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ÍNDICEEDITORIAL
A publicação que hoje tem nas suas 
mãos é a edição número dois de uma 
brochura informativa que pretendemos 
editar anualmente para falarmos sobre 
a temática do Albinismo e do trabalho 
que a Associação desenvolve. 

A primeira edição foi centrada no que  
é o Albinismo enquanto condição 
genética impactante na vida do ser 
humano, na situação das Pessoas com 
Albinismo em Moçambique, e um pouco 
sobre a nossa Associação.

Nesta segunda edição, falaremos 
mais concretamente do trabalho 
desenvolvido pela Kanimambo (KNMB) 
e de que forma este apoio às Pessoas 
com Albinismo em Moçambique  
se reflecte nas suas populações. 
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Não existe espaço  
no século XXI para crenças 
erróneas e prejudiciais  
ou discriminação por qualquer 
motivo. As pessoas com  
albinismo são merecedoras  
de dignidade como qualquer 
outro ser humano. Têm  
o direito de viverem livres  
de descriminação, privação  
e medo.

“

“Zeid Ra’ad Al Hussein
Embaixador da Jordânia
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Iniciamos com uma pequena viagem no tempo: 
em 2012, duas jovens irmãs portuguesas 
prepararam uma viagem a Moçambique. 
Nas suas pesquisas descobriram o caso de 
crianças com Albinismo que viviam numa 
das comunidades do Parque Nacional da 
Gorongosa (PNG): crianças escondidas da 
própria comunidade por causa do preconceito, 
sem possibilidade de saírem à rua durante o dia 
com receio da exposição ao sol, mas, mais grave 
ainda, com medo dos raptos. Sensibilizadas e 
motivadas por esta realidade que quiseram 
conhecer, de modo a ajudar essas crianças, 
as duas irmãs levaram nas suas mochilas 
protectores solares angariados junto da família 
e de amigos. Desta acção nasceu um movimento 
espontâneo e solidário de jovens, que se 
organizaram para angariar, recolher e enviar 
artigos de protecção solar (protectores solares, 
chapéus de sol e cicatrizantes) para crianças  
e adultos com Albinismo.

KANIMAMBO: 
UMA ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO

ALBINISMO
UMA MISSÃO ASSUMIDA  
POR UM GRUPO DE AMIGAS  
E DE AMIGOS. 

Mila e Derton com Margarida Carneiro e Maria João Ferreira Carneiro
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23 de Setembro de 2012 
31 de Maio de 2015 
21 de Outubro de 2015 
28 de Julho de 2016 
11 de Setembro de 2016 
20 de Setembro de 2016 
    
27 de Setembro de 2016 
20 de Novembro de 2016 
9 de Maio de 2017
1 de Setembro de 2017 
12 de Março de 2018 
15 de Março de 2018 
13 de Junho de 2018 
             
28 de Setembro de 2018
14 de Novembro de 2018 
      
1 de Fevereiro de 2019
8 de Fevereiro de 2019
30 de Abril de 2019

 - Visita da fundadora da Kanimambo ao Parque Nacional da Gorongosa
 - Primeira Corrida Solidária WeRun em Lisboa
 -  Primeira Corrida Solidária WeRun em Lisboa
 - Fundação da Kanimambo enquanto Associação sem Fins Lucrativos na UCCLA
 - Segunda Corrida Solidária WeRun no Porto
 - Reconhecimento da Kanimambo - Associação de Apoio ao Albinismo  
   como ONDG pelo Instituto Camões
 - Primeira Missão Institucional a Moçambique
 - Segunda Missão Institucional a Moçambique
 - Acção de sensibilização para o Albinismo na Escola S. Vicente de Telheiras, Lisboa
 - Primeira Missão Médica de Oftalmologia em Moçambique
 - Primeira Missão de Educação em Moçambique
 - Audiência com Exmo. Sr. Presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi
 - Exposição fotográfica comemorativa 
   do "Dia Internacional de Sensibilização do Albinismo" na sede do BCI, Maputo
 - Segunda Missão Médica de Oftalmologia em Moçambique
 - Recepção da Seleção Nacional de Futebol de Moçambique 
   às crianças com albinismo Kanimambo | Albimoz
 - Primeira Missão Médica de Dermatologia em Moçambique
 - Deferimento da Renovação de estatuto como ONGD pelo Instituto Camões
 - Deferimento do pedido de registo da Kanimambo em Moçambique pelo MINEC
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Em 2013, sempre norteada pelo objectivo 
de apoiar crianças com Albinismo, a então 
designada Missão Kanimambo começou a 
desenvolver contactos em Moçambique junto 
de organizações locais de apoio a Pessoas 
com Albinismo e outras entidades, por forma 
a identificar as necessidades existentes. Em 
Portugal, tentou estruturar a sua missão e, 
com o apoio do Eng. Miguel Anacoreta Correia, 
estabeleceu um relacionamento com a UCCLA 
— União das Cidades Capitais de Língua 
Portuguesa, integrando-se na Organização Não 
Governamental para o Desenvolvimento (ONGD) 
Memórias e Gentes, entidade com trabalho 
desenvolvido nos Países Africanos de Língua 
Oficial Portuguesa (PALOP).

A actividade da Kanimambo cresceu. Do apoio 
inicial às duas crianças na Gorongosa (Mila e 
Derton), começou também a apoiar crianças 
através do Centro Laura Vicuña, em Inharrime, 
à medida que chegavam mais pedidos de apoio 
provenientes de diferentes zonas do país, 
designadamente de Nampula e de Cabo Delgado.
Tendo cada vez mais conhecimento sobre a 
dura realidade em que vivem as Pessoas com 
Albinismo, a Kanimambo estabeleceu parcerias 
com as entidades e instituições moçambicanas, 
consolidando desse modo a sua acção.

Em resultado do incremento e complexificação 
da sua actividade, esta missão autonomiza-se, 
estabelecendo-se como Associação sem Fins 
Lucrativos em 28 de Julho de 2016 assumindo 
a denominação “Kanimambo – Associação de 
Apoio ao Albinismo-(KNMB)”. Constituída por 
um Conselho de Fundadores, uma Direcção, 
um Conselho Fiscal e uma Assembleia Geral 
totalmente compostos por voluntários/as 
comprometidos/as no cumprimento da 
finalidade de “promover e apoiar a plena 
integração das Pessoas com Albinismo, 
protegendo, através da divulgação, educação 
e angariação, a qualidade de vida e a inserção 
social das Pessoas com Albinismo em Países 
Africanos de Língua Oficial Portuguesa, com 
especial enfoque em Moçambique, e em 
Portugal” (Artigo 2.º dos Estatutos da KNMB).
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A 20 de Setembro de 2016 a Kanimambo é 
reconhecida pelo Instituto Camões (Instituto 
da Cooperação e da Língua Portuguesa) como 
Organização Não Governamental para o 
Desenvolvimento (ONGD), com sede em Lisboa 
(Portugal), nos termos do artigo 8.º da Lei  
n.º 66/98, de 14 de Outubro.

No sentido de reforçar as suas operações em 
Moçambique junto dos diferentes parceiros, 
no início de 2018 a KNMB estabeleceu a sua 
Representação com a nomeação do Eng.º 
Nuno Bento, e a sua acção está oficializada por 
despacho de 30 de Abril de 2019, pelo Ministério 
dos Negócios Estrangeiros Estrangeiros 
e Cooperação do Governo de Moçambique.

A KNMB desenvolve actualmente as suas 
actividades de forma regular e contínua a partir 
de quatro Pólos de Acção: Gorongosa, Inharrime, 
Maputo e Nampula, através da distribuição 
de materiais de proteção solar, de assistência 
médica, de formação e de afirmação social.
Pontualmente, pelo carácter de urgência do 
apelo, responde a pedidos de apoio à protecção 
solar oriundos de outras áreas de Moçambique, 
por via do donativo de protectores solares, de 
cicatrizantes, de chapéus-de-sol, de óculos de sol 
e outros produtos que permitam a protecção da 
pele e dos olhos, nomeadamente nos casos de 
Chimoio (Manica), de Macomia (Cabo Delgado), 
de Niassa e de Tete.

Maputo

InharrimeGaza

Sofala

Cabo Delgado
Niassa

Tete

Manica

Nampula

Gorongosa

Polos de acção
Apoios pontuais

Moçambique
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NAMPULA 
2018

Maputo — 240
Gorongosa — 12
Inharrime — 30

Nampula- 50
Moma — 31

Chimoio — 22

APOIAMOS 385 PESSOAS  
COM ALBINISMO, DAS QUAIS 
80% SÃO CRIANÇAS E JOVENS
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DE PORTUGAL 
PARA 
MOÇAMBIQUE 
— O TRABALHO 
DESENVOLVIDO 
NO TERRENO

São 8 394 km que, de avião, 
ligam Portugal a Moçambique 

Ao fim de três anos de contactos junto de diferentes 
entidades que apoiavam ou acolhiam Pessoas com 
Albinismo, muitas das quais crianças, era tempo de 
conhecer de perto a realidade daqueles que a KNMB 
começou a apoiar, e de sedimentar a sua actividade 
através da realização de missões de trabalho.

MISSÃO 
INSTITUCIONAL 
KNMB

1ª 
A Presidente e a Vice-Presidente da KNMB,
Drª. Margarida Ferreira Carneiro e Drª. Vera 
Mendes, respectivamente, viajaram até 
Moçambique em 2016, com o objectivo de 
estabelecer as suas bases de cooperação local 
com as entidades da sociedade civil encarregues 
das questões associadas ao Albinismo.

De 26 de Setembro a 7 de Outubro de 2016, entre 
Maputo, Inharrime e Nampula, desenvolveram 
uma série de contactos junto de organismos 
locais, governamentais e da sociedade civil. 
Destacaram-se os encontros com o Conselho 
Municipal de Maputo, com a Associação de Apoio 
a Albinos de Moçambique (Albimoz) e com  
a Associação Amor à Vida (AAV), todos bastante 
vantajosos para a definição do trabalho  
a desenvolver pela KNMB.

Em Inharrime importava conhecer o projeto 
desenvolvido pelo Centro Laura Vicuña (Filhas 
de Maria Auxiliadora — Inharrime), dirigido 
pela Irmã Lucília Teixeira, e entregar os 
artigos que levaram para as crianças por este 
apoiadas. Este encontro foi muito enriquecedor 
e permitiu reforçar a parceria criada entre  
as duas entidades.

A Caritas Diocesana de Nampula foi o parceiro 
principal identificado para Nampula, tendo-se 
realizado uma reunião com o seu responsável, 
Padre Orlando Fausto, para o estabelecimento 
das bases da parceria entre as duas 
organizações. Nesta viagem ficou determinado 
que a Caritas Diocesana de Nampula seria  
a responsável pela recepção, armazenamento 
e distribuição dos artigos que a KNMB enviasse 
para a zona Norte de Moçambique.

Ainda antes de terminada esta missão, teve 
lugar a primeira reunião, com a Dra. Elenia 
Macamo Amado, Directora Nacional Adjunta  
na Direcção Nacional de Assistência Médica,  
no Ministério da Saúde do Governo  
de Moçambique, para a apresentação da KNMB 
e da sua intenção de estabelecimento de uma 
base de trabalho conjunta para apoio às Pessoas 
com Albinismo.

Para a realização desta missão foi crucial o 
acompanhamento garantido pelo membro 
do Conselho de Fundadores da Associação, 
Eng. Jorge Fonseca (director da Electro Matola 
Lda.) e sua mulher, Estela Fonseca, elementos 
fundamentais para a prossecução do plano de 
actividades em Maputo e em Inharrime.
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MISSÃO 
INSTITUCIONAL 
KNMB

2ª 
No seguimento da missão de Setembro de 2016, 
ainda nesse ano, o Presidente do Conselho de 
Fundadores da KNMB, Eng. Miguel Anacoreta 
Correia, deslocou-se a Moçambique no sentido 
de consubstanciar as bases lançadas pelas duas 
responsáveis da Direcção.

De 23 a 30 de Novembro, entre Maputo e Nampula, 
foram realizados vários encontros com as entidades 
locais para formalização das parcerias e para a 
definição do modelo de trabalho. É de destacar 
a assinatura do protocolo de cooperação com o 
Conselho Municipal de Maputo, representado pelo 
Presidente do Conselho Municipal de Maputo, 
Prof. Doutor David Simango, acontecimento que 
contou com a presença do membro do Conselho de 
Fundadores Dr. Pedro Palhinha.
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“Tento transmitir  
aos médicos  
de oftalmologia que é preciso  
ter algum cuidado com estes 
doentes albinos, que têm 
necessidade de vigilância  
anual, pelo menos.”

Dr.ª Mun Faria

MISSÃO 
MÉDICA DE 
OFTALMOLOGIA1ª 
Entre os dias 1 e 12 de Setembro de 2017, 
a equipa da KNMB — composta pela Dra. 
Mun Faria (Oftalmologista especialista 
em Retina Médica), Dra. Ana Cláudia 
Fonseca (Oftalmologista especialista 
em Neuroftalmologia), Dra. Carla Frias 
(Coordenadora da Área da Saúde na KNMB) 
e Dra. Adélia Fonseca (voluntária, Técnica de 
Acção Social) — desenvolveu a sua primeira 
Missão Médica de oftalmologia.

Em Maputo e Nampula, foram consultadas 95 
Pessoas com Albinismo (19 em Nampula e 76 
em Maputo), das quais 75 necessitavam de usar 
óculos para correção de problemas de visão. 

Num acto de apoio aos Serviços de Oftalmologia 
do Hospital Central de Maputo, a equipa médica 
examinou outros pacientes sem albinismo mas 
com patologias oftalmológicas complicadas e 
efectuou intervenções cirúrgicas a cataratas.
Foi ainda realizada em Maputo uma acção 
de formação para médicos dos Centros de 
Saúde, sobre o Albinismo e formas de proteger 
as Pessoas com Albinismo. Em Nampula, 
efectuaram-se contactos com médicos 
e estudantes da Universidade Lúrio (UniLúrio), 
foi realizada uma acção de formação aos 
estudantes de medicina e estabeleceu-se uma 
colaboração estreita com esta Universidade 
para o desenvolvimento de actividades de 
sensibilização da população e para fornecimento 
de meios de protecção.

Já em Portugal, com o apoio de empresas  
de óptica parceiras, iniciou-se a produção dos 
óculos graduados com proteção UV. As Pessoas 
com Albinismo assistidas nesta missão estão  
já em posse dos respectivos óculos graduados  
ou de óculos de sol com protecção UV.
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MISSÃO 
INSTITUCIONAL

E 1º MISSÃO DE EDUCAÇÃO
DA KNMB3ª 

Dois representantes da KNMB deslocaram-
se a Moçambique entre 12 e 22 de Março de 
2018, no sentido de desenvolverem esforços 
em duas grandes vertentes: a educativa e de 
formação para a sensibilização na proteção das 
Pessoas com Albinismo e a de relacionamento 
institucional. 

A vertente educativa e de formação foi 
desenvolvida pela Dr.ª Ana Gama, Coordenadora 
da Área da Educação da KNMB, e a segunda 
vertente, de relacionamento institucional, foi 
assegurada essencialmente pelo Presidente do 
Conselho de Fundadores, Eng. Miguel Anacoreta 
Correia. 

A 1.ª Missão de Educação decorreu em Maputo, 
com o objectivo geral de promover e apoiar a 
plena integração das Pessoas com Albinismo, 
através da realização de acções e campanhas 
de sensibilização junto das escolas (envolvendo 
directores, professores e alunos) organismos 
locais e comunitários. 
Com a colaboração da Albimoz, a Dra. Ana 
Gama desenvolveu acções de formação no 
sentido de dotar professores e formar agentes 
de sensibilização de estratégias e ferramentas 
de resposta para lidar com os desafios que são 
colocados às Pessoas com Albinismo nas suas 
comunidades. 

A acção de formação e sensibilização de 
professores teve lugar no Zimpeto, tendo 
abrangido 20 professores do ensino primário 
completo e do ensino secundário, pertencentes 
a quatro escolas da ZIP 08 (Zona de Intervenção 
Pedagógica), e que atingem um universo escolar 

de cerca de 1.400 alunos, tendo em conta que 
cada turma tem cerca de 70 alunos.
Na formação de agentes de sensibilização 
participaram 19 formandos, 14 dos quais com 
Albinismo, sendo os cinco restantes pais de 
crianças com Albinismo. No cômputo geral esta 
formação revelou-se muito proveitosa em três 
aspectos: no esclarecimento da utilização dos 
produtos que têm vindo a ser distribuídos; na 
desmistificação da condição genética das Pessoas 
com Albinismo; e na responsabilização dos 
actores sociais, motivando-os para intervirem 
na mudança da mentalidade discriminatória 
existente em relação às Pessoas com Albinismo.

No que diz respeito à 3.ª Missão Institucional, 
o objectivo foi o reforço de contactos junto dos 
atuais parceiros da KNMB e o estabelecimento de 
novas parcerias que permitissem o cumprimento 
da missão da Associação.

Dos vários encontros concretizados, destacou-
-se a audiência que S. Exa. o Presidente da 
República de Moçambique, Eng. Filipe Jacinto 
Nyusi, concedeu à KNMB, tendo a sua comitiva 
sido composta pelo Presidente do Conselho de 
Fundadores, Eng. Miguel Anacoreta Correia, pelo 
escritor e biólogo Dr. Mia Couto, membro do 
Conselho de Fundadores, pela Dra. Ana Gama e 
pelo Representante da KNMB em Moçambique, 
Eng. Nuno Bento. A reunião foi muito positiva, 
tanto mais quanto o Presidente da República de 
Moçambique se demonstrou grande incentivador 
da causa de defesa das Pessoas com Albinismo 
e deu um claro sinal de apoio à missão da 
Associação.
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Sendo importante, para a continuidade  
do trabalho da KNMB, a definição de condições 
relativamente aos trâmites associados à entrada 
dos artigos de protecção doados em território 
moçambicano, foram igualmente concretizadas 
audiências com os Ministérios da Saúde,  
da Justiça, do Género, Criança e Acção Social  
e das Alfândegas de Moçambique (Ministério  
das Finanças) do Governo de Moçambique.

Com vista à preparação das Missões  
de Oftalmologia e de Dermatologia, foram 
realizadas várias reuniões de trabalho com  
a UniLúrio (Nampula), designadamente com  
o seu Reitor, Prof. Doutor Francisco Noa, com  
o Prof. Celso Belo (Director da Faculdade  
de Ciências da Saúde), com a Prof. Leyani 
Oliveira (Directora do Curso de Medicina  
da Faculdade de Ciências de Saúde) e com  
a Prof. Helena Segene (Professora Coordenadora  
e entusiasta da causa da KNMB).

Nesta missão foram definidas as bases para 
a realização de uma exposição fotográfica 
comemorativa no Dia Internacional para a 
Consciencialização do Albinismo (13 de Junho), 
tendo sido estabelecidas parcerias com  
a Embaixada de Portugal em Moçambique  
e o Banco Comercial e de Investimentos (BCI)  
e Banco Internacional de Moçambique (BIM), 
para apoio à sua concretização.

O evento para assinalar este tão importante 
momento para a causa do Albinismo teve 
lugar em Maputo no dia 13 de Junho de 2018, 
através da realização de uma “Sessão de 
Consciencialização sobre o Albinismo” (que 
contou com a presença do Representante  
da KNMB em Moçambique Eng. Nuno Bento,  
do membro do Conselho de Fundadores  
Dr. Mia Couto e da Presidente da Direcção,  
Dra. Margarida Ferreira Carneiro) e na 
inauguração da exposição fotográfica  
“Por uma vida com mais luz”. 
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MISSÃO MÉDICA 
DE OFTALMOLOGIA2ª 

A 2.ª Missão Médica dedicada à Oftalmologia 
deu continuidade ao trabalho iniciado em 2017. 
De 28 de Setembro a 8 de Outubro, a equipa foi 
novamente constituída pelas médicas Dra. Mun 
Faria e Dra. Ana Cláudia Fonseca, pela Dra. Carla 
Frias e pela Dra. Adélia Fonseca, que estiveram 
presentes em Nampula e Maputo.

O programa de acção médica, que incluiu 
consultas de oftalmologia e intervenções 
cirúrgicas, começou a ser desenvolvido em 
Nampula (de 29 de Setembro a 2 de Outubro) 

com o apoio do Hospital Central de Nampula (HCN) 
e da UniLúrio, tendo sido observadas 58 Pessoas com 
Albinismo.

De referir que houve um dia inteiramente dedicado 
a intervenções cirúrgicas a cataratas 
e a tumores palpebrais.

Foram assistidas 58 Pessoas com Albinismo,
com o apoio do Hospital Central de Maputo (HCM) 
em Maputo (de 3 a 7 de Outubro). Também 
se efectuaram consultas oftalmológicas e cirurgias 

 a cataratas. 

Tanto em Nampula como em Maputo, foram 
entregues óculos graduados aos assistidos, 
fruto do trabalho desenvolvido no ano anterior 
durante a 1.ª Missão Médica de Oftalmologia. 

Para além do objectivo principal de assistência 
 às Pessoas com Albinismo, foram realizadas acções 

 de formação a médicos internos dos dois hospitais 
e a estudantes da UliLúrio de Nampula e do Colégio 
Médico de Medicina Familiar e Comunitária 
de Maputo, sobre situações de Oftalmologia mais 
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MOMAapenas a gasolina. Excelente!  
Isto foi 2 meses e meio antes da missão.

Passadas três semanas fomos informados  
de que não poderia ser. A pessoa em questão 
(um sacerdote) tinha de ausentar-se de 
Moçambique… Nova busca, novo transporte 
solidário apareceu nas mesmas condições.

Surgiu um novo problema: havia o receio 
de poderem sofrer um ataque (naquela 
zona algumas crianças com Albinismo 
foram raptadas e desapareceram de vez). 
Contactámos a Polícia para providenciar uma 
escolta. E a polícia acedeu.

No entanto, três dias antes do dia D…, afinal 
não podia ser… estávamos sem transporte!

Mas os candidatos às consultas 
manifestavam-se firmes na vontade de ir.

Foi preciso arranjar novo transporte. Este 
“machibombo” custava 3 vezes mais do que 
os anteriores! Lá esticámos  
o orçamento e foi dada luz verde!

E os miúdos partiram à noite — escoltados! 
Quando chegaram, às 6 e tal da manhã, 
tinham um pequeno-almoço à sua espera, 
oferta da Universidade Lúrio.

Custou, mas foi! Afinal, apareceram só 21. 
Mas foram a Nampula e voltaram a Moma 
em segurança. Já têm óculos de
sol com protecção UV. Vão ter óculos
graduados, abrindo-se-lhes uma nova vida!

A Kanimambo é assim! Não desistimos!  
E aqui estamos a agradecer a quantos nos 
ajudaram. Valeu a pena! Vale a pena!

Difundido ao Conselho de Fundadores no dia  
6 de Outubro de 2018 

MOMAContemos um episódio marcante no âmbito 
da 2.ª Missão de Oftalmologia, em Nampula  
e ao qual não pudemos – uma vez mais –  
ficar indiferentes. 

Chama-se MOMA.

Moma é uma vila situada no Litoral  
de Moçambique, a cerca de 300 km  
de Nampula.

Devido a circunstâncias várias, ficámos  
a saber que aí a prevalência de Albinismo 
é muito elevada e que havia vários 
interessados em ir às consultas das médicas 
oftalmologistas. Foi-se alicerçando a vontade 
de “fazer qualquer coisa de concreto” por 
aquela gente, muito carenciada, que não  
se limitasse a declarações proclamatórias. 

A equipa médica prontificou-se 
imediatamente a ir a Moma, ideia entretanto 
abandonada, pois iriam gastar mais  
de um dia na ida e na volta (cada percurso 
demora cerca de sete horas, a estrada não  
é muito boa), o que não seria possível dadas 
as limitações de tempo que o estatuto  
do voluntário impõe a uma missão deste tipo. 
E havia ainda o problema dos equipamentos 
e instrumentos de observação que existem  
no Hospital de Nampula, mas são impossíveis  
de levar até Moma. Havia que trazer  
as pessoas a Nampula!

Identificados os interlocutores, a logística 
começou a ser preparada. Existiam  
30 pessoas identificadas e interessadas em ir 
a Nampula. Mas como as crianças deveriam, 
em princípio, ir acompanhadas de um adulto, 
era preciso prover transporte para cerca  
de 50 pessoas! Tentou-se um transporte 
solidário. Conseguiu-se, depois de “muita 
luta”, um transporte em que seria paga  
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MISSÃO MÉDICA  
DE DERMATOLOGIA1ª 

Estatísticas feitas em diversos lugares de África 
demonstram que as Pessoas com Albinismo 
morrem prematuramente, em média entre os 30 
e os 40 anos, de cancro de pele. Caso não utilizem 
protecção solar, este número pode baixar para os 
18 anos ou até menos. 

Quanto mais cedo se detectarem as lesões na 
pele que poderão degenerar em cancro de pele 
(melanomas) mais eficaz será o seu tratamento. 

Entre 1 a 11 de Fevereiro de 2019, a KNMB 
realizou a primeira Missão Médica de 
Dermatologia em Maputo e em Nampula, tendo 
prestado consultas a 100 Pessoas com Albinismo  
e incidido fortemente, para além da prevenção  
e sensibilização, no tratamento dos assistidos.

A equipa da KNMB foi constituída pelo  
Dr. Ricardo Vieira (médico especialista em 
Cirurgia Dermatológica e Oncologia Cutânea 
e Professor Auxiliar de Dermatologia na 
Universidade de Coimbra), pelo Dr. César 
Martins (Assistente Hospitalar Graduado  
de Dermatovenereologia, no Hospital de 
Santarém) e pela Dra. Carla Frias (Coordenadora 
da Área de Saúde e membro da Direcção  
da KNMB). 

Mais uma vez, a KNMB contou com o apoio dos 
Hospitais Centrais de Maputo e de Nampula,  
que se revelaram fulcrais para o 
desenvolvimento das consultas e para a 
realização dos necessários diagnósticos, 
bem como com a parceria com a UniLúrio, 
garantindo-se um elevado nível de eficiência no 
acompanhamento das consultas em Nampula.

Para além das consultas de Dermatologia, 
foram realizadas acções de formação a médicos 
internos dos dois hospitais e estudantes da 
UniLúrio e do Colégio Médico de Medicina 
Familiar e Comunitária de Maputo, abordando 
temas como: prevenção e tratamento do cancro 
de pele no contexto do portador de Albinismo; 
urgências em Dermatologia e conceitos básicos 
de cirurgia dermatológica, entre outros.
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A afirmação social das 
Pessoas com Albinismo 
é fundamental para 
a acção da KNMB, 
pelo que a Associação 
procura sempre 
apoiar iniciativas que 
permitam envolver as 
PCA e reforçar o seu 
papel na sociedade. 
Entre 2016 e 2018, a 
KNMB desenvolveu 
ou apoiou as seguintes 
actividades: 

Casamento de Pessoas 
com Albinismo 
organizados pela 
Albimoz 2016

Festa de encerramento 
da primeira 
Missão Médica de 
Oftalmologia 2017

Festa de Natal Solidário 
2017

1.ª Corrida Solidária 
“Por uma vida com 
mais luz”  2018

DE JUNHO
13
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OS PILARES DE APOIO 
DA KANIMAMBO
A realização de cada missão é feita com esforço 
e perseverança por cada um dos envolvidos — 
voluntários e parceiros.

A sua preparação começa meses antes da data 
estipulada e implica esforços conjuntos para 
levar a bom porto cada uma das missões.

Desde logo, é necessário definir uma data que 
sirva a todos os intervenientes, começando pela 
equipa em Portugal, constituída por voluntários 
que, para cumprirem a missão, deixam para trás, 
durante muitos dias, família e trabalho —  
e não apenas nos dias em que estão ausentes  
em efectiva missão no terreno, mas também  
em todos os dias e momentos que são necessários 
para a sua organização.

Contactar entidades, solicitar autorizações 
para as intervenções clínicas, garantir o apoio 
técnico nos locais de assistência e contratar 
viagens, alojamento, transportes, seguros. Para 
todos estes passos, os parceiros da KNMB são 
fundamentais.

São estes parceiros, em Moçambique e em 
Portugal, que permitem a sustentabilidade da 
KNMB: desde donativos em dinheiro, em espécie 
ou em géneros, apoio técnico, oferta de viagens e 
de alojamento, entre outros, são muito diferentes 
as formas como nos apoiam, mas sempre iguais 
no resultado — garantem que a KNMB cumpre 
os seus objectivos em prol da defesa das Pessoas 
com Albinismo. Destaca-se ainda o constante 
acompanhamento da Embaixada de Portugal  
em Moçambique.

São estes os principais parceiros da KNMB:

Albimoz

Ana Lopes & Hélio Freire - Contabilidade, Lda.

Associação Portuguesa de Cancro Cutâneo

BCI - Banco Comercial  e de Investimentos

BIM - Banco Internacional 
de Moçambique | Millennium

Cantabria Labs Portugal - Laboratórios   
Farmacêuticos de Dermatologia

Cáritas Diocesana de Nampula

Casais

Clarins

Fabrioptica

Fundação Marquês de Valle Flôr

Fundação Oriente

Grupo Entreposto

Grupo Pestana

Grupo Visabeira

IdeaCan

Meridian32

Miranda Advogados

Montepio da Polícia de Segurança Pública 
de Lisboa

MSD / Merck

Sociedade Portuguesa de Dermatologia  
e Venereologia

TAP – Voluntários com Asas

Travel to Algarve 

Turkish Airlines

UCCLA - União das Cidades Capitais 
de Língua Portuguesa

Unilúrio - Universidade Lúrio
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MEMBROS FUNDADORES
Ana Maria Roque Gameiro Mirabeau da Gama
António Alberto Maló de Abreu
António Emílio Leite Couto (Mia Couto)
António Mendonça Mendes
Carla Frias dos Santos
Carlos Augusto Pulido Valente Monjardino
Carlos Duarte
Carlos Paulo de Oliveira Cruz
Carlos Miguel Aleixo Dantas Aveiro
Cristina Saiago
Flora Albertina Jossia Dode
Francisco Paixão
Gonçalo Antunes de Oliveira
Hugo Miguel Silva Rocha
Joana Figueiredo
Jorge Manuel Pereira da Fonseca
José Pedro Lopes de Oliveira
Leonor Ferreira
Leyani Ailen Chavez Noya de Oliveira
Luiana Vieira Carvalho Corvello dos Santos
Luís Nuno Ranito da Costa Providência
Margarida Inês Frutuoso de Melo
Margarida Ferreira Carneiro
Maria Alexandra Rosado Gomes
Maria Eleutéria Vieira de Ornelas
Maria Lucrécia Pinto da França Raposo
Maria Teresa de Lacerda Morais Santos
Miguel Maria Anacoreta Correia
Miguel Peres Correia
Mun Yueh de Faria
Nuno Bento
Paula Maria Pires de Oliveira e Silva Laia Franco
Paulo Miguel Gomes Magalhães de Sousa
Pedro Bastos Teles Palhinha
Raquel Batalha Martins
Sara Dias
Vasco Manuel Nunes Galante
Vera da Conceição Mendes Silva

ÓRGÃOS SOCIAIS 

DIRECÇÃO
Margarida Ferreira Carneiro 
PRESIDENTE

Ana Gama 
EDUCAÇÃO

Carla Frias dos Santos
SAÚDE

Gonçalo Antunes de Oliveira 
FINANÇAS

Maria Teresa Lacerda 
COMUNICAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL
Vera Mendes
PRESIDENTE DA MESA

Leonor Ferreira 
1.º SECRETÁRIO

Maria Vieira de Ornelas 
2.º SECRETÁRIO
 
CONSELHO FISCAL
Paula Franco
PRESIDENTE

Carlos Duarte 
VOGAL

Hugo Rocha 
VOGAL

 CONSELHO DE FUNDADORES 
José Miguel Nunes Anacoreta Correia
PRESIDENTE

REPRESENTANTE EM MOÇAMBIQUE
Nuno Bento

(Eleitos na Assembleia Geral de 20 de Março de 2019)
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A força de uma ideia não conhece limites. 
Mas essa ideia só se concretiza no momento 
que se faz ouvir e se faz sentir, ecoando a sua 
mensagem. Hoje, a KNMB é ouvida e sentida 
por todos os voluntários que a compõem, pelos 
seus parceiros, pelos seus amigos, que juntos se 
dedicam à dignificação, protecção e tratamento 
das Pessoas com Albinismo em Moçambique.

Volvidos seis anos, a KNMB orgulha-se de seguir 
uma linha de gestão muito prudente  
e rigorosa, cumprindo escrupulosamente  
os Planos de Actividades que traça e norteando  
a sua acção em três principais  
Vectores de Actuação nos seus Pólos de Acção:

Sensibilização/ Educação
Acções de informação e de formação junto da 
população em geral e dos agentes educativos,  
no âmbito dos cuidados a ter e da luta contra  
a discriminação das Pessoas com Albinismo.

Prevenção das Pessoas com Albinismo
Entrega de meios de protecção, designamente 
protectores solares, cicatrizantes, óculos 
graduados e de sol, chapéus de abas, entre 
outros.

Saúde 
Missões de Oftalmologia e de Dermatologia 
preventivas, curativas e de formação.

PERSPECTIVAS 
DE FUTURO

A KNMB cresceu e ganhou maturidade  
e experiência. Experiência que hoje  
é transmitida às novas gerações que compõem  
os seus Órgãos Sociais, Áreas de Coordenação  
e Voluntários. Em Portugal e em Moçambique  
a estrutura aumentou e desenvolveu-se.  
O trabalho complexificou-se. Mas o empenho 
não esmoreceu. Pelo contrário! Intensificou-se. 
Só assim será possível acompanhar mais Pessoas 
com Albinismo. É por elas que estamos juntos. 
Por uma vida com mais luz.

Continuaremos a levar a cabo as Missões 
Médicas, a entregar meios de protecção e 
a organizar iniciativas no âmbito do Dia 
Internacional da Consciencialização do 
Albinismo. Para o médio prazo, a nossa 
estratégia privilegiará fortemente a Área da 
Educação (para a Sensibilização e para a Saúde). 
Porque ao nível das mentalidades que se garante 
a mudança. A informação é a melhor arma na 
luta contra o preconceito, contra a discriminação 
e contra as más práticas do quotidiano. Com a 
ajuda dos nossos parceiros e com a dedicação 
dos nossos Voluntários conseguiremos fazer mais 
e melhor.

E a todos 
agradecemos na 
língua moçambicana 
que nos baptiza: 
Kanimambo!
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www.knmb.pt
kanimambo@knmb.pt
facebook.com/MKanimambo  
instagram.com/kanimambo_associacao

©Kanimambo – Associação de Apoio ao Albinismo
Qualquer parte desta brochura pode ser citada, copiada, 
traduzida para outra língua ou adaptada para uso junto 
das comunidades locais sem prévio consentimento da 
Kanimambo – Associação de Apoio ao Albinismo,  
desde que a fonte seja claramente citada.

2019 | Kanimambo
Associação de Apoio  
ao Albinismo
Estação Jardim Zoológico 
do Metropolitano de Lisboa, 
Átrio Norte, loja N.º 12
1500-423 Lisboa
NIPC: 514 049 162
Telefone: 925 902 670

A 11 de Julho, o Eng. António 
Guterres recebeu associações 
de defesa das Pessoas com 
Albinismo de Moçambique, 
iniciativa da Kanimambo. 

O Secretário-Geral  
da Organização das Nações 
Unidas encorajou-as  
a prosseguir e prometeu apoio.

Apoiar a Kanimambo é ajudar as Pessoas com Albinismo, sendo que pode fazê-lo de diferentes formas:

Seja um voluntário e colabore com as nossas iniciativas 

Faça um donativo através do nosso IBAN 
PT50 0035 0202 00039641930 96

Integre o Grupo de Amigos da Kanimambo e junte-se às pessoas e às empresas que ajudam  
regularmente a KNMB a prosseguir a sua missão 

COMO APOIAR A KANIMAMBO?
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