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APRESENTAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E DO PROJECTO 

A ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO 1 EURO 

A ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO 1 EURO foi criada na cabeça de um adulto de 23 anos que queria 

viver numa sociedade mais justa e dotada de uma maior consciência social. 

Resolveu unir um grupo de pessoas em torno do mesmo objectivo, através da estrutura legal 

de uma associação de solidariedade social sem fins lucrativos, que estivessem dispostas a 

ajudar o próximo. 

A ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO 1 EURO é uma associação de solidariedade social, apolítica, sem 

fins lucrativos. Não fazemos distinção de raças, classes sociais ou convicções religiosas. 

A ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO 1 EURO utiliza o apoio de algumas empresas que patrocinam 

todos os custos associados ao dia-a-dia da ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO 1 EURO. Estes custos 

serão demonstrados e justificados no final do ano através de um relatório exposto no site. 

 

O MOVIMENTO 1 EURO 

O "Movimento 1 Euro" é o resultado de um movimento de pessoas para pessoas. 

A ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO 1 EURO representa, através do projecto "Movimento 1 Euro", um 

movimento cívico que pretende unir, organizar e mobilizar as vontades da sociedade civil com 

o objectivo de colmatar determinadas insuficiências do país em diversas áreas, desde a 

economia, à saúde, ao meio ambiente, cultura e educação. Desta forma o Movimento 1Euro 

irá apoiar, associações/instituições sociais que desenvolvem o seu trabalho nas mais diferentes 

áreas. 

Distinguimo-nos por termos um projecto que utiliza apenas o apoio financeiro dos associados 

(1Euro por mês, por cada associado), para apoiar causas escolhidas e votadas por todos os 

associados através do nosso website. Ao contrário de algumas associações sociais que utilizam 

as quotas dos associados para financiar a estrutura da associação e o apoio financeiro das 

empresas para apoiar os projectos sociais. 

Através do "Movimento 1 Euro" queremos que os associados da ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO 1 

EURO sintam a diferença que o seu 1 Euro faz na vida de alguém. De uma forma moderna e 

inovadora o “Movimento 1Euro” apresenta mensalmente fotografias, vídeos, cartas de 
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agradecimento das associações/instituições ajudadas, relatórios de contas. No Projecto 

Movimento 1Euro quem escolhe onde quer utilizar o seu apoio financeiro (1Euro) são os 

associados que mensalmente votam, através do nosso site, na causa que querem ver apoiada. 

Acreditamos que com pouco, mas unidos, podemos fazer muito. 

TRANSPARÊNCIA DO MOVIMENTO 1EURO 

AO MOVIMENTO1EURO rege-se pela transparência da sua actividade. 

Ao tornar-se membro do MOVIMENTO1EURO os associados terão acesso às contas da 

Associação que mensalmente publicaremos no nosso website www.movimento1euro.com 

Por outro lado, no final da ajuda dada pelo Movimento 1Euro à causa social vencedora é 

colocado no nosso website um relatório com todos os custos justificados. 

Acreditamos que somente com a presença da palavra transparência no nosso dia-a-dia 

poderemos contar com o apoio dos nossos associados. 

O 1 Euro que mensalmente cada um dos nossos associados nos entrega apenas será empregue 

na gestão dos projectos a serem votados, não servindo, nunca, para ser gasto de qualquer 

outra forma. 

A sustentação financeira do MOVIMENTO1EURO será assegurada recorrendo ao apoio de 

empresas quer seja no âmbito da sua política de responsabilidade social, quer seja com acções 

específicas para recolha de fundos. As empresas que apoiem o movimento 1euro terão 

presença no website através do seu logótipo. 

CANDIDATURAS DE ASSOCIAÇÃO AO MOVIMENTO 1EURO 

Entre o dia 1 e o dia 20 de cada mês as associações / instituições podem candidatar-se a inserir 

as suas causas no website do MOVIMENTO1EURO no valor definido no site (correspondente 

ao número de associados do MOVIMENTO1EURO para o mês em causa). 

Para tal têm que se candidatar no website e fazer o upload de toda a documentação 

requerida: Plano de acção do ano corrente, relatório de contas, relatório de custos do ano 

transacto, cartas de não-dividas, disponibilizarem-se a ser visitadas sem aviso prévio, upload 

de vídeo a explicar o porquê do pedido de ajuda à respectiva causa, fotografias da ajuda 

prestada à causa. 
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As associações / instituições que se candidatem e cujos documentos sejam validados pela 

equipa de análise do MOVIMENTO1EURO, serão as contempladas para o mês seguinte. 

AS CAUSAS DO MOVIMENTO 1EURO 

Até ao dia 1 de cada mês o MOVIMENTO1EURO coloca as causas no website para serem 

votadas pelos nossos associados. Cada Associado poderá votar o seu 1 Euro apenas uma vez 

por mês na causa que escolher. 

Os associados podem votar nas causas até dia 27 de cada mês até às 23h59, sendo que no dia 

seguinte é anunciada no website a causa vencedora. 

As causas não vencedoras expiram no dia 27 de cada mês, sendo necessário que as 

associações / instituições se voltem a candidatar de novo com a mesma ou outra causa. 

Será posteriormente colocado no website um relatório de custos, bem como uma carta de 

agradecimento da instituição ajudada, vídeos e fotografias da ajuda prestada à causa (sempre 

que possível). 

CONTACTOS ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO 1 EURO 

Morada: Largo Maria Leonor, 12 – 15ºB 

   Miraflores, 1495-144 ALGÉS 

Email: coordenacao@movimento1euro.com  

Telefone: 96 715 15 55 
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ANEXO 1 – AS CAUSAS APOIADAS DO MOVIMENTO 1EURO 

Janeiro de 2011 

Médicos do Mundo 

No dia 01 de Fevereiro de 2011 concretizámos a ajuda 
que os associados escolheram prestar aos Médicos do 
Mundo. 

Foram transferidos 149 Euros graças à inscrição de 149 
associados até ao dia de fecho da votação, dia 19 de 
Janeiro. Este montante foi de extrema importância na 
compra de medicamentos para a unidade móvel desta 
Instituição.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOSSIER DE APRESENTAÇÃO ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO 1 EURO 

ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO 1 EUROANEXO 1 – AS CAUSAS APOIADAS DO MOVIMENTO 1EURO 8 

 

 

 

  



DOSSIER DE APRESENTAÇÃO ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO 1 EURO 

ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO 1 EUROANEXO 1 – AS CAUSAS APOIADAS DO MOVIMENTO 1EURO 9 

 

 

 

  



DOSSIER DE APRESENTAÇÃO ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO 1 EURO 

ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO 1 EUROANEXO 1 – AS CAUSAS APOIADAS DO MOVIMENTO 1EURO 10 

 

Fevereiro de 2011 

ACREDITAR e Fundação do GIL 

Durante o mês de Fevereiro de 2011 o Movimento 1 Euro da ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO 1 

EURO concretizou a ajuda que os seus associados escolheram prestar a duas Associações 

diferentes, porque durante esse mês contámos com a entrada de muitos novos associados, o 

que permitiu aumentar o dinheiro a transferir para as causas, de 210 euros para 363 euros.  

1ª Causa Vencedora: 
3 Aspiradores para a casa ACREDITAR de Coimbra - 210 euros 

A ACREDITAR diz: 
“Exmos. Srs., dependendo da 
generosidade dos que a ela optam 
por dar o seu apoio, a Acreditar é 
particularmente sensível a todos os 
gestos de solidariedade que lhe 
permitem prosseguir a sua acção 
junto das crianças com cancro e 
respectivas famílias. Queremos, por 
isso, agradecer reconhecidamente, 
a prestimosa doação de 3 
aspiradores Bosh, que irão 
promover um maior conforto às 
famílias alojadas na Casa Acreditar 

de Coimbra.  

Mais uma vez, obrigada pelo Vosso 
interesse e disponibilidade, tão 
importantes para a viabilização do 
nosso objectivo de promoção de 
qualidade de vida nas crianças 
doentes. 

Obrigado por nos ajudarem a 
Acreditar. 

Com os melhores cumprimentos, 

Alexandra Correia 
Coordenadora Núcleo Sul 
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2ª Causa Vencedora: 

1 aparelho musical didático para crianças com cancro 
hospitalizadas - Fundação do GIL - 153 euros. 

 

A Fundação do Gil diz: 

 “Magnífico apoio este, que surge do anonimato 
digital e chega a tantas crianças! Com a Hora da 
Música, enquadrada no projecto semanal Dia do Gil, 
chegamos a 28 hospitais todas as semanas: a 8 mil 
crianças todos os anos. Estes são os verdadeiros 
instrumentos de libertação para os meninos 
internados. Através deles, abrimos janelas na 
pediatria para o mundo exterior, para a realidade lá 
de fora – e para os sonhos. Os materiais são muito 
usados. Às vezes são dados a meninos que por eles se 
apaixonam. Outras vezes são estragados pelo 
entusiasmo. É preciso renovar o stock 
permanentemente! 

As reacções clínicas a Hora da Música são 
formidáveis, mas melhor ainda são os impactos nos 
meninos que tocamos todas as semanas: obrigada 
por nos ajudarem, por manterem a corrente viva, por 
deixarem a música fazer o seu caminho de Vida 
nestas crianças. 

Juntos fazemos a diferença!” 

Muito obrigada e até já… 

Margarida Pinto Correia” 
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Março de 2011 

Banco do Bebé 

Em Março o Movimento 1 Euro apoiou a Associação Banco do Bebé. Os associados decidiram 
pela maioria dar o seu apoio a esta associação no sentido de lhes dar vários produtos de 
higiene para bebés recém-nascidos provenientes de famílias desfavorecidas. 

E assim foi... 

A equipa do Movimento 1 Euro foi comprar a uma grande superfície todos os produtos até 
perfazer os 320euros que tínhamos disponíveis para a 
causa vencedora de Março e fomos entregar o nosso apoio 
ao espaço da Associação na Maternidade Alfredo da Costa. 
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Abril de 2011 

Instituto Imaculada Conceição 

Em Abril conseguimos ajudar com mais 110 euros a causa do Instituto de Surdos-Mudos da 

Imaculada Conceição. Graças à entrada de 110 associados durante o período da votação, esta 

causa vencedora recebeu um total de 430 euros em compras de alimentos conforme era seu 

objectivo.  

O Movimento1euro coordenou no dia 30 de Abril a entrega dos seguintes bens alimentares: 

 

Leite Meio – Gordo – 228 pacotes 

Cereais de chocolate – 84 caixas 

Cereais de milho – 78 caixas 

Azeite virgem – 40 garrafas 

Óleo alimentar – 40 garrafas 

Bolacha Maria – 99 pacotes 
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Maio de 2011 

Obra do Ardina 

Em Maio o Movimento1Euro apoiou a Fundação Obra do Ardina (I.P.S.S), com um total de 399 

Euros. 

Esta instituição precisava de um novo computador par a realização de trabalhos escolares dos 
seus utentes mais jovens 
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Junho de 2011 

Os Francisquinhos 

A causa vencedora de Junho foi a d'Os Francisquinhos 

Os Francisquinhos promovem a Intervenção Precoce a crianças de risco perinatal elevado, 

imediatamente após a alta hospitalar.  

Este programa visa promover a Intervenção Precoce, no domicílio, com cuidados continuados 

por equipa transdisciplinar, a crianças de risco perinatal elevado, imediatamente após a alta 

hospitalar. Mensalmente, apoiam 60 bebés e suas famílias, residentes nos Concelhos de 

Lisboa, Oeiras, Cascais, Amadora, Sintra, com um mínimo de 2 visitas semanais.  

Este apoio é gratuito e permanente durante todo o ano, prolongando-se frequentemente até 

aos 6 anos de vida, devido aos atrasos de desenvolvimento e/ou deficiências, derivados das 

situações de grande prematuridade, cada vez mais frequentes. 

Para poderem responder às necessidades de todas as famílias que apoiam, necessitaram do 

apoio do Movimento1euro para a aquisição de leites, papas, fraldas, cremes, champôs, 

termómetros, entre outros.  
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Julho de 2011 

Cruz Vermelha do Cadaval e Música nos Hospitais 

Uma das causas vencedoras de Julho foi a causa da 

Cruz Vermelha do CadavalDesde o início das suas 

actividades no Cadaval, a Delegação da Cruz 

Vermelha Portuguesa empresta, gratuitamente, itens 

como: Cadeiras de rodas, camas articuladas, colchões 

anti-escaras, canadianas, andarilhos, cadeiras de 

higiene, entre outras ajudas técnicas disponíveis. O 

projecto “Ajudar” tem por característica o 

empréstimo gratuito  destes equipamentos, e serve 

como referência para as unidades de saúde da região, 

na altura da alta dos utentes dependentes deste 

auxílio. Ao cuidar de um idoso ou de alguém com 

uma doença, é uma actividade 

que se abrange maioritariamente 

a casa e ao quarto de dormir, e 

para garantir que estes ambientes 

sejam um espaço de conforto e 

bem-estar, as camas articuladas 

são dos melhores equipamentos, 

pois facilitam a vida de quem dela 

precisa e também do cuidador. 
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Música nos Hospitais 

A 2ªcausa vencedora pertence à Música nos Hospitais e será entregue no dia 26 de Setembro 

pelas 10h no Instituto Português de Oncologia de Lisboa, durante uma intervenção da equipa 

da Instituição Música nos Hospitais. O apoio do Movimento1euro é um conjunto de fardas. 
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Agosto de 2011 

GAIA – Aldeia Sustentável 

Em Agosto a causa vencedora foi A GAIA. Associação ambiental que vai reutilizar os restos dos 

jardins públicos e quintais, para os transformar em composto para a terra. Em vez de 

desperdiçar recursos e encher o aterro sanitário, vão criar solo para produzir comida. Para tal 

precisam de um destroçador a ser usado pelo Centro de Convergência e pela população. 

A sua área de actuação é a 

Aldeia das Amoreiras, no 

concelho de Odemira. 

Para continuar a bom ritmo 

a transição da aldeia para 

uma realidade sustentável e 

resiliente, a recuperação de 

material proveniente de 

podas de quintais e jardins 

públicos é um elemento fundamental, pois permite:  

· Diminuir a quantidade de material que tem de ser recolhido pela câmara municipal, 

poupando assim espaço em aterro e reduzindo a poluição dos camiões de recolha; 

· Fazer cobertura vegetal para proteger o solo das hortas contra o sol abrasador, mantendo a 

humidade e diminuindo o consumo de água. As hortas locais são um elemento importante na 

ajuda à ementa das pessoas da aldeia; 

· Ter serradura que pode ser utilizada em sanitários ecológicos, que não usam água. Desta 

forma poupa-se o uso de água e composta-se a matéria orgânica de origem humana, que é 

depois utilizada para enriquecer os solos pobres à volta da aldeia, que assim conseguirão reter 

mais humidade e sustentar mais vegetação. 

 

O apoio a esta causa será entregue nos últimos dias de Setembro 
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ANEXO 2 – IMPRENSA/MEDIA 

Movimento1Euro na TV 

TVI 24 – Jornal das 10h 

 

 

 

TVI - Reportagem TVI – Movimento1euro 
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SIC Mulher – Mais Mulher 

 

 

TVI – Jornal Domingo com Comentário Prof. Marcelo Rebelo de Sousa 
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MOVIMENTO1EURO - IMPRENSA 

Jornal Oje – Fevereiro 2011 

 

 

Gingko – Abril 2011 
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Revista Pública - Jornal Público - Maio de 2011 
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Visão - Junho de 2011 
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Noticias Magazine – Junho de 2011 
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Lux – Junho de 2011 
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Presidência da República - Maria Cavaco Silva – Junho 2011 

http://www.presidencia.pt/mariacavacosilva/?idc=32&idi=55256 

 

A Dra. Maria Cavaco Silva recebeu, em 

audiência, o Dr. Bernardo Teixeira 

Motta, Presidente da Direcção da 

Associação de Interajuda e 

Desenvolvimento Humano (AIDHUM). 

A AIDHUM representa, através do 

projecto "Movimento 1 Euro", um movimento cívico que pretende unir, 

organizar e mobilizar as vontades da sociedade civil com o objectivo de 

colmatar determinadas insuficiências do país em diversas áreas, desde 

a economia à saúde, ao meio ambiente, cultura e educação. 

O Movimento 1 Euro irá apoiar associações e instituições sociais que 

desenvolvem trabalho em diferentes áreas. 

 

http://www.presidencia.pt/mariacavacosilva/?idc=32&idi=55256
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Jornal O SOL- Junho2011 
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