
SEGUINDO O EXEMPLO DE CRISTO, cuidar dos pobres 
e necessitados é uma crença fundamental na Igreja 
de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Com 
base nos princípios de responsabilidade pessoal, 
apoio da comunidade, autoconfiança e sustentabil-
idade, os esforços humanitários são estabelecidos 
para prover aos indivíduos e às comunidades as 
maneiras e ferramentas de que necessitam para 
melhorar as suas próprias circunstâncias de modo 
permanente e significativo.

O serviço humanitário pode incluir resposta de 
emergência a desastres naturais ou provocados pelo 
homem. Pode também ser parte de um esforço de longo 
prazo para atender às necessidades humanas mais 
sérias e mais arraigadas, como o alívio de doenças.

ALGUNS PROJETOS DE SERVIÇO E AJUDA EM 
PORTUGAL DESDE 1990
2018

 ○ Assistência habitacional a vítimas de incêndio  
em Tondela

2017

 ○ Fornecimento de cadeiras de rodas para as vítimas 
de incêndio em Pedrogão Grande, à sua saída do 
hospital, de modo a poderem ter mobilidade

 ○ Fornecimento de suprimentos médicos para as 
vítimas de queimaduras em incêndios, Pedrogão 
Grande. 2,000 pessoas foram beneficiadas por 
esta doação.

 ○ Fundos de resposta a emergências para aproxima-
damente 10.000 bombeiros e vítimas em  
Pedrogão Grande.

2016

 ○ 200 jovens (14-18 anos) montaram 50 kits de cober-
tores para refugiados que chegaram a Portugal, na 
cidade do Porto.

 ○ Fornecimento de botas, bombas e agulhetas para 
os bombeiros de Portugal, para ajudar no controle 
de incêndios florestais.

2011

 ○ Participação no dia nacional de doação de sangue, 
em cooperação com o Instituto Nacional de Sangue.

2010

 ○ Ajuda de emergência para as vítimas das inun-
dações na Madeira. Fornecimento de bens alimen-
tares, roupas, itens básicos de higiene distribuídos 
- para famílias deslocadas e outras pessoas nas 
localidades afetadas.

 ○ Participação na iniciativa nacional de limpeza - 
denominada ‘Limpar Portugal’ - juntando-se a 
milhares de outras organizações e empresas

2009

 ○ Cooperação com a organização nacional do Banco 
Alimentar, coletando alimentos e outros supri-
mentos - em supermercados de todo o país.

2008

 ○ Limpeza e reparação de escolas públicas, creches 
e espaços públicos, em cooperação com diveras 
ONGs
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2007

 ○ Limpeza da serra da Arrábida, perto de Setúbal - 
remoção de lixo e reparação de equipamentos para 
fruição pública

2006

 ○ Envio de suprimentos humanitários para a estaca 
(equivalente a uma diocese) da Igreja em Setúbal.

 ○ Apoio a atividades de combate a incêndios no 
verão, na região do Porto

2005

 ○ Limpeza, reparação e embelezamento de espaços 
públicos em Beja, na região do Alentejo.

2004

 ○ Fornecimento de materiais para fazer brinquedos 
macios para crianças no Hospital Garcia De Orta.

 ○ Reflorestação do monte do Cabeço de Montachique 
em Loures.

 ○ Participação de mais de mil voluntários em ativi-
dades de limpeza em escolas, bairros de habitação 
social, jardins, parques, por todo o país

1992

 ○ Fornecimento de cadeiras de rodas para crianças 
portadores de deficiências

1990

 ○ Fornecimento de calçado e roupa de cama para 
vítimas de enchentes e ciclones – em todo o mundo 
– em cooperação com a Federação Internacional da 
Cruz Vermelha.
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