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Carta do Conselho Estratégico
Queridos amigos,
A AND continua a ser o reflexo da vossa fidelidade. Fizemos a diferença, e
vimos mudança. Lançámo-nos na certeza de crescer um pouco mais e dar-vos
a alegria de mostrar trabalho com projeção em 2014.
O vosso apoio e confiança fez possível crescer e apostar no Desenvolvimento
Humanitário e na Sustentabilidade e Equilíbrio desta Organização.
Em vários lugares do mundo, fomos tábuas de salvação em momentos menos
bons daqueles que nos procuraram. Fomos pioneiros e defensores dos mais
fracos e dos que já não tinham forças para continuar. Fomos inspiração e
esperança e levámos connosco a vontade e a determinação de, por alguma
forma, fazer deste mundo, um mundo melhor.
Com o ideal de realmente transformar vidas e corações, planeámos,
improvisamos, e como guerreiros destemidos, não parámos frente a
dificuldades, mas antes nos lançámos a mais desafios e conquistas. Com este
Amor urgente que não nos deixa desistir, construímos um amanhã melhor,
levando pão, valores, educação, ânimo, saúde entre outros ideais, e tantos,
quantos forem precisos para promover Vida e Futuro.
Assim, por tudo o que foi feito este ano, mais uma vez agradeço a amizade e o
percurso partilhado em todas as áreas e projetos da AND, e vos desafio a não
só continuarem, mas também virem connosco.

Missionária Maria Paula
Direção Social e Humanitária
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Parecer do Conselho Executivo
O ano de 2014 na AND, há semelhança dE anos anteriores, foi marcado por
grandes fatores de desempenho. Foi a paixão e determinação de uma equipa
seleta que continuou a dar a esta Organização uma performance executiva
que contribuiu para o todo.
Nas parcerias anuais, muito foi alcançado quando novos grupos em Portugal
decidiram associar-se à Missão, criando iniciativas dinâmicas, propondo em
conjunto connosco ações de mass engagement e realizando processos de
cooperação de serviços que ajudaram a alavancar as estruturas financeiras.
No mesmo seguimento, o desenrolar e a aposta dessas iniciativas implicaram
de forma interna, a procura de mais soluções de gestão aumentando os ramos
de consultoria utilizados. Esta procura de soluções cingiu-se nos estudos
estratégicos de Expandir a Missão com a abertura de mais delegações e mais
pontos de apoio com a menor estrutura de custos possível. Em consequência
disso, foi resultado nos projetos AND, a criação de comissões especializadas
de gestão, planos de trabalho de grupo e resumos semanais de atividade
monitorizáveis.
Na vertente de investimento psicológico e cultural, as Edições Sementes da
AND passaram também no ano de 2014 por fortes desafios, no qual foram
alteradas as fontes de produção dos conteúdos infantis e as formas de
fabricação dos audiovisuais, como também foi realizada a pesquisa de novas
editoras internacionais com capacidade de resposta e qualidade necessárias.
Na área Logística, muito tomámos em vitória o apoio habitual do Grupo
Multipessoal nos nossos projetos, que no ano de 2014 tomou especial
destaque com a uniformização completa de duas superfícies de suporte à
Missão AND.
Do mesmo modo, na área Legal, foi neste ano que se deu a implementação de
um regulamento oficial para o nosso Projeto Novo Estudante, a criação de um
Regulamento Interno Geral e adjunto Código de Ética e a prossecução
planificada de revisão aos estatutos da Associação Nova Dimensão.

8

EXPANDIR A MISSÃO | RELATÓRIO E CONTAS 2014

No âmbito estratégico, celebrámos ainda o mesmo ano, focados na criação de
respostas aos desafios de Crescimento. A aplicação concreta dessas respostas
foram os diversos contactos institucionais, a mobilização de planos de
atividade e toda a elaboração de projeções financeiras no âmbito do chamado
Empreendedorismo Social.
Este esforço surgiu com a equipa executiva como um investimento realizado
para diminuir os graus de dependência financeira da Associação, que se
traduziu: na elaboração de rótulos, marcas de produto, visitas de espaços de
confeção, pesquisa e experimentação de produtos, planos de comunicação,
estudos de mercado e fortalecimento dessas mesmas ideias com parceiros
especialistas em cada setor.
Por conclusão de uma jornada de avanços de eficiência, não podíamos deixar
de referir a ocasião especial do Jantar Anual de Membros, realizado em Maio
com a cortesia do Restaurante Rota das Sedas, que reuniu, os membros de
Gestão, Operação e Estratégia AND num só evento.
A todos os que nos fizeram aprender, a todos os que na tribulação ajudaram a
alcançar paciência, e a todos os que contribuíram para o sucesso, um muito
Obrigado.

Equipa do Conselho
Gabinete Executivo AND
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Semear o Futuro Nas Filipinas
O projeto de formação no eixo tecnológico dos recursos naturais para obtenção de alimentos, fibra,
energia ou obteve enorme crescimento no início do ano de 2014, graças ao forte investimento dos
missionários AND no pacífico, com a criação e inauguração de um jardim orgânico baseado em
métodos alternativos de cultivação de plantas sem solo para criar mais alimento para ser distribuído
à população vítima do recente tufão Haiyan.

Reciclagem
No mesmo mês de Janeiro, foi concretizado o início de toda uma estratégia de preocupação
ambiental de reciclagem, onde a AND iniciou a realização de seminários, ensinando as unidades do
governo local do município de Panglao nas Filipinas como segregar e reciclar o lixo corretamente.
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Projetos de Microcrédito e Formação Profissional
Considerando a importância atribuída na AND ao processo produtivo de sustentabilidade, no mês de
Fevereiro alargamos os seminários internacionais para técnicas de produção e comercialização de
artefactos como fonte de rendimento para as famílias formadas nos seminários.

Pondu Como Sustento para o Futuro
Com as técnicas especializadas de formação de agricultura em vegetações diversas, a AND contribuiu
para a plantação de cassavas na região de Kinshasa em março de 2014 para alimentar centenas de
crianças de forma permanente, com um vegetal altamente nutritivo chamado Pondu. Este projeto foi
inspirado num contexto histórico que liga os portugueses na época de 1558 ao Congo, com a
introdução deste tipo de planta que representa hoje grande parte da economia congonense.

Desenvolvimento Sustentável
A meio do ano de 2014, concluímos o rápido crescimento da horticultura orgânica plantada na quase
terminada, Estufa AND, nas ilhas Bohol que abrangiu uma área de 1000m² aproximados e que se
revelou um enorme sucesso na estratégia da AND no pacífico.

Ultriplo a mudar o mundo, um coração de cada vez
No início de julho, a AND procedeu à celebração de um acordo de Cooperação com a Ultriplo para a
conjugação de esforços visando o cumprimento de políticas públicas de Desenvolvimento ligadas à
Ação Social, Ambiental e Salubridade.
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Setor Primário
Nos meses de Julho e Agosto, o circuito de distribuições AND recolheu cerca de 8 toneladas de
hortofrutícolas dedicados à aplicação concreta de apoio de emergência tanto aos membros
desintegrados da sociedade como a centros, instituições e famílias desfavorecidas.

Agricultura Humanitária
No mês de Julho, a AND participou na produção e conceção de um projeto alimentar como combate
à fome de diversas regiões da África Central e como combate à prevenção de distúrbios e doenças
causadas pela má alimentação e respetiva não higienização. Estes esforços deram resultado em
deliciosas plantações de amendoim e milho para toda a população.
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Green House & Veggie Garden
Na nova estratégia de sustentabilidade, testada em solo Filipino, os desperdícios que diariamente são
recolhidos do ambiente são segregados, divididos e decompostos para serem utilizados como
fertilizantes na nova Green House & Veggie Garden da AND nas Filipinas.
Tal como em todo o universo AND, nas ilhas Bohol estamos a lutar pela vida e crescimento ambiental.
Todos os dias, algo novo está a ser plantado para dar bom fruto e resultados humanitários do outro
lado do Globo. Plantamos sementes na terra e sorrisos no coração.

Contribuindo para um bom Ambiente
Nos meses de Julho e Agosto, depois de mais um ano de tempestades e cheias com ruas
desintegradas de estruturas e sanidade por causa de vento e água, a equipa AND em Missão nas
Filipinas iniciou uma limpeza com vários voluntários a nível nacional, que operou a recolha e
reciclagem de inúmeros detroços causados pela força da natureza.

14

EXPANDIR A MISSÃO | RELATÓRIO E CONTAS 2014

AND nas Filipinas
Na sequência da abertura oficial do mundo AND no pacífico, batizámos o começo de um trabalho
focado na reconstrução diária de dezenas de habitações para toda a população depois dos desastres
naturais nas ilhas das Filipinas. Desde o início de 2014, o mundo continuou a ser mudado pelos
corações que de cada vez, se juntaram para combater o desfavorecimento.

Reconstrução para a Saúde
A fechar um ano de intervenções centradas no apoio humanitário de emergência, no início de 2014, a
AND participou na construção do novo edifício de cuidados médicos básicos na região de Kikimi da
África Central, onde com o suporte diversos engenheiros e operacionais, foi implementada inovação
na sustentabilidade do edifício com painéis solares. O centro funcionará em prioridade ao tratamento
de crianças, realização de check ups à população em geral e ainda assistência materno infantil para
todas as mulheres de Kikimi.
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Tecnologia e Inovação para o Setor Social
Em fevereiro e março de 2014, procedeu-se à distribuição de equipamentos tecnológicos em várias
instituições de solidariedade social em todo o território nacional português.

Desenvolvimento Sem Fronteiras
Quatro meses depois do terramoto e tufão Filipino por se verificar que muitos dos civis se
encontravam em tendas improvisadas, deu-se especial desenvolvimento à construção de postos de
abrigo consistentes, que totalizaram o resultado de mais 100 novas casas para a população vítima da
catástrofe natural.
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Território Nacional
Nos meses de Março e Abril foram apoiadas de forma total 6 habitações carenciadas com todo o
mobiliário, têxteis e recheio necessário incluindo diversos equipamentos eletrodomésticos na zona
centro de Portugal, e no norte do País, em parceria com a Junta de Freguesia de Porto Campanhã,
realizou-se o apoio ao centro de mobiliário social para fornecer a repartição com bens suficientes
para as necessidades da zona.

Literatura e Educação em regiões de conflito
No passado mês de Fevereiro de 2014, a AND colaborou com no projeto de construção de uma
pequena biblioteca infantil na República Democrática do Congo como base de formação e prática de
estudo nos mais novos. Um local que irá futuramente ser a base incubadora de acesso à informação e
um conhecimento mais difundido.
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Desafios Permanentes, Mas Contornáveis
No âmbito da reconstrução de abrigos para a população no pacífico, os cuidados a ter em conta
multiplicaram-se em Março quando começaram a aparecer buracos com vários metros de
profundidade e diâmetro e a instabilidade da terra tornou-se realidade devido ao terramoto. Este
processo levou as autoridades competentes locais a proibirem a construção de estruturas
permanentes, durante pelo menos um ano, provocando com que a estratégia pela AND de
reconstrução de um país desmoronado toma-se um contorno com diligência e perserverança.

Mais Ação
Nos meses de abril e maio, a AND realizou várias sessões do projeto Renovar Portugal e o Mundo de
Este a Oeste dos países onde se representa, onde dezenas de famílias foram apoiadas com mobílias,
eletrodomésticos, e outros bens necessários para uma melhor qualidade de vida nas práticas de
acomodação, higiene e saúde doméstica. A equipa AND priorizou casos urgentes de carência, nos
quais o apoio chegou para mobilar habitações quase vazias.
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Academia e Ensino – Foco na Renovação
Na entrada para o verão de 2014, a estratégia internacional AND pautou-se pela aplicação e
assistência às estruturas públicas de ensino em países desfavorecidos por contextos naturais onde se
deu continuidade à reconstrução de escolas secundárias reconstrução da escola secundária no
Pangangan, completamente destruída pelo terramoto o ano passado. Folgamos com a rápida
progressão e desenvolvimento da reconstrução.

Renovar o Mundo Apoiando a Saúde
Dando continuidade aos trabalhos começados no início de 2014, em Setembro do mesmo ano, a AND
incrementou os seus esforços para as melhorias constantes ocorridas na construção do edifício
materno infantil de Kinshasa no Congo, através da concentração de obras no interior das salas
terminando retoques finais.
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Mais Apoio à Educação
Em Portugal, desde o início de 2014, a AND focou com o novo estudante a sua área de trabalho no
acompanhamento e orientação dos educandos do ensino público geral. No mês de Março, mesmo
com o avanço do ano letivo escolar, registaram-se faltas de material em muitos alunos por todo o
país. A AND tem persistido na identificação das crianças desfavorecidas e continua a suprir as suas
necessidades com kits escolares completos de materiais escolares para além da reposição de material
dos alunos já inscritos.

Educação e Formação Internacional
Em Abril, celebrámos mais 30 crianças graduadas no curso STEPS. Um programa que ao longo dos
últimos 6 meses ensinou os mais novos a leitura, a escrita e a matemática elementar. “Temos muita
esperança neste projeto pois sabemos que estamos a preparar o futuro, formando os civis mais
novos da nação” palavras do nosso missionário Jo Gamonez no dia de fim de curso onde todas as
crianças foram congratuladas com uma cerimónia festiva com música, balões e comida.
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Alargamento da Equipa Pedagógica
Em junho, obtivemos uma reestruturação das salas de ensino para o programa STEPS com novos
pisos e adicionámos uma nova professora ao curso, devido ao aumento da procura, nas ilhas
pacíficas.

Ensino e Foco da Educação Internacional
A AND celebrou o início do verão na República Democrática do Congo com o apoio na preparação de
um dia de exame para estudantes finalistas do 2º ciclo escolar. Cada educando escolar vestiu-se a
rigor para a prova final do ciclo que se constituiu como um marco importante de viragem e
crescimento na continuação da vida escolar dos jovens que deste dia participaram.
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Recolha de Materiais Escolares
Deu-se desde o início de Julho até ao fim do 3º trimestre do ano, as campanhas de angariação de
material escolar por todo o continente português em centros comerciais, para apoio à Educação no
mundo e para assegurar os materiais escolares diversos aos menos favorecidos no contexto escolar.

É na Educação, que se espera Crescimento
Após o término das campanhas de recolha de material escolar nos hipermercados e centros
comerciais, a AND realizou em Setembro e Outubro os eventos Novo Estudante na zona norte e sul
do país, estreando este projeto na grande região do Algarve. Centenas de kits escolares foram
distribuídos por cada agrupamento da região como principal incentivo à Educação.
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Parcerias para mais Educação
Graças à excelente rede de altruísmo e solidariedade que envolve a AND, foi possível no mês de
outubro estabelecer uma parceria com a Escola de Línguas London Institute sediada em Braga, para
sensibilizar mais pessoas a participar ativamente na angariação de materiais escolares.

Em Movimento
Nos últimos 3 meses de 2014, a AND concluíu a escolaridade pré-primária para mais 22 crianças em
dois grupos diferentes de idades compreendidas entre os dois e os quatro anos. Esta celebração do
programa Steps, ainda contou com jogos, ações de graças e uma extensa e deliciosa pizza caseira
para todos os alunos e familiares. Mais uma vitória para a Educação.

23

EXPANDIR A MISSÃO | RELATÓRIO E CONTAS 2014

Instituto de Integração e Formação

O projeto IIF em números
Instituto de Integração e Formação - O projeto que está a mudar centenas de situações de
necessidade, distribuiu, nos primeiros dois meses do ano, cerca de 1300 Refeições, 70L café, 21L de
água e 4000 Bolas de pão; números impressionantes. Contudo, em nada comparáveis ao esforço e
dedicação de uma equipa sempre com um sorriso e uma palavra amiga de esperança e luz, que
continuam a complementar os números deste projeto.

Reintegração e Acompanhamento
Através do Instituto de integração e Formação, projeto constante da AND, conseguimos mudar um
coração, uma pessoa, uma vida – depois de o identificar, analisar e acompanhar nas ruas de Lisboa
providenciamos tudo o que necessitava para iniciar novamente uma vida profissional ativa, assim
como o alojamento e alimentação até se poder autossustentar. A luta continua semanalmente para
tirarmos mais pessoas das ruas em contexto de exclusão.
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Um projeto de missão noturna
No primeiro semestre do ano 2014, o projeto Instituto de Integração e Formação e a equipa de
voluntários AND participou em mais de 100 horas dedicadas exclusivamente ao trabalho de rua,
servindo e apoiando os mais desfavorecidos na área de Lisboa. Foi, desta forma, possível a
distribuição de mais de 5280 refeições quentes divididas em prato de sopa e ainda prato principal
completo; cerca de 120 litros de água e 140 litros de bebida quente (chá ou café); para acompanhar
foram servidos ainda por volta de 17400 pães feitos no próprio dia da distribuição; e ainda para
complementar, uma sobremesa, pela qual distribuímos cerca de 200kg de fruta fresca e caixas de
bolos. Números que são a consequência dos sorrisos, da confraternização, da amizade e das vidas
que todas as semanas são transformadas nos locais de intervenção.

IIF no Rossio
Como é já habitual, no natal de 2014 não nos esquecemos dos mais esquecidos, tornando visíveis os
invisíveis e amando os que já perderam a esperança do Amor, e realizámos a comum distribuição de
refeições quentes nas ruas de Lisboa, juntamente com vários presentes de Natal para cada
beneficiário sem abrigo. Um conforto que faz mais diferença no coração do que no corpo.
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Mais Um Ano Na Rua
Durante o ano 2014 a AND com o projeto Instituto de Integração e Formação, esteve presente
distribuindo cerca de 10.600 refeições quentes em sopa e prato principal, 250 litros de água de
nascente, 280 litros de bebida quente (chá ou café), 34.800 pães frescos, 350kg em fruta, e ainda
5.000 doses de bolos. Estes números são para todos os parceiros e patrocinadores que juntamente
com um incansável grupo de voluntários, faz deste ideal, uma realidade.
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Evento Incentivo ao Desporto
A AND tem-se dedicado ao apoio humanitário de primeira necessidade, mas, ainda com um esforço
mais, também tem dado asas a novos desafios: Graças aos parceiros AND e aos seus fiéis voluntários,
foi possível realizar-se um evento recreativo no mês de janeiro de 2014, visando a integração social,
com incentivo ao Desporto para cerca de 70 pessoas. O evento teve como título “promovendo a paz”,
no qual se cingiram os desportistas que estavam presentes.

Distribuição de Brinquedos
Em janeiro de 2014, recolhemos da Toys R Us, Multipessoal e Science4you, diversos brinquedos
pedagógicos e não científicos a mais de 500 crianças em Portugal como ocasião do Natal do ano
anterior que foi adiado para a celebração do dia de reis.
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Sessões de Voluntariado no Armazém De Portugal
No segundo mês do ano, concluímos 60 sessões formativas de voluntariado, para categorização e
separação de 500 caixas humanitárias, consolidando o projeto de distribuição macro de bens que se
avizinhava brevemente.

Armazéns AND
No mês de Março de 2014, oficializou-se e com muito esforço, a oportunidade de abertura do
Armazém AND na grande região do Porto – um canal que facilitará muito o desenvolvimento das
distribuições humanitárias efetuadas no Norte do país e a comunicação entre as delegações
internacionais AND.

Apoio às Famílias Desfavorecidas
Gotas d’Ouro é o projeto AND onde a ajuda humanitária se concentra na distribuição material de
primeira necessidade a todo o género de carenciados. Só no mês de Abril, no concelho de Vila Franca
de Xira foram auxiliados 488 beneficiários num único evento – um forte agradecimento a toda a
equipa de voluntários que muito prontamente deu um toque de amor a cada família.
As ajudas continuaram no mesmo mês um pouco por todo o país ajudando quem mais necessita.
Desde, Porto Campanhã, Sintra, Setúbal, Amadora, a região do Algarve e Minho. Onde iam chamando
por ajuda com urgência, aí tentávamos chegar.
28
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Parcerias Municipais
Em abril, com o crescimento das áreas de ação no norte do país, a AND deu entrada no circuito
comunitário da Câmara Municipal de Esposende do Distrito de Braga com o intuito de deliberar e
discutir os assuntos regionais ligados à Cooperação.

Saúde na África Central
Após a interrupção do ano letivo na celebração da páscoa, a AND assistiu a distribuição de produtos
de higiene básica a várias turmas de crianças em escolas de primeiro ciclo na República Democrática
do Congo, onde cada estudante conseguiu receber um kit de produtos de saúde em conjunto com a
formação relativa aos mesmos.

Ajuda Humanitária Sem Limites
Todos os meses de 2014, deu-se continuidade a apoiar famílias em tempos de desespero e desânimo
no cuidado e no amor que a AND insiste em transmitir a todos os que são alvo da ação humanitária.
Focando a humanidade e por cada coração, o objetivo foi de permitir que estas famílias possam ter o
que lhes falta. Em Maio e Junho, o projeto Gotas D’Ouro viajou mais uma vez pelo país, de forma a
poder chegar aos mais desfavorecidos em diversas localidades.
29
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Bastidores para Alimentar Portugal
Graças a uma parceria solidária com a produtora Sinergia Eventos, no passado dia 21 de Junho de
2014, decorreu uma recolha sustentável de alimentos não perecíveis na sala Tejo do Meo Arena. A
recolha foi efetuada mediante a concentração de pessoas para o concerto de uma banda que
provocou um maior stock de bens humanitários na missão dos projetos AND.

Intervenção Individual e Diária
Todos os dias identificámos a exclusão a crescer no seio dos lares portugueses: o cinto apertado, a
discriminação social, a dificuldade, a fome, e a luta contínua. Identificando a dificuldade que reside
nas famílias monoparentais, e com bebés recém-nascidos, a resposta continua, não só para estes,
mas para todos os demais que estão a sofrer uma crise. A AND tem coberto todo o vazio possível
para uma sociedade mais completa. Viajámos com estes apoios desde arroios, caxias, amadora,
cacém, oeiras, miratejo, montijo, loures, a-dos-cunhados, torres vedras, fão, apúlia, esposende, entre
muitos outros, para acompanhar e suprir as carências de centenas de agregados familiars de forma
emergente.
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Evento Gotas D’Ouro 2014 – Bairro da Boavista
Foi histórico o início de Novembro para o mundo AND com a possibilidade de chegar e minimizar
mais um universo de carências. Um evento que atingiu centenas de famílias expectantes num toque
de Esperança e Ânimo para continuar adiante. Em dois dias de atendimento, a AND registou mais
1288 beneficiários de ajuda humanitária de emergência e primeira necessidade! Mais um passo
cumprido, para a realização da missão.

Alerta a Ameaças da Comunidade Internacional
Quanto mais se tem falado de doenças infeciosas como o Ébola e congéneres, a sua chegada e
polémica na República Democrática do Congo, não foi uma excepção. Felizmente, em novembro de
2014, a AND suportou a aplicação da prevenção da ameaça na provincia de Kinshasa, onde se
realizou a formação reforçada sobre cuidados de saúde que prevenissem a contaminação e também
aplicou a instalação na escola de mais duas condutas cisternas com filtros purificadores de água para
a perfeita desinfeção dos mais novos e ainda a substituição de alguns equipamentos sanitários que já
se encontravam degradados.
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Centros de Utentes
A luta pelos mais fracos e debilitados continua, e cada vez mais forte, tentando sempre apoiar quem
mais necessita no foro emocional e psicológico. Em março, o projeto Reino da Arte da AND efetuou
uma visita em mais um centro de utentes com dificuldades físicas atendendo com toda a dedicação e
cuidado as necessidades existentes.

Mãos à Obra
No seguimento do projeto anual Novo Estudante, a AND visitou o agrupamento escolar de Guimarães
para o levantamento de necessidades e distribuição de material escolar para alunos de Educação
Especial. Como agradecimento, o centro apoiado ofereceu compotas artesanais feitas pelos alunos a
cada um dos nossos voluntários. Um gesto que que comoveu a nossa missão.
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Rejuvenescer na Ação
O interior humano é feito de emoções. Tanto quanto precisamos de respirar assim precisamos de
amar e ser amados. Foi nesse seguimento que no mês de Junho levámos todo o nosso amor até Viana
do Castelo, com o objetivo de propor um ambiente agradável e divertido a senhoras da terceira
idade, com várias atividades recreativas, balões de modelar, origami, músicas, leitura, e muito mais.
O nosso salário foi o sorriso bem aberto em cada uma destas senhoras cheias de vida e de tanto que
ainda têm para dar de si.

Lutar as Incapacidades
No fim de Setembro de 2014 a AND fez a entrega de bens Humanitários de emergência à Associação
Nossa Senhora Consoladora dos Aflitos no Convento dos Cardaes que integra utentes de forma
permanente com diversas carências físicas e psicológicas. Nas palavras da responsável pelo convento,
a AND se orgulha no privilégio de estar ativa na Cooperação: " A AND partilhou connosco o fruto da
sua generosidade e do seu trabalho. Obrigado pelos bens doados, sempre necessários como o
vestuário e o calçado, e miminhos igualmente necessários para ajudar a animar o dia-a-dia destas
meninas." Bemhaja Amigos por mais uma conquista.
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Almoço Social em Ruilhe
A AND e vários voluntários da delegação Porto foram convidados em fevereiro de 2014 para um
almoço recreativo no Centro Social Padre David, em Braga, onde em acompanhamento com as
crianças foi possível realizar uma cerimónia de entrega de certificados pelas campanhas de
divulgação. A equipa AND terminou este evento dançando com as crianças do centro pela tarde fora
transmitindo ânimo e alegria a todo o momento.

Entretenimento e Atividades
Porque em todas as coisas damos graças, e não por momentos nos focamos naquilo que nos
desmoraliza, continuamos a apostar no desenvolvimento dos mais jovens através de atividades que
sustentam a alegria e a dinâmica e autoestima dos mesmos. No mês de Março a AND levou um grupo
de jovens de uma instituição social a jogar bowling, e em Abril a feiras locais onde puderam usufruir
de várias outras atividades.
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Dia da Criança Africana
Na manhã de 16 de Junho a AND festejou o Dia Nacional da Criança Africana num grande evento
realizado pela nossa parceira local, a ONGD AFAMODSA em Angola. As crianças puderam divertir-se
com muitas atividades, como concursos de dança, poesia, passagem de modelos, canto, entre outros.
Param além de muita animação, não faltaram também pipocas, algodão doce, bolos e sumos, cuja
cortesia se deveu ao patrocínio e ação da Refriango em Angola em favor destas centenas de crianças
órfãs e monoparentais. Esta entidade ainda contemplou um kit de materiais escolares como
incentivo e apoio à Educação a cada criança. Feliz Dia da Criança Africana!

Responsabilidade e Lazer na África Central
Reconhecendo a necessidade de investir a sensibilizar os mais novos, tanto na responsabilidade,
como no confronto de realidades descomprimidas principalmente em países em contexto de Guerra,
no âmbito do projeto Academia 360 a AND investiu na concretização de uma festa de atividades,
charadas, teatros, música e formação cívica para dezenas de crianças órfãs no Congo, província de
Kinshasa.
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Alimentos e Material Escolar
Ligando a arte aos ideais humanitários, e por convite e cortesia da Dança Tributana de Lisboa, a AND
esteve no dia 13 de Dezembro no Auditório Orlando Ribeiro a efetuar uma recolha de alimentos e
materiais escolares doados pelos presentes que tiveram a oportunidade de também participar no
mundo AND.

Do Outro Lado do Mundo
A nível internacional, a AND celebrou também o Natal onde até os mais novos têm vivido situações
dramáticas e reais sob o efeito de atentados da força da Natureza. A AND dedicou-se durante o mês
de Dezembro na produção de várias festas de Natal em 35 escolas, creches e lares para crianças
especiais, em Tagbilaran, Calape, Pangangan, e na ilha de Panglao. Mais de 6000 crianças puderam
assistir a vários espetáculos com fantoches e marionetas, e várias danças atuadas pelas crianças,
mães e professores do projeto internacional Steps.
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4
Contas
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Posição Económica
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.
Em 2014, a AND obteve sumariamente um resultado relativo nulo que foi
obtido com base nas melhorias de intrumentos de planificação e gestão
orçamental que permitiram prever as receitas no máximo possível de modo a
aplicar o grande total das disponibilidades em favor da execução e do
crescimento que os projetos humanitários tomaram neste ano.
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Posição Financeira
Face a 2013, e considerando os incompletos instrumentos de análise
utilizados nesse ano, comprova-se em 2014, um aumento de volume nos
depósitos bancários graças ao desempenho positivo das ações de divulgação
da AND que decorreram com maior medida.
Devido ao crescimento do trabalho executivo na AND ORG complementou-se
também nesse ano e como identificado no balanço, um incremento
substancial nos ativos tangíveis da organização no longo prazo.
Terceiramente, os ativos correntes no período mantiveram-se com valores
aproximados, bem como os fundos patrimoniais.
De forma conclusiva, foi o aumento de ativo que permitiu relacionar e apurar
em 2014 um aumento significativo do capital próprio da organização.
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Análise de Receitas

donativos em espécie

sistema de débitos diretos

campanhas de angariação

donativos em numerário

53.13%

12.12%

20.73%

14.02%
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Análise de Gastos

Gastos Operacionais
Projetos

Serviços
Materiais
Deslocações
Comunicações

e

Instalações
Relacionados

e
Total
%

Estrutura

Projetos

Estrutura

Total

%

6 146,09 €

1 121,32 €

7 267,41 €

5,51%

48 086,89 €

5 357,39 €

53 444,27 €

40,50%

25 815,58 €

1 170,08 €

26 985,66 €

20,45%

42 224,09 €

2 031,18 €

44 255,27 €

33,54%

122 272,65 €
92,7%

9 679,96 €
7,3%

131 952,61 €

100,00%

100,00%

7.3%

92.7%
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5
Projeção Ano Seguinte
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Plano de Atividades 2015
• DAR FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Realizar formação profissional e contínua aos voluntários e membros da equipa AND ou de outras
organizações, sempre em contexto humanitário.

• MONITORIZAR ESTÁGIOS PROFISSIONAIS
Desenvolver monitorização de estágios profissionais com jovens finalistas do ensino secundário de
forma a adaptá-los a contextos humanitários antes da sua entrada no mercado de trabalho

• CRIAR AUTOEMPREGO
Desenvolver atividades de força braçal que concretizem retorno financeiro de rendimento para casos
em desfavorecimento

• DAR UTILIDADE A PRODUTOS REJEITADOS
Reutilizar ainda com maior eficiência o circuito económico de bens não vendáveis do tecido
empresarial, redirecionando-os para projetos humanitários em Portugal e além-fronteiras.

• DIMUINUIR GASTOS
Diminuir gastos relacionados com a aquisição de bens humanitários através da reutilização e
aprovisionamento empresarial de materiais

• ACOMPANHAR DE FORMA EFETIVA OS CARENCIADOS
Dar maior acompanhamento de reintegração aos carenciados no processo produtivo e no mercado
de trabalho através de protocolos com empresas de recursos humanos.

• CRIAR CENTROS PERMANENTES DE APOIO
Estruturar e dar início à construção de centros comunitários nas delegações internacionais da AND,
em Angola.
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• APOIAR OS CONFLITOS INTERNACIONAIS
Aumentar o apoio e suporte a países do continente africano em conflito de guerra e corrupção.

• CRIAR FORMAS DE RENDIMENTO PARA CARENCIADOS
Estabelecer parcerias com empresas industriais a fim de reutilizar os seus produtos de quebras ou
com defeito transportando-os até carenciados que possam realizar pequenos trabalhos de reparação
nos produtos e desse modo receber algum rendimento pela reparação que fazem como forma de
combate à exclusão económica.

• CRIAR SEMINÁRIOS E CONFERÊNCIAS
Desenvolver conferências e seminários na comunidade onde a AND se representa com o objetivo de
difundir informação mediática de questões políticas de Desenvolvimento em determinados países de
modo a alertar consciências e a promover o humanitarismo

• PROMOÇÃO DE ARTE ALIMENTAR
Construção e adaptação de cozinha industrial humanitária em Portugal para assistir a fome em
lugares carenciados numa situação de emergência e trazer esses mesmos carenciados às atividades
diárias da confecção como forma de investimento na sua formação pessoal e profissional

• PROGRAMAS DE INCENTIVO PARA PROMOVER A SOLIDARIEDADE
Promover na sociedade civil a doação de apoios financeiros através de programas que incentivam a
solidariedade através de ofertas de lazer.

• QUALIFICAR A EQUIPA GERAL
Receber mais formação e consultoria em estratégia e sustentabilidade para melhorar o alcance
efetivo de cada um dos projetos humanitários AND e dos respetivos diretores.

• CRIAR NOVAS FORMAS DE RENDIMENTO
Aumentar substancialmente os instrumentos de rendimento praticados na Organização

• AUMENTAR OS PARTICIPANTES DO CLUBE AMIGOS AND
Aumentar substancialmente a estrutura de doadores mensais do Clube Amigos AND
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• DAR EFICIÊNCIA AO PLANO DE ATIVIDADES
Aumentar o rigor dos processos de reporte e controlo sobre o plano de atividades

• DAR AINDA MAIOR TRANSPARÊNCIA AOS PROCESSOS EXECUTIVOS
Diminuir o período temporal entre relatórios executivos na Organização

• PLANEAR MAIS
Aumentar a frequência das reuniões de direção e conselho fiscal da Associação

• DUPLICAR RESULTADOS DO PROJETO IIF
Duplicar a assistência semanal fornecida aos beneficiários AND sem abrigo

• CRIAÇÃO DA ATIVIDADE CHOCBOMB
Implementar o projeto de empreendedorismo social na área alimentar com um produto
especializado nos canais tradicionais de retalho para criar essencialmente mais postos de emprego.

• CONSTRUIR CONSCIÊNCIAS ISENTAS PARA O FUTURO
Desenvolver ideologia cívica e de componente formativa nos livros, calendários e dvd’s das edições
AND

• COMPLEMENTAR O SETOR EMPRESARIAL
Como forma de combate e contorno à recessão interna de diversas empresas, pretende-se realizar
consultoria e acompanhamento a responsáveis de empresas, relacionando-os com o
aprovisionamento missionário que é praticado na AND.

• ENVOLVER JOVENS ESTUDANTES EM TRABALHO PRÁTICO
Relacionar jovens estudantes com o contexto das Organizações empresariais em sectores técnicos de
gestão e marketing em programas de verão que visem a promoção de ideais humanitários.
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Projeto Relatório e Contas 2014 Coordenação e Revisão Gabinete Executivo
Edição Técnica Núcleo de Programação Visual Administrativa
E de Comunicação Social AND

Data Abril de 2015
www.and‐pt.org / geral@and‐pt.org
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