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Relatório de atividades 2021 

O ano de 2021 representou o início de diminuição de algumas restrições relacionadas com 

a pandemia que vivemos. Foi assim possível, dentro de alguns ajustes necessários, dar 

continuidade às atividades da Associação assim como iniciar alguns novos processos. Em 

particular, iniciaram-se as atividades do projeto BEST que é importante para a AMU no 

reforço da sua rede de parceiros internacionais e capacidade de inovação e foi possível 

aprofundar o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido no sentido de encontrar 

alternativas de financiamento e reforçar a estabilidade da Associação. 

 

Permanecemos assim com o objetivo de continuar a construção de um mundo mais unido 

procurando respostas aos problemas que estão ao nosso redor e não só, promovendo o 

bem-estar de pessoas e suas famílias.  

 

Durante 2021 foi possível manter as seguintes atividades principais:  

• Projeto Bazar Comunitário  

• Projeto RAISE  

• Atendimento integrado à comunidade 

• Parcerias Internacionais 

• Elaboração de propostas de projeto para fontes de financiamento 

• Comunicação e imagem  

 

 

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 pelos técnicos de ação social das instituições parceiras, que 

não encontram resposta a determinadas necessidades, na comunidade. Procura ser ponte 

PROJETO BAZAR COMUNITÁRIO  



 

entre doadores, voluntários, instituições e utentes, onde todos podem contribuir e tem-se 

verificado um aumento de donativos e de procura dos nossos apoios.  

 

Durante o ano de 2021 o Bazar funcionou com horários de abertura ao público limitados 

em grande parte do ano. No entanto, foi possível, no respeito por todas as normas 

sanitárias e recomendações da DGS manter a recolha de alguns donativos e a entrega de 

bens essenciais a famílias em dificuldades.  

 

 

O projeto RAISE-Resposta Alternativa de Integração Social e 

Empreendedorismo, cofinanciado através do Prémio BPI La 

Caixa Solidário, tem em 2021 o seu último ano de plena 

atividade. O relatório final será entregue na primeira parte de 

2022 sendo que as atividades principais foram concluídas 

neste ano de 2021. Consideramos que, nas suas diferentes edições, o Projeto RAISE foi um 

enorme contributo para a região de Alenquer e não só e excedeu as nossas expectativas 

no que diz respeito ao impacto nas famílias e população. Considerando a última edição 

apenas, o projeto apoiou 149 agregados familiares (380 pessoas). Foi também possível 

integrar no mercado de trabalho 95 pessoas e apoiar a integração de 36 refugiados e 

migrantes. O projeto RAISE, para além da capacitação para a integração no mercado de 

trabalho, acompanhou de forma integral todo o agregado familiar, respondendo a 

questões de fragilidade económica, social, de dificuldades de acesso à saúde e habitação. 

De salientar que face a estas necessidades foram entregues mais de uma centena de 

cabazes de alimentos, assim como foram atribuídos outros bens essenciais para o bem-

estar das famílias. Referir ainda que todo o trabalho desenvolvido foi em articulação com 

as instituições da rede social de Alenquer. 

 

 

 

PROJETO RAISE 



 

 

 

A tabela seguinte sumariza o apoio concedido às famílias considerando apenas esta última 

edição do projeto. Mais detalhes e o relatório completo do projeto podem ser requeridos 

junto da equipa da AMU.  

ATENDIMENTO INTEGRADO À COMUNIDADE 



 

 

 

Ao longo do ano 2021, um dos principais focos de atividade da AMU foi 

o projeto BEST. Foi possível arrancar com os trabalhos e com as 

primeiras reuniões com os parceiros do consórcio (Starkmacher 

(Alemanha), KU Leuven (Bélgica), AIPEC (Itália)) assim como a escrita das 

primeiras versões dos produtos da responsabilidade da AMU. Foram iniciados os 

preparativos para a receção dos parceiros em Portugal para um dos eventos de 

mobilidade previstos no projeto. 

    

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. No seguimento do trabalho feito em 2019, em 2020 foi 

possível apoiar a criação de uma pequena atividade de manufatura de máscaras e de 

outros produtos de tecido cujos resultados serão aplicados para desenvolver a atividade 

e assim proporcionar emprego à população local e também de apoio à Escolinha Pequena 

Chama na procura de um modelo mais sustentável para a sua manutenção. Durante o ano 

de 2021 foi feito o acompanhamento do projeto com diferentes pontos de avaliação de 

progresso tendo sido identificados alguns desafios que deverão ser trabalhados no ano 

de 2022.  

 

Foram elaboradas diversas propostas de projeto, submetidas ao longo de 2021, com 

particular destaque para o projeto Gera(tradi)ções: Mobilizar para a Proximidade, que foi 

apresentado ao Prémio BPI Fundação la Caixa Rural e aprovado no início de dezembro. O 

projeto propõe-se a dar um contributo para combater vários problemas sociais 

(isolamento e exclusão social de pessoas idosas, insuficiente oferta de ocupação de 

PARCERIAS INTERNACIONAIS  

ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETO PARA FONTES DE 
FINANCIAMENTO 



 

tempos livres para os mais jovens e sentimento de falta de pertença a uma Comunidade 

e desconhecimento sobre as suas raízes e tradições, comum a várias gerações) 

identificados pela Rede Social de Alenquer e pela Comissão Social de Abrigada e Cabanas 

de Torres e fruto da colaboração contínua da AMU no âmbito o projeto RAISE. O projeto 

irá, durante um ano, dinamizar momentos de convívio entre a população sénior e os jovens 

e atividades culturais para a comunidade em geral.   

 

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).    

 

 

COMUNICAÇÃO E IMAGEM 

Francisco Almeida Maia
A direcção






















