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INSTITUTIONAL STRAPLINE 

 
Médicos do Mundo – Dr. Fernando Vasco 



Título da Intervenção 

“Médicos do Mundo: o trabalho, 
nacional e internacional, em prol do 
Desenvolvimento na área da  
Saúde” 



Estrela Polar 

“É dever de quem pensa não ficar 
do lado dos carrascos” 
 
Albert Camus (1913-1960), escritor, jornalista e filósofo 
francês 



Breve História   

»  Bernard Kouchner (Médico, fundador dos Médicos sem 
Fronteiras, Ministro da Saúde francês, Chefe de missão da 
ONU no Kosovo) funda Médicos do Mundo em França, 
dando origem à actual Rede Internacional. 

» Médicos do Mundo Portugal inicia as suas actividades com 
um projecto em Timor, passando a integrar a Rede 
Internacional de Médicos do Mundo. 

 Rede Internacional -15 delegações 
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Quem Somos? 

» A Médicos do Mundo é uma organização não-
governamental (ONGD) de ajuda humanitária e cooperação 
para o desenvolvimento, sem fins lucrativos.  

  
 Direito Fundamental de todos os seres humanos   acesso a 

cuidados de saúde independentemente da nacionalidade, religião, 
ideologia ou raça.  

 Pilar Essencial para MdM        prestação de cuidados globais de 
saúde. 



Quem Somos? 

»  A nossa filosofia:  
 

“Lutamos contra todas as doenças,  
até mesmo a injustiça…”.  

 

Saúde num sentido alargado         inclui o bem-estar físico, psíquico e 
social - Organização Mundial de Saúde, Alma Ata, 1979. 
 
Denúncia das injustiças sociais         aumento da consciência social e 
da luta contra a indiferença.  



A Nossa Missão 

» Prestar cuidados de saúde às populações mais vulneráveis, 
quer em situações de emergência quer no combate à 
exclusão social, fora e dentro do país. 
 

» Estimular o empenho voluntário de médicos e de outros 
profissionais de saúde. 
 

» Garantir o apoio de outros profissionais qualificados, 
necessários para um bom desempenho das nossas 
missões. 

 



Linhas de Actuação 
 

Desenvolvimento 
 

» Apoio ao Desenvolvimento: projectos nacionais e internacionais  
de médio e longo prazo com o objectivo de semear as bases de um 
desenvolvimento em saúde mais amplo e sustentado. 

» Informação, Educação e Comunicação: prática no contexto dos 
nossos projectos   

»  Advocacia: iniciativas que visam informar a opinião pública das 
mais esquecidas questões estruturais procurando influenciar 
políticas. 

 
Emergência 
» Ajuda Humanitária de Emergência: Ajuda de carácter urgente em 

regiões afectadas pela fome, guerra, epidemias ou catástrofes  
naturais. 
 



A organização  

»25 profissionais 
»200 voluntários (57 activos 37 

são Prof. Saúde) 
»71 sócios 
»Cerca de 9.000 doadores activos  



Projectos Nacionais – Áreas de Saúde: 
» VIH/Sida 
» Doenças crónicas/ debilitantes 
» Saúde mental 
» Acesso a cuidados de saúde, incluindo o apoio medicamentoso 
» Apoio psicossocial 
» Redução de riscos e minimização de danos 
» Exclusão social 
 
Populações Beneficiárias: 
» Jovens 
» Pessoas idosas 
» Pessoas sem-abrigo 
» Imigrantes 
» Pobres ou com escassos recursos económicos 
» Utilizadores de drogas 
» Homens que fazem sexo com homens 
» Trabalhadores Sexuais 
 
 



Projectos Nacionais – Grande Lisboa 

Viver Saudável  

Acesso aos cuidados de 
saúde /Serviço de Apoio 
Domiciliário  
 

Like ME Farmédicos 

Apoio, orientação e 
vigilância terapêutica  

Contribuir para a promoção 
 da saúde mental juvenil. 

Prevenção e Combate à 
infecção pelo VIH/SIDA 

Saúde Móvel 

Saber Viver 

Envelhecimento Activo, 
Cidadania em Saúde. 



Projectos Nacionais – Porto 

Porto Escondido 

Detecção Precoce e Prevenção 
do VIH e SIDA e Infecções  
Sexualmente Transmissíveis 
(IST). 

UHSA – Unidade Habitacional 
de Santo António 

 
Imigrantes em Centro de Detenção do 
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 

 

Banco de Medicamentos 
 

 Apoio Terapêutico 



Projectos Internacionais   

Na actual conjuntura, de forma a poder dar continuidade à prestação gratuita dos cuidados 
de saúde, foi obrigada a interromper a actividade em quase todos os PALOP´S, 
direccionando os parcos recursos para acções em Portugal, de forma a poder apoiar 
através da prestação de cuidados primários de saúde, apoio medicamentoso e de Serviço 
Social a mais de 5.000 pessoas, entre elas crianças, idosos e pessoas sem-abrigo, através 
de 8 projectos nacionais em curso. 



Projectos internacionais 

Áreas da Saúde:  
» Combate às doenças da Pobreza 
 VIH/Sida (Prevenção, Diagnóstico, Aderência, Prevenção 

da Transmissão Vertical (PTV), Estigma, Apoio psico-social) 
 Malária (RMIL, TDR, ACT na Comunidade) 
 Tuberculose (Diagnóstico precoce, SIDA) 

 
» Saúde Materna e Infantil 
 Saúde Reprodutiva (PF,CPN,CONU) 
 Vacinação 
 AIDI ( Atenção integrada á doença da infância ) 
 Nutrição - Vigilância e recuperação 
 
» Capacitação e assistência técnica 



Projectos Internacionais 
Ajuda ao Desenvolvimento 
» Guiné Bissau: VIH/sida (1),   Água e Saneamento (1)  
  
» Moçambique: VIH (2) e Malária (2) 
 
» Timor-Leste: Saúde Materna e Infantil (1) 
 
» Angola: Cuidados Primários (1) 
 
» STP: VIH (2), Planeamento Familiar (1), Saúde 

Materna (1) 



 
Ajuda Humanitária de Emergência 
 
 

- Timor-Leste (1999/2001/2006)  
- Turquia (1999) 
- Peru (2001) 
- Moçambique (2001) 
- Afeganistão (2002) 
- Iraque (2003) 
- Sri Lanka (2004) 
- Guiné-Bissau (2005/2008) 
- São Tomé e Príncipe (2006) 
- Haiti (2010) 

Haiti (2010) 



Advocacia 

»SNS 
»Impugnação da patente do 

Sofosbuvir 
»Imigrantes/Mediterrâneo 
»Crianças/vulnerabilidade 
»Apoio ao GAT (encerramento 

consultas ISTs no Check Point). 



Desenvolvimento e população I 

Não podemos falar de 
desenvolvimento sem falar das 
pessoas: 
Renovação das gerações 
Mobilidade social 
Migrações 



Desenvolvimento e população II 

»Trabalhadores 
»Trabalho 
»Emprego 

 
»RIQUEZA NÃO SIGNIFICA 

DESENVOLVIMENTO 



SAÚDE E DESENVOLVIMENTO 

»Relação muito estreita 
 

»Caso infecção pelo VIH 



Temos que ser pragmáticos 

 



Manter os nossos valores 

»Solidariedade 
»Actuação responsável  
»Independência  
»Justiça social  
»Sustentabilidade  
»Transparência 

 



Algumas questões 

Ajudar a desenvolver 
JÁ PENSARAM SE NÃO SOMOS 
TAMBÉM UM PROBLEMA? 
Integrar no que está a correr 
Não duplicar 
Não atrapalhar (coordenação) 
LEVAR EM CONSIDERAÇÃO OS 
PROBLEMAS DO OUTRO 

 



Pare, escute e olhe 

»País a ser ajudado 
ou 
»Cemitério de projectos? 



Não esquecer I 

»Formar / Capacitar 
– Conhecimentos técnicos 
– Conhecimentos de gestão 
 

 
»Sustentabilidade 
»Reprodutibilidade 



Não esquecer II 

Aceitação dos modernos conceitos 
de partenariado (partnership — 
reciprocidade de vantagens para o 
país doador e para o recebedor) e 
de apropriação (ownership —  
definição pelo país beneficiário dos 
seus objectivos e prioridades)  

 



    Contactos 

SEDE: 
Av. de Ceuta (Sul), 
Lote 4, Loja 1 
1300-125 Lisboa 
Telefone: 213 619 520 / 21 
Fax: 213 619 529 

Representação do Porto: 
 Rua dos Mercadores, 140 
1º e 3º andar 
4050-374 Porto 
Telefone: 229 039 064  
Fax: 229 039 066 

mdmp-lisboa@medicosdomundo.pt 
www.medicosdomundo.pt 



Projecção do vídeo 
“MdM Mood…”  



LUTAMOS CONTRA TODAS AS DOENÇAS, 
ATÉ MESMO A INJUSTIÇA… 

 

OBRIGADO PELA ATENÇÃO! 
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