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PLANO de ATIVIDADES 2012

INTRODUÇÃO
Este último período foi caracterizado por alguma reflexão estratégica sobre o desenvolvimento da atividade da AMU e
consequente reorientação de focalização das suas prioridades.
É importante referir que o contexto desta reorientação é ditado por uma conjuntura particularmente difícil, na qual são
muitas as famílias que, em Portugal, sofrem com os problemas do desemprego, da diminuição de rendimentos, das
limitações das prestações sociais, etc.
Também no passado, se podem identificar vários ciclos, que marcaram, durante um certo período, as prioridades da
AMU:
De 1994 a 1998 – Investiu-se muito na relação com as comunidades de imigrantes, em particular as oriundas dos
Palop`s. Foi o período do acolhimento e inserção de imigrantes;
De 1999 a 2003 – A AMU concentrou mais a sua atividade na promoção e realização de diversos colóquios;
De 2004 a 2009 – Assinalou uma viragem da AMU para os projetos internacionais de cooperação e educação
para o desenvolvimento;
De 2010 até ao presente, a vida da AMU foi marcada, sobretudo, por este período de reorientação da sua
atividade.
Parece-nos que o ano de 2012 possa confirmar o início de um novo ciclo, no qual a AMU incentiva a abertura de
delegações locais, tendo começado já, em meados de 2011, pela de Braga. Este ciclo coincide também com uma
atuação mais centrada na vertente de IPSS da AMU.
Neste contexto de grande dificuldade para a sociedade portuguesa, a abertura destas delegações da AMU, permite uma
ação de maior proximidade, junto destas populações mais carenciadas.
Assim, poderemos perspetivar as seguintes ações, a desenvolver no decurso do próximo ano.

1.PROJETOS A DESENVOLVER EM 2012
1.1 – Na Delegação de Braga
Em meados de 2011, como foi já referido, foi constituída a delegação da AMU em Braga. Já está a promover um
conjunto de iniciativas, que visam angariar fundos para apoio a famílias em situação de especial carência. Estão já a ser
apoiadas um bom número de famílias e algumas instituições de acolhimento de crianças, através da melhoria do
alojamento, disponibilização de vestuário e calçado, géneros alimentares, material escolar e orientação para
acompanhamento por parte de organismos oficiais.
Depois de vários meses a efetuar este trabalho, junto destas famílias carenciadas, que não param de aumentar, a
Delegação da AMU Braga, prevê para o início do próximo ano, a disponibilização de um espaço, precisamente com o
objetivo de sistematizar e aumentar este trabalho de apoio a estas famílias de Braga.
Do relacionamento com diversas entidades, nomeadamente com uma concessionária de marca automóvel, a Carclasse
Braga, foi possível, primeiro a disponibilização de uma carrinha e depois o donativo da mesma à Delegação da AMU
Braga. Esta carrinha permite recolher, semanalmente, no mercado abastecedor, quantidades de caixas de fruta que são
depois distribuídas pelas famílias carenciadas.
No seguimento desse trabalho, a Delegação de Braga está a efetuar um conjunto de contactos que passam pelo
estabelecimento de uma parceria com o Banco Alimentar, para a obtenção de outros géneros alimentares.
Também tem estado a trabalhar para obter outras cedências de espaço, depois da disponibilização de uma escola
primária na periferia da cidade e de salas num colégio no centro da cidade. Agora está á procura de um espaço
comercial, onde possa abrir uma loja solidária, na qual possa centralizar e aumentar esta atividade de apoio ás famílias
carenciadas.
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1.2 – Em Lisboa
Com o objetivo de a AMU manter a sua identidade como ONGD, dada a importância dos projetos de Educação ao
Desenvolvimento e não obstante os constrangimentos orçamentais das políticas públicas, em particular quanto a
projetos na área da cooperação, deverá dar-se alguma continuidade a projetos de sensibilização da opinião pública,
ainda que numa dimensão mais ajustada à realidade atual, bem como ao apoio através do envio de voluntários, á
escolinha do Mussulo.
Pretende-se desenvolver atividades, do género do Leilão realizado em novembro de 2011, com vista á angariação de
fundos, que se destinarão quer ao apoio ás viagens dos voluntários mais jovens, quer ao envio de bens (produtos de
higiene, material escolar, etc.).
Deste modo, serão de prever o estabelecimento de parcerias, com grupos informais de professores, que permitam
agilizar um ou outro projeto, mais simples, sem grandes custos, que permitam manter este objetivo.
2. COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO
Com vista a melhorar o contacto com os seus associados, os seus amigos e com os seus parceiros e destinatários de
projetos, a AMU pretende continuar os trabalhos de renovação do seu Site na internet e criar uma Newsletter.
O site está praticamente concluído e será apresentado aos membros dos Órgãos Sociais da AMU ainda em dezembro
deste ano, de modo a que todos possam dar a sua colaboração. Logo que esta fase esteja concluída, o site irá ser
colocado online, o que se prevê possa acontecer, nos primeiros dias de 2012.
Depois de, neste ano, a AMU ter admitido novos associados, em particular na Delegação de Braga, no próximo ano
deverá dar continuidade á angariação de novos sócios.
Para o efeito, poderá ser oportuno pensar em criar a figura do “amigo da AMU”, nos seus Estatutos, forma de
colaboração associativa sem direito a presença e voto na Assembleia-geral.
Isto prende-se com o facto de muita gente querer colaborar com a AMU, sem ser necessariamente sócio, que queira
participar ativamente na vida institucional da AMU.
3. AÇÃO SOCIAL EM PORTUGAL
Em 2012 a AMU continuará a desenvolver um trabalho de estudo e reflexão sobre projetos e parcerias a estabelecer no
âmbito da sua vertente de IPSS – Instituição Particular de Solidariedade Social, designadamente na área da Infância e
Juventude, a realizar através da delegação de Braga e de Lisboa ou de outras que possam surgir.
4. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
A AMU pretende ativar o diálogo com os organismos com os quais mantém relações institucionais, em particular
entidades públicas e entidades do setor social e da cooperação para o desenvolvimento.
5. RECURSOS A ENVOLVER
Para concretizar as ações acima descritas a AMU contará sobretudo com o trabalho voluntário dos elementos dos
Órgãos Sociais, das Delegações e de outros voluntários a envolver em cada projeto.
A Direção procurará ainda novos parceiros institucionais que ajudem a viabilizar as ações apresentados neste plano.
Anexa-se, a proposta de plano orçamental para o próximo ano.

Lisboa, 21 de novembro de 2011
A Direção
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