
 

Associações e movimentos associam-se à AMCP no evento nacional  

Várias associações e movimentos se associam à AMCP na realização do Encontro 
Nacional AMCP 2021. A sua presença, com espaços individuais de exposição na zona de 
acolhimento junto do auditório onde decorrem os trabalhos, enriquecerá certamente 
todo o evento, que decorrerá no próximo sábado e que conta até à data de hoje mais 
de 180 inscritos, nas modalidades de participação presencial e online. 

Estarão presentes: 

 

Federação Portuguesa pela Vida 

A FPV reúne em vínculo federativo instituições que têm por objeto e finalidade a defesa 
da Vida Humana, desde o momento da conceção até à morte natural, a promoção da 
dignidade da Pessoa Humana e o apoio à Família e à Maternidade. Tem caráter 
apartidário e aconfessional, âmbito nacional, e integra como associações fundadoras a 
ADAV – Coimbra, Tudo pela Vida, ADAV – Aveiro, Vida Norte, Mulheres em Acção, Vida 
Universitária, Juntos pela Vida, Ajuda de Berço e Ponto de Apoio à Vida. 
www.federacaopelavida.pt 
 

A Federação Portuguesa pela Vida receberá durante este evento o Prémio Per Dignitas 
Personae, iniciativa com a qual a AMCP pretende colocar em destaque e agradecer o 
trabalho desenvolvido por uma personalidade, entidade ou empresa que tenha por 
objeto e finalidade a defesa da Vida Humana, desde o momento da conceção até à 
morte natural, a promoção da dignidade da Pessoa Humana e o apoio à Família e à 
Maternidade. Para a entrega do Primeiro Prémio Dignitas Personae está confirmada a 
presença de D. Manuel Clemente, cardeal patriarca de Lisboa. 



 

 
Apoio à Vida 

Existem, em Portugal, muitas mulheres que se sentem sós face a uma gravidez 
inesperada. Muitas vezes, são levadas a fazer um aborto sem que seja essa a sua vontade 
mais profunda. No Apoio à Vida, temos uma equipa especializada que pode acompanhar 
este processo de decisão. Todas as mulheres grávidas podem contar com o nosso sigilo, 
apoio e companhia. Saiba mais em www.apoioavida.pt 

 

 

Ajuda de Mãe 

A Ajuda de Mãe é uma Associação de Solidariedade Social, IPSS com estatuto de utilidade pública 
e sem fins lucrativos. Tem como principal objetivo, apoiar cada Mãe e cada Família de modo a 
que o nascimento do Bebé seja um fator de melhoria da sua vida e da vida familiar. Este apoio 
será feito através de acompanhamento psico-social, acolhimento, formação e reintegração 
profissional. Apoia também a construção e consolidação do projeto da gravidez e maternidade 
de cada mãe e ainda a sua inserção laboral com vista a uma melhor vida com a sua família. 
https://ajudademae.pt/  

 

 

Missão País 

A Missão País é um projecto de universitários que tem por objectivo levar Cristo para as 
faculdades e missionar em Portugal inteiro! www.missaopais.pt  

 



 

PEDIPEDIA  

Enciclopédia Pediátrica online - O objectivo da PEDIPEDIA é produzir uma enciclopédia online e 
não apenas publicar um conjunto de artigos médicos sem uma orientação comum. Os temas 
serão apresentados segundo modelos pré-preparados para garantir, dentro do possível, a 
uniformidade e coesão editorial da PEDIPEDIA. https://pedipedia.org/  

 

 

Terra dos Sonhos 

A Terra dos Sonhos é muito mais do que dar esperança. Somos uma organização portuguesa 
sem fins lucrativos com o objetivo de promover, de forma contínua, o bem-estar de crianças, 
jovens e adultos através de três programas distintos: Sonhos Transformadores, Oficina do Sonho 
e WeGuide. Somos cuidadores que acreditam não haver impossíveis e facilitamos todas as 
dimensões do bem-estar e da saúde - mental, física, emocional, relacional e espiritual. 
https://terradossonhos.org/  

 

 

Vale de Açor 

Somos uma IPSS, sem fins lucrativos, que trabalha desde 1994 no âmbito da recuperação de 
dependentes. No Vale de Acór acolhemos e reinserimos os "novos pobres" da nossa sociedade 
- pessoas sem comunidade que são colocadas face à impotência ou falência de si mesmas e, por 
isso mesmo, incapazes de activar os seus recursos pessoais para reagir de um modo construtivo: 
Toxicodependentes e alcoólicos, Toxicodependentes com problemas psiquiátricos (Duplo 
Diagnóstico), Toxicodependentes reclusos e ex-reclusos. https://www.valedeacor.pt/  
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