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O ano 2019, foi para a AMU um ano de semear e cuidar. Continuámos a trabalhar para responder de
forma adequada às necessidades de todas as pessoas que nos solicitam apoio. Passo a passo, fomos
aperfeiçoando a nossa estratégia de intervenção social e sempre em articulação com os parceiros locais
e internacionais.
Procurámos fontes alternativas de financiamento, para podermos continuar com o nosso objetivo de
construção de um mundo mais unido, a qual com espírito de missão temos dado o nosso contributo,
começando na resolução dos problemas que estão ao nosso redor e não só, promovendo o bem-estar
de pessoas e suas famílias.
As atividades que decorreram durante este ano, foram:
• Projeto Bazar Comunitário
• Rede de pontos de recolha de bens
• Plataforma 42
• Projeto Raise II
• Atendimento integrado à comunidade
• Apoios integrados e diversificados
• Iniciativa de apoio escolar
• Redes e Parcerias
• Elaboração de propostas de projeto para fontes de financiamento
• Comunicação e imagem

• Projeto Bazar comunitário
De forma análoga aos anos anteriores, o projeto Bazar Comunitário
em São João da Madeira, tem de forma continuada e articulada,
dado uma resposta muito concreta a necessidades identificadas
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pelos técnicos de ação social das instituições parceiras, que não encontram resposta a determinadas
necessidades, na comunidade. Procura ser ponte entre doadores, voluntários, instituições e utentes,
onde todos podem contribuir e tem-se verificado um aumento de donativos e de procura dos nossos
apoios.
O protocolo com a empresa Sarah Trading tem sido muito positivo, uma vez que nos permite escoar
alguns bens doados para reciclagem, que já ascende a 2 toneladas.
De salientar a iniciativa do bazar de natal e em especial destaque para a tarde com crepes solidários,
que para além de ser uma fonte de angariação de fundos, é o ponto de encontro entre os diversos
parceiros e voluntários que apoiam e promovem esta causa.
• Rede de pontos de recolha de bens
No seguimento da iniciativa anterior, a sede da AMU passou a ter também um ponto de recolha de
bens, onde para além de enviar artigos para o bazar comunitário começou também a partilhar roupas e
outros bens com as famílias em acompanhamento pela equipa da AMU ou por instituições parceiras do
concelho de Alenquer.
• Plataforma 42
Em Agosto de 2019 a AMU
lançou a Plataforma 42: é uma
plataforma online de solidariedade e entreajuda, que serve de mediador entre aqueles que procuram
ajuda e aqueles que a podem dar, procurando facilitar a troca de bens. Baseia a sua ação na valorização
da pessoa humana – na sua dignidade e liberdade –, promoção do bem comum, na justiça e na
solidariedade. Neste sentido, pretende abranger todo o território português, independentemente do
género, nacionalidade, crenças e idade.
Os principais objetivos da Plataforma são:
- Dar visibilidade a necessidades e pedidos de ajuda concretos, procurando facilitar a troca de bens;
- Contribuir para um menor desperdício e uma utilização mais sustentável de recursos;
- Promover a justiça social e fomentar laços de solidariedade, responsabilidade e partilha a nível
nacional.
O arranque do projeto implicou um conjunto de atividades em várias frentes, levadas a cabo pela
equipa dinamizadora da Plataforma e com o apoio da Administração e equipa técnica da AMU,
nomeadamente ao nível da gestão, desenvolvimento informático, comunicação, imagem e
disseminação.
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• Projeto RAISE II
O projeto Raise II, (Resposta Alternativa de Integração Social e Empreendedorismo) iniciou em Janeiro
de 2018 e teve o seu término em Agosto de 2019. A sua metodologia permitiu desenvolver as
potencialidades e competências pessoais e profissionais,
capacitando a Pessoa para a integração no mercado de
trabalho e/ou para a criação do próprio emprego com
iniciativas empreendedoras.
Proporcionou o acompanhamento psicossocial a 93 pessoas em situação de desemprego do concelho
de Alenquer, capacitando-as para a integração no mercado de trabalho e/ou na elaboração do seu
próprio negócio. 58% dos beneficiários foram integrados no mercado de trabalho, foram lançadas 8
ideias empreendedoras e foi possível proporcionar o ensino da língua e cultura portuguesas a 26
refugiadas/os e imigrantes residentes e a trabalhar no concelho de Alenquer. Foram ainda
estabelecidas várias parcerias com as entidades e empresas da região e concedidos apoios económicos
de emergência às famílias em acompanhamento e/ou encaminhadas por outras instituições do
concelho de Alenquer. Estes apoios estão descriminados no quadro apresentado no ponto “apoios
integrados e diversificados”.
• Atendimento integrado à comunidade
Após o término do projeto RAISE II, de forma espontânea as pessoas continuaram a recorrer à AMU e
desde Setembro a Dezembro de 2019, efetuámos atendimento social a 65 pessoas e suas famílias do
concelho de Alenquer. Neste contexto, demos resposta a situações de vulnerabilidade económica e
social de população nacional e emigrante e respondemos a problemáticas individuais e familiares, em
articulação com as instituições locais.
• Apoios integrados e diversificados
Os apoios concedidos durante o ano 2019, foram destinados a famílias acompanhadas pelos
colaboradores da AMU ou por instituições parceiras. De referir, que muitos destes apoios foram
solicitados pelas instituições parceiras públicas e privadas, sempre que se verificava que na
comunidade não existia resposta adequada às necessidades dos utentes. Falamos por exemplo de
pagamento de rendas, dívidas de água, luz, medicação, entre outros bens e serviços, onde a resposta
existente nos serviços ainda não está adaptada às necessidades reais da população. Deste modo, os
apoios foram distribuídos da seguinte forma:
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• Iniciativa de apoio escolar
Fruto

de

uma

necessidade

identificada

na

comunidade,

proporcionámos apoio escolar às sextas-feiras na sede da AMU,
durante o período escolar a 3 crianças.

Uma das crianças que

participava era o nosso Fred, que com apenas 7 anos, no dia 2 de
Março de 2020, de forma inesperada, nos deixou muita luz e muitos
amigos. Que como o Fred possamos sempre sorrir e fazer sorrir os
outros.

• Redes e Parcerias:
Rede Social de Alenquer- Núcleo Executivo de Alenquer

A AMU faz parte do Núcleo Executivo da Rede Social de Alenquer e foi-nos solicitado que dinamizasse
um dos Eixos de Intervenção – Eixo II: Emprego, Formação e Educação, que tem por objetivo criar uma
maior dinâmica entre os parceiros que trabalham nesta área, de modo a concretizar atividades que
respondam às necessidades sentidas pelo nosso público alvo e tendo em conta o plano de ação da rede
social. Para o efeito, foram dinamizadas reuniões entre os vários parceiros e desenvolvidas estratégias
em 2020, para poder responder às necessidades identificadas no diagnóstico social de Alenquer.
Contámos com o apoio da consultora e professora catedrática na Universidade Católica Portuguesa, a
qual através de uma metodologia participativa, no núcleo executivo, fez com que todos se sentissem
protagonistas neste processo comunitário.
Clube da agulha

O projeto “Clube da Agulha” foi criado no ano de 2018, dinamizado por um conjunto de voluntárias da
Universidade da Terceira Idade de Alenquer, com o objetivo de reutilizar têxteis que são doados à Loja
Social de Alenquer, diminuindo a sua quantidade em aterros, servindo os mesmos de matéria-prima
para a criação de novas peças. Em 2019, elaborou-se um projeto com a AMU que irá permitir que estas
novas peças possam ser novamente colocadas à disposição da população de Alenquer ou vendidas ao
público em geral, cujos lucros irão servir para adquirir o material necessário à transformação das peças
e implementar um plano que visa ajudar as famílias que se encontram em condições sociais
desfavoráveis. Este protocolo está a aguardar a apreciação superior da autarquia.
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Parcerias internacionais

Ao longo do ano 2019, a AMU reforçou a parceria com a AMU Itália que para além da supervisão no
âmbito do projeto RAISE II, integrámos o programa de Serviço Civil em Itália, no qual teremos a
possibilidade de acolher voluntários Italianos em 2020, os quais poderão contribuir nas várias
atividades a serem realizadas na sede da AMU e na sua delegação.
Com a instituição Starkmarcher (Alemanha) foram submetidas propostas de projeto a linhas de
financiamento Europeu (Erasmus+), nomeadamente o projeto BEST.
A AMU-PT e o Movimento dos Focolares em Angola através do Centro Infantil Pequena Chama, no
Mussulo, têm uma ligação de cooperação, desde 2006, altura em que foi elaborado um projeto de
apoio ao desenvolvimento deste novo espaço
educativo, em parceria com o Instituto Camões.
Desde então, a AMU Portugal tem acompanhado o
desenvolvimento deste projeto, por este motivo
abraçou a iniciativa comunitária de São João da
Madeira para angariação de batas escolares. Com
esta iniciativa foi possível enviar 150 batas para as
crianças que frequentam a escolinha. De igual
forma durante o ano 2019 estabeleceram-se
diversas reuniões de trabalho, no qual foi possível
identificar as principais necessidades que a
Escolinha atravessa e assumimos o compromisso
que em 2020, será desenvolvido um projeto em conjunto de apoio a esta iniciativa..
• Elaboração de propostas de projeto para fontes de financiamento
Foram elaboradas diversas propostas de projeto, submetidas ao longo de 2019, com particular
destaque para o projeto CAFAP e o projeto RAISE III.
O projeto CAFAP que significa Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental foi apresentado à
Segurança Social, no âmbito do programa PROCOOP e é uma resposta protocolada com esta entidade
pública. A candidatura está em fase de análise.
O Projeto RAISE III, foi apresentado à AMU-Itália e à Comissão Internacional EdC e tem como objetivo
dar continuidade aos projetos RAISE I e II mas desta vez com uma resposta inovadora de apoio à
família.
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• Comunicação e Imagem
A AMU tem continuado a desenvolver a sua estratégia de comunicação interna e externa e procurou
garantir uma presença mais ativa e contínua nas suas redes sociais, assim como na sua página web
(www.amu.org.pt).

Pela Direção,
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