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fazer bem Hacer bien

Ocombate à pobreza, desi-
gualdade, vulnerabilidade e 
exclusão social são a prin-
cipal frente de intervenção 
da organização não governa-

mental (ONG) Ajuda em Ação, que 
procura atuar também na problemáti-
ca das alterações climáticas. 

Segundo Linda Morango, diretora de 
Marketing e de Angariação de Fundos 
da Ajuda em Ação, esta organização 
está desde novembro de 2019 a desen-
volver a sua atividade em Portugal, 

“focada em erradicar a pobreza”, através 
de três linhas de atuação: programa 
para emprego jovem e empreendedo-
rismo feminino, educação e emergên-
cia social e humanitária.

Relativamente às duas primeiras 
áreas de atuação, a empregabilidade 
de jovens e mulheres em situação vul-
nerável tem sido trabalhada com uma 
intensa aposta na educação e na for-
mação, salienta, por seu lado, Mário 
Rui Baudouin, diretor de Programas 
da Ajuda em Ação, acrescentando que 

esta instituição já apoiou centenas de 
crianças e jovens em idade escolar e 
mulheres desempregadas a consegui-
rem desenvolver ferramentas para uma 
melhor integração ou na escola ou no 
mercado de trabalho.
A ONG tem desenvolvido, desde há 

menos de dois anos, os programas “A 
minha escola é cool” e “Bora Jovens” 
(ver foto), onde apoia crianças e jovens 
a “ter sucesso escolar e uma qualidade 
de aprendizagem mais robusta para os 
anos mais desafiantes da vida escolar”, 

Com pouco mais de três anos de atividade em Portugal, esta ONG já apoiou centenas 
de pessoas a viver em situação de pobreza ou vulnerabilidade social. Além dos pro-
gramas de apoio a crianças e jovens em idade escolar, ou às mulheres em situação de 
desemprego, a Ajuda em Ação está disponível também para intervir em contexto de 
emergência humanitária.

Ajuda em Ação: fazer a diferença 
na vida de crianças, jovens e mulheres 
em situação vulnerável
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através de ferramentas pedagógicas 
que consolidam a sua integração esco-
lar. Segundo Mário Rui Baudouin, as 
atividades propostas na iniciativa “A 
minha escola é cool”, e que consis-
tem em atividades como o mindful-
ness, a escrita criativa e a probótica 
(pensamento lógico da matemática), 
trazem resultados muito consisten-
tes de melhoria da aprendizagem de 
crianças e jovens com algum défice 
de aprendizagem ou emocional, como 
ocorre frequentemente em jovens em 
situação de vulnerabilidade familiar 
ou social. Nos programas já realizados, 
foi possível “os professores verem que 
estas atividades melhoravam a pres-
tação escolar e as notas dos alunos”, 
adianta o responsável pelo programa 

“A minha escola é cool”. As ações são 
desenvolvidas por profissionais contra-
tados pela Ajuda em Ação, que atuam 
em articulação com as escolas que 
acolhem o programa e que identificam 
os jovens do primeiro ao terceiro ciclo 
que devem receber esse apoio.
Já ao nível da fase pós-escolar, a 

Ajuda em Ação promove o programa 
“Bora Jovens”, para facilitar a emprega-
bilidade de pessoas entre os 18 e os 25 
anos – o programa, em parceria com 
Coca-Cola, prevê a “capacitação, via 
online, de jovens para a empregabi-
lidade em diversas empresas” interes-
sadas em captar esses jovens. Ao fim 
dessas 15 sessões, a Ajuda em Ação faz 
a mediação para a entrada no mercado 
de trabalho destes jovens, que são, 
sobretudo, ex-estudantes que não têm 
a escolaridade obrigatória.

Cerca de 80 jovens em Portugal já 
fizeram a sua integração no mercado 
de trabalho através deste programa, 
resume o mesmo responsável. E adian-
ta que, em alguns casos, os jovens são 
aconselhados a prosseguir os seus estu-
dos e a não ingressar já na vida laboral, 
se tiverem alguma apetência em apro-
fundar alguma área, exemplifica.

Necessidade de mais patrocínios e 
outros apoios de empresas
“Estamos a falar de um ano e nove 

meses com resulta-
dos muito positi-
vos” deste progra-
ma, destaca Linda 
Morango, salientan-
do que o programa 
conta já com 27 
parceiros de inte-
gração, que incor-
poram no seu seio 
estes jovens, e que 
seria importante 
aumentar o número 
de empresas apoian-
tes da iniciativa.
A diretora de 

Marketing e de 
Angariação de 
Fundos da ONG 
destaca, por 
outro lado, que 
têm aumentado 
as empresas que 
apoiam o programa 

“Mulheres em Ação” 
(ver foto), dedicado à empregabilida-
de, sobretudo de mulheres– embora 
também possa integrar homens– sem 
trabalho ou a viver em condições des-
favorecidas, para que encontrem uma 
forma de subsistência adicional. O 
programa contempla a formação em 
costura, num ateliê que permite aos 
formandos no final estarem aptos a 
confecionar várias peças de roupa. 

O objetivo é desenvolver este progra-
ma, com a integração de mais empre-
sas que contratem os serviços pontuais 
destas formandas, e ainda, dar-lhes 
mais ferramentas ao nível do empreen-
dedorismo, adianta Linda Morango.
Já na vertente da emergência social 

e humanitária, a Ajuda em Ação tam-
bém disponibilizou ajuda alimentar a 
famílias carenciadas, durante a pan-
demia, comenta a mesma responsável. 
Através da Aliance 2015, uma rede 
de oito ONG europeias, a Ajuda em 
Ação lançou uma iniciativa conjunta 
para servir 27 mil pessoas afetadas 
pelo conflito na Ucrânia, tanto nas 
zonas afetadas pelos conflitos como 
nas zonas que recebem a população 

deslocada. Esta resposta humanitária 
contou com a distribuição de produ-
tos de emergência em zonas afetadas 
por conflitos, de ajuda monetária à 
população deslocada e de acolhimento 
no oeste e centro da Ucrânia e apoio a 
centros coletivos no oeste e centro da 
Ucrânia. Na Moldávia, uniu esforços 
para responder às necessidades imedia-
tas das pessoas refugiadas, facilitando 
o acesso a comida e água, reabilitando 
centros de acolhimento e distribuindo 
kits de higiene e outros materiais de 
primeira necessidade.

Quanto aos meios financeiros para 
realizar as suas ações, a Ajuda em 
Ação conta com um orçamento pró-
prio e com alguns apoios recolhi-
dos através de iniciativas de fundrai-
sing, mas seria importante também, 
segundo Linda Morango, “aumentar 
o número de parceiros corporativos 
ou patrocinadores dos nossos progra-
mas”, incentiva a gestora, apelando, 
assim, às empresas e outras entida-
des que apoiem financeiramente, ou 
através de ofertas de trabalho, estas 
iniciativas. 


