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A Associação dos Filhos e Amigos de Farim (Guiné-Bissau) em Portugal 
(A.F.A.F.C.) é uma associação de direito privado, fundada a 20/09/2008 em Monte 
Abraão, Concelho de Sintra e legalmente constituída em Portugal desde 
21/10/2010, com NIPC 509615490 tem como finalidades: 

Promover a aprendizagem da língua portuguesa, o diálogo intercultural, combater 
a exclusão social e por fim  a integração dos imigrantes nas áreas sociais em 
Portugal e ajudar os cidadãos carenciados da cidade de Farim (Guiné-Bissau). 

 

Áreas prioritárias de atuação: 

a) Integração dos imigrantes e seus descendentes, contribuindo para um 
melhor enquadramento social e comunitário em Portugal; 

b) Combater a exclusão social, com enfoque nas situações de desemprego, 
doença e delinquência juvenil; 

c) Apoio e capacitação das mulheres na defesa e concretização dos seus 
direitos tais como: prevenção e sinalização de todas situações de violência 
doméstica no género feminino, discriminação de género, apoio em caso de 
família monoparental entre outros; 

d) Sensibilização e combate ao fenómeno de mutilação genital feminina, 
casamentos forçados e outras práticas nefastas tanto nos países de 
acolhimento como nos países de origem; 

e) Contribuir para o desenvolvimento da cidade de Farim, promovendo 
contactos juntos de entidades oficiais em Portugal (Câmaras e Juntas de 
freguesia) no sentido haver geminações e/outras formas de apoio ao 
hospital Regional de Farim e as diversas associações e entidades locais; 

f) Angariar apoios junto de entidades em Portugal para a campanha de 
prevenção de ébola e de outras doenças na cidade de Farim; 

g) Contribuir para o desenvolvimento socioeconómico e cultural da Guiné-
Bissau. 

 

Contactos 

E-mail: associacaofilhosamigosfarim@gmail.com 

Eduardo Jaló – Presidente – 965744737 

Benjamim Costa Ribeiro – Tesoureiro – 965795068 

Cipriano Dias Monteiro – Secretário – 968430127  

 

O Presidente da Direção 

(Dr. Eduardo Jaló) 
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