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Ana Jorge, Presidente da Cruz Vermelha Portuguesa

André Costa Jorge, Diretor Geral do JRS Portugal e Coordenador da PAR 
Dália Sequeira, Corporate Partnerships Manager na UNICEF Portugal

João José Fernandes, Diretor Executivo da Oikos - Cooperação e Desenvolvimento

Luísa Paula Bastos, Diretora Serviços Orientação e Colocação, Dep. Emprego/IEFP 
Rita Brito e Faro, CFO do SPEAK

Rita Valadas, Presidente da Cáritas Portuguesa

Tânia Barbosa, Administradora da AMI e Diretora do Departamento Internacional 

PROGRAMA

9h30 | Abertura e enquadramento, Mariana Ribeiro Ferreira, Vice-Presidente do GRACE

9h40 | Organizações a operar no terreno: Intervenção e plano de ação | Necessidades atuais e
previstas 
Moderação: Fernanda Freitas, Jornalista e Diretora Geral do Eixo Norte Sul 

Q&A

10h40 | Próximos passos e Encerramento, Mariana Ribeiro Ferreira, Vice-Presidente do GRACE 

Conferência
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Como podem as empresas contribuir?



Confiar no trabalho das organizações humanitárias. A ajuda ao desenvolvimento e a ação

humanitária são áreas de trabalho extremamente profissionalizadas. As intervenções medem-se

por standards de atuação, indicadores de performance e são avaliadas em vários momentos e a

diversos níveis. Por isso, é importante que a sociedade em geral e as empresas confiem nas

organizações e apoiem o seu trabalho.

Aceitar que o donativo em dinheiro é muito importante, sobretudo para intervenções que

ocorrem longe de Portugal. O envio de bens a partir de Portugal para países distantes

acarreta custos e uma logística complexa, desafios de desalfandegamento, questões

relacionadas com a adequação da ajuda. Além disso, é crucial apoiar a economia local de

países em desenvolvimento, em vez de a prejudicar com envios de bens básicos.

A necessidade de ação humanitária não ocorre apenas no momento imediato após a

catástrofe (natural ou humana). As consequências para a população perduram durante

bastante tempo, nomeadamente quando a catástrofe já não é mediática e não passa nos

telejornais. Porém, é crucial continuar a ajudar nessa fase.

Ucrânia | Ajuda Responsável
Como podem as empresas contribuir?

+ Info aqui  

Contactos: isabelle.romao@ami.org.pt; tereza.rosa@ami.org.pt; carina.almeida@ami.org.pt; sonia.ferreira@ami.org.pt

https://grace.pt/wp-content/uploads/2015/12/AMI-Relat%C3%B3rio-Miss%C3%A3o-Emerg%C3%AAncia-Ucr%C3%A2nia-Mar-Abr-2022.pdf


Todas as iniciativas de apoio/ajuda/solidariedade em situações de

emergência, apoio humanitário, calamidade ou guerra devem ser planeadas

de acordo com a conjuntura avaliada por organismo/organização que

opere no local, que garanta que a ação proposta tem uma concretização

possível, eficiente e auditável;

O planeamento deve ter em conta a fase em que o apoio irá concretizar-se

(emergência, ação, reconstrução);

O envio de bens só deve ser considerado se corresponder aos bens

identificados como urgentes e necessários e for exequível em tempo e

custo em tempo oportuno;

O apoio financeiro deve ser encaminhado por organização que garanta a

aplicação e devem ser previamente definidas as condições de reporte.
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Contactos: presidente@caritas.pt

https://caritas.pt/2022/noticias-principais/crise-na-ucrania/
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Informações a disponibilizar brevemente

https://www.cruzvermelha.pt/not%C3%ADcias/item/7837-crise-na-ucr%C3%A2nia-apelo-humanit%C3%A1rio.html
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Contactos: ofertasucrania@iefp.pt

Estamos perante uma situação atípica, em que o ajustamento entre a oferta e

a procura de emprego não é facilitado, em primeiro lugar porque não estamos

perante migrantes económicos que vêm para Portugal procurar trabalho, mas

pessoas que estão fragilizadas e que procuram em primeiro lugar

segurança, alojamento e ter condições de estabilidade para a família

(filhos e pais).

A integração nas empresas tem de ser feita de forma responsável, e

acompanhada, apesar da proximidade há diferenças culturais, que têm de

ser acauteladas, e desconhecimento quanto à nossa forma de

organização, aos direitos e deveres de ambas as partes na relação

laboral, o que pode gerar desconfiança mútua. (Pequenos pormenores podem

ser relevantes, como ter o contrato de trabalho numa língua que conheçam).
Informação importante sobre  Direitos e Deveres do

trabalhador estrangeiro (PT, EN, UK)

https://www.iefp.pt/portugal-for-ukraine
mailto:ofertasucrania@iefp.pt
https://www.iefp.pt/documents/10181/11378079/Working+in+Portugal_UK_ENG_PT_ACT.pdf/6c20cfab-b063-480e-a636-3b16c2ef96e3
https://www.iefp.pt/documents/10181/11378079/Working+in+Portugal_UK_ENG_PT_ACT.pdf/6c20cfab-b063-480e-a636-3b16c2ef96e3
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As empresas devem ter em conta as necessidades das

organizações e, preferencialmente, estabelecer um

plano de ação conjunto, alinhando os objetivos

estratégicos de ONG e empresas, no sentido de ir ao

encontro das necessidades das ONG e das

expectativas das empresas;

É importante estabelecer parcerias sustentáveis (ex.

ações pontuais ou apenas na altura de crises nem

sempre resultam em benefícios duradouros). 

https://www.jrsportugal.pt/ucrania-solidariedade-precisa-se/
https://www.refugiados.pt/esta-aberto-o-par-linha-da-frente-ucrania-juntos-apoiamos/


Princípios Humanitários

Garantir a qualidade da Ajuda - Normas Internacionais

Conhecer e colaborar – Arquitetura Internacional da

Ajuda

(Este último ponto é de enorme importância, se olharmos

para o esforço internacional de coordenação da ajuda aos

refugiados Ucranianos, nomeadamente na Moldávia. A

ausência de coordenação em Portugal não deve ser

confundida com a ausência de coordenação no terreno.)
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https://grace.pt/wp-content/uploads/2015/12/Apresentacao-OIKOS-Grace.pdf
https://www.oikosdonate.pt/
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O SPEAK For Ukraine liga pessoas refugiadas e pessoas voluntárias para responder à

necessidade de integração das mais de 5 milhões de pessoas que abandonaram forçosamente

a Ucrânia. Nesta plataforma, as pessoas refugiadas podem aprender línguas, assim como

aceder a grupos de apoio emocional e serviços de tradução/interpretação gratuitos.

Como apoiar?

· Eu quero ajudar - para se voluntariarem para serem buddies, guiando um grupo na aprendizagem

do português (ou outras línguas), ou tradutores. (Estes voluntários não precisam de ter qualquer

conhecimento ou experiência de ensino de línguas - os materiais e apoio dado pelo SPEAK é

suficiente!)

· Sou uma organização - para serem contactados pela equipa do SPEAK para a criação de grupos

para os refugiados que estão a acompanhar. (As empresas podem contribuir através da

mobilização de voluntários, partilhando a plataforma a nível interno e incentivando os seus

colaboradores a serem buddies e/ou tradutores; através da empregabilidade, ao identificarem

vagas às quais estas pessoas podem concorrer e ao prepararem as suas equipas para recebê-las.)

Contactos: info@speak.social

https://go.speak.social/ukraine-pt/
http://www.speakforukraine.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFJVwwLmwo2LMd03JMzEqUNRvsv5SggYsjON9pxOcYw3LKpw/viewform
https://go.speak.social/ukraine-pt/
mailto:ofertasucrania@iefp.pt
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Em situações de emergência a rapidez na resposta é crucial. Para além das
necessidades serem muito especificas, é fundamental encontrar
organizações experientes que conheçam o terreno, que tenham parcerias
bem estabelecidas no local (e não só), para que seja possível responder de
forma eficaz nestas situações. É fundamental capacitar as ONGs com meios

financeiros para que possam ativar todos os seus recursos para responder da
forma mais eficaz e eficiente. Procurem, investiguem, localizem as ONGs

cuja missão esteja alinhada com os vossos objetivos de responsabilidade
social e invistam com impacto. 
Os produtos entregues nestas situações são muito específicos. Não são
produtos usados pelas famílias portuguesas no seu dia a dia. Para além de
que toda a operação logística necessária para enviar os bens para qualquer
outra parte do mundo é extremamente complexa e dispendiosa. 

https://grace.pt/wp-content/uploads/2015/12/UNICEF_Emergencia-UCRANIA_como-podem-as-empresas-contribuir_vf.pdf
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