Produtos Solidários
A AIDGLOBAL dispõe de novos produtos solidários que, nesta época
festiva, são um ótimo presente de Natal, ao mesmo tempo que
constituem

uma

preciosa

ajuda

para

a

Organização

dar

continuidade ao seu trabalho, em Portugal e Moçambique.

Saiba tudo aqui.

...............................................................
“Urbagri4women”

“O Fado Acontece” comemorou o 11º
aniversário da AIDGLOBAL

A AIDGLOBAL inicia, no presente mês de

A 9ª edição da grande gala anual realizou-se na

Dezembro,

europeu

noite de 23 de novembro, no Cinema São Jorge,

“Urbagri4women – Práticas inovadoras e

e juntou as vozes solidárias de Ana Laíns,

iniciativas

o

projeto

campo

da

António Pinto Basto, Buba Espinho, Carla Pires,

promoção

da

Carolina, Diogo Rocha, Duarte, Maura e a

integração de mulheres migrantes na

participação especial do Dr. Agostinho Miranda,

sociedade de acolhimento”.

acompanhados pelos instrumentistas Bernardo

agricultura

urbanas
para

no
a

Viana, Guilherme Banza e João Penedo.
Saiba mais aqui.
Veja aqui as fotografias.

...............................................................
Agostinho Pereira de Miranda na primeira
pessoa
O

Dr.

Agostinho

Pereira

de

Miranda

é

Presidente do Conselho Superior e Sócio
Fundador da Sociedade de Advogados Miranda
& Associados. É licenciado em Direito pela
Faculdade de Direito da Universidade de
Coimbra e concluiu uma pós-graduação em
Direito

Comparado

pelo Institute

for

International and Comparative Law, Dallas,
Texas.
O Dr. Agostinho Pereira de Miranda fez uma
Uma das bases da missão da firma Miranda &

participação especial na 9ª edição do evento

Associados assenta na defesa dos “direitos e

solidário “O Fado Acontece”, evidenciando uma

garantias das pessoas individuais e coletivas,

faceta pessoal mais preservada - fadista.

assumindo o interesse público da profissão de

Quando questionado acerca desta ligação da

advogado e a responsabilidade social e cívica

solidariedade ao fado, considera que “todas as

da Sociedade e dos seus colaboradores”.

formas

de

arte

popular

-

mas

muito

particularmente o fado - constituem fatores de
No âmbito da política de Responsabilidade

reforço da solidariedade comunitária”. Entende

Social, a Sociedade Miranda & Associados

que “foi um privilégio e uma grande distinção

Miranda tem vindo a desenvolver e a participar

poder cantar no espetáculo “O Fado Acontece”

em várias iniciativas e projetos. Acerca do

e conclui, confidenciando, que “no seu caso

impacto destas ações, o Dr. Agostinho Pereira

pessoal” deve “à música os meios financeiros”

de Miranda esclarece a intervenção da sua

que lhe permitiram “deixar Angola e vir para

empresa: «Faz-se a vários níveis (economia

Portugal estudar Direito”.

social, sustentabilidade, direitos humanos)
visando

fundamentalmente

educar

os

No ano de 2011, apoiou a AIDGLOBAL ao

colaboradores para as suas responsabilidades

tornar-se

de cidadania e contribuir para a coesão social

apadrinhando

das comunidades em que desenvolvemos a

Secundária de Malehice. Convidado a dar a sua

nossa atividade profissional». Considera, por

opinião acerca desta relação duradoura quem

isso, difícil avaliar o impacto destas ações,

tem vindo a desenvolver com a Organização, o

defendendo

dos

Dr. Miranda afirma que tem “muito orgulho na

resultados, esta é a única forma nobre de estar

colaboração” que vem mantendo “há vários

na profissão”.

anos

que

“independentemente

com

Embaixador
a

a

Biblioteca

AIDGLOBAL”.

da

Leitura,
da

Escola

Aproveita

o

momento da entrevista para expressar a sua
“admiração pela obra da instituição e pela
dedicação dos seus voluntários”, destacando

particularmente “a competência e abnegação”
da

Presidente

da

Direção,

Dra.

Susana

Damasceno, que constitui “uma verdadeira
fonte de inspiração pessoal”.
Enquanto cidadão socialmente responsável e
ativo, o Dr. Agostinho Pereira de Miranda temse

envolvido

solidários

noutras

para

ações

além

e

da

projetos
área

do

desenvolvimento social. Sobre o seu caminhar
por outros sectores e a sua conciliação, o
prestigiado

advogado

explica

que

o

seu

envolvimento “tem sido centrado no apoio
jurídico

'Pro

Bono',

nomeadamente

na

representação de organizações ambientalistas
e de direitos humanos”, sendo exemplos
“desse trabalho a PLATAFORMA SALVAR O TUA
e a organização SALVAR SINTRA”. Acrescenta,
ainda,

que

tem

internacional

na

“desenvolvido
área

da

trabalho

ajuda

ao

desenvolvimento através da INTERNATIONAL
SENIOR LAWYERS PROJECT” e recentemente
envolveu-se “num outro projeto educativo, o
ROOM TO READ”. Conclui afirmando que “até
onde

puder”,

pretende

manter

a

sua

“intervenção, mesmo que modesta, nestas
três áreas: ambiente, direitos humanos e
educação”.

