EMPREENDEMOS SAÚDE INTEGRAL
O espírito empreendedor é a principal força motriz para criar soluções viáveis e úteis
face a um problema que nos surge. No que diz respeito à saúde, se estamos profundamente
interessados em melhorar a condição de bem-estar, preferimos naturalmente procurar o
melhor remédio. A AMETA é muito mais do que uma simples medida de prevenção:

- Atividade principal:

Estamos principalmente focados no empreendedorismo social, especializado na área da
saúde, ainda que sem fins lucrativos, de uma forma inovadora e adaptada à realidade portuguesa atual.

- Missão:

Acreditamos que a nossa sociedade possui todas as "ferramentas" necessárias para garantir
o fácil acesso de cada pessoa aos cuidados de saúde e bem-estar mais adequados, se tiver a
orientação devida. Ao trabalharmos como uma ponte para apoiar a integração das terapias
alternativas e complementares com as medicinas convencionais, poderemos contribuir melhor
para a bem sucedida complementaridade praticada durante séculos na Medicina Tradicional
Portuguesa.

- Valores:

Com base em diversos conceitos, cada vez mais populares, como do uso partilhado, da
parceria e da sinergia, podemos ajudar a valorizar melhor as competências dos terapeutas.
Apesar de existirem muitos terapeutas com formação concluída, há ainda uma forte lacuna no
que diz respeito à necessidade urgente de tornar útil e seguro o exercício das suas
profissões. Em nome da boa saúde dos portugueses, bem como da redução do desemprego
no setor, é urgente desmistificar algumas políticas e práticas ilusórias persistentes nesta área.
Procuramos unir forças com pessoas cujos princípios e valores priorizam a vida, a saúde e o
bem-estar do ser humano e da natureza em geral. Encorajamos a vontade de aprender e
trabalhar em equipa, ou individualmente, mas com capacidade para respeitar e investir no
bem comum.

- Método de trabalho:

Apoiar a integração de todos os tipos de profissionais de saúde no mercado de trabalho, bem
como mobilizar a população mais carenciada para os cuidados de saúde e serviços de
bem-estar.
Apoiar a realização de sonhos e ideias que possam salvar e melhorar a vida da população em
geral, como foi possível até então, através de serviços de terapia alternativa e atividades
complementares, marciais, culturais e outras com uma componente didática ou espiritual, livre
de qualquer tendência política ou religiosa.
Para mais informações visite por favor www.ameta.pt

