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1. SUMÁRIO EXECUTIVO 
 
Projecto Contentor para a Guiné-Bissau 
 
Âmbito e Objectivos 
Envio anual de um contentor com bens para a Guiné-Bissau, os quais serão recepcionados e distribuídos directamente pelos 
membros da ONGD Ajuda Amiga que se deslocarão à Guiné-Bissau a expensas próprias para o efeito. O objectivo é ajudar 
crianças e idosos, e apoiar escolas, centros de formação profissional e as instituições publicas ou privadas sem fins 
lucrativos que prestam serviços básicos à comunidade, e com as quais a Ajuda Amiga estabelece relações de parceria. 
 
Destinatários da Ajuda 
Destacamos a seguir alguns dos destinatários da nossa acção, e do tipo de ajuda prestada, com os bens enviados no 
contentor: 

• As Crianças – Apoio prestado através dos Centros de Recuperação de Crianças Subnutridas, ligados às Missões 
Católicas. A ajuda tem sido prestada com a doação de alimentos, vestuário, calçado, brinquedos, e medicamentos; 

• Os Idosos – Apoio prestado pela Ajuda Amiga através da distribuição directa aos idosos, nomeadamente antigos 
combatentes, com alimentos, roupa, e calçado; 

• As Escolas – Apoio prestado na sua maior parte através da distribuição directa pela Ajuda Amiga de livros, e 
material escolar, embora também o faça através dos seus parceiros locais, nomeadamente das Missões Católicas e 
da ONG guineense AD. 

• A Formação Profissional – Apoio prestado através da realização de acções de formação de curta duração, e/ou da  
distribuição de ferramentas, computadores, maquinas de costura, sementes, árvores de fruto, etc., apoiando acções 
de formação dos seus parceiros locais. 

• As Instituições Publicas e Outras Sem Fins Lucrativos – O apoio é dirigido a instituições que prestam serviços 
públicos básicos à população, como Câmaras Municipais, Hospitais, etc., através da distribuição de mobiliário, 
equipamentos, e consumíveis. Neste apoio destacamos a colaboração com o Hospital de Cumura o qual está 
integrado na Missão Católica de Cumura, e que realiza um trabalho extraordinário na área da Sida, Lepra e 
Tuberculose. 

 
História  
Desde 1996 que membros da Ajuda Amiga se deslocam à Guiné-Bissau levando sempre um pouco de apoio e esperança, 
mas só a partir de 2008 a distribuição de bens na Guiné-Bissau assumiu uma dimensão significativa com a criação da Ajuda 
Amiga. A acção da Ajuda Amiga no terreno tem vindo a crescer todos os anos. A partir de 2009 a Ajuda Amiga passou a 
enviar anualmente o seu próprio contentor. Em 2010 o valor dos bens enviados no seu contentor foi de cerca de 77.000 € e 
pesavam 25 toneladas, em 2011 foi de 107.000 € e o peso foi de 19 toneladas. Entre os bens enviados em 2010 seguiam 
cerca de 20.000 livros escolares, numero que 2011 cresceu para 25.000 .  
 
Projecto Contentor 2012 
O planeamento para 2012 é o envio, a recepção e a distribuição de um contentor 40” HC com ajuda humanitária e de apoio 
ao desenvolvimento em Janeiro ou início de Fevereiro de 2012, repetindo o que foi realizado em 2011. 
 
Apoios e Custo 
A Ajuda Amiga tem contado com o apoio do Ministério dos Negócios Estrangeiros, através da Cooperação Portuguesa em 
Bissau, graças ao seu estatuto de ONGD. O reconhecimento pelo trabalho realizado tem sido fundamental para obter 
apoios, entre eles destacamos o apoio dado pelo Exército, pelo armador Portline, mas todos os apoios, pequenos ou 
grandes, têm sido fundamentais para a concretização do projecto, e entre eles está também o apoio dado pelos nossos 
parceiros e voluntários. O apoio financeiro tem sido assegurado com as quotas dos sócios e com as doações de particulares.  
 
Custo do Projecto em 2012 a ser suportado pela Ajuda Amiga, está estimado em 2.300 €, mas a falta de apoios devido à 
contenção de custos existente devido à crise económica, pode facilmente faze-lo subir para 6.000 €. 
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2. ÂMBITO E OBJECTIVOS 
 
O objectivo deste Projecto é o envio anual de um contentor com bens para a Guiné-Bissau, os quais serão recepcionados e 
distribuídos directamente pelos membros da Ajuda Amiga que se deslocam à Guiné-Bissau a expensas próprias para o 
efeito.  
 
Os bens enviados destinam-se a ajudar crianças e idosos, a apoiar escolas, centros de formação profissional e instituições 
publicas ou privadas sem fins lucrativos que prestam serviços básicos à comunidade, e com as quais a Ajuda Amiga 
estabelece relações de parceria. 
 

 
2010 - Camarate - 
Portline Logístics - 
Contentor da Ajuda 

Amiga 

2011 - Bissau – Abertura e descarga do 
contentor em instalações da Embaixada de 
Portugal (Cooperação Portuguesa), sobre a 

orientação da Ajuda Amiga 

2010 - Norte da Guiné-Bissau - Viatura da Ajuda 
Amiga faz a distribuição de bens 

 
Tão importante como o envio é o assegurar que os bens chegam aos destinatários, bem como verificar do uso dado aos 
mesmos, e para tal os membros da Ajuda Amiga deslocam-se à Guiné-Bissau a expensas próprias, e acompanham e 
supervisionam todo o processo, como já tínhamos referido. 
 
A Ajuda Amiga é uma ONGD – Organização Não Governamental para o Desenvolvimento, o que lhe confere o direito a 
ser apoiada pelas Embaixadas de Portugal no Mundo, mas também o dever de colaborar com o Ministério dos Negócios 
Estrangeiros Português, na sua acção humanitária e em prol do desenvolvimento, pelo que existe uma colaboração com este 
através do IPAD – Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento. No caso concreto da Guiné-Bissau esta colaboração 
passa pela Embaixada através dos serviços da Cooperação Portuguesa, para onde são encaminhados e recepcionados os 
bens enviados. 
 
O envio de bens no contentor da Ajuda Amiga, é fundamental para o apoio aos seus programas, e para o apoio aos 
programas humanitários e de desenvolvimento dos seus parceiros.  
 
 

3. DESCRIÇÃO DO PROJECTO 
 
Descrevemos a seguir os grupos de destinatários deste projecto e o tipo de ajuda que é prestada com os bens enviados no 
contentor: 
 

• As crianças; 
• Os idosos; 
• O ensino e cultura; 
• A formação profissional; 
• As instituições publicas e privadas sem fins lucrativos. 
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3.1. AS CRIANÇAS 
 
OS CENTROS DE RECUPERAÇÃO DE CRIANÇAS SUBNUTRIDAS 
 

   
2011 - A Irmã Rosangela observando 

uma criança subnutrida 
2011 - Ajuda urgente precisa-se 2011 - Orfão subnutrido, a mãe e a 

criança vão beneficiar de apoio 
 

   
2011 - Nascimento de gémeos graças ao apoio dado 2011 - Apoio com leite em pó  

 
O apoio da Ajuda Amiga às crianças passa pelo apoio aos Centros de Recuperação de Crianças Subnutridas, tratam-se de 
Centros ligados às Missões Católicas, e a partir dos quais as Irmãs se deslocamaos diversos aldeamentos circundantes 
(tabancas), dando apoio às crianças em risco. 
 
Os Centros de Recuperação de Crianças Subnutridas têm todo o apoio que a Ajuda Amiga lhes consegue dar, graças a eles 
é possível as Irmãs ajudarem as crianças subnutridas ou órfãs, e estenderem o seu apoio às mães quando do nascimento de 
gémeos evitando a eliminação de um deles, face à impossibilidade da mãe criar os dois. 
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OS JARDINS DE INFÂNCIA  
 

2011 - Alegria no Jardim de Infância chegaram os brinquedos 

Os jardins de infância são o destino privilegiado para os brinquedos, pois não se conseguem brinquedos individuais para 
todos as crianças, assim realiza-se a sua distribuição junto dos Jardins Infantis Comunitários, de associações ou ligados às 
Missões católicas. Este apoio aos jardins de infância passa também pelo fornecimento de equipamentos, mobiliário, e 
material pré-escolar para os mesmos. 
 
DISTRUIÇÃO DIRECTA ÀS CRIANÇAS  
 

  
2009 - Uma explosão de alegria, foi distribuída uma bola Morés - Além da bola, uma camisola 

dava jeito... 
A distribuição directa às crianças feita pela Ajuda Amiga, tem sido levada até ao interior da Guiné, onde pouco ou nada há,  
uma camisola ou uns calções são uma dávida preciosa, e uma bola gera sempre uma explosão de alegria. 

3.2. OS IDOSOS 
O apoio da Ajuda Amiga aos idosos tem passado por uma distribuição directa feita junto dos idosos, nomeadamente antigos 
combatentes, através da distribuição de roupa e calçado, e pontualmente alimentos. As carências são muitas e por isso a 
esperança média na Guiné-Bissau, nem consegue atingir os 45 anos. 
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As acções junto dos antigos combatentes, têm permitido reactivar antigas amizades, que nunca foram esquecidas. Um 
conselho ou uma ajuda para resolver um problema, são de grande importância. 
 

   
2009 - Uma ajuda amiga 2011 - Distribuição de roupa a antigos combatentes 2009 - Doação de alimentos 

3.3. O ENSINO E A CULTURA 
 
O apoio ao ensino é uma das primeiras prioridades da Ajuda Amiga, não só porque é uma componente fundamental para o 
desenvolvimento da Guiné-Bissau, como também é através dele que podemos defender e difundir a língua portuguesa.  
 
A Ajuda Amiga realiza a distribuição directa de livros, mapas, material escolar, equipamentos (computadores, impressoras, 
máquinas de escrever manuais, etc.), e mobiliário, mas também o faz através dos seus parceiros locais como a ONG 
guineense AD, ou das Missões Católicas.  
 
Existem outros apoios indirectos dados pela Ajuda Amiga ao ensino, e directamente relacionados com a cultura, é a criação 
de bibliotecas ou mediatecas públicas, sendo enviados livros e equipamentos para o efeito.  
 
Outra ajuda é o  acesso à água potável pelas escola, através da construção de poços, elemento fundamental para permitir às 
escolas inserirem-se no Programa Alimentar Mundial, e obterem alimentos para cozinharem na escola. 
 

2010 - Distribuição pela Ajuda Amiga de livros às 
escolas 

2010 - Distribuição pela Ajuda Amiga de livros às escolas 
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2011 -A alegria de ter pela primeira vez um livro escolar 2011 - Um livro, ferramenta fundamental para os professores 
 
 
 
 

 
2009 - Uma escola publica com o telhado muito degrado, por onde entra a chuva e 

sol. À direita uma foto da cozinha e do quadro que serve de livro. 

 

 
2009 - Muitas das escolas publicas estão degradadas, e faltam elementos básicos como livros, giz, mapas, máquina de 
escrever manual, etc. A cozinha é improvisada, e os alunos copiam do quadro os textos dos livros. 
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2009 - As escolas comunitárias são muitas vezes construidas com troncos e ramos de palmeira, o que mostra bem as 

carências de toda a ordem que ali existem. 
 
As escolas comunitárias têm origem no facto de as escolas publicas serem poucas para a numerosa população infantil, além 
disso a população guineense está dispersa por pequenos aldeamentos (tabancas) junto dos seus campos de cultivo, e não 
possuindo meios de transporte para chegar à escola, a deslocação tem que ser feita a pé e leva horas. Normalmente estas 
escolas estão sobre a tutela do chefe do aldeamento (chefe da tabanca), e a sua construção, manutenção, honorários dos 
professores, etc., está a cargo da população.  

3.4. A FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
 
A Ajuda Amiga tem realizado acções de formação de curta duração sobre agricultura, e energias alternativas, e tem apoiado 
os centros de formação dos seus parceiros na Guiné-Bissau, as escolas de formação profissional da AD, da ADPP, e das 
Missões Católicas, através da oferta de ferramentas, equipamentos, mobiliário, materiais, sementes, árvores de fruto, 
computadores, impressoras, livros técnicos, máquinas de costura a pedal,  etc.  
 

   
2011 - Escola de Formação da AD - 

Workshop sobre energias alternativas - o 
frigorifico "pote em pote 

2011 - AD - Oferta de computadores 2011 - Missão Católica - 
Computador uma ferramenta 

útil 
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2011 - Centro de Costura da Missão Católica - Oferta de 
"kits" de costura 

2011 - Centro de Costura da Missão Católica - Curso de 
Costura 

 

2010 - AD - Curso de electrónica 2010 - AD - Curso de Informática 2009 - ADPP - Biblioteca do Centro de 
Formação - Oferta de livros técnicos  

 

3.5. AS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS SEM FINS L UCRATIVOS 
 
O apoio da Ajuda Amiga a instituições públicas como Câmaras Municipais, Hospitais, tem sido concretizado através da 
distribuição de mobiliário, equipamentos, e outro material básico para o seu funcionamento, com destaque para o Hospital 
de Cumura pertence à Missão Católica de Cumura, que realiza um trabalho extraordinário na área da Sida, Lepra e 
Tuberculose. 
 

  
2009 - Câmara Municipal de Bissorã - Oferta de máquinas 

de escrever manuais e consumíveis. 
2010 - Hospital de Cumura – Oferta de medicamentos e 

material hospitalar 
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4. HISTÓRIA DO PROJECTO 

 
Lisboa - 19/4/2008 - Reunião de criação da Ajuda Amiga 

 
Desde 1996 que membros da Ajuda Amiga se deslocam à Guiné-Bissau levando um pouco de apoio e esperança, mas só a 
partir de 2008 angariação, o envio, e a distribuição de bens na Guiné-Bissau assumiu uma dimensão significativa, com a 
criação da Ajuda Amiga.  
 
Na foto estão os presentes da reunião que decidiu criar a Ajuda Amiga, eram todos antigos combatentes que estiveram na 
Guiné. O facto de a Guiné ser um dos países mais pobres do mundo, de existir um conhecimento profundo sobre a mesma,  
de existirem laços  de amizade que não foram esquecidos, tudo isto fez da Guiné-Bissau o centro da actuação da Ajuda 
Amiga.  

 
A acção da Ajuda Amiga no terreno tem vindo a crescer todos os anos, o seu registo como ONG - Organização Não 
Governamental para o Desenvolvimento e o estatuto de Instituição de Utilidade Publica, têm ajudado muito o seu 
crescimento.  
 
A descrição das actividades da Ajuda Amiga encontra-se resumidamente documentada no seu site em 
http://ajudaamiga.com.sapo.pt, na página “Noticias” a qual é actualizada mensalmente. 

 
5. PLANEAMENTO 

 
O nosso planeamento para 2012, é uma repetição da acção desenvolvida em 2011, isto é, enviar um contentor de 40 pés HC 
(High Cube) no mês de Janeiro o mais tardar logo no inicio do mês de Fevereiro, em alternativa considera-se a 
possibilidade de enviar dois contentores de 20 pés, mas os custos neste último caso são mais elevados, e por isso fica 
depende do apoio financeiro que for conseguido. 
 
O envio de dois contentores de 20 pés, tem como pressuposto  a sua compra e o seu uso como instalações para apoio a 
projectos, como por exemplo para criar uma biblioteca, para armazenar de livros e materiais escolares, etc. 
 
Como é óbvio os bens a enviar dependem das doações conseguidas e os dados para 2012 apresentados no quadro a seguir 
são apenas um objectivo para 2012, tal como no passado o nosso esforço irá continuar a concentrar-se nos livros como 
principal componente, mas prevemos um crescimento no mobiliário (hospitalar) em 2012. 
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Contentor – Caixas Enviados 2010  %  2011  %  2012   %   

Livros e Material Escolar 321 34,41% 531 54,07% 500  50,0%  

Roupa e Calçado 417 44,69% 349 35,54% 300  30,0%  

Mobiliário 40 4,29% 5 0,51% 100  10,0%  

Equipamentos e Ferramentas 32 3,43% 12 1,22% 10  1,0%  

Brinquedos 67 7,18% 76 7,74% 80  10,0%  

Diversos 56 6,00% 9 0,92% 10  1,0%  

Total de caixas 933 100,00% 982 100,00% 1.000  100,00%  

 
 
Embora o número de caixas possíveis de enviar dependa da sua dimensão, o seu número situa-se normalmente entre 900 e 
1.000 caixas para um contentor de 40 pés de maior dimensão (HC), ultrapassar este número implica mais do que um 
contentor. 
 
Em 2012 os membros da Ajuda Amiga irão como habitualmente acompanhar não só a abertura, e distribuição do contentor, 
como verificar do uso dado aos donativos anteriores, e da actividade desenvolvida pelos seus Parceiros. 
 
A ajuda enviada é focalizada na Região do Óio, mas abrande sempre outras Regiões..   
 

6. APOIOS E CUSTOS 
 
Apoios 
 

2010 - Portugal - Amadora - Voluntários da Ajuda Amiga 
preparam as caixas para seguirem no contentor. 

2009 - Guiné-Bissau - Voluntários da Ajuda Amiga com 
camisolas de “Voluntário Montepio” 

 
A Ajuda Amiga tem contado com o apoio do Exército, nas acções de armazenamento e transporte em Portugal, com o 
Ministério dos Negócios Estrangeiros, via IPAD – Instituto de apoio do Desenvolvimento, e através da Cooperação 
Portuguesa em Bissau, graças ao estatuto de ONGD e ao reconhecimento pelo trabalho realizado, com o apoio do armador 
Portline no que se refere ao transporte marítimo, mas se considerarmos todos os doadores de bens, serviços, e espaços, o 
número sobe para várias dezenas.  
 
O apoio financeiro contudo não consegue ter a mesma adesão que restantes donativos, e os donativos em dinheiro têm tido 
origem apenas em particulares.  
 
Os parceiros e os voluntários em Portugal e na Guiné-Bissau são um elemento fundamental que consolida todo este 
processo. 
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Parceiros 
 
Nada seria possível sem os apoios e parcerias existentes, em primeiro lugar a do IPAD onde pelo estatuto de ONGD a 
Ajuda Amiga está integrada na acção desenvolvida pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, o que tem um reflexo na sua 
acção em Portugal e na Guiné-Bissau, mas todas as parcerias e acordos de colaboração são fundamentais.  
 

  
2010 - Cooperação Portuguesa em Bissau um apoio 

fundamental 
2010 - Entrega de "kits" pela Flor Amiga para serem 

entregues nos Centros de Costura das Missões Católicas da 
Guiné-Bissau 

´ 

  
Centro Cultural Franciscano em Lisboa Hospital da Missão Católica de Cumura perto de Bissau, 

gerido pelos frades Franciscanos 
 

  
2010 - Viatura da Humana descarregando livros no 

armazém da Ajuda Amiga na Amadora 
2010 - Cerca de 100.000 livros foram entregues pela 
Humana nos armazés da Ajuda Amiga na Amadora 
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Entre os apoio recebidos para o envio do contentor em 2011 destacamos as acções realizadas com o apoio e colaboração da 
Ordem Franciscana, da Associação Flor Amiga, da Associação Humana, da Conferência de São Vicente de Paula, da 
Associação 100 Fronteiras, do Instituto Português da Juventude, da Câmara Municipal de Oeiras, da ONG guineense AD - 
Acção para o Desenvolvimento, e das Missões Católicas da Guiné-Bissau. 
 
Doadores 
 
A lista de empresas e instituições doadoras de bens, de serviços, ou cedência de espaços, que de várias formas apoiaram a 
Ajuda Amiga no envio do contentor em 2011, foram os seguintes: 
 
AMI, Assembleia da Republica, Biblioteca Municipal de Oeiras, Papelaria, Livraria e Galeria Lda, Estababou, Lda, 
Exercito Português, Hospital de Covões, Hospital Pediátrico de Coimbra, Jardim de Infância Nova Bola Amarela, Junta de 
Freguesia de Montelavar, Norberto Rodrigues, Lda, Números Simétricos, Lda, Portline - Transportes Marítimos 
Internacionais, SA., Portline Logística, Portmar - Agência de Navegação, Lda., Romafre, Sociedade Industrial Ceres, Lda, 
Sociedade Unipessoal Zhouy Inghal 
 
Meios de Comunicação que têm apoiado o Projecto: 
 
Voz de Paço de Arcos, Diário de Coimbra, RDP África, Rádio Coimbra 
 
O Custo do Projecto 
 
Os custos que a Ajuda Amiga vai ter de suportar dependem dos apoios que se consigam dos prestadores de serviços e de 
outras entidades, embora estes custos estejam estimados em 2.300 € para 2012, esta estimativa é pouco rigorosa face à crise 
económica existente, e à consequente contenção de custos por parte dos doadores, o que exige que a Ajuda Amiga esteja 
preparada para suportar custos superiores aos previstos, os quais poderão facilmente atingir os  6.000 €. 
 


