
Tudo o que precisa saber 

Apresentação 



Qual a nossa missão?

Combater a solidão e o isolamento da população
portuguesa, através do envio de cartas, postais
e desenhos.



Quem é o nosso público alvo?

Idealmente, toda a população portuguesa, mas em especial os idosos, e todos
os que vivam de alguma forma mais isolados e sós.

A inscrição para a receção de correspondência está aberta a todas as ERPIs,
Centros de Dia, Centros de Reabilitação, Casas de Acolhimento, Cuidados
Continuados, e todas as instituições que considerem que os seus utentes
possam beneficiar do nosso Projeto.

Aceitamos também inscrições de instituições de Apoio Domiciliário e  pessoas
que vivam em Instituições mas que desejem receber correspondência
individual.



AMIGOS QUE PRECISAM DE NÓS

2ª feira
Correspondência para amigos em Apoio Domiciliário ou que desejem receber
cartas individualmente, nas instituições onde habitam.

INSTITUIÇÃO DA SEMANA

4ª feira
Correspondência para os utentes de uma das instituições inscritas. A
apresentação das moradas é sequencial, por ordem de inscrição.

NÃO NOS ESQUECEMOS DE VÓS

6ª feira
Correspondência para os utentes de uma instituição que deixou a
participação ativa por falta de fundo ou funcionários.

Atividades Semanais do Projeto



Outras atividades do Projeto

MINHA TURMA - MINHA INSTITUIÇÃO

Atividade que liga uma turma escolar a uma instituição inscrita no Projeto.
Objetivo é a troca regular de correspondência durante o ano lectivo.

CAMPANHAS TEMÁTICAS

Esporádicamente, é lançado um tema para que os amigos do Projeto
(incluindo as instituições) enviem correspondência nele baseado.



As moradas e
informações de
todas as nossas
atividades são
partilhadas na nossa
página de Facebook
e Instagram



Inscrição

Efetuada através do preenchimento de uma ficha, que terá de ser
assinada pela Administração da Instituição em questão, para que
tenham conhecimento da particação no Projeto.

Custo

O Projeto Postal Amigo é gratuito.

O único custo para as instituições é o do envio das respostas que
queiram fazer.

Um coordenador por instituição

Um coordenador deverá ser nomeado para gerir o Projeto na vossa
instuição.
Essa pessoa terá a função de apresentar a correspondência ao utentes e
ajudá-los com as respostas.
Terá também de garantir a comunicação connosco, bem como a partilha
das experiências do Projeto no grupo de Facebook.

Acompanhamento

Estamos sempre disponíveis atraves de email
(projetopostalamigo@gmail.com), ou através do Facebook ou Instagram



“Ninguém é mais solitário do que
aquele que nunca recebeu uma

carta.”

ELÍAS CANETT

https://www.frasesfamosas.com.br/frases-de/elias-canetti/


Estamos disponíveis para esclarecer
qualquer dúvida ou questão que

tenham e esperamos que se juntem
ao nosso Projeto.


