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Eventos
de Natal
No seguimento de anos anteriores, a AND promoveu eventos de 
Natal para a entrega de brinquedos. Os brinquedos, oferecidos 
pelo BPI e pela Multipessoal, foram distruídos por crianças de 
Colaride e na Costa da Caparica, a crianças de famílias refugiadas. 
A AND ofereceu também a cada criança um lanche, um calendário 
infantil, um livro de atividades e diversos balões.

Mbway Ser Solidário
A AND passou a fazer parte da lista 
de Associações do programa Ser 
Solidário. Esta inclusão na app da SIBS 
irá facilitar a captação de donativos 
para “Mudar o Mundo, um Coração de 
cada Vez”. 

A escolinha em Angola

Esperança nas Filipinas
Após a passagem do tufão Odette em finais de 2021, que deixou um 
rasto de destruição e centenas de desabrigados, muitos residentes  locais

têm vindo a receber o apoio da AND na reconstrução de habitações 
e também com a distribuição de kits de alimentos e refeições 
quentes.

Este apoio acabou por se estender a outras comunidades na Ilha Bohol 
que também foram gravemente afetadas pelo tufão, tendo sido feita 
uma avaliação dos estragos e a distribuição de arroz.

Apesar do rasto de destruição foi possível retomar em finais de janeiro 
as aulas de leitura STEPS para os 100 alunos do pré-escolar e as aulas 
de reforço para os 50 alunos do ensino básico.

O Clube Juvenil da Missão STEPS continua a reunir-se regularmente para 
estudo bíblico e doação de alimentos, entre outras atividades, como a 
limpeza costeira, onde os jovens, juntamente com as crianças do 
bairro, recolhem duas vezes por semana muitos sacos de lixo e detritos 
provocados pelo tufão.

Cozinha Social
A Cozinha Social da AND continua a 
preparar com todo o empenho e muito 
amor as refeições que são distribuídas 
à população sem-abrigo das ruas de 
Lisboa.

A AND continua a manter o  suporte 
e funcionamento da escolinha em
Angola com os donativos dos amigos 
AND, com o apoio pontual de organismos 
estatais em Benguela e de amigos e 
empresários da região. 

Interação
nas Universidades
Com o intuito da sensibilização junto 
dos estudantes universitários para a
importância da ajuda humanitária
a AND levou a cabo diversas sessões em 
universidades portuguesas.

O trabalho 
continua...
Dando continuidade ao nosso projeto de 
serviço de emergência alimentar, os nossos 
coordenadores de zona distribuíram alimentos frescos, legumes e 
fruta às famílias de Cascais, Costa da Caparica, Salvaterra de Magos, 
Póvoa de Santa Iria e Torres Vedras.

Tal como outros intervenientes, a AND não conseguiu apenas esperar 
pelo desenrolar da guerra na Ucrânia e procurou ser parte ativa no 
apoio à população vítima do conflito.

Numa operação de grande envergadura logística e financeira, foi 
criada uma parceria para a execução de uma caravana humanitária 
com o objetivo de retirar das zonas de fronteira com a Ucrânia 
cidadãos civis e garantir o seu transporte até Portugal; prestação 
de assistência humanitária aos refugiados; e transporte e 
distribuição de alimentos não perecíveis, medicamentos, artigos de 
higiene, primeiros socorros e puericultura nas zonas de fronteiras com 
a Ucrânia

O financiamento de toda a operação só foi possível através de donativos 
que suportaram as inúmeras despesas (combustível, portagens, taxas 
fronteiriças, estadia, alimentação, seguros de viagem, etc.).

No centro de operações na Polónia foram entregues bens 
alimentares, medicamentos, agasalhos, produtos de higiene e 
farmácia, e recolhidos os 117 refugiados que em Portugal iniciaram 
uma nova fase da sua vida que desejamos seja passageira.

Desde esta intervenção que a AND tem também ajudado os colegas 
que na Ucrânia vão fazendo um trabalho de ajuda social, principalmente 
junto das crianças, garantindo-lhes uma verba de 100 euros mensais, 
possíveis graças à ajuda de amigos e impulsionadores que a AND tem 
à sua volta. Bem hajam!

Mais recentemente foi enviado um camião carregado com 19 
paletes de material hospitalar, cirúrgico e medimentos, destinado 
aos hospitais militares em território ucraniano.

Resgate e apoio
na Ucrânia


