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AFAFC-Associação dos 
Filhos e Amigos de Farim

- Portugal

- Área de intervenção –
Medicina geral e Saúde Oral

- Região de OIO – Setor de 
Farim e Manasa 

- A AFAFC foi fundada a 20-09-2008 
e legalmente constituída a 21-10-
2010 

- www.afafc.pt

http://www.afafc.pt/




A AFAFC foi reconhecida como associação representativa de imigrantes, 

junto do ACM, IP (Alto Comissariado para as Migrações) em 2018.

AFAFC prossegue os seguintes fins, de acordo com o artigo 2º dos 

Estatutos:

✓Promover a alfabetização e aprendizagem da língua portuguesa;

✓Promover o diálogo intercultural;

✓Promover a integração na sociedade portuguesa;

✓Combater a pobreza e exclusão social;

✓Promover o diálogo e conhecimento entre as comunidades imigrantes e 

o seu acolhimento;

✓Promover a integração dos imigrantes nas áreas sociais em Portugal;

✓Ajudar os cidadãos carenciados da cidade de Farim, da Região de Oio e 

demais cidades da Guiné-Bissau.



ÁREAS PRIORITÁRIAS DE INTERVENÇÃO SOCIAL:

✓Apoio Social em Portugal e na Guiné-Bissau: em caso de morte, 

doença, prisão. Traduzindo-se no acompanhamento de doentes, 

comparticipação para aquisição de medicamentos e despesas de 

funeral. Privilegiamos a solidariedade mútua;

✓Promoção da Igualdade de género (Homem/Mulher) através 

de paridade/equilíbrio de género na composição dos órgãos sociais 

e Formação/capacitação/empoderamento das mulheres para a 

defesa dos seus direitos e

✓Luta contra a Mutilação Genital Feminina/Fanado e outras 

praticas Nefastas. 



PARCERIA ENTRE AFAFC E A ONG O 
MUNDO A SORRIR: PROJETO SAÚDE 

A SORRIR GUINÉ-BISSAU 



PARCERIA ENTRE AFAFC E A ONG O MUNDO A SORRIR: 
PROJETO SAÚDE A SORRIR GUINÉ-BISSAU 

✓No âmbito deste projeto de parceria, deslocou-se nos dias 13 a 17 de Novembro de

2017, uma missão médica composta por uma equipa de 3 voluntárias: uma médica

dentista, uma médica obstetra e uma enfermeira. Tendo realizado no Hospital

Regional Silvano Rodrigues em Farim, consultas médicas e de enfermagem;

✓No mesmo âmbito, deslocou-se para a cidade de Farim, de 14 Fevereiro a 1 de

Março de 2018, uma missão médica composta por uma médica obstetra e uma

enfermeira, que realizaram consultas no hospital Regional de Farim e centros de

saúde de Cuntima e Binta;



✓De 18 a 31 de Novembro de 2018, mais uma missão médica composta por um

médico dentista e uma enfermeira, que realizaram consultas no hospital Regional

de Farim e centros de saúde de Mansaba e Morés e;

✓realizaram palestras de sensibilização de Saúde Oral e Saúde Publica nas escolas

e hospitais das referidas cidades, doação de escovas e pastas de dentes a todos os

alunos, assistência médica a toda a população necessitada (privilegiando as

crianças) e realizaram rastreios prévios aos cuidados de assistência e doação de

escovas e pastas a cada utente após atendimento clínico.



EM QUE CONSISTE A ATIVIDADE / PROJETO E LOCAL DE

IMPLEMENTAÇÃO:

✓A atividade consiste em intervenção na área de saúde pública das populações em

situações de vulnerabilidade;

✓Ação foi realizada no Hospital Regional Silvano Rodrigues em Farim,

✓Centros de Saúde de Cuntima, Binta, Mansaba e Morés.

Objetivos:

Contribuir para a melhoria da saúde da população socioeconomicamente

vulnerável, através da capacitação dos profissionais de saúde, da implementação

de medidas preventivas junto dos grupos etários mais jovens e do acesso a cuidados

de saúde pública promovidos por profissionais de saúde qualificados.

















No âmbito da prevenção e combate à Covid-19, em abril de 2020, a 

AFAFC doou ao Hospital Regional Silvano Rodrigues em Farim, os 

materiais para a prevenção que são:

✓ Caixas de sabão branco;

✓Caixas de lixivia;

✓Bidões com torneiras para a lavagem das mãos e

✓Sacos de arroz 









Nome da iniciativa / projeto a apresentar

Responsável da iniciativa na Guiné-Bissau

✓Benjamim Da Costa Ribeiro 

Beneficiários da iniciativa

✓População local

Principais resultados esperados / impacto da iniciativa

✓Melhoria das condições da saúde e de vida da comunidade local



Valor total da iniciativa:
No âmbito de parceria entre AFAFC e a ONG Mundo 
a Sorrir: Projeto Saúde a sorrir – Guiné-Bissau
- Alimentação 
- Transporte 
- Alojamento 
A doação realizada  pela AFAFC, no âmbito de 
combate à Covid 19 que são:
- Caixas de sabão branco;
- Caixas de lixivia;
- Bidões com torneiras para a lavagem das mãos e
- Sacos de arroz 
Forma(s) e montante(s) de financiamento:
Fundos próprios da AFAFC e contribuições 
individuais no valor total cerca de 1.000€ 

Financiamento / 
angariação de 

fundos



Sinergias

A AFAFC pode contribuir junto da 

rede das associações da diáspora 

com…

- Contactos com outros parceiros

- Parcerias

- Troca de experiências

A AFAFC beneficiaria de apoio 

da rede das associações da 

diáspora para…

- Parcerias 

- Experiências 

- Desenvolvimento de novos 

projetos

- Estabelecimento de sinergias

- Criação de vários protocolos 

conforme as áreas de atuação 

das diferentes organizações 



Contactos:

- AFAFC-Associação dos Filhos e Amigos de Farim 

- Eduardo Jaló (Presidente da direção)

- 965744737 – geral@afafc.pt

- www.afafc.pt

- Facebook: https://www.facebook.com/filhosamigosfarim/

http://www.afafc.pt/
https://www.facebook.com/filhosamigosfarim/

