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Novo espaço
e escritório AND
Graças ao apoio continuado
de todos os amigosAND
e ao esforço conjunto de toda a 
sociedade civil, durante
o mês de julho, a Associação 
Nova Dimensão inaugurou
a sua atividade administrativa 
num novo espaço.

Este escritório irá permitir uma 
melhor gestão dos recursos 
globais da Associação
e a possibilidade de todas as 
áreas de trabalho estarem 
localizadas com maior 

proximidade, garantindo 
assim maior eficácia para
a execução dos projetos.

Porque o caminho se
faz de pequenos passos!

É, com muito orgulho e expetativa, que hoje apresentamos 

mais um passo no caminho da solidez e expansão desta 

associação: a newsletter da AND. Mais uma porta aberta na 

divulgação da nossa obra e na partilha com todos vós, de muitos 

daqueles que suportam a nossa causa e em nós confiam.

Aos que já nos conhecem continuamos a pedir a vossa amizade 

e apoio e, aos que agora irão tomar conhecimento da nossa obra, 

apenas um bocadinho do vosso coração para continuarmos a ver 

vidas transformadas, obra realizada e milhares de sorrisos em 

crianças, idosos e famílias que ajudámos.

Ajude-nos a promover esta Missão,

ajude o Universo AND a mudar
o mundo, um coração

de cada vez! 

Formação Profissional
– Evento Final de Estágio

Foi no passado dia 14 de Julho, que todos os esforços humanitários

se concentraram nas apresentações dos três estagiários que durante 

seis semanas trabalharam ativamente na administração da AND.

O evento teve lugar no hotel Ibis do Saldanha,
patrocinador do evento, e contou com a presença
de uma plateia  fantástica de membros AND, entre
voluntários, patrocinadores, associados e amigos

dos estudantes finalistas.

O objetivo deste evento foi transmitir aos estudantes finalistas das áreas técnicas, uma maior 

aproximação ao mundo real do mercado de trabalho através do confronto direto de defesa

dos conteúdos apresentados com profissionais experientes e especializados em diferentes áreas 

técnicas e que participaram no evento enquanto elementos do júri da sessão.

Com este evento de seis semanas a AND investiu com empenho na melhoria da educação

em Portugal e no aperfeiçoamento e formação de futuros trabalhadores que irão constituir

o mercado de trabalho no dia de amanhã.



Dancake em parceria
com o Projeto Gotas D’ouro

No passado mês de Agosto, a AND formalizou mais uma parceria a nível alimentar, desta
vez com a Dancake Portugal. Para os próximos meses, o projeto de apoio diário a idosos, 
famílias e crianças carenciadas vai poder contar com mais um conjunto de produtos que
com certeza, vão trazer mais alegria a todos os que são alvo da ação.

Em bom caminho estão também as conversações para garantir a parceria da Dancake em 
outas ações de solidariedade da AND, que a concretizarem-se, vos daremos conhecimento
em futuras edições.

Até lá, um abraço solidário! 
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Campanha
de Reconhecimento
e Divulgação AND

Durante o mês de Agosto, a AND desenvolveu duas campanhas de 

reconhecimento e divulgação do trabalho humanitário em viagem 
missionária. Nesta campanha participaram 7 jovens voluntários que 

foram devidamente selecionados para embarcarem na missão de viver 

como missionários durante quatro semanas de trabalho intensivo.

O objetivo desta ação foi o de sensibilizar e transmitir conceitos de 

autossubsistência, gratidão e dedicação no meio do trabalho humanitário 

sempre de uma forma divertida e harmoniosa.

Estes jovens tiveram a oportunidade de conhecer várias cidades, 

reunir e partilhar conhecimentos com entidades de diferentes 

formações empresariais e culturais, e acima de tudo, puder-

am desenvolver capacidades pessoais e profissionais 

mediante os desafios que eram apresentados 

a cada etapa da viagem.

Visite o nosso site www.and-pt.org e ajude as nossas ações de solidariedade.
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