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Festas de Natal no Montijo
e na Casa Pia de Lisboa
No dia 15 de Dezembro a AND reuniu
e selecionou uma equipa de voluntários que
acompanhou e participou ativamente na festa
de Natal da Casa Pia de Lisboa, procurando
a sensibilização e melhor atendimento
possível aos educandos em acolhimento.

Ainda dentro do âmbito da época
festiva natalícia, a área de Animação
da AND esteve presente no
concelho do Montijo com várias
crianças carenciadas

e desintegradas, tendo como
objetivo a construção da paz,

resolução de conflitos
e desenvolvimento

de capacidades.

Durante os meses de Dezembro e
Janeiro, a equipa AND deu continuidade
ao apoio à família referenciada no
concelho de Queluz. Foram distribuídas 
fraldas, iogurtes, cereais, leite, lençóis
e cobertores para as gémeas recém-
-nascidas, bem como para as restantes
quatro crianças que vivem no lar.

Como fecho
do ano 2012,
relativamente a este
projeto, nas noites de 24
e 25 de Dezembro a AND procedeu
à distribuição segmentada de vários
cabazes alimentares localizados em vários
concelhos do País.

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.

Em fevereiro, a AND formalizou mais um apoio 
frequente de distribuição de bens humanitários 

com outra instituição. Desta vez com
a ASCRA, sediada na Apúlia, no

norte do País. O apoio será
feito através de bens
alimentares para as

crianças desta
instituição.

Novo ano, novas procuras!
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 fresca, 150 kg de roupa e diversos produtos básicos
de apoio à saúde.

No dia 13 de Fevereiro, a AND extendeu 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, com o
constante objetivo de reforçar

os laços de parceria em
torno do bem-estar

das crianças mais
necessitadas.

Ajuda a
Instituições

Campanhas de Divulgação AND
Após dois meses repletos de esforço intensivo por parte
de toda a Comunidade AND, celebrou-se no último dia
do ano de 2012, o fim das Campanhas de Divulgação
que decorreram nos Centros Comerciais Braga Parque, 
Norte Shopping e Colombo.

O balanço foi extremamente positivo tendo sido 
possível sensibilizar cerca de 50.000 pessoas

com a missão AND e com os ideais humanitários. 
Estas campanhas permitiram à AND alargar 

de forma substancial a projeção das suas 
ações humanitárias para 2013 de forma 

a planificar o dobro dos apoios 
executados em relação ao ano 

transato.

Parceria Grupo Multipessoal
Graças à generosidade dos colaboradores
do Grupo Multipessoal foi possível
recolher uma vasta quantidade de
produtos alimentares e outros, que
foram distribuídos durante toda a
altura do Natal em diversos projetos
AND. Esta parceria nasceu da
vontade do grupo empresarial
alargar cada vez mais a sua
responsabilidade social e sensibilizar
o capital humano do Grupo para
a cooperação.

Partilha, formação...
Numa época de partilha e dádiva como é a do Natal, e graças ao esforço dos
voluntários AND, foram embrulhadas e oferecidas cerca de 250 prendas com bens
de higiene e primeira necessidade a alguns dos sem-abrigo de Lisboa, juntamente
com a refeição quente habitual. 

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 visa melhorar os 
conceitos expressos na formação, assim como 
convocar e integrar cerca de 30 novos voluntários 
IIF até ao fim do primeiro trimestre deste ano. 

Encontro
Voluntários
AND
Após a abertura
oficial da delegação 
AND no norte do país, 
os voluntários que 
arduamente estiveram
presentes nas Cam-
panhas de Divulgação, 

juntaram-se para
celebrar os objetivos

alcançados e as metas
concluídas num

jantar de grande
harmonia

e união.

... e 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, no passado dia 22 de
Fevereiro, o regresso em autocarro à sua cidade de origem,
Bucareste, onde se encontravam as famílias, felizes
por recebê-los.

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, e 60 conjuntos
no Agrupamento de Escolas 
de Esposende no dia 21 
do mesmo mês.

Obrigado IVECO Portugal
No fim do ano de 2012, a carrinha de recolhas da AND 
sofreu uma avaria mecânica e durante algumas semanas
só foi possível efetuar todo o trabalho humanitário
graças ao incansável apoio da Rupauto.

Após alguns contatos estabelecidos com potenciais
parceiros do trabalho humanitário, tivemos a amabilidade
de chegar à IVECO, na pessoa do seu respeitoso diretor 
em Portugal, Eng. David Carlos, que de forma gentil 
considerou a necessidade existente e de imediato 
ajudou dentro das suas possibilidades. A AND foi 
contatada em tempo recorde (no mesmo dia) pela 
IVECO para
consolidar

a doação de
duma viatura

em regime de
comodato para

servir todos os
projetos AND.

Em Angola,
desenvolvimento e saúde

Para todos os que já apoiaram e fizeram parte da história
deste projeto, congratulamo-nos por informar que se encontra já

na fase final a construção das futuras instalações
do Centro Habitacional Missionário em Angola.

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.

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.

Comunicação e Imagem
Graças ao crescimento e estruturação do 
departamento de vídeo e edição de imagem da AND, 
em Fevereiro foi lançado o último vídeo de marca
da Associação voltando ao tema do evento de fim 
de estágio dos jovens finalistas, ocorrido no verão 
de 2012. Clique aqui, para assistir.

No início de Dezembro a AND selecionou diversas 
famílias carenciadas para a entrega de mobiliário 
completo para várias habitações. A maior incidência 
destas famílias foi concentrada na zona centro do país.

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.

Voluntariado em armazém
No passado mês de Fevereiro realizou-se a 
concentração de vários voluntários AND para a 
seleção, inventário e logística dos bens
humanitários recebidos nas últimas semanas. 

 A preparação e aprovisionamento de materiais 
para o próximo evento Gotas D’Ouro da AND já 
se encontra em curso e tem como destinatárias
as famílias portuguesas do concelho da Amadora.
A AND projeta para o primeiro trimestre de 2013 
apoiar cerca de 5000 famílias carenciadas.

Consignação

de Quota de IRS 

A partir de 2013, todos os amigos e suportadores

da AND que sejam sujeitos passivos de IRS, vão poder 

consignar a quota equivalente a 0,5% do seu IRS 

liquidado à Associação Nova Dimensão.

Com referência ao processo 72/35 de 2012, foi 

deferido nos termos do disposto no nº1 do artigo 35.º 

do Código de Procedimento e de Processo Tributário, 

o pedido de consignação fiscal em relação à coleta do 

IRS do ano de 2013, a liquidar em 2014, como forma 

de trazer mais cooperação ao desfavorecimento em 

Portugal e no Resto do Mundo.
Pois é! Também já estamos 
no facebook! Visite-nos, divulgue
a AND e deixe-nos o seu like!


