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Alimentos e resgate – Ucrânia
Com organização e participação da AND realizou-se em abril mais 
uma Caravana Humanitária para resgate de refugiados de guerra, 
aproveitando-se a viagem para o transporte até à fronteira com a 
Ucrânia de 2 autocarros carregados de alimentos não perecíveis 
e outros bens de primeira necessidade angariados em vários 
supermercados e através de empresas. O destino final destes bens 
foi o abrigo de Dnipro, na Ucrânia, liderado
por Jan Tomasz, missionário AND.

A viagem de regresso trouxe para
Portugal mais 62 pessoas que 
foram distribuídas por diversas 
famílias de acolhimento um 
pouco por todo o país.

Campanhas
Como é habitual, foi possível contar mais
uma vez com o apoio da Toys r us para 
a angariação de fundos. Nos dias que 
antecederam a Páscoa e o dia da criança 
estivemos presentes em algumas lojas 
deste grupo fazendo a divulgação da AND 
e trocando os nossos “embrulhos” por 
donativos.

Follow-up
Refugee
Ukraine
Este projeto, com uma duração de 6 meses, tem como objetivo 
ajudar na integração e na autosuficiência dos 179 refugiados 
ao cuidado da AND.

Para o acompanhamento e elaboração de relatórios foi necessário 
encetar um processo para a contratação de um técnico superior 
de psicologia clínica que irá coordenar o projeto, tendo em março 
sido contratada uma psicóloga com larga experiência na área.

SIBS Mbway “Ajudar é tão fácil”
Em maio, a AND esteve presente no evento realizado pela SIBS 
para análise do impacto da sua campanha “Ser Solidário” e para 
distribuição de prémios às Associações aderentes. 

Os prémios foram distribuídos por categoria de intervenção social 
e entregues pelos representantes das instituições de crédito que 
colaboram com este projeto, tendo a AND sido uma das Associações 
contempladas.

Novas parcerias para novo resgate
E, porque infelizmente nunca é demais, está desde maio em 
curso toda uma operação de estabelecimento de parcerias com 
entidades públicas e privadas, tendo em vista uma nova operação 
de apoio humanitário através do fornecimento de alimentos 
e bens de primeira necessidade ao parceiro AND em Dnipro para 
posterior distribuição.

Vestir
felicidade
A Dress a Girl Portugal ofereceu à 
AND 5.000 vestidos e calções, tendo 
a Margarida e o João, voluntários 
AND, levado para a ilha do Sal, em 
Cabo Verde, uma mala cheia de 
felicidade com 100 vestidos e 
50 calções, que distribuiram pelas 
crianças de dois bairros da ilha. 
Obrigado Dress a Girl Portugal!

Um contentor para Angola
Com o mês de junho chegou também a 
preparação do envio de um contentor para 
Angola carregado com centenas de caixas 
contendo calçado, roupa, brinquedos, 
livros, artigos de puericultura, material 
didático e de lazer. Em breve daremos 
notícias do seu envio!

A necessidade
não dá tréguas
O projeto SEA – Serviço de Emergência 
Alimentar continua com a sua sempre muita 
atividade e os nossos coordenadores de zona 

fazem chegar alimentos e 
outros bens a muitas 

famílias, um pouco 
por todo o país.

Cozinha Social
para sem-abrigo
O apoio alimentar aos sem-abrigo 
tem todo um trabalho de bastidores 
que só é possível graças ao esforço 
e dedicação de alguns voluntários 
na Cozinha Social da AND, onde se 
confecionam as refeições que serão 
mais tarde distribuídas em diversas 
zonas de Lisboa.

Recuperar o dia a dia nas Filipinas
O apoio à reconstrução das habitações atingidas pelo tufão Odette nas Filipinas tem continuado e foram distribuídas 
mais de 250 placas para os telhados de muitas casas em Ubay, que ainda não tinham sido reconstruídas.

Os professores da Missão STEPS têm também feito a distribuição de 
arroz às famílias de Panglao e de outras ilhas.

Este acontecimento, em conjunto com o fecho das escolas durante 
a pandemia, trouxe algum atraso na aprendizagem de várias 

crianças e algumas ainda não sabem ler ou têm dificuldade em 
identificar as letras. Para minorar esta situação e procurar 

uma rápida recuperação, têm-se ministrado aulas de 
apoio e de prática de leitura.


