trindade e Filhos, Lda., a AND inaugurou a cedência de um novo
espaço de 500m2 em regime de comodato para a armazenagem e preparação dos
bens humanitários prontos a distribuir às famílias carenciadas no próximo evento do
projeto Gotas D’Ouro, em que se esperam alcançar 5.000 famílias carenciadas. Mais
um milagre, que aquece o coração de todos nós, mundo AND.
Cooperação em Fão
A AND distribuiu pão e bolos na casa Santa Maria de Estela, onde moram crianças em
regime de acolhimento temporário.
Preparação de Bens Humanitários
No fim‐de‐semana de 25 e 26 de Maio, classificaram‐se 200 caixas de bens
humanitários, com a gratificante colaboração de fantásticos voluntários, que
desempenharam a tarefa com eficácia e eficiência. Ao mesmo tempo todos
desfrutamos de um agradável sentimento de partilha.

Mais Missão Por África
No mês de Maio, foi levada a cabo pelos missionários AND uma campanha de
angariação de fundos para ajudar o Centro Materno Infantil da Nossa Senhora da
Graça, em Benguela, de melhores condições.
Fundado por uma médica ginecologista portuguesa radicada em Angola há muitos
anos, este centro ocupa‐se principalmente da assistência às mulheres grávidas sem
recursos. Assistência que vai desde as consultas pré‐natal até aos partos, realizando‐se
vários milhares por ano. A campanha de angariação de fundos teve o objetivo de
transformar dois contentores em salas de consulta, aliviando assim consideravelmente
a grande afluência de pacientes que ali se dirigem diariamente.
Infelizmente, os fundos recolhidos não foram suficientes para a tarefa a que nos
propusemos. Iremos continuar atentos a todas as oportunidades de apoio a este
centro!
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Materiais Novo Estudante
A firma Toptuxedo contribuiu com malha para a confeção de mochilas escolares para
crianças de famílias com necessidades acentuadas.

Junho
Gotas Douro a dar respostas
No dia 7 de Junho, tivemos a oportunidade de poder auxiliar mais um grupo de
famílias numerosas com diversos alimentos, providenciando subsistência para cerca de
um mês. Estamos juntos a lutar constantemente contra as carências efetivas, que se
têm vindo a agravar. Ainda assim continuamos fortes para que os apoios não cessem
aos que mais precisam.

Novo Estudante
Após a primeira reforma da imagem do projeto a fevereiro de 2013, foi em Junho que
foi aprovada a versão final do logótipo para o projeto que apoia crianças carenciadas
com materiais escolares.
Deu‐se início neste mês às primeiras recolhas de material escolar em centros
comerciais por todo o país. As campanhas nos diversos locais foram possíveis graças à
cedência de espaço da SONAE e CHAMARTÍN.
Gotas Douro a Envolver
As sessões de preparação de bens humanitários durante o verão, resultaram no
envolvimento de diferentes Amigos AND empresários na ação social.
Projeto IIF Reformas
Neste mês, foram recrutados novos ministradores de briefing para o projeto de apoio
aos Sem‐abrigo, que aplicaram novas matérias na formação semanal que é dada de
forma contínua aos voluntários AND.
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Projeto IIF Envolventes
Com o objetivo de obter uma melhor prestação de serviço na ajuda humanitária que é
realizada nas ruas de Lisboa com a distribuição de refeições, roupas, apoio emocional e
reintegração social, a AND alterou o espaço onde era efetuada a distribuição do Rossio
para um novo local, na mesma praça, para facilitar e melhorar a distribuição em
conformidade com as políticas esperadas pelos diferentes atores públicos locais.
Parceiros Regionais
O processo iniciado no verão de 2012 com vista ao envolvimento de cadeias de
restauração no Algarve aos projetos da AND, teve conclusão a Junho de 2013, com
desempenho positivo.
Cidadania Ativa para Academia 360
Regista‐se enorme investimento afeto à elaboração do projeto, onde se dá especial
relevância a uma nova estrutura do projeto Academia 360 da AND. Em diferentes
reuniões é especificado os valores, objetivos e alcance efetivo do projeto.
Renovar Portugal Lisboa
No dia 9 de Junho, o projeto Renovar Portugal da AND providenciou, conforme as
necessidades dos seus moradores diversas mobílias para apetrechar de forma mais
completa algumas habitações carenciadas de famílias na zona centro do País.

Julho
Projeto IIF
A AND tomou conhecimento do falecimento do coordenador operacional do Mercado
Abastecedor da Região de Lisboa que semanalmente acompanhava atenciosamente
todos os processos e necessidades da AND afetos ao mercado. Um bem‐haja ao amigo
Jorge Serra, pelo altruísmo eternizado.
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Novo Estudante
O mês de julho foi aberto na AND com o lançamento da recolha e levantamento de
materiais escolares para ser distribuídos aos mais carenciados. Participar, criar,
renovar, inovar!
Gotas Douro Montijo
No passado dia 17 de Julho, quarta‐feira, a AND e a sua equipa dedicada de voluntários
tiveram a oportunidade de alcançar, no Montijo, mais uma família portuguesa que está
a passar pelos efeitos comuns da fragmentada economia atual.
Para além da doação de bens básicos, entre outros, alimentos, roupas, e diversos
utensílios para bebé, também uma onda de esperança brilhou nos olhos desta família
com três crianças, uma recém‐nascida. É‐nos sempre gratificante podermos fazer a
diferença e trazer um sorriso aberto.
Novo Estudante Aprovisionamento
A firma Rodrigues & Abreu entrou em Julho na participação do Projeto Educativo Novo
Estudante, onde a fábrica se ofereceu para confecionar os estojos personalizados para
as mochilas escolares.
Resposta de Emergência no norte de Portugal
A delegação da AND no norte de Portugal, esteve dedicada ao atendimento
personalizado de bens humanitários de primeira necessidade a diversas instituições
particulares e privadas. Nisto, eram incluídos, centros de apoio a crianças e idosos. São
estes o foco da atividade que o projeto Gotas D’Ouro tem alcançado nestes locais.
Recolha de Bens
Em Julho, durante uma viagem missionária de reconhecimento, foi possível recolher
uma grande quantidade de produtos têxteis junto do tecido empresarial. Mais uma
grande quantidade de bens chegaram a quem mais precisava.

Agosto
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Academia 360
O gabinete de imagem e comunicação da AND criou no mês seguinte à elaboração dos
ideais do projeto, o logótipo oficial da Academia 360.

Novo Estudante
Como suporte às recolhas de material escolar da AND nos centros comerciais, criou‐se
neste mês um roll up exclusivo para a angariação de materiais.
Apoio e distribuição de materiais escolares a crianças carenciadas em regime de
acolhimento por pais reclusos, na zona de Tires, Lisboa.
Projeto IIF
No dia 24 de Agosto o gabinete executivo da AND ORG remeteu uma carta eletrónica para os
serviços de intervenção de outras instituições homólogas na intervenção a membros sem‐
abrigo para uma melhor interação das distribuições que eram realizadas. Remetendo o
gabinete executivo informou essencialmente “Acreditamos que é na Cooperação e interação
mútua que se encontra o equilíbrio e prudência da ajuda humanitária de emergência, pelo que
informamos que nos encontramos disponíveis para qualquer questão que nos queiram
admoestar.”

Gotas Douro No Combate à Pobreza
Na zona oeste do país, dezenas de famílias foram apoiadas a partir deste mês, tendo
sido apoiadas continuamente com bens essenciais, que variam consoante os diferentes
agregados familiares. A AND segmentou ajuda a mais 28 pessoas carenciadas com
bens humanitários, roupa, calçado, têxteis‐lar, calçado, artigos de puericultura e
brinquedos. Acreditamos que estes bens possam ajudar na melhoria das suas
condições de vida.

Armazéns AND
Nesta data, ficou finalizada a fase de catalogação e inventário dos bens humanitários

2013 | Porque Acreditamos nos Ideais a que nos Propomos

60

AND. Após várias sessões de voluntariado durante os meses de junho, julho e agosto e
graças a uma equipa de voluntários incansável, a AND procedeu no fim de agosto e em
8 dias intensivos, de manhãs, tardes e noites, à transição de todos os artigos para o
novo espaço de armazenagem preparado para a Missão AND numa região vizinha.
Agradecemos a todos os voluntários que, mesmo em mês de férias, dedicaram uma
enorme força de trabalho, para que toneladas de bens humanitários estivessem
prontos
para ser distribuídos.
Missão Por África – Inovação e Desenvolvimento
Os missionários AND no continente africano, estabeleceram a cada dia a sua missão,
de cabeça erguida, no meio de todas as dificuldades, aumentando a dimensão dos
projetos AND no terreno. Em agosto de 2013, foi lançado um novo projeto que se
tratou de uma mensagem sobre civismo, honestidade e boa vontade, cujo público alvo
foram principalmente as crianças. Os principais locais onde se desenvolveu a ação
caracterizava por ser zonas muito populosas e necessitadas.
Desfavorecimento de Angola segurado pelo humanitarismo
No trimestre de Junho, Julho e Agosto de 2013, o projeto Missão por África da AND
interveio em vários locais onde foram efetuadas várias distribuições de bens a famílias
carenciadas. No Bairro de Capalanga, em Viana, que conta com uma população
superior a um milhão de habitantes, foi prestado apoio a 200 famílias que não
recebem quaisquer outros apoios. Ainda nesta zona, em Afamodsa, cuja população se
compõe na totalidade por antigos deslocados da guerra, cada casa da zona recebeu o
apoio da AND regularmente. Também na Zona Bela, Bairro do Cemitério, ainda em
Viana cada casa recebeu ajuda de forma regular, não só com produtos mas também
com serviços de assistência de emergência.

Projeto IIF Números do Verão
Durante o trimestre de Junho, Julho e Agosto foram distribuídas aproximadamente
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2.870 refeições, 110 litros de água, 70 litros de café ou chá, 11.500 pães, e ainda várias
centenas de frutas, bolos e roupas.
A longo prazo, o IIF esteve presente enquanto comissão de acompanhamento a nível
psicológico e/ou emocional, cuidando sempre dos seus utentes conforme a
necessidade de cada um, tentando ajudar nos seus problemas pessoais ou em
adversidades sociais, concretizando festas de aniversário e atendendo a pedidos de
bens especiais e personalizados.
Toda a comunidade AND procede um agradecimento formal pela prontidão e
disponibilidade, de todo o corpo voluntário do projeto IIF.

Setembro
Projeto IIF
O projeto IIF da AND teve o privilégio de receber a Marques Raso, Lda. como
fornecedor de gás a cada mês para a confeção das refeições quentes.

Casa da Criança de Tires
No âmbito da criação de maior utilidade pública de emergência efetiva, a AND esteve
presente para a execução de mais um evento solidário, desta vez com alvo à zona de
Tires no conselho de Cascais.

O evento foi promovido e organizado por um grupo de amigos independentes e
autónomos da sociedade civil que se juntaram para organizar uma atividade de apoio
às crianças em regime de acolhimento de Tires, filhos de presidiários da zona. Através
do contato de uma voluntária do projeto IIF, a AND foi convidada a participar neste
evento também patrocinado por outras entidades, de forma a complementar os
produtos e materiais necessários para sua realização.

Após uma recolha de esforços conjuntos por parte de todo mundo AND, foi possível
entregar e participar com a organização da Casa do Arraial de Tires, com vários kilos de
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camarão fresco, filetes de peixe, bifanas, bolos variados, tortas de chocolate, couvettes
de gelado de morango, chocolate e stracciatela. À parte da colaboração com estes
bens alimentares, a AND ainda prestou ao evento a elaboração de uma reportagem
fotográfica registando todos os melhores momentos de uma tarde fantástica de
cooperação e altruísmo. E como não podia deixar de ser, a fantástica intervenção do
staff voluntário AND que se ocupou de todos os sets do evento montado, com o intuito
de servir com a máxima dedicação e cordialidade todos os beneficiários e doadores do
evento, marcando em mais um dia a diferença no nosso mundo.

Promoção AND no Algarve
Voluntários da associação se deslocaram nos meses de verão até ao Algarve para
promover e divulgar os projetos humanitários da AND. O programa foi possível graças
ao habitual e fantástico apoio do Camping de Albufeira e Grupo MGE Hotels que
semeou a entrada de diferentes novos patrocinadores AND.

ANDin MeoArena
Estivemos presentes com centenas de milhares espectadores do concerto do Bruno
Mars no Meo Arena promovendo com voluntários AND, os objetivos humanitários da
Missão Solidária.
Missão Por África
Foi enviado um carregamento de artigos de confeção têxtil para bebés recém nascidos
desde Portugal para Cabo Verde graças ao apoio extraordinário da SEUR que
prontamente atenderam ao pedido.
Empreendedorismo Social
Procedemos ao contacto com três cadeias de supermercados para promoção de
produtos AND nas superfícies para captação de fundos.
De um mesmo modo, neste ano a AND contactou também algumas instituições
financeiras para divulgar edições infantis para captação de fundos.
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Novo Estudante
Em setembro de 2013, deslocámos os habituais apoios no litoral, para a região interior
do país onde mais 114 crianças carenciadas foram apoiadas com um kit escolar
completo para continuar os seus estudos. Este evento contou extraordinariamente
com o apoio da Dancake. Os restantes apoios do mês, centraram‐se na iniciativa de
combater a precariedade na área da educação, providenciando material escolar a
várias centenas de crianças em diversas escolas e agrupamentos praticamente por
todo o país, nomeadamente Monção, Braga, Apúlia, Ermesinde, Nogueiró e Tires.

Sustentabilidade na Missão
Desde junho até ao fim do mês de Setembro, a AND procedeu a uma forte
concentração de esforços no Gabinete Executivo, em que de uma forma constante se
reuniram diferentes amigos e voluntários técnicos e especialistas de diferentes áreas,
com o objetivo de construir um futuro sustentável para os projetos da Missão AND.
Agradecemos a colaboração e acompanhamento de todas as entidades que estiveram
envolvidas no processo, e que diariamente continuaram a contribuir para a
Organização e Planeamento dos Objetivos Humanitários.

Academia 360
O projeto de reintegração moral para jovens e crianças efetuou um grande evento na
Lagoa Algarve, onde jovens e adolescentes de todo o país disfrutaram de uma estadia
num parque aquático no Algarve num contexto de formação e segurança civil.

Outubro
Academia 360
Foi efetuado um evento de animação sociocultural para mais de 20 jovens aos Parques
de Sintra, cujo intuito prendia desenvolver novas perspetivas de formação e
investimento no futuro de cada jovem.
Reino da Arte
Durante o mês de Outubro, atuando sobre uma iniciativa institucional na região de
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Lisboa e tendo em vista o trabalho com jovens de risco e o seu acompanhamento
através da música, a AND abraçou a execução do programa, providenciando estadia e
alimentação para missionários internacionais durante as suas permanências em
Portugal.
Missões Internacionais
No mês de Outubro, a AND conseguiu enviar 0,100 toneladas de bens humanitários
para crianças, dessa vez rumo a Cabo Verde. A AND agradece formalmente a parceria
com a SEUR, que permitiu a chegada dos bens ao destino efetivo.
Semear o Futuro
A iniciativa mais “natural” de 2013 teve lugar na tarde de 12 de Outubro quando a
equipa heroica de voluntários AND se juntaram em mais um desafio para cooperar no
crescimento das boas origens lusas. Nos campos de agricultura Caliça em Loures, foi
possível recolher 650 kgs de tomate fresco graças à excelente prestação das mãos e
braços que sem cansar, estabeleceram uma ótima relação com a terra. Graças aos
formadores técnicos do terreno, foi ainda possível no fim da recolha, receber uma
formação tecnológica com vista à melhoria contínua dos cuidados alimentares e de
produção existentes nos formandos. Um bem‐haja aos doadores, beneficiários e
intermediários envolvidos nesta ação.
Gotas D’Ouro
A instituição beneficiária na zona de Fão, distrito de Braga, obteve um aumento
gradual de bens humanitários recebidos por parte da AND.

Comunicação AND
A outubro de 2013, criou‐se uma imagem totalmente nova para os desdobráveis de
comunicação da AND com o título “ A Mudar o Mundo”.

Projeto IIF
NO seguimento de contacto à Sugalidal para apoio ao projeto de distribuição de
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refeições quentes aos sem‐abrigo, a AND recebeu em outubro a aprovação final dos
produtos Sugalidal para a confeção das refeições quentes.
Bons Olhos te Vejam Internacional
NO mês de outubro, a AND remeteu carta oficial ao presidente da Associação Nacional
de Optometria para reorganizar o plano de projeto não aprovado em 2012 para a
distribuição dos 5000 pares de óculos graduados em Angola para crianças e mães
solteiras desfavorecidas, a fim de se prestarem numa audiência na embaixada
angolana.

Novembro
Delegações Internacionais na Ásia
Foram iniciadas neste mês as relações com um trabalho missionário e humanitário de
emergência à população vítima de catástrofes naturais no Pacífico.
Recolha de Bens Empresarial
Efetuou‐se o levantamento e angariação de bens de primeira necessidade dos mais
diferentes tipos para o projeto Gotas D’Ouro graças à parceria da AND com a
Teleperformance Portugal.
Cooperação no Ensino Superior
Uma professora adjunta da Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, convidou a AND
a estar presente no programa da Escola que promove a Cidadania como membro
participativo.
Gotas Douro resposta
Em novembro a AND esteve com mais famílias carenciadas dando apoio emocional e
moral, distribuindo cebolas CALIÇA, peixe congelado GELPEIXE, grão CASA GALRÃO,
tortas DANCAKE, material escolar, roupa para bébés e crianças, produtos de
puericultura e ainda artigos de farmácia para a 3a idade.
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Dezembro
Distribuição de Brinquedos Festa de Natal Comunitária
A AND ofereceu a cada criança um especial presente de Natal. Mais um apoio
segmentado da AND que somou 100 crianças contempladas com presentes educativos
e tecnológicos no Natal de 2013. Um especial agradecimento à Rumo pela sua
dedicação e a todos os parceiros AND por mais um evento maravilhoso de Amor.

Distribuição de Brinquedos Amadora
No dia 12 De Dezembro, a AND teve o privilégio de estar presente na festa de Natal
das crianças da freguesia do Casal de São Brás, na Amadora. No evento, que contou
com a presença de mais de 200 pessoas, entre crianças e adultos, foi possível distribuir
alimentos para as crianças e ainda um brinquedo a cada uma. Como não podia deixar
de ser, o evento contou com a presença insubstituível do divertido Palhaço
Moranguito que participou ativamente durante toda a festa.
Campanhas de Alfabetização em África
Campanhas de Alfabetização em localidades desfavorecidas de acesso ao
conhecimento e Educação realizadas em diferentes regiões de África pelos
missionários AND.
Renovar Portugal apoio no Natal
O projeto humanitário da AND que trabalha a restauração e recuperação de
habitações carenciadas, realizou em Dezembro mais duas ações que proporcionaram
melhor qualidade de vida aos beneficiários do projeto. Mobílias, eletrodomésticos e
têxteis para o lar foram distribuídos em diferentes localidades.
Apoio a Madagáscar
Em Dezembro de 2013, a AND foi solicitada para prestar apoio a um trabalho
humanitário na ilha de Madagáscar que foi seguido numa perspetiva de parceria futura

Bens para Gotas Douro com a Multipessoal
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Multipessoal Volta a Fazer a Diferença Depois da recolha de alimentos não perecíveis
realizada em Dezembro de 2012, o Grupo Multipessoal, marcou o seu trajeto,
sensibilizando, mais uma vez, todos os seus colaboradores com a realização de uma
campanha de recolha de brinquedos que serviram os projetos humanitários da AND
nas distribuições de Natal de 2013.

Bens para Gotas Douro com a Teleperformance Portugal
Teleperformance Portugal na Missão AND “Christmas in The Box” ‐ foi o nome da
campanha levada a cabo pela Teleperformance Portugal com o objetivo de patrocinar
o projeto Gotas Douro da AND. Esta campanha foi realizada no decorrer da festa de
Natal dos colaboradores da TP Portugal onde foi possível recolher cerca de 500 caixas
com bens humanitários para posteriormente serem distribuídas pelos mais
carenciados.
Science4You no Gotas D’Ouro
Neste mês foi possível a distribuição de centenas de brinquedos a crianças
desfavorecidas com o precioso apoio da Science4You.
Reino da Arte em Ação
O acompanhamento e o apoio a pessoas com dificuldades físicas, tomou lugar num
evento realizado a 21 de Dezembro, onde foram entregues vários alimentos para
confeção de refeições e onde os utentes do centro, receberam cuidados, no âmbito da
preservação e tratamento da saúde.
Reino da Arte na Saúde Ortopédica
Com um crescimento constante, o Projeto Reino da Arte da AND providenciou
desenvolvimento dos cuidados de saúde, através da doação de uma cadeira de rodas
ortopédica, para assistir os utentes necessitados de um lar de idosos e centro de dia.

AND no Hospital de São João do Porto
No dia 22 de Dezembro de 2013, graças ao forte apoio de Cooperação entre a AND e a
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Toys R Us Portugal, foi possível alcançar a sensibilidade de mais um mundo, com o
Amor e toque pessoal que se levou até cada coração. A distribuição de prendas de
Natal realizada no Hospital de São João do Porto contribuiu para mais crescimento em
Portugal. Um especial Obrigado a todos os intervenientes e apoiantes da ação que com
tanto entusiasmo, trouxeram um Natal mais real em 2013!
Projeto IIF Noite da Consoada
A distribuição de refeições na noite de 24 de Dezembro, noite da consoada natalícia,
relevou‐se imprescindível para o cumprimento dos objetivos do projeto IIF. Mais
indivíduos puderam receber um toque de esperança e amor que os fez acreditar que
este ainda não é o fim, mas sim o começo de algo melhor! Nesta distribuição, o IIF
alterou a sua rota habitual em Lisboa, tendo‐se fixado nos pontos de distribuição da
Estação do Oriente e posteriormente no Rossio.
Missão Por África Integração de Crianças Órfãs
As obras da delegação humanitária em Benguela estão praticamente terminadas. Os
poucos detalhes que faltam para o final chegarão a seu tempo. A chegada do bebé
Carlitos, adotado há 3 meses, tem sido uma grande alegria para a continuação do
trabalho missionário local e nacional. Após esta adoção, os membros AND preparam‐
se agora para, consoante o aumento das perspetivas do trabalho, a base local estar
preparada para receber muitas mais crianças! Como dito pelas palavras do membro
delegado Pedro Viana: “As nossas portas estão abertas, tal como o nosso coração!
Gotas de Fim de Ano
Fim de Ano A AND fechou o ano de 2013 com mais um evento do Projeto Gotas
D’Ouro. Mais de 120 agregados familiares (numa média de 600 beneficiários atingidos)
receberam apoio com bens humanitários e alimentares pouco antes do adeus a 2013.
Numa noite fria e com chuva sem cessar, a equipa AND esteve presente e ativa para
servir o desfavorecimento em Portugal e atender às carências dos agregados alvo, que
com tanta urgência aguardavam a sua vez para receber apoio humanitário.
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Logística e Aprovisionamento
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Na ANDORG, a Gestão da Logística e de Aprovisionamento representam os principais
motores da ajuda que é necessária chegar a quem precisa. Desde os sistemas de
inventário, separação, etiquetagem, transporte, bens armazenados, entre outros,
estão integrados num plano rigoroso de gestão, com diferentes fases de evolução.
A AND disponibiliza uma equipa dedicada para o desenvolvimento e inovação, que
começa na recolha do bem humanitário e termina na entrega pessoal do bem ao
beneficiário em questão.

Patrocinador

Recolha

Transporte
Armazenamento

Separação

Inventário
Distribuição

Idenvﬁcação

Entrega

Patrocinador
O Plano de Ação AND passa por diversas etapas que são analisadas, consoante as
necessidades humanitárias de cada área de intervenção e segundo os meios de que
dispõe para a execução das tarefas propostas. O primeiro passo desse processo dá‐se
pelo mecenas que de livre e nobre vontade contatam os serviços logísticos da AND,
seja este particular, coletivo ou público, e agenda através de contato eletrónico a
recolha dos bens disponíveis que serão entregues posteriormente aos beneficiários
alvo de cada projeto.
Assim que estes bens são recolhidos, a equipa voluntária oficial da AND dirige‐se com
os bens recolhidos para o centro de armazenagem da AND que seja mais próximo do
local da recolha.
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Armazenamento
Após o processo de recolha de bens dentro do circuito de distribuição económico, os
produtos são arrumados no centro de armazenagem e com o apoio da equipa
voluntária que desenvolve ação dentro do armazém, os bens passam pela fase da
separação onde são analisadas as seguintes características:
● Qualidade e/ou durabilidade do produto;
● Projeto a que se vai destinar;
● Categoria de utilização;
● Faixa Etária e Género;
Todos os bens são inventariados e quantificados e seguem um plano de análise e
seleção de acordo com as especificações e exigências de cada operação no terreno da
missão AND.
Distribuição
Quando terminados ambos os processos anteriores, os bens humanitários seguem já
com dístico institucional novamente para os veículos da Logística AND para após ter
sido feita a identificação e estado de urgência de cada carenciado, sejam entregues
sem meios intermédios, diretamente a cada beneficiário atempadamente selecionado
para o efeito.
Multipessoal
O Grupo Multipessoal sediado em Portugal, acompanhou o ciclo de logística na AND
efetuando diversas doações ao longo do ano para apoio à estrutura e projetos
humanitários da Associação.
CityMover
A empresa dedicada a serviços de armazenagem e logística iniciou no início de 2013
uma parceria com recolhas de maior dimensão na AND que se estendeu por sequentes
meses.
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Autoeuropa, SIVA, FIAT,
Pela constante necessidade de meios de transporte dentro da área logística da
Associação, efetuámos desde o início do ano o contacto a diferentes comercializadoras
de automóveis e fabricantes com o intuito de obter apoio na aquisição de uma viatura.
Os procedimentos com as diferentes empresas não tiveram resultado positiva, até ao
momento em que recebemos deferência na IVECO Portugal.
Fundação Montepio
No mesmo seguimento, apresentamos candidatura ao programa Frota Solidária da
Fundação Montepio, como tentativa de parceria com os mesmos no projeto de rua da
AND.
Novas Instalações Armazém AND
Em Maio de 2013, é inaugurado o primeiro espaço de armazenamento de bens
humanitários oficial AND na zona de Lisboa. Contado com 600 metros2 e com o apoio
relevante da Trindade e Filhos no processo.
Voluntariado em Logística para fins humanitários
Reunimos uma enorme quantidade de voluntários AND em diversas sessões de
preparação de bens humanitários que se estenderam durante todos os meses de
verão, com início em Maio e término do ciclo em Setembro de 2013. Nestas ações
envolveram‐se aproximadamente 72 voluntários heróis AND.
Transporta – transportes porta a porta
Iniciou‐se em Setembro de 2013 as primeiras vezes em que a empresa dedicada ao
transporte de bens, cooperou para as necessidades de mercadorias de porte maior
entre as delegações da AND no centro, norte e sul do país.
Pneumobile
Em Agosto de 2013 celebrámos a parceria da Pneumobile na pessoa do seu notável
diretor João Sobral, que disponibilizaram nas mais necessárias ocasiões, o
fornecimento de pneus para as viaturas AND.
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Edições AND
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Enquanto Associação virada para o investimento na criação de valores, desde os seus
primeiros anos, a AND estimula ações de formação dirigidas a jovens, adultos e
crianças, sobre o meio económico e social e onde se abordam temas, tais como:
motivação e carácter, treinamento de liderança, sustentabilidade e economia familiar,
hábitos de higiene e saúde, regras de segurança, resolução de conflitos, como
ultrapassarem problemas; onde se pretende transmitir conceitos de cordialidade,
respeito e bom trato, de forma a erradicar a violência, descriminação ou
descriminação social.

Por isso, a AND procede anualmente à produção, duplicação e edição de livros,
folhetos e audiovisuais, para providenciar conhecimento e melhorar o desempenho
social, emocional e moral, nas diversas perspetivas dos relacionamentos.

● A 13 de Fevereiro a AND contactou uma editora internacional de audiovisuais
educativos para crianças com o objetivo de atualizar os programas que são distribuídos
nas edições AND.
● No dia 2 de Abril de 2013, a AND celebrou passos para a construção oficial do
primeiro produtivo educativo e pedagógico 100 % concebido pelos departamentos da
AND. Este produto inspirado nos anteriores calendários infantis, explorou com enorme
novidade, 12 lemas educativos compostos com 12 ilustrações totalmente afetas aos
valores e ideais da Associação Nova Dimensão.
● Devido ao enquadramento económico geral que afetou naturalmente as empresas
parceiras da AND na duplicação dos produtos educativos, foi fundamental em 2013,
efetuar a pesquisa de novos parceiros no âmbito da matéria‐prima para a impressão
dos produtos educativos que facilitasse posteriormente o preço de custo de cada
produto para as gráficas que oferecem a duplicação dos produtos educativos à AND.
● No natal de 2013 as edições AND reproduziram um novo livro didático no seio dos
amigos AND, produzido pela editora europeia amiga da AND.
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● No fim do ano, a AND distribuiu mais 20 centenas dos famosos programas da editora
internacional, DVDs educativo e CD‐ROM interativo pedagógico.
● Depois de um mês e meio de trabalho dedicado nas edições AND, em Novembro de
2013, foi lançado um DVD educativo para ser distribuído e lecionado em mais de 16
países dirigido a professores e educadores internacionais.
● Com o apoio da anual parceira de duplicação de folhetos informativos, J Gomes
Artes Gráficas, conseguimos chegar a todas as campanhas de divulgação do país com
os folhetos que descrevem a ação humanitária.
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Relatório de Contas
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Demonstrações Financeiras
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Demonstração de Resultados do Rendimento
Integral

A Demonstração de Resultados é uma demonstração financeira, de caráter
obrigatório, na qual se pretende dar uma visão económico‐financeira e simplificada de
todas as transações AND. Desenvolvem‐se explicitamente os tipos de Demonstrações
de Resultados existentes, efetuando uma análise fundamentada dos modelos que
constam nas normativas, assim como a relação que existe entre a Demonstração de
Resultados e o Balanço.
Os Gastos, os Rendimentos e os Resultados são os três elementos fundamentais que
constituem a Demonstração de Resultados, razão pela qual estes conceitos da
contabilidade são tratados com significativa evidência neste relatório. Em 2013
podemos identificar, as operações continuadas dos rendimentos e dos gastos que
proporcionaram um resultado líquido negativo, com expressão relativa, devido à
modelagem de classe atribuída nesse ano pela Associação aos gastos gerais.
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Balanço Consolidado

Verificando a relação estabelecida entre os dois anos analisados, o Balanço
Consolidado da ANDORG é diferenciado pela menor aplicação de depósitos bancários
que provocou uma distinção no regimentos dos fundos patrimoniais. Em 2013, o ativo
teve um desempenho decrescente e um passivo de crescimento nulo relativamente ao
ano transacto.
O Balanço apresenta um ativo no longo prazo muito inferior ao ativo corrente, que
demonstra a aplicação de investimento e aquisição da Associação no ano de 2013 de
acordo com os crescimento diário e imediato dos seus projetos. O passivo nulo no
longo prazo para ambos os anos, espelha do mesmo modo, a política de serviço de
dívida da Associação, corretamente consolidada para mais um ano.
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Réditos e Gastos
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Quadro de Réditos
Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período
incluindo o rédito proveniente de e de expressão quantificada dos bens e serviços face
aos instrumentos financeiros.
P e rí o d o 2 0 13

R é ditos
re c onhe c idos
no pe ríodo

P e rí o d o 2 0 12

V a ria ç ã o
P roporç ã o
pe rc e ntua l fa c e
R é ditos
fa c e a o tota l
a os ré ditos
dos ré ditos
re c onhe c idos
re c onhe c idos
no pe ríodo
re c onhe c idos
no pe ríodo
no pe ríodo
a nte rior

V a ria ç ã o
pe rc e ntua l
P roporç ã o fa c e
fa c e a os
a o tota l dos
ré ditos
ré ditos
re c onhe c idos re c onhe c idos
no pe ríodo
no pe ríodo
a nte rior

Dona tivos

26.958,60

22,04%

52,88%

17.634,10

12,41%

‐81,49%

C a mpa nha s de
A ng a ria ç ã o

17.213,18

14,07%

‐34,61%

26.322,77

18,53%

13,34%

R e ndime ntos
P a troc ina dore s ,
C ola bora dore s e
Q uota s

12.836,80

10,49%

36,50%

9.404,20

6,62%

‐52,62%

Donta tivos e m
E s pé c ie

65.304,98

53,39%

‐26,38%

88.706,72

62,44%

1196,36%

1 4 2 .0 6 7 ,7 9

1 0 0 ,0 0 %

T o ta is

1 2 2 .3 1 3 ,5 6

1 0 0 ,0 0 %

Donavvos em Espécie

22%

Donavvos

53%

14%
11%

Campanhas de Angariação
Rendimentos Patrocinadores,
Colaboradores e Quotas
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Quadro de Gastos
A rúbrica de gastos operacionais é decomposta pelas seguintes rubricas:

G astos O perac ionais
Pr o je to s
H u m a n itá r io s

E str u tu r a

T o ta l

%

Materias

15.290,20 €

1.686,43 €

16.976,63 €

13%

Serviços Especializados

59.811,89 €

2.801,90 €

62.613,79 €

46%

D eslocações e Comunicações

27.853,52 €

1.808,89 €

29.662,41 €

22%

Instalações e Relacionados

23.774,61 €

2.747,19 €

26.521,80 €

20%

1 2 6 .7 3 0 ,2 2 €

9 .0 4 4 ,4 1 €

1 3 5 .7 7 4 ,6 3 €

100%

T o ta l
%

93%

7%

100%

7%

Projetos
Estrutura

93%

A expressão diferencial de 3% transferida dos projetos humanitários para a
estrutura desde o ano de 2012 para 2013, deveu‐se à investigação e ensaio de
novas formas de suporte e estabilidade para o trabalho humanitário dentro do
seio executivo da Organização.
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Indicadores de Desempenho
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Síntese dos Objetivos Alcançados
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Dada a extrapolação de informações relatadas neste documento com a referência de
todos os avanços, pontos de crescimento, desafios e limitações sentidas, considera‐se
imprescindível sintetizar de forma elementar os indicadores de destaque da Missão
AND ORG. É com diligência que no fim deste exercício, se classificam 12 meses de
trabalho extenuante que foram possíveis graças à cooperação de muitos corações que
providenciaram mais um ano, uma resposta de dignidade, confiança e paz, à Diferença
que ainda envolve a sociedade em que estamos. A contínua fé, aos objetivos a que nos
propomos, foi a resposta desse alcance.
‐ Aumento dos membros da estrutura de Gestão;
‐ Crescimento das parcerias internacionais para maior apoio a países menos
desenvolvidos;
‐ Criação de novos produtos educativos pedagógicos para crianças;
‐ Abertura de cursos de formação pessoal;
‐ Criação de novos projetos de apoio e acompanhamento sustentável a jovens de risco;
‐ Aumento das parcerias com o tecido empresarial na execução de projetos
humanitários;
‐ Obtenção de um espaço maior para armazenamento dos bens humanitários na
capital do país para facilitar as recolhas e distribuições;
‐ Início da criação de ferramentas de autossustentabilidade para orçamento de cada
projeto humanitário;
‐ Elaboração de formações tecnológicas em áreas profissionais e executivas;
‐ Início do projeto de apoio a carenciados com incapacidades físicas em Portugal;
‐ Continuidade dos patrocinadores semanais do projeto de apoio alimentar;
‐ Alcance do dobro dos concelhos apoiados em 2012 pelos projetos de distribuição de
bens humanitários;
‐ Mais parcerias com instituições públicas e privadas locais para uma melhor
aproximação às reais necessidades das populações alvo;
‐ Maior abrangência geográfica no apoio à educação do projeto novo estudante;
‐ Integração de equipas mais alargadas na planificação dos projetos humanitários;
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‐ Crescimento do projeto de formação no eixo tecnológico de recursos naturais para
maior aproximação dos jovens ao setor primário;
‐ Maior aposta de execução no desenvolvimento regional de meios rurais;
‐ Redução da estrutura de custos associados à estrutura para transferência de ainda
maior apoio aos carenciados;
‐ Crescimento da redação de vídeo para promoção dos projetos humanitários;
‐ Início de ações de charme como investimento de valor nas equipas voluntárias da
AND;
‐ Início de parceria com espetáculos internacionais para divulgar a Associação;
‐ Formação diversa e sólida em diferentes temáticas do mundo humanitário
profissional;
‐ Primeiro ano de consignações de IRS a favor da AND;
‐ Criação de acordos legais para membros da Organização;
‐ Projeto Formação para 10 cidades em Minas Gerais no Brasil;
‐ Concurso a programas de fundos comunitários declinados;
‐ Início de apoio regular para Cabo Verde;
‐ Início contacto com trabalho humanitário no Pacífico;

O ano de 2013 foi um ano de crescimento operacional nos projetos que embarca a
Organização, como forma de consolidar em permanência para o futuro, as novas ações
que nasceram neste ano.
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Plano de Atividades 2014

•

Consolidar delegações internacionais para apoio à reconstrução e recuperação
de sociedades vítimas de catástrofes naturais;
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•

Criar incentivos ao exercício físico e desporto no âmbito humanitário;

•

Aumentar sessões de voluntariado na área logística do trabalho humanitário
como forma de envolver de forma real a sociedade civil;

•

Prestar apoio a instituições de cariz social com equipamentos de tecnologia;

•

Criação de projetos de microcrédito e formação profissional para carenciados;

•

Fundamentar o projeto Bons Olhos te Vejam que apoia a saúde visual, para
meios rurais e do interior, em território nacional e no estrangeiro;

•

Criação de atividades diversas e inovadoras na integração de adolescentes e
jovens em risco;

•

Aumentar o acompanhamento e reintegração de pessoas sem‐abrigo no
mercado trabalho;

•

Desenvolver eventos de aposta na força de equipa dentro dos recursos
humanos da AND;

•

Aumentar a consistência e frequência dos apoios diários a centenas de famílias
nas diferentes regiões;

•

Aumentar os meios logísticos de transporte de bens na Associação

•

Utilizar a agricultura e setor primário como forma de subsistência dos
carenciados a nível internacional;

•

Apostar no contacto anual dos estudantes apoiados pelo projeto novo
estudante com o material escolar, prestando maior presença ao longo do
período letivo;

•

Reutilizar os materiais não dignos de apoio aos carenciados de forma
sustentável;

•

Apoiar instituições de portadores de deficiências físicas em território nacional;

•

Apostar em projetos de educação pré‐escolar em regiões internacionais sem
acesso e Aumentar a distinção de produtos recolhidos para posterior
distribuição aos beneficiários AND;

•

Criar mais programas que forneçam os meios para a recuperação e reabilitação
de espaços domésticos como combate à exclusão humana.
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Título
Relatório e Contas 2013

Coordenação
Associação Nova Dimensão
www.and‐pt.org / geral@and‐pt.org

Nota
Todas as fotografias contidas
neste projeto são de direito reservado AND
não podendo ser usadas
para quaisquer outros fins.
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