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Palavras do Presidente 
 

 

 
Chegamos a mais um ano e como é da praxe mais um relatório de atividades e de contas a ser 
apresentado aos nossos sócios, financiadores, mecenas e outros. 
 
O Ano de 2019, foi, à semelhança de muitos outros, mais um ano em que a AJPAS desenvolveu o seu 
trabalho em prol da sua população alvo sempre no estrio respeito pela sua filosofia, tendo como fim 
único a busca de melhores condições para os seus utentes, pois só assim contribuirá para um Mundo 
melhor. 
 
Temos a consciência que somos uma pequena gota no Oceano das instituições mas também sabemos 
que cada gota conta e como tal queremos continuar a contribuir para a construção de um Mundo 
melhor. 
 
Este é o último relatório de atividades e contas que esta equipa apresenta aos sócios tendo em conta 
que estamos em fim de mandato e em Dezembro serão eleitos os novos corpos gerentes para o 
quadriénio de 2021-2024, a quem desejamos os maiores sucessos em prol do desenvolvimento desta 
casa e da sua população alvo. 
 
Temos consciência que tudo fizemos para que esta instituição crescesse e fosse cada vez mais 
reconhecida nas suas áreas de atuação. Muito ficou por fazer mas o tempo e os recursos financeiros e 
humanos não permitiram mais. 
 
Termino desejando que a AJPAS mantenha a dinâmica de crescimento e que nunca se desvie dos ideais 
para os quais foi criada e que se lembre sempre que só existimos porque existem pessoas que de nós 
precisam pelo que devemos trabalhar com as pessoas e não para as pessoas. 
 
Bem haja a todos 
 
António Carlos da Silva 
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Introdução  

 

 

A AJPAS – Associação de Intervenção Comunitária, Desenvolvimento Social e de Saúde, é uma 

Organização Não Governamental (ONG), com estatuto de Instituição Particular de Solidariedade Social, 

sem fins lucrativos (IPSS). Nasceu a 18 de junho de 1993, data da sua primeira Assembleia-Geral. 
 

Missão:  

Pugnar pelo exercício de cidadania de pessoas em situação de exclusão social ou vítimas de 

desigualdades, através de uma intervenção comunitária global e integrada, com vista a prevenção de 

riscos na área da saúde, capacitação de jovens e adultos para a integração no mercado de trabalho e 

prestação de cuidados a crianças, jovens e adultos.  
 

Visão:  

Sermos reconhecidos como uma entidade que intervém na área da saúde pública e do social através 

da prestação de serviços comunitários de qualidade de acordo com as necessidades e expectativas do 

nosso público-alvo.  
 

Valores:  

-Ética;  

-Solidariedade;  

-Responsabilidade;  

-Transparência;  

-Diversidade;  

-Não Discriminação;  

-Promoção do espírito de voluntariado;  

-Respeito e compromisso com os colaboradores e utentes. 
 

Objetivos: 

Dinamizar a capacidade criativa dos jovens, potenciar o associativismo juvenil, desenvolver atividades 

de carácter cultural, educativo e informativo, recreativo e de ocupação dos tempos livres, bem como 

de apoio e solidariedade social a pessoas e famílias necessitadas na área metropolitana de Lisboa e 

outros concelhos circundantes de modo a:  

a) Motivar os jovens para a promoção da saúde da comunidade e para a preservação do meio 

ambiente;  

b) Promover o espírito de voluntariado nos jovens; 

c) Lançar e apoiar iniciativas dos jovens e contribuir para a valorização do papel dos jovens na 

sociedade;  

d) Estimular o intercâmbio de culturas; 

e) Desenvolver ações para prevenção e promoção de saúde dos imigrantes e minorias étnicas, bem 

como dos seus familiares. 
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Dados relevantes: 

• Em 1998 ganhou o Primeiro prémio Europeu de Educação para Saúde; 

• Desde 29/01/1999 que detém o estatuto de Instituição Particular de Solidariedade Social; 

• Em Fev./1999 ganhou o Prémio da Fundação Glaxo Wellcome das Ciências da Saúde, distinção 

atribuída devido ao trabalho desenvolvido junto das Comunidades Africanas na área da Promoção 

de Saúde e na Prevenção das Doenças Sexualmente Transmissíveis onde se destaca a prevenção da 

infeção pelo VIH/SIDA; 

• Desde 29/01/1999 que detém o estatuto de Instituição Particular de Solidariedade Social; 

• É uma Associação de Imigrantes e de Saúde; 

• A AJPAS está representada nos seguintes Órgãos/Grupos de Trabalho:  

   - CLAS Amadora 

   - CLAS Sintra 

   - Comissão Social de Freguesia: Falagueira-Venda Nova; Mina de Água; Encosta do Sol; Agualva e 

Mira -Sintra; 

 - Plano Local de Saúde da Amadora; 

- Plano Local de Saúde de Sintra; 

- Fórum Nacional da Sociedade Civil para o VIH, SIDA, Tuberculose e Hepatites Virais; 

- Community Advisory Board da Gilead; 

- Comissão de Proteção de Crianças e Jovens;  

- CIG – Comissão para Cidadania e Igualdade e Género dependência direta da Presidência do 

Conselho de Ministro – Grupo de trabalho Intersectorial para a Eliminação da Mutilação Genital 

Feminina; 

- Plano Municipal para a Integração de Imigrantes da Amadora – 2015/2017; 

- Plano de Desenvolvimento Social e de Saúde (Violência de Género) – 2015/2017; 

• Desde 2011 que participa no programa de formação da Gilead “HIV and Your Body”; 

• Em 2015 foi convidada a participar na primeira sessão do programa de formação da Gilead “Viral 

Hepatites and Your Body”; 

• Em 2015 foi convidada a participar no programa de formação da Gilead “Blood Viruses”; 

• É parceira no Plano Estratégico para o Envelhecimento Sustentável 2016-2025, CMA; 

• Em 2017 apresentou às Câmaras da Amadora e de Sintra, a iniciativa internacional “Fast Track 

Cities” (Cidades na Via Rápida para acabar com a epidemia VIH); 

• Em 2018 as Câmaras da Amadora e de Sintra aderiram oficialmente À iniciativa “Fast Track Cities” 

com a assinatura da “Declaração de Paris”. Nesta iniciativa e em ambos os municípios, a AJPAS integra 

o grupo de parceiros estratégicos.   
 

PRÉMIOS: 

• Em 1998 ganhou o Primeiro prémio Europeu de Educação para Saúde; 

• Em Fev/1999 ganhou o Prémio da Fundação Glaxo Wellcome das Ciências da Saúde, distinção 

atribuída devido ao trabalho desenvolvido junto das Comunidades Africanas na área da Promoção 

de Saúde e na Prevenção das Doenças Sexualmente Transmissíveis onde se destaca a prevenção da 

infeção pelo VIH/SIDA; 

• Em 2005 teve o reconhecimento da GlaxoSmithKline Internacional pelo trabalho desenvolvido em 

parceria com o Fórum Europeu para Crianças com VIH/SIDA, Jovens e seus familiares;  

• Na edição de 2013 do Programa Gilead GÉNESE, foi distinguida com o Projeto com o Projeto 

”Diagnóstico Precoce e Acesso a Cuidados de Saúde”, em parceria com o GAT e a SER+; 

• Na edição de 2013 do Programa Gilead GÉNESE, foi distinguida com o Projeto “ICAT”; 
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• Em 2014 ganhou o 3º Prémio contra a - MGF – Mudar aGora o Futuro 2014-2015; 

• Na edição de 2014 do Programa Gilead GÉNESE, foi distinguida com o projeto com o projeto 

“RASTA”; 

• Na edição de 2015 do Programa Gilead GÉNESE, foi distinguida com o projeto “Avaliação dos 

benefícios da Intervenção do ICAT”; 

• Em 2016 assinou com a CMA o Pacto Local de Envelhecimento Sustentável; 

• Em 2016 foi distinguida com o “Prémio Parceria” nos 30 anos da Santa Casa da Misericórdia da 

Amadora; 

• Na edição de 2017 do Programa Gilead GÉNESE, foi distinguida com o projeto “Com Rede”; 

• Na edição de 2019 do Programa Gilead GÉNESE, foi distinguida com o projeto “Sobre Rodas”. 
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Intervenção na área do VIH 

Coordenação: Emília Carreiras 
 

1 - Resumo da Intervenção 
Breve descrição:  
 

VIH e Qualidade de Vida 2019 - Com as valências SAD (Serviço de Apoio Domiciliário) e CAAP (Centro 

de Atendimento e Acompanhamento Psicossocial), em que o SAD consiste na prestação de cuidados 

individualizados e personalizados no domicílio, a pessoas infetadas pelo VIH/SIDA com dependência 

funcional e que se encontram em acompanhamento clínico. Disponível até 24 horas/dia, 7 

dia/semana, 365 dia/ano, este serviço disponibiliza apoio na higiene pessoal, na higiene da habitação, 

tratamento de roupa, confeção e acompanhamento nas refeições, controlo da terapêutica prescrita e 

do calendário de consultas e exames, acompanhamento ao exterior, etc. A resposta é organizada face 

ao estado de dependência do doente e do suporte familiar existente. As enfermeiras do projeto 

realizam um acompanhamento permanente do estado de saúde dos doentes. A orientação e 

supervisão do trabalho das Auxiliares de Ação Direta (AAD) está a cargo de uma das enfermeiras.  

O apoio psicossocial (CAAP) é dirigido a pessoas infetadas e afetadas pelo VIH, que apresentem 

necessidades sociais e psicológicas. 

A gestão do projeto foi assegurada pela Diretora Técnica e pela Coordenadora e contou com uma 

equipa multidisciplinar constituída por enfermeiras, assistentes sociais, psicólogos, 10 AAD e uma 

administrativa. 

Objetivos: 

- Melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem com VIH e SIDA; 

- Promover a aquisição de competências para a autogestão da saúde; 

- Diminuir a vulnerabilidade dos clientes à infeção por VIH. 

 

Público-alvo da intervenção: 

Em 2019 foram apoiadas 304 pessoas, 262 infetadas pelo VIH e 42 afetadas (familiares coabitantes). 

Das 262 pessoas que viviam com VIH, 52% eram mulheres e 48% homens. 49% viviam no concelho da 

Amadora e 47% em Sintra, os restantes 4% viviam noutros concelhos. 

Foram referenciados, na sua grande maioria, pelos hospitais onde são seguidos e em particular pelo 

Hospital Prof. Dr. Fernando Fonseca onde 95% das pessoas que apoiámos tinham acompanhamento 

clínico. 

 

 
 

Com idades compreendidas entre os 1 e os 
92 anos de idade, a maioria situava-se na 
faixa etária entre os 40 e os 59 anos (53%). 
De salientar que 52% tinham idades ≥ a 50 
anos e destes, 25% tinham mais de 65. 
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76% tinham escolaridade básica (EB) e 13% não tinham qualquer grau de ensino (SGE). Na situação 

profissional destacaram-se os desempregados ou sem ocupação (48%). Com idades compreendidas 

entre os 19 e os 80 anos, 60% tinham mais de 50 anos e destes, 32% tinham mais de 60. Do total de 

desempregados ou sem ocupação, 35% não reuniam condições para integrar o mercado de trabalho. 

Os reformados tinham idades compreendidas entre os 33 e os 92 anos de idade.  

Na sua grande maioria, reformados e empregados usufruíam rendimentos insuficientes para fazer face 

às despesas básicas.  

       

 
 

 

 

 

 

21% viviam isolados, com idades 

compreendidas entre os 29 e os 92 anos, 

25% tinham mais de 60 anos de idade e 

destes, quase metade tinha mais de 70. 

3 pessoas foram integradas num Centro de 

Abrigo, mantivemos o apoio na organização 

da medicação e acompanhamento a 

consultas e exames. 

 

Maioritariamente originários de países da 

África Subsariana, com particular destaque 

para os guineenses (63%).  

43% do total de imigrantes estava em 

situação irregular em Portugal. 
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Temporalidade: Trata-se de um projeto de continuidade. 

Resultados 

Das 304 pessoas integradas neste serviço (infetadas e afetadas), 276 tiveram apoio em CAAP e 157 em 

SAD, 131 tiveram apoio em CAAP e em SAD. 

Das pessoas em SAD, 6% apresentavam um acentuado nível de dependência funcional (SAD1), 26% 

com dependência moderada (SAD2) e 68% com alguma dependência impeditiva da autogestão da 

doença. 21% melhoraram a sua autonomia, dos quais, 36% tiveram alta deste serviço.  

Durante o ano de 2019, 43 pessoas tiveram Toma Observada Direta (TOD) da terapêutica 

Antirretroviral, 17 tiveram também apoio em TOD de outra terapêutica prescrita, nomeadamente, 

terapêutica psiquiátrica, antibacilares, administração de insulina, entre outras. 

140 pessoas tiveram acompanhamento a consultas hospitalares (infeciologia e outras especialidades), 

122 a análises e outros exames. 32 pessoas foram ainda acompanhadas a outros serviços de saúde. 

 

 
 

Foi prestado apoio alimentar a 37 pessoas, quer através de géneros alimentares cedidos pelo Banco 

Alimentar Contra a Fome de Lisboa, quer através de refeições diárias, no caso das pessoas isoladas e 

sem rendimentos. A reduzida quantidade de bens alimentares essenciais, cedidos pelo Banco 

Alimentar Contra a Fome de Lisboa, levou-nos a referenciar as famílias mais necessitadas a outras 

entidades.  

Em 2019, 157 pessoas tiveram apoio psicológico, 81 pessoas tiveram apoio na organização de pedidos 

à Segurança Social, Câmaras Municipais, Juntas de Freguesia e outras entidades. 48 pessoas tiveram 

apoio na regularização da sua permanência em Portugal, 25 viram o processo concluído com êxito até 

ao final de 2019. 26% dos desempregados conseguiram integração no mercado de trabalho. 

Realizaram-se 4 sessões de educação para a saúde, com a participação de uma média de 15 utentes. 

As atividades de animação/socialização organizadas ao longo do ano, tiveram a participação média de 

20 pessoas: 1 ida ao Oceanário; 1 ida ao Bounce; 1 lanche convívio; 1 almoço convívio e 1 atelier de 

jardinagem/limpeza do espaço exterior da Venda-Nova com almoço. Comemoraram-se ainda 2 

aniversários de utentes. Estas atividades foram organizadas auscultando os utentes e em função dos 

recursos financeiros disponíveis. Também na participação da AJPAS nas 2 recolhas anuais do Banco 

Alimentar Contra a Fome, envolvemos utentes, particularmente os que usufruem de géneros 

alimentares cedidos por esta entidade, para além de colaboradores e voluntários.  

Neste período, 12 pessoas deixaram de necessitar dos nossos serviços, 7 pessoas mudaram de 

residência afastando-se da nossa área de intervenção, 8 recusaram, 1 foi integrada em Lar e 1 

regressou ao país de origem. Perdemos o contacto com 2 pessoas, desconhecendo o seu paradeiro. 

Neste período faleceram 9 pessoas. 

Das 255 pessoas com terapêutica 
antirretroviral prescrita e com pelo menos 
3 meses de integração neste serviço, 90% 
atingiram e/ou mantiveram Carga Viral 
(CV) indetetável (≤ a 50 cópias), 95% 
tinham CV ≤ a 200 cópias.   
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À habitual formação em contexto de trabalho, dirigida a todas as AAD, 1 participou ainda numa ação 

de formação externa. A equipa técnica participou em diversas ações de formação, congressos, 

conferências e seminários.  

 

Avaliação/Conclusão 

A intervenção desenvolveu-se com suporte das instalações da Venda-Nova, Damaia e de Mira Sintra, 

cedidas pelas respetivas câmaras municipais.  

A parceria com o Serviço de Infeciologia do Hospital Prof. Dr. Fernando Fonseca continua a revelar-se 

determinante para o bom funcionamento desta intervenção, mantendo-se uma articulação 

permanente com todos os seus profissionais, em benefício dos utentes que partilhamos, 

primordialmente, mas beneficiando também o trabalho do Hospital e da AJPAS. Esta parceria tem sido 

reconhecida, por entidades nacionais e entidades estrangeiras, com uma boa prática, que deveria ser 

replicada por outros hospitais com outras organizações.  

Em 2019 continuou-se a verificar um elevado número de pessoas com limitações decorrentes da idade 

e de pessoas com doença psiquiátrica ou neurológica, obrigando a uma maior afetação de recursos 

humanos e logísticos. Também à semelhança do ano anterior, aumentou ainda o número de pessoas 

com necessidade de apoio nos cuidados de saúde, nomeadamente no apoio nas deslocações a 

consultas e outros exames médicos, muitas delas decorrentes da situação de precaridade social em 

que se encontram. 

A elevada iliteracia em saúde, da maioria das pessoas integradas neste serviço, acrescenta a 

necessidade de sessões de educação para o VIH, em particular, e particularmente sessões 

individuais, face à dificuldade e receio, por parte dos utentes, e, abordar o tema em sessões 

de grupo.  

 

Parcerias e Financiadores 

Parceiros: 

- Câmara Municipal da Amadora 

- Câmara Municipal de Sintra 

- Hospital Prof. Dr. Fernando Fonseca 

- Centro Diagnóstico Pneumológico da Venda Nova 

- Banco Alimentar Contra a Fome de Lisboa  

- EntrAjuda  

Entidade financiadora: MS/DGS/PNIVIH 
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Diagnóstico Precoce e Acesso a Cuidados de Saúde 

 

Coordenadora: Cristina Mora 
 

1- Resumo do Projeto 

a) Breve descrição  

Programa de prevenção e deteção precoce do VIH, Hepatites Víricas (B e C) e Sífilis e acesso aos 

serviços de saúde. Tem como área de intervenção os concelhos de Amadora e de Sintra, dirigido 

particularmente a grupos que apresentam maior vulnerabilidade a estas infeções, através de ações de 

prevenção e sensibilização na comunidade e realização de testes rápidos para deteção das infeções 

supracitadas, de forma anónima, confidencial e gratuita, com pré e pós aconselhamento. Inclui ainda 

formação a técnicos e utentes de instituições parceiras. 

O rastreio foi realizado nas instalações da AJPAS (Damaia e Mira-Sintra), em espaços cedidos por 

parceiros (autarquias e Organizações locais) e com a utilização de uma Unidade Móvel cedida pela 

Câmara Municipal da Amadora. 

Em 2019 o programa foi desenvolvido a partir dos projetos “Rastrear para Prevenir 3” e “Rastrear 
para Prevenir 4” e na participação das 2 Semanas Europeias do Teste VIH-Hepatites, que 
decorreram em maio e em novembro. 
A gestão foi assegurada pela Diretora Técnica e Coordenadora, Diretora Financeira e contou com 3 

técnicos de rastreio, 1 técnica responsável pelas ações de divulgação/sensibilização, 5 mediadores 

comunitário e 1 administrativo. 
 

b) Objetivos 

- Promover o diagnóstico precoce das infeções pelo VIH, Hepatite B (VHB), Hepatite C (VHC) e Sífilis. 

- Contribuir para o conhecimento da infeção pelo VIH e outras IST. 

- Promover o acesso aos serviços de saúde. 
 

c) Público-alvo 

O Programa Nacional para as Infeções VIH e Hepatites Virais, definiu como População Chave prioritária 

para esta intervenção os grupos que apresentam uma maior vulnerabilidade para as infeções em causa 

e que são: Migrantes e Minorias Étnicas (M), Trabalhadores do Sexo e seus Clientes (TS/CL), 

Utilizadores de Drogas Intravenosas (UDI), Homens que têm Sexo com Homens (HSH), Pessoas 

Transgénero (Trans), e População Sem-Abrigo (SA). Não são, naturalmente, excluídas pessoas com 

outras vulnerabilidades e População em Geral (PG).  
 

Em 2019 rastreámos 1569 pessoas, 806 mulheres, 762 homens e 1 mulher transgénero. 

 

  

Com idades compreendidas entre os 12 e os 

83 anos, a maioria situava-se entre os 20 e 

os 49 (71%). 

1% não sabiam ou não quiseram responder. 

Foram rastreados menores de 16 anos, a 

pedido e na presença dos pais.   
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52% viviam em Sintra, 33% na Amadora, 15% noutros concelhos. 6 pessoas viviam fora do país e 4 não 

quiseram responder. 
 

d) Temporalidade 

Trata-se de um Programa de continuidade, sendo que o projeto “Rastrear para Prevenir 3” teve a 

duração de 1 ano, terminou a 5 de novembro de 2019 e a 6 do mesmo mês iniciou-se o projeto 

“Rastrear para Prevenir 4” que terminará em novembro de 2020. 
 

2. Resultados 

Em 2019 realizaram-se 252 ações de informação e sensibilização na comunidade, para a realização do 

rastreio e 152 ações de rastreio, para além do rastreio realizado nos espaços da AJPAS. Realizaram-se 

ainda 17 ações de educação para o VIH e Hepatites, 3 dirigidas a técnicos e utentes de associações 

locais, 4 em escolas profissionais com a presença de alunos e monitores, 4 em escolas secundárias, 

também com a presença de alunos e professores, 5 no Estabelecimento Prisional de Sintra com a 

presença de reclusos e técnicos e 1 na Junta de Freguesia da Venda Nova com técnicos da Junta e de 

associações locais. No total das ações, foram abrangidas 18073 pessoas. Distribuíram-se 102947 

preservativos masculinos, 6119 femininos e 24681 embalagens de gel lubrificante. 

As ações de rastreio foram realizadas em espaços cedidos por parceiros, associações e autarquias, com 

a utilização de uma unidade móvel cedida pela Câmara Municipal da Amadora e participámos ainda 

em 4 Feiras da Saúde. 

Foram ainda rastreadas 127 pessoas nos espaços da AJPAS, maioritariamente na Damaia, mas também 

em Mira-Sintra, Venda-Nova e Casal da Mira. 

78% eram migrantes (M), dos 

quais 91% originários dos PALOP, 

22% eram de origem portuguesa 

(PT). No total e no que respeita a 

população chave, a maioria era 

migrante (60%), seguida por 

população em geral (15%), cujos 

comportamentos reportados não 

os incluíam noutros grupos. 

Por TXD, entenda-se, pessoas 

consumidoras de drogas não 

injetáveis 

A maioria das pessoas 

rastreadas tinham o ensino 

básico (EB) ou secundário (ES). 

Dado que as respostas ao 

questionário são voluntárias, 14 

pessoas não quiseram responder 

(S/INF). 
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Foram efetuados 6028 testes rápidos, 1565 para a deteção do VIH, 1357 para a Hepatite B (VHB), 1553 

para a Hepatite C (VHC) e 1553 para a Sífilis. 
 

108 pessoas tiveram resultados reativos nos testes, 42 mulheres e 66 homens, sendo no teste reativo 

para o VHB que se verifica uma maior discrepância entre ambos. 3 pessoas tiveram resultado reativo 

para 2 testes, 2 homens para VIH e VHB e 1 mulher para VHB e Sífilis. 
 

     
 

 

 

 

 

40 pessoas recusaram a referenciação aos serviços de saúde, das quais, 4 referiram já ter 

conhecimento e uma destas já estava em tratamento para o VIH. 

Com idades compreendidas entre 

os 15 e os 71 anos, 50% tinham 

entre 30 e 49.   
 

58% residiam em Sintra, 27% na 

Amadora e 14% noutros 

concelhos. 1 pessoa não quis 

responder 

 

 

 Das pessoas com testes reativos, 

97 eram de origem estrangeira e 

11 de origem portuguesa. 

Com teste reativo para VHB, 1 

pessoa era portuguesa, 1 

brasileira e os restantes 

originários de países africanos.  

10% dos consumidores de drogas 

não injetáveis e 9% dos 

trabalhadores do sexo e/ou 

clientes, tiveram testes reativos. 
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Neste período estabelecemos uma parceria informal com o Estabelecimento Prisional de Sintra e 

Estabelecimento Prisional da Carregueira. Já intervimos no primeiro, com ações de educação para o 

VIH e Hepatites, que contamos dar continuidade durante o ano de 2020 e iniciar no da Carregueira. 
  

3 – Avaliação/Conclusão 

As metas que propusemos atingir foram superadas no ano de 2019. O número de testes efetuados só 

foi possível com o apoio da Rede de Rastreio Comunitária que integramos, para além do financiamento 

da DGS. O apoio dos parceiros, com a divulgação e cedência de espaços para a realização do rastreio, 

permitiu rastrear um número significativo de pessoas.  

As pessoas com testes reativos, que aceitaram a referenciação, foram acompanhadas às 2 primeiras 

consultas e exames por uma técnica do projeto. A desvalorização da Hepatite B, parece ser a principal 

causa das recusas na referenciação aos serviços de saúde e da não comparência à consulta agendada.  

A participação da AJPAS na iniciativa das Câmaras de Amadora e de Sintra, “Fast Track Cities”, bem 
como, o novo modelo de financiamento da DGS aos projetos de rastreio, obriga-nos a alargar a nossa 
intervenção, por forma a chegarmos a mais locais e, consequentemente, a um maior número de 
pessoas. Com este objetivo, com o apoio da Indústria Farmacêutica, no final deste ano adquirimos 
uma Unidade Móvel, que em 2020 teremos em funcionamento.  
 

 4 – Parcerias e Financiadores 
 Parceiros: 

 

Financiadores:  

- DGS 

- Rede de Rastreio Comunitária 

- Indústria Farmacêutica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Câmara Municipal da Amadora 

- Câmara Municipal de Sintra 

- Hospital Prof. Dr. Fernando da Fonseca 

- ACES Amadora 

- ACES Sintra 

- Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra 

- Junta de Freguesia de Rio de Mouro 

- Junta de Freguesia de Massamá e M. Abraão 

- ECRI 

- ACAS 

- Associação Islâmica de Sintra 

 

 

- Associação Islâmica da Tapada das Mercês 

- Associação Multicultura e Islâmica da Amadora 

- Associação Moinho da Juventude 

- Associação Olho Vivo 

- Associação de Solid. Soc. do Alto da Cova da Moura 

- Centro Social B.º 6 de Maio 

- COOPERACTIVA 

- Estabelecimento Prisional de Sintra 

- Estabelecimento Prisional da Carregueira 

- NaturPlus 

- VITAE 



16 
 

Relatório de Atividades e Contas de 2019 
 
 

 Intervenção na área das Hepatites Virais 

Coordenadora: Emília Carreiras 
 

1- Resumo do Projeto 

a) Breve descrição  

Trata-se de um projeto de intervenção na adesão e retenção no tratamento de pessoas com Hepatites 

virais (B e C), identificadas através do rastreio comunitário da AJPAS, ou referenciadas por outras 

instituições, nomeadamente a Equipa de Tratamento da Amadora e de Sintra. 

Após confirmação da infeção pelas análises laboratoriais, a AJPAS assume o acompanhamento do 

doente, quer no período de espera até à aprovação e dispensa da terapêutica da Hepatite C, quer 

durante todo o tratamento, assegurando o controlo da toma da terapêutica, através da TOD (Toma 

Observada Direta) a todas as pessoas com essa necessidade ou do controlo semanal, e o apoio na 

gestão do calendário de consultas e outros exames.  

A equipa de projeto é constituída por um mediador, uma psicóloga e uma técnica de reabilitação e 

intervenção social, em tempo parcial. 

b) Objetivos 

Promover a adesão e retenção no tratamento das Hepatites virais e o aumento da literacia em saúde, 

particularmente no que respeita à Hepatite C, prevenindo reinfeções pela mesma. 

c) Público-alvo 

Pessoas infetadas pelo Vírus da Hepatite C (VHC) ou pelo Vírus da Hepatite B (VHB); Utilizadores de 

Drogas Intravenosas (UDI).  

Das pessoas acompanhadas, 95 eram homens e 33 mulheres. Destas apenas 10 estavam infetadas com 

VHC. 52% dos homens tinha entre 40 e 59 anos, enquanto que nas mulheres a maioria, 60%, tinha 

entre 30 e 49 anos.  

d) Temporalidade  

12 meses - projeto de continuidade. 

2 – Resultados 

No ano de 2019 foram acompanhadas, no âmbito deste projeto, 128 pessoas, 71 infetadas por VHB e 

57 por VHC. Das pessoas infetadas por VHC, 23 terminaram o seu tratamento com sucesso, tendo os 

resultados laboratoriais confirmado a cura. 

3 – Avaliação/Conclusão 

O trabalho com esta população requer um acentuado investimento técnico, quer pela desvalorização 

da infeção por VHB, quer pelo perfil psicológico das pessoas com VHC, maioritariamente com 

comportamentos aditivos. A inexistência de cura da infeção por VHB, exige uma vigilância prolongada 

no tempo, com consultas muito espaçadas, bastando uma desmarcação de consulta para se verificar o 

desinteresse do doente. Com as pessoas com VHC, a ansiedade causada pelo longo período entre a 

primeira consulta e o início do tratamento exige um contacto permanente, por forma a evitar o desejo 

de desistência, muitas vezes verbalizado. 

4 – Parcerias e Financiadores 

Parceiros: Hospital Fernando Fonseca, Hospital de Santa Maria, Equipa de Tratamento da Amadora e 

Equipa de Tratamento de Sintra. 

Financiadores: Indústria Farmacêutica 
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Participação da AJPAS em iniciativas, nacionais e intranacionais no âmbito do VIH e Hepatites: 

 

             

        
 

Fast Track Cities – Amadora: Assinatura do Pacto para a intervenção na área do VIH e SIDA 

   

          HIV and Your Body da Gilead.             

          Amsterdão 25 a 26/09/2019                                   Semana Europeia do Teste VIH e Hepatites 

     
 

- Entre Outras - 

 

 

 

 

Dia Internacional do Preservativo 
                    13/02/2019 
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Menos TB em Sintra 

 

Coordenadora: Magda Fernandes 

1. Resumo do Projeto 

a) Breve Descrição 

Projeto de prevenção e controlo da Tuberculose, com intervenção no município de Sintra e em estreita 

articulação com a Unidade de Saúde Pública de Sintra e o Centro de Diagnóstico Pneumológico (CDP) 

da Venda-Nova, tendo como finalidade contribuir para a redução da incidência da tuberculose no 

concelho de Sintra.  

Contempla o acompanhamento individualizado do tratamento de pessoas com tuberculose infeção e 

tuberculose latente, ações de informação e ainda a aplicação do inquérito de sintomas a grupos da 

população considerados mais vulneráveis à infeção. 

O projeto está alinhado com a estratégia nacional de controlo da doença. 

A equipa foi constituída pela coordenadora, uma enfermeira e dois mediadores, ficando a direção 

técnica a cargo da Diretora Técnica. Contou ainda com a colaboração de uma assistente social em 

regime de voluntariado. 

b) Objetivos 

- Identificar precocemente pessoas com infeção por Tuberculose e contribuir para o cumprimento do 

tratamento das pessoas com tuberculose ativa e latente; 

 - Aumentar o conhecimento sobre a infeção nas pessoas acompanhadas pela AJPAS, com foco nos 

sintomas e medidas de controlo e a importância de procurar os serviços de saúde. 

c) Público-alvo 

Pessoas diagnosticadas com tuberculose, residentes no Município de Sintra e pessoas beneficiárias dos 

serviços da AJPAS, vulneráveis a esta infeção. 

d) Temporalidade 

Este projeto tem a duração de 1 ano, com início em março/2019 e término em fevereiro/2021. 

2- Resultados 

Foram apoiadas 17 pessoas, 9 mulheres e 8 homens, com idades compreendidas entre os 26 anos e os 

72, sendo que 71% tinha menos do que 46 anos e o grupo maioritário situou-se entre os 41 e 46 anos 

(41%). 71% destas pessoas são de origem africana. 

Aos coabitantes foi aplicado o inquérito de sintomas e prestado esclarecimento sobre a doença e 

orientação nas medidas preventivas a adotar. 

Das pessoas apoiadas, 71% teve TOD e 24% controlo semanal. Tivemos ainda uma pessoa em vigilância 

após términus da terapêutica 

Foram realizadas 6 ações sobre tuberculose, com aplicação do inquérito de sintomas. 

A 11 pessoas foi prestado acompanhamento social. 

 

3- Avaliação / Conclusão: 

Apesar de termos respondido a todas as referenciações por parte da Unidade de saúde publica de 

Sintra e do Hospital Fernando Fonseca, o n.º de pessoas referenciadas foi francamente inferior ao 

previsto. 
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Esta situação prendeu-se com a orgânica dos serviços de saúde e não com a nossa capacidade 

instalada, que previa a integração de 30 pessoas com tuberculose infeção e 45 com tuberculose 

latente. 

As pessoas, sobre a qual incidiu a nossa intervenção, apresentavam, na sua maioria, grande fragilidade 

social, muita baixa literacia em saúde, ausência de rendimentos, o que nos obriga a repensar a 

intervenção com este público.  

 

4- Parcerias e Financiadores: 

Parceiros:  

- Hospital Fernando Fonseca; 

- Unidade de Saúde Pública de Sintra 

- CDP da Venda-Nova 

Financiadores:  

- Câmara Municipal de Sintra, através do PAFI; 

- Direção Geral de saúde, através do programa nacional 
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Viver com Qualidade 

 

Coordenadora – Susana Campina 
  

1. Resumo do Projeto 
 

a) Breve descrição  

Projeto de apoio domiciliário que consiste na prestação de cuidados individualizados e personalizados 

no domicílio, a indivíduos e famílias, que por motivo de doença, deficiência ou outro impedimento, 

não possam assegurar, temporária ou permanentemente, a satisfação das suas necessidades básicas 

e/ou as atividades da vida diária e funciona em horário alargado. A solicitação deste serviço foi feita 

por particulares e por instituições de saúde.  

A gestão do projeto foi assegurada pela Diretora Técnica e Coordenadora e contou com uma 

Assistente Social, Psicóloga e 3 Auxiliares de Ação Direta. 
 

b) Objetivos 

Desenvolver atividades que assegurem as necessidades humanas básicas e de vida diária de pessoas 

dependentes, numa prestação de cuidados personalizados no domicílio. 
 

c) Público-alvo 

Pessoas com dependência funcional, que temporária ou definitivamente necessitam de cuidados no 

domicílio e que solicitem os nossos serviços. 
 

d) Temporalidade 

Trata-se de um projeto de continuidade. 
 

2 – Resultados 

No ano de 2019 o projeto apoiou 5 pessoas residentes no Município da Amadora, 4 idosos e 1 

individuo com patologia psiquiátrica incapacitante na realização de determinadas atividades de vida 

diária. 

Neste período, 2 dos idosos foram integrados em Lar.  
 

3 – Avaliação/Conclusão 

O serviço caracterizou-se pela prestação de cuidados humanizados e de qualidade. Não existiram 

reclamações e os clientes e seus familiares manifestaram elevada satisfação com os serviços 

prestados. A resposta foi organizada em função da procura e necessidades dos clientes.  

 

4 – Parcerias e Financiadores 

Este projeto não tem financiadores, é autossustentável. 
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Vontades 
 

 

Coordenador – Magda Fernandes 
 

1. Resumo do Projeto 
 

a) Breve descrição  

Este projeto pretende promover a participação organizada de pessoas voluntárias, com vista a 

responder a necessidades identificadas, assentes num compromisso de entreajuda.  

A gestão do projeto foi assegurada pela Diretora Técnica e Coordenadora e contou com uma equipa 

multidisciplinar que organizou e orientou a atividade do grupo de voluntários. A participação de todos 

os elementos é efetuada em regime de voluntariado. 
 

b) Objetivos 

- Promover um voluntariado qualificado e reconhecido socialmente;  

- Promover o desenvolvimento da rede de voluntários da AJPAS;  

- Sensibilizar a comunidade em geral, para a importância do voluntariado na melhoria das condições 

de vida da população. 
 

c) Público-alvo 

Indivíduos com disponibilidade e interesse para a prática de voluntariado. 

d) Temporalidade 

Trata-se de um projeto de continuidade 

 

2 – Resultados 

Em 2019 manteve-se 1 equipa de visitação hospitalar, no internamento do serviço de Infeciologia do 

Hospital Prof. Dr. Fernando da Fonseca (HFF).  

Realizaram-se 2 iniciativas de recolha de alimentos no âmbito da recolha nacional promovida pelo 

Banco Alimentar contra a Fome com a participação da equipa de voluntários. 
                          
3 – Avaliação/Conclusão 

Pese embora o número ainda reduzido de voluntários neste projeto, os mesmos têm sido uma mais-

valia no trabalho comunitário e de visitação hospitalar. 

Mantendo a articulação com o banco de voluntariado da Amadora, consideramos ser necessário 

melhorar a nossa estratégia para atrair novos membros. 
 

4 – Parcerias e Financiadores 

Parcerias: Banco Local de Voluntariado da Amadora, gerido pela CMA; HFF.  
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Creche Babete 

Coordenadora: Dora Tomaz 
 

1- Resumo do Projeto 

a) Breve descrição 

A creche é uma estrutura de apoio à 1ª infância, com berçário. Tem capacidade para 39 crianças, dos 4 

meses aos 3 anos, organizadas em três salas. Pretende-se, com este serviço, contribuir para 

proporcionar a igualdade de oportunidades às crianças criando um espaço onde as crianças se podem 

desenvolver, de forma equilibrada, proporcionando-lhes actividades nas diversas áreas de conteúdo 

de forma a promover várias aprendizagens. 

A equipa é constituída por uma Coordenadora Pedagógica / Educadora de Infância, duas Educadoras 

de Infância, uma Administrativa, cinco Auxiliares de Ação Educativa, uma Auxiliar de Serviços Gerais, 

uma Empregada de limpeza e dois voluntários. 

b) Objetivos 

 Proporcionar às crianças os estímulos necessários em cada uma das etapas da sua evolução, 

através de um ambiente seguro, protetor, feliz e com materiais adequados para o seu 

desenvolvimento pessoal e social harmonioso;  

 Respeitar a individualidade de cada criança e estimular a sua autonomia; 

 Satisfazer as suas necessidades vitais de alimentação, higiene e repouso; 

 Investir na relação afetiva adulto/criança e na relação com os pais; 

 Manutenção do Espaço Pedagógico adequado ao grupo e que promova a segurança do mesmo; 

 Manutenção do Sistema de Gestão da Qualidade implementado; 

 Alargamento do acordo para a totalidade da capacidade da resposta social. 

c) Público-alvo 

Crianças dos 4 meses aos 3 anos  

Sala 1 – 10 crianças dos 4 meses até à aquisição da marcha 

Sala 2 – 13 crianças desde a aquisição da marcha aos 24 meses 

Sala 3 – 16 crianças dos 24 aos 36 meses 

d) Temporalidade 

A Creche Babete é um serviço de continuidade. Funciona de janeiro a dezembro. Encerra 15 dias úteis 

em agosto e 5 em dezembro, estipulados no início do Ano Letivo, para férias dos funcionários. 

2 – Resultados 

No ano de 2019 foram realizadas um total de 1763 atividades orientadas, de acordo com as diferentes 

áreas a trabalhar: 

- Área de Expressão e Comunicação: 1336 

 Domínio das Expressões (Motora, Musical, Plástica e Dramática - 902) 

 Domínio da Matemática (158) 

 Domínio da Oralidade (276) 

- Área de Formação Pessoal e Social: 307 

- Área de Conhecimento do Mundo: 120 

As atividades realizadas nas salas são desenvolvidas segundo uma rotina tipo semanal. Esta grelha 

pode sofrer alterações se assim se justificar. 
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2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira 

 
Receção das crianças 

 

Brincadeira livre  
Acolhimento - Bom Dia 

………………. 
S.1 - Manuseamento e 
exploração de objectos 
e/ou texturas 
(motricidade fina);  
……………….. 
S.2 - Colagem 
 
………………… 
S.3 – Sessão de Música 

 

 
Receção das crianças 

 

Brincadeira livre  
Acolhimento - Bom Dia 

…………………. 
S.1 – Sessão de Dança 

(livre e orientada, 
jogos rítmicos…) 

 
…………………… 

S.2 – Dança 
 
………………….. 
S.3 – Atividade de Exp 
Dramática (teatros, 
fantoches…) 

 

 
Receção das crianças 

 

Brincadeira livre  
Acolhimento - Bom Dia 

…………………. 
S.1 – Iniciação ao 
desenho livre  
 
 
…………………. 
S.2 – Sessão de 
Movimento 
…………………. 
S.3 – Sessão de Dança 

 
Receção das crianças 

 

Brincadeira livre  
Acolhimento - Bom Dia 

…………………. 
S.1 – Sessão de 
Música (cantos 
rítmicos, jogos 
prosódicos e canções) 

………………… 
S.2 – Pintura livre 

 
…………………. 

S.3 – Sessão de 
Movimento 

 
Receção das crianças 
 

Brincadeira livre 
Acolhimento - Bom Dia 
……………… 
S.1 – Sessão de 
movimento 
(motricidade grossa) 
 
…………………… 
 S.2 – Dança 
 
…………………. 
S.3 – Desenho livre  

Almoço e Repouso 

S.1 – Brincar com Bolas 
ou balões 

 

………………….. 

S.2 – Modelagem 
 

………………..… 
S.3 – Trabalho 

Orientado 
 

…………………… 
Brincadeira livre  

Saída das Crianças 
 

S.1 – Ver e manusear 
livros ou revistas 

 

………………….. 
S.2 – Trabalho 

orientado  
…………………… 

S.3 – Recorte e 
Rasgagem 

 
…………………… 

Brincadeira livre  
Saída das Crianças 

 

S.1 – Pintura 
 
 

…………………… 
S.2 – Modelagem 

 
…………………… 
S.3 – História / 

Desenho orientado 
 

…………………… 
Brincadeira livre 

Saída das Crianças 
 

S.1 – Ver imagens e 

estimulação da 

linguagem  

…………………… 
S.2 – Sessão de 

Música  
………………….. 
S.3 – Jogos de 

enfiamento e de 
encaixe 

…………………… 
Brincadeira livre  

Saída das Crianças 
 

S.1 – Jogos de 

manuseamento / 

Exploração 

…………………. 

S.2 – Jogos de tapete 
/ Jogos de mesa 

………………… 
S.3 – Modelagem 

 
 

……………………… 
Brincadeira livre  

Saída das Crianças 
 

 

Para além das atividades desenvolvidas em sala foram realizadas as seguintes atividades: 

- Carnaval: elaboraram-se disfarces, desfile e sessão fotográfica; 

- Dia do Pai, Dia da Família e Dia da Mãe: Elaboração de pinturas conjuntas, pais e filhos e lanches para 

todos nos respectivos dias; 

- Dia da Criança: Apresentação de um Teatro para as crianças, brincadeira no parque exterior com 

pinturas faciais; 

- Santos Populares: foram elaborados trabalhos alusivos aos três Santos Populares, aprenderam 

canções e quadras populares; 

- Festa de final de Ano Letivo com lanche convívio, entrega das pastas com os trabalhos, venda de rifas 

e insufláveis, com a participação de 25 crianças, seus familiares e colaboradores perfazendo um total 

de 98 pessoas; 

- Magusto: realização da Festa da Castanha, em que foram assadas umas castanhas e outras cozidas, 

elaboração de trabalhos alusivos ao tema e levaram um cartuxo com castanhas para os seus familiares; 
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- Dia do Pijama: crianças e colaboradores vestiram pijamas, no decorrer do dia, e foram realizados 

trabalhos, individuais e de grupo, alusivos ao tema; 

- No Natal realizou-se um lanche para as famílias, com a apresentação de uma peça de teatro e 

canções alusivas à época. Foram entregues prendas pelo Pai Natal. Estiveram presentes as 35 crianças, 

seus familiares e funcionários perfazendo um total de 114 pessoas. Foram realizadas prendas de Natal 

para oferta aos pais;  

- Noutras datas, nomeadamente Páscoa, Dia do Pai e Dia da Mãe foram elaborados, pelas crianças, 

trabalhos para oferecerem aos seus familiares; 

- Festas de aniversário das crianças; 

- Atividades de exterior (Parque Infantil e jogos exteriores). 

3 – Avaliação/Conclusão 

No início do Ano Letivo são preenchidas as Fichas de Avaliação Diagnóstica, através da observação de 

cada criança, e definido o Plano Individual, juntamente com as famílias. No Plano são definidos os 

objectivos/resultados desejáveis individuais, de cada criança para todas as áreas de desenvolvimento, 

por um período de 6 meses. 

No final de cada período é feita a avaliação do Plano e definidos os objectivos para o período seguinte, 

tendo em conta os resultados obtidos e as Fichas de Avaliação Diagnóstica. 

De acordo com as Fichas de Avaliação Diagnóstica e a avaliação do Plano Individual, no final do Ano 

Letivo, 85,4% das crianças atingiram totalmente as aptidões esperadas para as respetivas faixas 

etárias. Das restantes crianças, 8,8% atingiram maioritariamente as aptidões, estando os restantes a 

emergir e quase alcançadas, e outras 5,8% atingiram parcialmente as aptidões, estando as restantes a 

emergir. É importante referir que o motivo das crianças não terem alcançado as aptidões desejáveis, 

em todas as áreas de desenvolvimento, se deve ao facto de terem concluído o ano lectivo sem 

completar a faixa etária a que a grelha de observação se referia.  

A avaliação das atividades foi sendo realizada ao longo do decorrer das mesmas, tendo em conta a 

participação e o processo de desenvolvimento, observando as necessidades e dificuldades mostradas 

pelas crianças e o produto final. 

4– Parcerias e Financiadores 

- Instituto de Segurança Social 

- Câmara Municipal da Amadora  

- Banco Alimentar contra a Fome 

- Banco de Bens Doados    

 

  
 

 

Para além das parcerias formais, tivemos apoios de 

pessoas Individuais/mecenas. Foram-nos doados 

bens alimentares, equipamento para a sala dos 

bebés, brinquedos e uma máquina de lavar loiça. 
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Espaço CIDADANIA 

 

 
 

Coordenadora: Vitalina Silva  

1. Resumo do Projeto 

O projecto disponibiliza, num mesmo espaço físico (Espaço CIDADANIA) uma resposta integrada aos 

autóctones e aos cidadãos Nacionais de Países Terceiros, residentes no Bairro do Casal da Mira e zonas 

limítrofes, nas áreas relacionadas com o seu processo de acolhimento e integração em Portugal – 

Legalização/Nacionalidade, Social, Saúde, Educação, Justiça, Emprego, Habitação, entre outras 

igualmente relevantes, através da criação de um serviço de informação, Apoio e encaminhamento 

(CLAIM) e dois gabinetes de apoio especializado (Saúde e Jurídico). 

 

 

No Espaço Cidadania desenvolvemos os seguintes Projectos/Actividades: 

1. CLAIM 

2. Espaço SAÚDE 

3. Espaço JUSTIÇA 

4. Alfabetização 
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CLAIM – CENTRO LOCAL DE APOIO À INTEGRAÇÃO DE MIGRANTES 

 

Coordenadora: Vitalina Silva 

1-Resumo do projeto 

a) Breve descrição 

O Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes (CLAIM) com atendimento personalizado, facilita/ 

medeia o acesso a bens e serviços (governamentais e não governamentais) localizados dentro e fora 

do concelho da Amadora, em estreita articulação com outras entidades públicas e privadas que 

apresentam respostas nas áreas dirigidas aos NPT, como os Centros Nacionais de Apoio ao Migrante e 

CLAIM´s existentes, SEF, Segurança Social, entre outras organizações representantes de países 

terceiros ou do setor social. 

Enquanto resposta na integração de Migrantes, promove os direitos e deveres na equidade entre 

migrantes e autóctones. 

A equipa é constituída por um técnico de serviço social, uma assistente técnica, um técnico superior de 

ciências sociais e dois voluntários com formação em diversas áreas. 

b) Objetivos 

Atendimentos gerais; legalização; Manifestação de Interesse; Nacionalidade; Reagrupamento familiar; 

educação; atendimentos sociais (segurança social e apoio social); Habitação; Empregabilidade 

(Elaboração de CV, treino de competências para entrevistas e divulgação de oferta de trabalho e apoio 

na procura ativa de trabalho; Divulgação de oferta formativa; Orientação de estágio profissional de 

Psicologia); acompanhamento de trabalhadores comunitários. 

c) Público-alvo 

Autóctones e cidadãos Nacionais de países terceiros, residentes no bairro do Casal da mira e zonas 

limítrofes. Devido à elevada procura acabamos por atender todas as pessoas do concelho da Amadora 

e áreas circundantes. 

A população do bairro Casal da Mira é maioritariamente imigrante dos PALOP, muito jovem e adulta, 

estimando-se que há cerca de 6% de população que é idosa. A população apresenta as seguintes 

problemáticas: alcoolismo, toxicodependência, doença mental, abandono escolar precoce e baixas 

habilitações escolares que dificultam a inserção no mercado de trabalho. Isto traduz-se no elevado 

desemprego, baixos rendimentos e dificuldades. 

d) Temporalidade 

De Janeiro a Dezembro de 2019 

2- Resultados 

Efetuámos cerca de 2600 atendimentos, dos quais 788 são cidadãos nacionais e 1812 cidadãos de 

países terceiros. 

A maior parte dos utentes deslocaram-se ao CLAIM diretamente, sendo que os restantes 20% fizeram-

se representar por familiares, e demos resposta a pedidos de outras pessoas ou entidades. 
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A maior parte dos utentes situa-se nas faixas etárias compreendidas entre 26 e 65, mas a mais 

acentuada dos 26 aos 55 anos, em idade ativa. 

FAIXA ETARIA: TOTAL 

< 18  155 

18-25 228 

26-35 462 

36-45 485 

46-55 468 

56-65 443 

> 65 360 
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Fizemos 1527 atendimentos a pessoas do género feminino, que corresponde a 58% dos utentes 

atendidos e 1085 do género masculino (42%): 

 

 

O maior número de utentes deslocou-se ao CLAIM devido a problemas de legalização: 

ASSUNTO TOTAL ASSUNTO TOTAL 

Saúde 31 Outros 438 

Trabalho 97 Permanência em TN 1205 

Educação 8 Segurança Social 247 

Reagrupamento familiar 66 Apoio Social 493 

Nacionalidade 119 IRS 264 

Legalização 787 Habitação 19 

 

GENERO TOTAL 

Feminino 1527 

Masculino 1085 



29 
 

Relatório de Atividades e Contas de 2019 
 
 

Os utentes de originários de Cabo Verde ou seus descendentes continuam a ser os principais 

utilizadores deste serviço, num total de 1009: 

NACIONALIDADES TOTAL NACIONALIDADES TOTAL 

Angola 212 Paquistão 2 

Brasil 175 Senegal 6 

Cabo Verde 1009 

S. Tomé e 

Príncipe 140 

China 24 Moldávia 5 

Moçambique 3 Venezuela 4 

Guiné Bissau 196 Portugal 788 

India 32   

 

Outros: 

IRS 2018 

No ano de 2019 foram preenchidas e entregues 264 declarações de IRS: 

 Nacionais Países Terceiros 

90 
 

 

3- Avaliação / Conclusão 

Os resultados obtidos demonstram a importância do CLAIM inserido na comunidade, integrado no II 

Plano Municipal de Integração de Migrantes, promovido pela CMA com co-financiamento do Alto 

Comissariado para as migrações, através do programa FAMI. 

Este serviço é a única resposta social mais abrangente, na zona norte do concelho, sendo denominado 

CLAIM Amadora Norte, para a resolução de questões sociais e regularização de nacionais de países 

terceiros, mantendo enorme procura e aceitação por parte dos utentes e diversas entidades públicas e 

privadas. 
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Realizaram-se 248 inquéritos de satisfação aos utentes que recorreram ao CLAIM. Desses 243 

responderam que ficaram satisfeitos com o atendimento e 5 não responderam à questão. 226 

responderam que com o apoio do CLAIM os problemas que os levaram a procurar este serviço foram 

resolvidos, 19 mais ou menos, e 3 não responderam.  

Quando questionados sobre a forma como foram recebidos pelos funcionários do CLAIM, 243 

responderam que foram bem recebidos e 5 não responderam. 

238 utentes responderam que tencionam voltar a procurar os serviços do CLAIM, 5 que não, 5 mais ou 

menos e 233 responderam que o espaço onde funciona o CLAIM é cómodo e 5 responderam mais ou 

menos. 

247 responderam que o(s) funcionário(s) que o(s) atendeu é simpático e 1 mais ou menos, sendo que 

todos responderam ao inquérito disseram que ficaram satisfeitos com a explicação ou resolução que 

lhes foi dada ou apresentada à questão que os levou a procurar o CLAIM. 

4- Parcerias e Financiadores: 

PARCEIROS 
 

FINANCIADORES 

Junta de freguesia de Encosta do Sol 
 

ACM 

ACES Amadora 
 

CMA 

C M Amadora  Mecenas 

Casa do Cidadão de Cabo Verde 
 

 

Escola Seomara Costa Pinto 
  Consulado de Cabo Verde em Lisboa 
  Consulado de Angola em Lisboa 
  Registo Civil Amadora e CRC Lx 
  Entrajuda 
  Seia e Aragão 
  Dolce Vita Tejo 
  Centro Paroquial Casal de Cambra   

ACM 
  Grupo Vicentinos da Brandoa 
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Espaço SAÚDE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordenador: António Carlos da Silva 

1- Resumo do Projeto 

Manutenção de um gabinete de apoio especializado (Saúde), complementando a resposta do CLAII, 

atendendo às necessidades identificadas na população residente no Casal da Mira e zonas geográficas 

limítrofes de um maior apoio nestas áreas específicas, nas áreas de acesso aos serviços de saúde 

(diretos e deveres, informação, encaminhamento etc.), da prestação de cuidados médicos e de 

enfermagem em saúde materna, planeamento familiar, saúde infantil, vacinação, Saúde Mental e 

diabetes. 

A Equipa é constituída por 2 médicos, 4 enfermeiras, 2 técnicos de apoio aos atendimentos, 1 

nutricionista, 1 Técnico Superior de Ciências Sociais e mais 5 voluntários com formação em diversas 

áreas. 

a)  Objetivos 

Atendimentos associados ao acesso aos cuidados de saúde; Atendimento médico e de enfermagem; 

Vacinação; Domicílios; Planeamento Familiar; Saúde materna e infantil; Distribuição de preservativos; 

Encaminhamentos para médicos de família, Hospitais e outros serviços especializados. 

 

b) Público-alvo 

Autóctones e cidadãos Nacionais de Países Terceiros, residentes no Bairro do Casal da Mira e zonas 

limítrofes. Devido à elevada procura acabamos por atender todas as pessoas do concelho da Amadora 

e áreas circundantes. 

A população do bairro do Casal da Mira é maioritariamente imigrante dos PALOP, muito jovem e 

adulta, estimando-se que há cerca de 6% de população que é idosa. A população apresenta as 

seguintes problemáticas: o alcoolismo, toxicodependência, doença mental, abandono escolar precoce 

e baixas habilitações escolares que dificultam a inserção no mercado de trabalho. Isto traduz-se no 

elevado desemprego, baixos rendimentos e dificuldades. 

c) Temporalidade 

De Janeiro a Dezembro de 2019 
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2 – Resultados 

Fizemos 2493 atendimentos cujas faixas etárias se encontram compreendidas entre os seguintes 

intervalos: 

Faixa Etária 
Total 

<5 108 

[5-19] 70 

[20-29] 158 

[30-39] 224 

[40-49] 331 

[50-59] 388 

[60-69] 954 

≥70 260 

 

2493 

Sendo 1027 do sexo masculino e 1466 feminino, sendo maioritariamente de origem cabo-verdiana, 

seguido da Guiné-Bissau e S. Tomé e Príncipe. 

 Foram feitos 735 encaminhamentos, para outros ACES Amadora, Hospital Amadora Sintra e outras 

instituições. 

3 – Avaliação/Conclusão 

O acesso aos cuidados de saúde é difícil para todos, em especial para os imigrantes devido à sua 

situação, em alguns casos, de falta de documentação, outros, devido aos horários de trabalho, 

dificuldade em fazer-se entender, pois a maioria ainda fala a língua do seu País de origem, factores 

culturais, crenças, tabus e mitos, e à própria falta de preparação dos serviços de saúde para 

atenderem pessoas com conceitos de promoção, prevenção e de doença diferentes. 

A juntar estas condicionantes existem outras determinantes que, dificultam o acesso da nossa 

população alvo ao acesso aos cuidados de saúde, ao realojamento, nomeadamente a dispersão das 

unidades a que estão inscritas (Pontinha, Brandoa, Venda Nova, Amadora etc.), grande número de 

idosos, falta de médicos, transportes deficientes e preço dos Bilhetes, entre outros. 

A AJPAS, com a sua equipa, presta cuidados a todos que nos procuram, de forma gratuita e integrada, 

respondendo a uma lacuna que é do conhecimento de todos, sendo visto pela população como um 

recurso, único para muitas dessas pessoas. 

No plano de Contingência Saúde Sazonal Gripe administramos 175 vacinas da gripe destinadas à 

população de risco, nomeadamente a maiores de 65 anos de idade, diabéticos e doentes acamados. 

Como tem sido hábito a alguns anos a esta parte as vacinas foram gentilmente cedidas pelo ACES 

Amadora. 
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4– Parcerias e Financiadores 

Parcerias: 

CMA – Câmara Municipal da Amadora 

ACES Amadora – Agrupamentos dos Centros de Saúde da Amadora 

Junta freguesia Encosta do Sol 

P&D Factor – Associação para a Cooperação sobre População e Desenvolvimento 

Pressley Ridge 

Mirativa – Associação para o Desenvolvimento Local 

Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação da Amadora – Pólo do Casal da Mira 

AFAF - Associação de Filhos e Amigos de Farim 

APAV – Associação Portuguesa de Apoio à Vítima 

Financiadores: 

ACM 

CMA 
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Espaço JUSTIÇA 

Coordenadora Vitalina Silva 

1-Resumo do Projeto 

a) Breve descrição 

Manutenção de um gabinete de apoio especializado (Jurídico), complementando a resposta do CLAII, 

atendendo às necessidades identificadas na população residente no Casal da Mira e zonas geográficas 

limítrofes de um maior apoio nestas áreas específica. 

A Equipa é constituída por 2 Advogadas, uma assistente Técnica e 3 voluntários com formação em 

diversas áreas. 

b) Objetivos 

Atendimento geral, consultas jurídicas, esclarecimentos, preenchimentos de formulários, 

encaminhamento para pedidos de protecção jurídica junto da Segurança Social para dar início ou 

impugnação, contestação de processos nas diversas áreas do direito. 

 

c) Público-alvo 

Autóctones e cidadãos Nacionais de Países Terceiros, residentes no Bairro do Casal da Mira e zonas 

limítrofes. Devido à elevada procura acabamos por atender todas as pessoas do concelho da Amadora 

e áreas circundantes. 

A população do bairro do Casal da Mira é maioritariamente imigrante dos PALOP, muito jovem e 

adulta, estimando-se que há cerca de 6% de população que é idosa. A população apresenta as 

seguintes problemáticas: o alcoolismo, toxicodependência, doença mental, abandono escolar precoce 

e baixas habilitações escolares que dificultam a inserção no mercado de trabalho. Isto traduz-se no 

elevado desemprego, baixos rendimentos e dificuldades. 

d) Temporalidade 

De Janeiro a Dezembro de 2019 
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2 – Resultados 

Realizamos 435 atendimentos nas áreas do direito laboral, arrendamento, divórcio, Regulação das 

Responsabilidades Parentais, Insolvência de Pessoa Singular, Processos Crime, Dívidas Civis 

(execuções), Processos Fiscais, Administrativo, entre outros. 

Mês 

Género 

total Masculino Feminino 

jan 18 29 

 

fev 11 19 

mar 18 27 

abr 23 35 

mai 11 15 

jun 13 20 

jul 15 28 

ago 11 19 

set 9 17 

out 9 20 

nov 13 20 

dez 13 22 

total 164 271 435 

 

3 – Avaliação/Conclusão 

O projeto é reconhecido como um recurso para responder aos problemas da população que o procura. 

A entidade promotora é a única instituição no concelho da Amadora a, gratuitamente, prestar serviços 

de saúde e justiça aos cidadãos nacionais de países terceiros. 

O projecto é referenciado por diversas entidades públicas e privadas do concelho e de outros 

concelhos da Área Metropolitana de Lisboa. 

4 – Parcerias e Financiadores 

Parcerias: 

CMA – Câmara Municipal da Amadora – Espaço 

Junta freguesia Encosta do Sol 

Corações com Coroa 

P&D Factor – Associação para a Cooperação sobre População e Desenvolvimento 

Pressley Ridge 

Mirativa – Associação para o Desenvolvimento Local 

Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação da Amadora  

AFAF - Associação de Filhos e Amigos de Farim 

APAV – Associação Portuguesa de Apoio à Vítima 

Direcção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. 

Financiadores: 

ACM 

CMA 
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II MGF – Intervenção Integrada pelo fim da Mutilação Genital Feminina 

 

 

 

Coordenador: António Carlos da Silva 

1. Resumo do Projeto 

O projeto “II MGF – Intervenção Integrada pelo fim da Mutilação Genital Feminina” visa contribuir para 

a prevenção e eliminação da mutilação genital feminina e outras Práticas Nefastas, enquadrado na 

ENIND - Portugal + Igual (2018-2030), Eixo 4 – Eliminação de todas as formas de violência contra as 

mulheres e da violência doméstica, Orientação. 4.2. Combate às práticas tradicionais nefastas, através 

de uma intervenção integrada de base territorial (Amadora). 

a) Breve Descrição 

O projeto visou a produção de um instrumento de trabalho para uma gestão intersectorial destas 

práticas no terreno, de âmbito municipal; a vertente da formação/capacitação de recursos humanos 

para uma resposta mais adequada e eficaz quando perante casos ou potencias casos de vítimas destas 

práticas; e, ainda, a realização de momentos de partilha de práticas e de reflexão.  

b) Objetivos 

Mobilização de parcerias no concelho da Amadora para trabalharem pelo fim das PTN (MGF e 

casamentos infantis/precoces e combinados); - produção de fluxograma de atuação, clarificando os 

trâmites e o papel de cada entidade parte do processo (Saúde; Proteção de crianças e jovens; Órgãos 

de polícia criminal; Serviços sociais/segurança social; Educação; Associações com trabalho na área da 

MGF). 

c) Público-alvo 

Profissionais de 1.ª linha da área da Saúde, Proteção de crianças e jovens, Órgãos de polícia criminal 

(OPC); Serviços sociais/segurança social; Educação; Associações com trabalho na área da MGF, 

envolvidos na elaboração deste protocolo e que se podem deparar com casos ou potenciais casos de 

PTN e de intervir de forma integrada e coordenada. 

d) Temporalidade 

01/09/2018 a 31/03/2019 

2- Resultados 

Apesar de o projeto contemplar a produção de um único protocolo de intervenção integrada para o 

município da Amadora, produziu um segundo produto específico para as escolas, de forma a se 

contribuir também para uma intervenção articulada e coordenada nesta área. 

Assim, a produção dos protocolos de atuação, em linha com o preconizado pela ENIND Portugal + 

Igual, para além de contribuir para a execução deste, garante a existência de recursos passíveis de ser 

usados a nível nacional, naturalmente com a necessária adequação a cada território e contexto de 

intervenção. 

3- Avaliação / Conclusão: 

Faz-se uma avaliação muito positiva deste projeto, a vários níveis: 

 A mobilização de parcerias em prol de um trabalho integrado pelo fim da MGF; 

 O envolvimento de áreas, como a educação, de uma extrema importância e que, até aqui, estavam 

menos sensibilizadas para esta temática; 

 O surgimento de novos atores no panorama da luta pelo fim da MGF; 
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 Uma maior consciência da importância que todos os profissionais, cada um na sua área de atuação, 

têm no trabalho colaborativo pelo fim da MGF; 

 A produção de instrumentos de intervenção que, eventualmente com as devidas adaptações, 

poderão ser utilizados noutros municípios. 

4- Parcerias e Financiadores: 

Parcerias 

 Câmara Municipal da Amadora; 

 CPCJ da Amadora 

 CS Damaia – USP António Luz 

Financiadores 

O projeto foi cofinanciado pelo ACM, através do PAAI (n.º 1 PAAI -0013), sendo igualmente apoiado 

pela Câmara Municipal da Amadora através da cedência de instalações, da produção gráfica e 

impressão do Protocolo, bem como da realização da sessão de divulgação do mesmo. 
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Projeto @PN – as TIC pelo fim das práticas nefastas 
 

 

 

 

Coordenador: António Carlos da Silva 

1. Resumo do Projeto 

Este projeto foi candidato ao Prémio criado pela Senhora Secretaria de Estado para a Cidadania e a 

Igualdade, em 2019, o qual visou apoiar as organizações não governamentais a implementar projetos 

na área das práticas nefastas, no valor máximo elegível de 10.000,00€. 

O projeto foi um dos vencedores e visou a criação de uma aplicação informática, com conteúdos na 

área das práticas nefastas, que permita trabalhar esta temática em contexto escolar e fora deste 

(educação formal e não formal). 

a) Breve Descrição 

Consiste na produção de uma aplicação informática dirigida prioritariamente a jovens (dentro e fora 

do contexto formal de ensino), não esquecendo docentes, formadores e profissionais com 

interesse/trabalho na área. 

Pese embora sedeado na Amadora, este projeto visou ter uma abrangência nacional e, inclusivamente, 

internacional, em países/territórios com acesso à internet e se fale a língua portuguesa. 

Visa sensibilizar, informar e capacitar para a prevenção das práticas nefastas, (sobretudo da Mutilação 

Genital Feminina por ser a que tem tido um maior investimento em termos de investigação e 

produção de conhecimento) otimizando as TIC como estratégia de intervenção para alcançar e 

mobilizar este grupo-alvo nos esforços para o desencorajamento/eliminação das Práticas Nefastas 

(MGF e Casamentos Infantis, precoces e combinados).  

O projeto, embora sedeado na Amadora, visa constituir-se como um recurso para todos os municípios 

que têm de gerir o desafio de ter residentes a viver com MGF. 

 

b) Objetivos 

i. Objetivo geral 

Contribuir para a concretização da Orientação 4.2.do Eixo 4 da Estratégia Nacional para a Igualdade e a 

Não Discriminação (2018-2030), mais concretamente através da área 6 do Plano de ação para a 

prevenção e o combate à violência contra as mulheres e à violência doméstica (PAVMVD): prevenir e 

combater as práticas tradicionais nefastas, nomeadamente a mutilação genital feminina e os 

casamentos infantis, precoces e forçados 

ii. Objetivos específicos 

 Sensibilizar e mobilizar jovens para a construção de recursos pedagógicos adequados às suas 

necessidades e expectativas; 

 Produzir uma aplicação informática para o conhecimento sobre e a prevenção das PN, 

primordialmente dirigida a jovens, mas igualmente com utilidade para docentes, formadores/as 

e outros profissionais com trabalho/interesse nesta área.  

 Promover o trabalho em rede e de base territorial para uma resposta integrada pelo fim das PN. 

c) Público-alvo 

 Jovens do 2.º e 3.º ciclos, ensino secundário, superior e pós superior; 

 Formadores/as e docentes do ensino regular e profissional, dos graus de ensino referidos no 

ponto anterior; 
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 Profissionais de organizações/projetos governamentais e não-governamentais que trabalhem 

com jovens dentro e fora do contexto educativo (Ex. Programa Escolhas); 

 Profissionais da área da saúde, no âmbito da saúde escolar; 

 Profissionais da administração local/organizações locais no âmbito da integração de migrantes, 

promoção da igualdade de género e prevenção da violência com base no género, da educação, 

intervenção social, da proteção de crianças e jovens, forças de segurança e saúde, entre outras 

áreas. 

 

d) Temporalidade 

Período de execução: 01/01/2019 a 15/09/2020. 

2- Resultados 

O trabalho de construção dos conteúdos decorreu durante o ano de 2019, estimando-se que a 

aplicação esta concluída durante o 1.º semestre de 2020. 

3- Avaliação / Conclusão: 

Projeto em fase de implementação. 

4 - Parcerias e Financiadores: 

Parcerias: 

 ACES da Amadora – envolvimento da Unidade de Saúde Pública e, dentro desta, da Saúde 

comunitária, da Saúde escolar e da Consulta do Viajante, com participação na produção dos 

conteúdos e adequação da aplicação; 

 Câmara Municipal da Amadora – disponibilização de espaço (sede da entidade/projeto) e 

colaboração dos professores tutores do município; integração do projeto na execução do Plano 

Municipal para a Integração de Migrantes e do Plano Municipal contra a Violência, cedência de 

espaço e divulgação do encontro (atividade 3) 

 CPCJ da Amadora – envolvimento do Grupo de Trabalho criado especificamente para trabalhar a 

questão da MGF no concelho, bem como através dos docentes que integram a comissão restrita. 

 Escola Profissional Gustav Eiffel – produção da aplicação e realização de concurso multimédia, a 

nível nacional, para trabalhos na área das Práticas nefastas. 

 P&D Factor – Associação para a Cooperação sobre População e Desenvolvimento – colaboração na 

construção e atualização dos conteúdos técnicos de aplicação; divulgação da aplicação junto do 

Comité Nacional Contra as Práticas Nefastas à Saúde da Mulher e da Criança da Guiné-Bissau, 

bem como junto do Grupo Parlamentar Português sobre População e Desenvolvimento. 
 

Financiadores 

  Secretaria de Estado para a Cidadania e a Igualdade, através da Comissão para a Cidadania e 

igualdade de Género (SECI). 


