
Fontes de investimento: foco MÉDICO 
 
1. Programa de Assistência Médica Internacional (“MAP 
Internacional”) 

(a) Objetivo principal como investidor: Socioeconômico. Pastoral/Religioso. Material. 
Medicamentos e suprimentos médicos. Plano de saúde, prevenção de doença, nutrição, 
produção de alimentos, saneamento, recursos hídricos, planos de saúde básicos e treinamento 
de liderança para líder de Igreja, ONGs cristãs e Organizações Voluntárias Privadas. 
(b) Países/continentes com atendimento prioritário: África, Ásia e América Latina. 
(c) Formulário de Inscrição: Não especificado. O processo de inscrição é iniciado através da 
divisão de Recursos Médicos Internacionais, através dos respectivos endereço e número de 
telefone: 4700 Glynco Parkway, Brunswick, GA 31525, USA. Tel: +1 800 225 8550. 
(d) Idioma(s) de inscrição: Não especificado. 
(e) Época do ano para inscrição: Qualquer momento. 
(f) Endereço de Internet: www.map.org 
 

2. Médicos do Mundo (“Médecins du Monde”), França 
(a) Objetivo principal como investidor: Socioeconomico. Saúde.  1) Ajuda de emergência. 
Ação imediata e concreta para as populações afetadas. Rápido deslocamento de todos os 
meios humanos, logísticos e financeiros necessários: ajuda médico-cirúrgica, medicamentos, 
tratamento de água e vacinas.  2) Missões de reabilitação: Frequentemente a continuação da 
resposta a uma emergência (6 meses a 3 anos) para apoiar as vítimas de trauma psicológico e 
restaurar a infraestrutura de saúde e sanitização.  3) Missões de desenvolvimento de longo 
prazo (mais de 3 anos) soluções duradouras quanto os efeitos da pobreza na saúde.  
(b) Países/continentes com atendimento prioritário: África, Ásia, América Latina e Europa (e 
onde quer que seja necessário). 
(c) Formulário de Inscrição: Não especificado.  Entre em contato com o escritório dando uma 
breve descrição da necessidade de ser atendida:  62 Rue Marcadet, 75018 Paris, France. Tel:  
+33 (1) 44 92 99 99. Email: meddmonde@medecinsdumonde.net 
(d) Idioma(s) de inscrição: Não especificado. 
(e) Época do ano para inscrição: Qualquer momento. 
(f) Endereço de Internet: www.medecinsdumonde.org 
 

3. Médicos do Mundo (“Medicos del Mundo”) 
(a) Objetivo principal como investidor: Socioeconomico. Ajuda humanitária no exterior, 
saúde e serviços sociais para grupos desfavorecidos na Espanha.  Assistência às pessoas 
afetadas pelas guerras, doença, fome e miséria. Além disso, suprimentos médicos, equipes 
médicas, especialistas em nutrição, prevenção de doenças e educação em saúde. 
(b) Países/continentes com atendimento prioritário: América Latina, África, Ásia, Leste 
Europeu e  Oriente Médio. 
(c) Formulário de Inscrição: Não especificado. Escreva para informações – consulte o site 
para obter detalhes de contato. 
(d) Idioma(s) de inscrição: Não especificado. 
(e) Época do ano para inscrição: Qualquer momento. 
(f) Endereço de Internet: www.medicosdelmundo.org 

 
4. Médicos sem Fronteiras (“Medecins sans Frontieres” - MSF ) 

(a) Objetivo principal como investidor: Socioeconomico. Cuidados pós-desastre, planos de 
saúde primários e prevenção de doenças, crianças e jovens, proteção de mães e filhos, 



alimentos, intervenção médica, auxílio a refugiados e pessoas desabrigadas, logística, 
construção e reabilitação, e infra-estrutura de saneamento. 
(b) Países/continentes com atendimento prioritário: No mundo todo. 
(c) Formulário de Inscrição: Não especificado.  Entre em contato com o diretor com uma 
breve descrição do projeto - veja o site para obter detalhes de contato. 
(d) Idioma(s) de inscrição: Não especificado. 
(e) Época do ano para inscrição: Qualquer momento. 
(f) Endereço de Internet: http://www.msf.org/ 
 

5. Damien Foundation Belgium (DFB) 
(a) Objetivo principal como investidor: Socioeconomico. Saúde. Luta contra a lepra e a 
tuberculose através de programas financeiros combinados, assistência social e médica aos 
pacientes, ênfase em projetos de controle, funcionários locais e fornecimento de 
medicamentos para o tratamento adequado, sempre em cooperação com agências e grupos 
locais. Além disso, apoio à pesquisa científica sobre lepra, tuberculose e doenças 
relacionadas. 
(b) Países/continentes com atendimento prioritário: África, Ásia, América Latina e o Pacífico.  
(c) Formulário de Inscrição: Não especificado. Envie uma proposta de projeto através do 
escritório ou ministério de saúde local. 
(d) Idioma(s) de inscrição: Não especificado. 
(e) Época do ano para inscrição: Qualquer momento. 
(f) Endereço de Internet: http://www.damienfoundation-bd.com/dev/damien-foundation-
belgium/ 
 

6. Missão Cristã Cega (“Christian Blind Mission” - CBM) 
(a) Objetivo principal como investidor: Socioeconomico. Pastoral/Religioso. CBM está 
preocupado com a prevenção e cura da cegueira, com a reabilitação e treinamento de pessoas 
com deficiência e sua integração na sociedade. Os fundos são alocados para treinamento / 
reabilitação de cegos, serviços para deficientes auditivos, deficientes físicos/clientes 
ortopédicos e outros serviços para pessoas doentes e necessitadas. 
(b) Países/continentes com atendimento prioritário: África, Ásia, América Latina e o Pacífico. 
(c) Formulário de Inscrição: Não especificado. Enviar propostas de projetos. 
(d) Idioma(s) de inscrição: Qualquer idioma aceito. 
(e) Época do ano para inscrição: Qualquer momento. 
(f) Endereço de Internet: http://www.cbm.org/ 
 
 
Outras agências focadas em médicos incluem:  
 
Programa canadense de ajuda à medicina (“Canadian Medicine Aid 
Programme” CAN-MAP) – Email: canmap@istar.ie 
 
Colaboração Internacional para a Saúde (“Collaboration Sante 
Internationale” CSI) – www.csiquebec.org 
 
Parceiros de Saúde Internacional do Canadá (“Health Care Partners 
International of Canada” - HIP) -  www.hpicanada.ca 
	


