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O apoio da Monte de Amigos preten-
de-se que seja temporário, ou seja, é 
dado enquanto a situação que moti-
vou a atribuição do apoio se manti-
ver.
Importa referir que existem várias 
situações que levam ao pedido de 
apoio.Na sua maioria é a condição 
económica que motiva o pedido e 
esta deriva de baixos e/ou quebra de 
rendimentos ou insuficientes apoios 
sociais.  Esta vulnerabilidade econó-
mica é causada pela falta de empre-
go ou pelo emprego precário e 

ainda, pelo valor elevado das despe-
sas mensais, como é o caso das 
rendas para habitação.
Pela complexidade e pluralidade de 
condições que conduzem às situa-
ções de fragilidade socioeconómica, 
estes processos tendem a ter um 
apoio mais prolongado no tempo, 
pois a sua resolução depende de 
múltiplos fatores.
Pontualmente, apoiamos situações 
em que gastos inesperados, de 
saúde, de educação entre outros, 
colocam numa situação delicada 

quem vive dos rendimentos que 
aufere e não consegue poupar.
Nestes casos, a escolha é entre 
continuar a pagar as suas despesas 
para não entrar numa situação de 
dívida ou manter os mesmos gastos 
em alimentação e outros bens 
essenciais. Pelo seu carácter exce-
cional e passageiro, estas situações 
são arquivadas dentro de um curto 
espaço de tempo.  

Arquivamento de Processos

Qualquer que seja a situação, a 
Monte de Amigos trabalha com as 
famílias para a sua minimização, 
contando sempre com o trabalho em 
rede e em parceria com as diversas 
instituições da comunidade, bem 
como através das suas ações e proje-
tos, como o caso do nosso “Espaço de 
Emprego”.
Esta união de esforços permite 
reduzir desigualdades e permite o 

acesso das famílias em situação de 
pobreza e/ou exclusão social, aos 
apoios sociais existentes, levando à 
sua autonomização e consequente 
retirada do nosso apoio.
O arquivamento de um processo é 
sempre um grande marco, pois 
representa o fim de uma etapa e o 
início de outra. Ficam os momentos 
partilhados e as amizades que se 
criaram ao longo do tempo.



Faz parte da natureza humana, 
conectarmos uns com os outros. Ao 
longo do trabalho de proximidade 
com as pessoas que apoiamos na MA, 
inevitavelmente, criam-se laços de 
amizade e de carinho.
Mesmo aqueles que já não acompa-
nhamos deixam um lugar especial na 
nossa vida. A Magrieta foi um desses 
casos… já não era acompanhada, mas 
co
Até sempre, Magrieta!
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Apresentação 
Diagnóstico Social 

do Funchal
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Qualquer que seja a situação, a 
Monte de Amigos trabalha com as 
famílias para a sua minimização, 
contando sempre com o trabalho em 
rede e em parceria com as diversas 
instituições da comunidade, bem 
como através das suas ações e proje-
tos, como o caso do nosso “Espaço de 
Emprego”.
Esta união de esforços permite 
reduzir desigualdades e permite o 

acesso das famílias em situação de 
pobreza e/ou exclusão social, aos 
apoios sociais existentes, levando à 
sua autonomização e consequente 
retirada do nosso apoio.
O arquivamento de um processo é 
sempre um grande marco, pois 
representa o fim de uma etapa e o 
início de outra. Ficam os momentos 
partilhados e as amizades que se 
criaram ao longo do tempo.
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No passado dia 28 de Setembro 
celebrou-se o Dia Internacional 
para a Consciencialização das 
Perdas e Desperdício Alimentar. 
Em 2019, o desperdício alimentar 
atingiu as 931 milhões de tonela-
das, um número com impactos 
brutais em termos económicos, 
sociais e ambientais. 
O número de alimentos que vão 
para o lixo é preocupante e alar-
mante quando considerado o facto 
de muitas pessoas não possuírem 
acesso a alimentos de qualidade.
Segundo o relatório da ONU, uma 
pessoa, em média, descarta pelo 
menos 121 quilos de alimentos por 
ano, nesse sentido o BACFM - Banco 
Alimentar contra Fome Madeira 
assinalou o dia 28 de  S e t e m b r o 
com a iniciativa “Rotas Contra o 
Desperdício”. Esta iniciativa teve 
como objetivo dar a conhecer o 
processo de angariação/distribuição 
diário dos excedentes alimentares 
até à respetiva entrega às institui-
ções parceiras, como é o caso da 
Monte de Amigos. 
Desta forma, a ação envolveu 
primeiramente uma recolha dos 
excedentes alimentares por 5 lojas 
de recolha referenciadas ao 
BACFM, recolhendo-se essencial-
mente produtos perecíveis como 
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pão, fruta e legumes. Posteriormen-
te, e ao regressar à sede, procedeu-
-se à descarga e respetiva pesagem 
alimentar, seguindo-se o passo da 
triagem. 
Nesta fase, os alimentos sofreram 
uma divisão e inspeção entre os 
ainda aptos para consumo e os que 
infelizmente não estavam, de modo 
a assegurar o bem-estar, segurança e 
a dignidade das famílias destino. 
Após completo este processo, 
seguiu-se a realização dos cabazes 
por instituição. 
A referida manhã revelou-se uma 
mais-valia para a MA na medida em 
que nos tornou mais conscientes 

Desperdício 
Alimentar

sobre a temática do desperdício, do 
processo que os alimentos são alvo, 
desde a sua saída de loja até à respe-
tiva entrega que fazemos às nossas 
famílias. Esta iniciativa para além 
de nos envolver no processo de com-
bate ao desperdício, aumentou a 
nossa visão sobre o tema da partilha 
e reutilização de bens alimentares. 
Possibilitou-nos também a interação 
e um contacto mais próximo com a 
atividade e a influência do BACFM 
na sociedade.
A MA considerasse grata pela opor-
tunidade, bem como pelo apoio 
alimentar prestado continuamente 
às nossas famílias pelo BA. 
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Monte de Amigos, os utentes 

 Realidades
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O que os Amigos nos 
Escrevem

Monte de Amigos
Conheci a Monte de Amigos, numa 
visita de acompanhamento que 
realizei enquanto Presidente do 
Banco Alimentar da Madeira, no 
âmbito da candidatura, que a Insti-
tuição apresentou em 2013, a solici-
tar apoio em bens alimentares, para 
distribuir às pessoas e famílias mais 
carenciadas da freguesia do Monte.
Recordo a amabilidade com que 
fomos recebidos, a singularidade 
das instalações-espaço precário, mas 
habilmente organizado e cheio de 
cor surpreendente que, a juntar à 

dinâmica da sua Presidente e 
Equipa, nos asseguraram de 
imediato, tratar-se de uma Institui-
ção que levaria com seriedade e a 
bom porto a sua missão.
Volvidos 8 anos, a Monte de 
Amigos, é uma referência no apoio 
social, pela sua capacidade empre-
endedora, resposta diversificada e 
inovadora.
A Monte de Amigos, faz juz a “O 
céu não tem limites”, na sua procu-
ra incessante para que a ajuda a 
quem mais precisa seja efetiva. 
Na sua ação, vai congregando 

apoios, integrando e potenciando 
redes de cooperação que caracteri-
zam a identidade das Instituições 
que operam no setor social.
O Banco Alimentar, a Monte de 
Amigos e tantas outras instituições 
da nossa Região, têm em comum a 
vontade de realizar o Bem Comum, 
assente em valores humanistas, no 
respeito pela sua missão específica e 
corresponsabilização na cooperação 
em prol de um Bem Maior, em que 
todos somos parte.
Parabéns pela vossa mais valia 
social! Fátima Aveiro

Pertença
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Nunca nos esquecemos 
de quem é parte de nós.
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Precisamos de ser muitos, porque muitos precisam de nós!
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Dias do dia-a-dia


