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Portugal Telecom 
PT e AMI assinam Protocolo de Cooperação 
 
 
 

Num reforço dos fundamentos da sua Sustentabilidade 

empresarial, a Portugal Telecom e a AMI (Ajuda Médica 

Internacional), firmaram um protocolo cujo objectivo 

consiste na recolha de fundos para as acções de 

solidariedade daquela organização. Com este projecto a 

Portugal Telecom prossegue os seus objectivos de 

Responsabilidade Social e Ambiental.  

 

A Portugal Telecom e a AMI celebraram no dia 26 de Abril 

um protocolo que tem como objectivo ajudar aquela 

organização na recolha de fundos para as suas acções de 

solidariedade nacionais e internacionais. 

 

Este projecto consiste na recolha de consumíveis informáticos, tinteiros e tonners (de 

impressora, fotocopiadora e fax) e de telemóveis avariados ou em desuso, revertendo o 

produto da venda dos materiais a favor da AMI. Para o efeito foram criados contentores 

que serão distribuídos pelas lojas da PT Comunicações, TV Cabo e Cinemas Lusomundo 

bem como pelos edifícios da PT Comunicações, PT Multimédia e sede. 

Com esta iniciativa o Grupo Portugal Telecom reforça os fundamentos da sua 

sustentabilidade empresarial: economia, ambiente e social. 
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Miguel Horta e Costa, Presidente Executivo da Portugal Telecom 

sublinha a gestão ambiental como um dos pilares fundamentais 

para a estratégia de sustentabilidade social do Grupo. “No nosso 

envolvimento em acções de responsabilidade social, a AMI tem um 

lugar especial em todos nós”, adianta. Para Fernando Nobre, 

Presidente da AMI, “esta parceria é essencial porque é umas das 

modalidades que temos no sentido de reforçar a nossa 

independência de acção. Como instituição solidária que somos não 

queremos ficar maioritariamente dependentes de financiamentos 

institucionais daí desenvolvermos parcerias como estas, que vai-nos permitir beneficiar de 

recursos financeiros que nos ajudem nas nossas acções a nível nacional e internacional e 

que reforcem a nossa independência de Acção”. 

 

A AMI mantém missões internacionais em  20 Países na Ásia, América latina e África. Em 

Portugal mantém em funcionamento 10 centros sociais e tem mais dois em construção, 

esperando-se que sejam inaugurados ainda este ano. Mantém ainda uma terceira missão 

que é o alertar de consciências sobre temas humanísticos de solidariedade. 

 


