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A Médicos do Mundo (MdM) é uma organização não governamental e sem fins lucrativos, de carácter
independente, que promove o acesso gratuito à saúde das populações vulneráveis e combate a sua
discriminação, através de prestação de cuidados de saúde, acções de consciencialização, formação e
capacitação de pessoas e instituições.

A Médicos do Mundo é hoje uma organização de referência na área do desenvolvimento e ajuda humanitária,
com mais de 36 anos de existência, presente em 82 países e com 355 projectos. A delegação portuguesa,
fundada em 1999, tem 8 projectos em Portugal que melhoram a vida a cerca de 5 mil pessoas por ano.

Com sede em Lisboa e representação no Norte, a MdM conta actualmente com cerca de 9.000 doadores
activos , 71 sócios e 200 voluntários activos, apoiados por uma equipa operativa.

Saiba mais: http://www.medicosdomundo.pt

Quem Somos

http://www.medicosdomundo.pt/


A MdM leva cuidados  de saúde gratuitos onde ela 
não existe…



Vídeo Rede Internacional MdM Vídeo  Filme Institucional

A MdM leva cuidados  de saúde gratuitos onde ela 
não existe…

https://youtu.be/P_3tIXoxSP0
https://youtu.be/P_3tIXoxSP0
https://youtu.be/Np7Q3ue9oQM
https://youtu.be/Np7Q3ue9oQM


No ano lectivo 2015/2016 terá lugar a V CorridaSolidária tendo como tema: “Educação para uma Cidadania
Global”, com enfoque na área da saúde, considerando a missão da MdM.

Em Setembro de 2015 serão abertas as inscrições para a participação das escolas. No entanto a abertura
oficial está programada para o dia 7 de Abril de 2016, dia Mundial da Saúde.

Como nas edições anteriores, os fundos angariados no projecto serão um importante contributo para a MdM
continuar a sua missão de prestação dos cuidados de saúde gratuitos às populações vulneráveis.

CorridaSolidária - Contextualização



A CorridaSolidária é um projecto da MdM que se baseia na organização de
corridas/marchas/caminhadas pela comunidade educativa e outras entidades, que visam:

• Despertar a consciência de crianças, jovens, comunidade educativa e empresarial para o seu papel
na construção de uma cidadania activa e na promoção da saúde, contribuindo para um
desenvolvimento sustentável.
• Refletir sobre a importância da Educação para a Cidadania Global.
• Angariar fundos para apoiar projectos da Médicos do Mundo.
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CorridaSolidária - Contextualização



A CorridaSolidária é dirigida a todos os que queiram organizar uma corrida em
parceria com a MdM, principalmente escolas, mas também outras instituições,
empresas ou autarquias.

No caso das escolas, os alunos e a comunidade escolar decidem voluntariamente
acerca da sua participação e inscrevem-se através de um formulário online. Cada
entidade organiza criativamente a corrida e cada aluno participa de acordo com as
suas possibilidades, fazendo um donativo simbólico para o projecto beneficiário. Não
existem regras relativamente à distância mínima ou máxima da corrida, nem quanto
ao limite de tempo.

CorridaSolidária - Contextualização



As escolas, empresas, autarquias ou outras organizações que se inscreverem
beneficiarão depois de um acompanhamento personalizado por parte da equipa da
MdM e receberão gratuitamente um Manual Pedagógico com dinâmicas de grupo e
jogos especialmente pensados para abordar as questões da Educação para a Saúde e
para a uma Cidadania Global.

As diversas entidaeds terão ainda acesso, também de forma gratuita, a cartazes,
outros materiais de divulgação, certificados de parcitipação e dorsais para distribuir
por cada um dos participantes.

CorridaSolidária - Contextualização



A Educação para a Cidadania Global é uma perspetiva educativa que decorre da constatação de que os povos
contemporâneos vivem e interagem num mundo cada vez mais globalizado.

Este facto faz com que seja crucial dar aos aprendentes oportunidades e competências para reflectirem e
partilharem os seus próprios pontos de vista e papéis numa sociedade global e interligada, bem como
compreenderem e discutirem as relações complexas entre questões sociais, ecológicas, políticas e económicas
que a todos dizem respeito, permitindo-lhes descobrir novas formas de pensar e de agir.

A Educação para a Cidadania Global é, assim, uma educação capaz de abrir os olhos e as mentes das pessoas para
as realidades do mundo, despertando-as para contribuírem para um mundo com mais justiça, equidade e direitos
humanos para todos. (segundo a Declaração de Maastricht sobre Educação Global (2002)

Entende-se que a Educação para a Cidadania Global abrange a Educação para o Desenvolvimento, a Educação
para os Direitos Humanos, a Educação para a Sustentabilidade, a Educação para a Paz, a Educação para a Saúde
e Prevenção de Conflitos e a Educação Intercultural, dimensões globais da Educação para a Cidadania.

EDUCAÇÃO PARA UMA CIDADANIA GLOBAL



A V CORRIDASOLIDÁRIA representa um upgrade das edições anteriores, contemplando novas dinâmicas de
actividades e bases fundamentais (ao nível do planeamento, recursos, etc), bem como na capacitação e reforço
de competências de crianças e jovens, contando com o indispensável apoio da comunidade escolar e outras
entidades de referência.

De acordo com critérios pré-definidos, a MdM fará a selecção das escolas preferenciais para o desenvolvimento
de um trabalho de continuidade, nomeadamente as escolas identificadas como as mais dinâmicas, onde
realizará sessões de esclarecimentos presenciais e acções formativas em temáticas identificadas como
prioritárias.

NOVOS DESAFIOS



ANO TEMA PROJECTO APOIADO PAÍS

2007 Educação para o Desenvolvimento Construção de escola integração comunitária Moçambique

2010 Alimentação Saudável "Saúde nos bairros" e "Rotas para a Saúde” Portugal

2012 Envelhecimento activo
"Saber é poder“; "Viver Saudável"; Terceira 

(C)Idade e "Prevenção para todos”
Portugal e S. Tomé 

e Príncipe

2013 Cidadania e Saúde
"Equipas de Rua“; "Respondendo à epidemia 

do VIH e SIDA
Portugal e Moçambique

A CorridaSolidária conta já com 4 edições realizadas (2007, 2010, 2012 e 2013), tendo tido sempre uma
temática diferente.

CorridaSolidária - Experiência passada



Nas 4 edições anteriores, a CorridaSolidária contou com a participação activa de um total de :

ESCOLAS PARTICIPANTES

CorridaSolidária - Experiência passada

2.203 330.300



Sobre a realização da CorridaSolidária foram produzidas centenas de notícias e divulgados vários
materiais promocionais alusivos ao projecto (mupis, outdoor, cartazes, folhetos, etc). As notícias,
produzidas pelos diversos órgãos de comunicação social ( rádio, televisão, imprensa escrita) e
social media, visaram apresentar não apenas a CorridaSolidária da MdM e os seus objectivos, mas
igualmente os seus parceiros, entidades participantes e apoiantes. A MdM contou também com a
presença de diversos atletas e figuras publicas.

Figuras publicas:

Nuno Delgado         
Alberto Chaiça
Sílvia Cruz                   
Tó Romano                
Dr. Gentil Martins  
Naíde Gomes          
Rosa Mota               
Helena Coelho         
João Maneira          
Skateboard Twins
Humberto Coelho 
Obikwelu
David Luiz

CorridaSolidária - Visibilidade



• empresas/entidades organizadoras de eventos desportivos
• ginásios
• media nacionais e regionais
• voluntários
• figuras públicas

Públicos-alvo

A V edição da CorridaSolidária fica marcada por uma abordagem mais abrangente, com vista a sensibilizar mais
pessoas, de diferentes quadrantes da sociedade, para as questões da Educação para uma Cidadania Global.

PÚBLICOS ALVO / STAKEHOLDERS A MOBILIZAR:

• crianças e jovens
• comunidade educativa
• associações e entidades desportivas
• empresas
• autarquias



Para 2015-2016 foram definidas um conjunto de metas específicas muito exigentes, mas que acreditamos
serem possíveis de alcançar:

• Aumentar o número de escolas e outras instituições participantes na CorridaSolidária
• Aumentar o número de participantes na CorridaSolidária nas escolas e outras instituições
• Mobilizar empresas e/ou autarquias para organizarem campanhas internas de sensibilização, angariação de
fundos e acções de visibilidade.
• Concretizar parcerias com redes de ginásios e com ginásios individuais de Lisboa e Porto para implementação
de campanha de recolha de medicamentos e acções de visibilidade.
• Concretizar parcerias com empresas ou outras entidades organizadoras de provas desportivas em Lisboa e
Porto para implementação de campanha de recolha de medicamentos e acções de visibilidade.
• Envolver media nacionais e regionais no apoio à divulgação da CorridaSolidária.
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Metas para 2015-2016 - V CorridaSolidária



Entidades parceiras das edições anteriores

Para que a V CorridaSolidária seja um
sucesso, a colaboração de um vasto
conjunto de parceiros é fundamental.

Na última edição da CORRIDASOLIDÁRIA
contámos com o apoio das seguintes
entidades:



CONTACTOS

JOÃO MESQUITA
joao.mesquita@medicosdomundo.pt

Rosa Pereira
rosapereira@medicosdomundo.pt

LUTAMOS CONTRA TODAS AS DOENÇAS, ATÉ MESMO A INJUSTIÇA…

mailto:rosapereira@medicosdomundo.pt

