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Palavras do Presidente 
 

 

Mais um ano se passou e, como é do conhecimento de todos, foi um ano de grandes mudanças tanto a 

nível nacional como internacional. Mudanças que tiveram, também, repercussão no desenvolvimento 

das nossas actividades, metas, objetivos. 

O Relatório de Actividades da AJPAS, constitui um instrumento de gestão que visa relatar o percurso 

realizado no ano Civil de 2015. Pretende ser um instrumento de reflexão aos desafios e oportunidades 

que se colocarão para o futuro. 

Assim, analisando os objetivos que traçamos para o ano de 2015 e os que conseguimos atingir 

podemos garantir que cumprimos, ainda que com maior ou menor dificuldade. 

Foi um ano da Inauguração do espaço no Casal da Mira – Espaço CIDADANIA, cedido pela Câmara 

Municipal da Amadora, que nos permitirá prestar cuidados com melhor qualidade e dignidade que os 

nossos utentes bem merecem. 

Também em 2015, a Câmara Municipal da Amadora, iniciou as obras de requalificação, num espaço 

onde funcionou o polo da Biblioteca Municipal da Amadora, no Casal da Boba, para onde se deslocará 

a Creche Babete. 

Preconizamos uma AJPAS bem governada e, por isso, reafirmamos que o espirito de equipa e de 

cooperação, nas mais diversas áreas de actuação é indispensável para rentabilizar e optimizar os fracos 

recursos disponíveis. 

Continuamos convictos que tudo temos feito para solucionar os problemas daqueles que são alvos das 

nossas acções, mas como somos exigentes connosco próprio, queremos sempre mais e melhor. 

 

Votos de bom ano de 2016  

António Carlos 
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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. 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: 

 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 

 Comissão Social de Freguesia: 

 Falagueira – Venda Nova 

 Mina de Água 

 Encosta do Sol 

 Agualva – Mira Sintra 

 Plano Local de Saúde da Amadora 

 Plano Local de Saúde de Sintra 

 Fórum Nacional da Sociedade Civil para o VIH e SIDA 

 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” 

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; 
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Corpos Sociais 

  Em 2013 foi distinguida pela Gilead GÉNESE pelo Projeto ”Diagnóstico Precoce e Acesso a Cuidados 

de Saúde”, em parceria com o GAT e a SER+; 

 Em 2013 foi distinguida pela Gilead GÉNESE  pelo Projeto “ICAT”; 

 Em 2014 ganhou o 3º Prémio contra  a - MGF – Mudar aGora o Futuro 2014-2015; 

 Em 2014 foi distinguida pela Gilead GÉNESE pelo projeto “RASTA”; 

 Em 2015 foi distinguida pela Gilead GÉNESE pela “Avaliação dos benefícios da Intervenção do ICAT” 
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Viver com VIH - SAD 

 

Coordenadora: Cristina Mora 
 

1. Resumo do Projeto  
 

a) Breve descrição  

O Viver com VIH - SAD é um serviço de apoio domiciliário que 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. Este serviço está disponível até 24 

horas/dia, 7 dia/semana, 365 dia/ano.  

A Enfermeira efetua o acompanhamento regular do estado de saúde de todos os clientes e é realizada 

a articulação permanente com os profissionais de saúde dos hospitais de referência.  

Com todos os beneficiários deste serviço é realizado o controlo da terapêutica, em particular os 

antirretrovirais e controlo do calendário de consultas e exames. Procede-se ainda ao 

acompanhamento a consultas e exames da grande maioria dos clientes.  

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

multidisciplinar constituída por Enfermeira, Assistente Social, Psicóloga, 11 Auxiliares de Ação Direta e 

administrativa.  
 

b) Objetivos 

a) - Contribuir para a melhoria da qualidade de vida e bem-estar das pessoas infetadas pelo VIH e SIDA, 

através da prestação de cuidados de saúde e bem-estar no domicílio;  

b) - Responder às necessidades e expectativas dos clientes, prestando cuidados de qualidade com vista 

a evitar ou retardar a sua institucionalização, bem como, evitar ou diminuir internamentos 

hospitalares. 
 

c)Público-alvo 

Foram apoiadas 163 pessoas, 86 mulheres e 77 homens. 84 pessoas residiam na Amadora, 70 em 

Sintra e 9 noutros concelhos. No que respeita à idade, a maioria dos nossos clientes situavam-se entre 

os 20 e os 64 anos. 
 

4

77

52

20 10

10-19  
ANOS

20-49  
ANOS

50-64  
ANOS

65-75  
ANOS

> 76  
ANOS

Idade

  
 

Das 163 pessoas infetadas pelo VIH/Sida, 27 apresentavam grande dependência funcional, algumas 

delas acamadas, 44 com dependência moderada e 92 com algum tipo de dependência para a gestão 

da doença. 

Neste período não tivemos nenhum doente a necessitar de apoio 24h/dia, mas a 9 doentes foi 

prestado apoio igual ou superior a 5h/dia. 

Para além dos doentes em SAD1, foi efetuada TOD (Toma Observada Direta) da medicação anti 
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retrovírica a 18 clientes. Destes, 9 tiveram coinfecção por Tuberculose, a quem foi também 

administrada a terapêutica anti bacilar com TOD, em articulação com o Centro Diagnóstico 

Pneumológico da Venda Nova. 

Em 2015 faleceram 4 doentes. Não existiu nenhuma reclamação escrita. 
 

d) Duração 

Este foi o 4º e último ano de financiamento pela Direção Geral de Saúde/ADIS para este serviço. 

2. Resultados 

Foi prestado apoio domiciliário a 163 pessoas, o que corresponde a 233% do contratualizado com a 

DGS.  

A Enfermeira concretizou as visitas domiciliárias previstas em sede de candidatura (1 visita semanal a 

clientes com apoio em SAD1, 1 visita quinzenal em SAD2). 

Foi efetuado o controlo da terapêutica antirretroviral a todas as pessoas.  
 

3. Avaliação/Conclusão 

O serviço desenvolveu-se com suporte das instalações da Venda-Nova e de Mira Sintra, cedidas pelas 

respetivas câmaras municipais, Amadora e Sintra.  

De registar como positivo, que neste ano, continuou a verificar-se uma diminuição de doentes com 

grande dependência funcional. Também não foi necessária a prestação de cuidados 24H. Por outro 

lado, mantem-se a tendência do aumento do número de pessoas com necessidade de poio nos 

cuidados de saúde, nomeadamente ao nível do levantamento da TAR e apoio nas deslocações a 

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

que se encontram. Verifica-se igualmente que é elevado o n.º de pessoas com limitações decorrentes 

da idade e de doença psiquiátrica, o que tem aumentado a necessidade de uma maior afetação de 

recursos humanos e logísticos.  
 

4.  Parcerias e Financiadores 

Parceiros: 

- Câmara Municipal da Amadora  

- Câmara Municipal de Sintra  

- Hospital Fernando da Fonseca  

- Centro Diagnóstico Pneumológico da Venda Nova 

Entidade financiadora: MS/DGS/PNIVIH, através do Programa ADIS. 
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Viver com VIH - CAAPS 

 

Coordenadora: Mafalda Caiada 

 

1. Resumo do Projeto 
 

a) Breve descrição:  

O Viver com VIH – CAAPS (Centro de Atendimento e Acompanhamento Psicossocial) é um projeto de 

apoio psicossocial, dirigido a pessoas infetadas e afetadas pelo VIH, que apresentem necessidades 

sociais e psicológicas. 

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

multidisciplinar constituída por assistente social, psicóloga, técnica psicossocial e administrativa.   
 

b) Objetivos:  

- Contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas infetadas e afetadas pelo VIH/SIDA, 

através da prestação de cuidados psicossociais;  

- Responder às necessidades e expectativas dos clientes, prestando cuidados de qualidade e que 

tenham em vista contribuir para a sua reinserção social, prevenindo situações de isolamento e de 

exclusão social.  
 

c) Público-alvo 

O grupo alvo deste serviço foi constituído por uma população pobre, com baixa literacia, por vezes a 

viver em condições de sobrelotação habitacional, e na sua maioria desempregados ou sem qualquer 

ocupação. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d)Duração 

Este foi o 4º e último ano de financiamento pela Direção Geral de Saúde/ADIS para este serviço. 
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2. Resultados 

Em 2015 apoiámos um total de 120 pessoas, das quais 93 infetadas e 27 afetadas pelo VIH, o que 

correspondeu a 120% do n.º de pessoas contratualizadas no programa ADIS. 

Foi prestado apoio psicológico a 23 pessoas e apoio social a 73.  

37 famílias tiveram apoio alimentar, quer através da cedência de géneros alimentares, ou o 

fornecimento de refeições que adquirimos. 

Foram apoiadas 5 pessoas na aquisição de medicação não fornecida pelas farmácias hospitalares. 

O número de atividades ocupacionais diminuiu, face ao ano anterior, quer por falta de verbas, quer 

pela diminuição dos voluntários que costumavam colaborar nestas atividades. Mesmo assim, e com 

o apoio financeiro de uma entidade privada, foi possível realizar durante uma semana, uma colónia 

de férias dirigida às crianças.  

Das atividades previstas, realizaram-se as seguintes: 

 Recolhas do BA – maio e novembro; 

 Colónia de férias – 17 a 21/8, 11 crianças e jovens; 

 Magusto – 11 novembro; 

 Festa de Natal – 18 dezembro. 

Realizaram-se ainda festas de aniversário de utentes isolados e sem qualquer suporte familiar. 
 

3. Avaliação/Conclusão 

A maioria das pessoas que apoiamos são muito carenciadas, tendo-se registado, relativo ao ano 

anterior, um aumento do número de pessoas com necessidade de apoio alimentar e de pedidos à 

segurança social.  

O serviço desenvolveu-se com suporte das instalações da Venda-Nova e de Mira Sintra, cedidas 

pelas respetivas câmaras municipais. 
 

4.  Parcerias e financiadores 

Parceiros: 

- Câmara Municipal da Amadora  

- Câmara Municipal de Sintra  

- Hospital Fernando da Fonseca  

- Banco Alimentar Contra a Fome de Lisboa  

- EntreAjuda  

- Escola Intercultural das Profissões e do Desporto 

Entidades financiadoras: MS/DGS/PNIVIH, através do Programa ADIS e ViiV Healthcare.  
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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) Duração 

Trata-se de um projeto de continuidade. 
 

2 – Resultados 

Em 2015 prestámos apoio a 5 pessoas residentes no concelho da Amadora: um casal de idosos, 1 

homem com neoplasia cerebral, 1 idosa que aguardava integração em unidade de reabilitação e 1 

senhor cuja patologia psiquiátrica o limita na realização das suas atividades de vida diária. 
 

3 – Avaliação/Conclusão 

O serviço decorreu dentro do espírito de humanidade e 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. 
 

4 – Parcerias e Financiadores 

Este projeto não tem financiadores, é auto sustentável.  
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Projecto Menos TB 

 

Coordenadora: Magda Fernandes  

 

1. Resumo do Projeto 

a) Breve descrição  

O projeto enquadrou-se no Programa Nacional de Luta Contra a Tuberculose, na necessidade de 

controlar e reduzir o nível endémico da tuberculose na comunidade.  

A intervenção dividiu-se em duas vertentes que se complementam no objetivo comum de diminuir e 

controlar a tuberculose: 

I. Intervenção individualizada no acompanhamento do tratamento (prevenção secundária e primaria), 

para os doentes referenciados pelo CDP da Amadora e Sintra e abrangendo os concelhos Amadora, 

Sintra e Loures.   

O acompanhamento ao tratamento, contemplou: TOD (Toma Observada Direta) no domicílio; 

acompanhamento de enfermagem, acompanhamento a consultas e exames médicos, promovendo a 

articulação entre os vários serviços de saúde envolvidos; acompanhamento psicossocial que 

contempla o apoio social, o apoio psicológico e o espaço de inserção na vida ativa.  

II. Intervenção comunitária centrou-se no envolvimento e colaboração das comunidades, jovens das 

escolas e instituições locais, com a finalidade de facilitar a apropriação da informação, garantindo o 

conhecimento, numa metodologia de educação / comunicação pelos pares. Recorreu-se à 

comunicação a partir da teatralização, havendo intervenção em bairros críticos e escolas das áreas de 

intervenção do CDP da Amadora e Sintra.   

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

constituída por Psicóloga, Assistente Social, Enfermeira e Auxiliares de Ação Direta. 
 

b) Objetivos 

Contribuir para a diminuição da taxa de infeção por Tuberculose na comunidade, promovendo a 

adesão e cumprimento da terapêutica, o auto-conhecimento, a auto-prevenção e o auto-controlo das 

comunidades desfavorecidas, com especial atenção para os grupos mais vulneráveis. 
 

a) Público-alvo 

- Pessoas sinalizadas pelo CDP da Venda-Nova com necessidade de TOD, apoio psicossocial e 

acompanhamento no tratamento.   

- Grupos vulneráveis, com especial incidência nas pessoas residentes nos bairros de habitat degradado 

e de realojamento social da área de intervenção do CDP da Venda- Nova;  

- Alunos das escolas do concelho de Amadora e Sintra  
 

b) Duração 

O projeto “Menos TB” teve a duração de 4 anos com início a 1 de Abril de 2011 e término a 31 de 

Março de 2015.  
 

2 – Resultados 

Os resultados apresentados correspondem aos últimos três meses de atividade do projeto, ou seja, 

janeiro a Março de 2015.  

I. Apoio ao tratamento: 

Em 2015 18 pessoas tiveram apoio em TOD e no acompanhamento do tratamento. 

Foi feita a avaliação Psicossocial de todas as pessoas. 

17 Pessoas tiveram apoio social e 5 apoio psicológico.  
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II. Intervenção Comunitária  

- Foi desenvolvida uma ação de informação em contexto escolar, envolvendo no total 27 jovens 

estudantes.   

- Integrado nas comemorações do dia Mundial da Luta contra a Tuberculose, desenvolvemos uma ação 

de sensibilização à comunidade, com a distribuição de material informativo em vários pontos dos dois 

Concelhos nos dias 24, 25, 26 e 27 de Março de 2015;  

- Material Produzido: Vídeo sobre Tuberculose, Vídeo da Peça TB Linha (peça de teatro fórum sobre a 

temática da Tuberculose), Cartaz de Sensibilização para a Rastreio da Tuberculose.  
 

3 – Avaliação/Conclusão 

Ao longo dos 4 Anos de execução do projeto "Menos TB" consideramos que respondemos ao objetivo 

proposto, contribuindo para a diminuição e controlo da doença no Concelho de Amadora e Sintra e 

para o aumento da literacia em saúde. Destacamos os seguintes pontos positivos:  

- Foi possível abranger um número significativo de pessoas residentes nos Concelhos de Amadora e 

Sintra a partir das ações de Sensibilização e informação sobre a problemática da tuberculose 

(apresentação da peça "TB linha", participação em feiras da saúde, ações na semana do dia Mundial da 

Luta contra a Tuberculose, ações de informação em bairros). Acreditamos que com estas iniciativas 

conseguimos passar informação a pessoas que não teriam oportunidade de abordar o tema destas 

intervenções.  

 - Ao nível do tratamento, das 92 pessoas, 69 tiveram TOD. Destacamos a importância da nossa 

intervenção em particular junto de:  

. 38 Doentes que tinham revelado problemas de adesão que cumpriram o tratamento;  

. 7 Crianças e jovens tiveram TOD, conciliando o horário escolar com o horário das tomas. 

. 32 Doentes que se encontravam num estado de debilidade física, com dificuldade de deslocação 

diária ao CDP. É de referir que 10 destes doentes, por se tratar de uma situação de co-infecção (VIH), 

beneficiaram de apoio domiciliário (articulação com o projeto "Viver com VIH" da AJPAS).  

Acreditamos que a intervenção do projeto foi fundamental não só para o cumprimento do tratamento 

(alta do CDP), como para a sensibilização para os rastreios de contato. 

Lamentavelmente a DGS não abriu concurso para novo financiamento que viesse a permitir a 

continuidade deste trabalho. 

Todavia, e em articulação com o projeto Viver com VIH, foi possível apoiar as pessoas com coinfecção 

VIH/TB 
 

4 – Parcerias e Financiadores 

Parcerias: CDP da Venda-Nova, HFF (Serviço de Pediatria), CMA, 

CMS, instituições da Comunidade da Amadora e Escolas 

Profissionais da Amadora.   

Financiadores: DGS e AJPAS 
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ICAT – Intervenção Comunitária para a Adesão à Terapêutica 

 

Coordenadora: Cristina Mora 
 

1. Resumo do Projeto  
 

a) Breve descrição  

Programa de educação para a saúde e para o tratamento, dirigido a pessoas seropositivas para o VIH, 
em situação de falência terapêutica/virológica ou em risco da mesma e em acompanhamento clínico, 
no qual são identificadas as causas da não adesão à terapêutica antirretroviral (TAR) ou de situações 
previsíveis da mesma.  
Desenvolve uma metodologia que assenta em dois vetores fundamentais: Ir ao encontro das pessoas 
para a entrega e/ou administração da terapêutica antirretroviral e manter uma vigilância ativa do seu 
estado de saúde. 
De acordo com as causas da não adesão e outras necessidades identificadas, é definido um plano 
individual de intervenção que contempla o controlo da terapêutica (Toma Observada Direta, controlo 
semanal, quinzenal ou mensal), gestão do calendário de consultas e análises, com acompanhamento 
às mesmas sempre que necessário, vigilância do estado de saúde em contexto extra-hospitalar, ações 
de educação para a saúde e para o tratamento, apoio psicológico e social. 
Foram definidos critérios de alta de âmbito clinico, emocional e social, que determinam a passagem do 
utente à segunda etapa do programa, o período pós-alta, no qual se monitoriza o cumprimento dos 
critérios de alta, ou seja, a presença nas consultas e análises programadas, bem como a manutenção 
da carga viral.  
Aquando da integração da pessoa no programa e na fase pós-alta é aplicado um questionário de 
avaliação da qualidade de vida e do estado de saúde, por uma avaliadora externa da Escola Nacional 
de Saúde Publica. 
A gestão do projeto foi assegurada pela Diretora Técnica e Coordenadora e contou equipa 
multidisciplinar constituída 1 psicólogo, 1 enfermeira, 1 assistente social e 2 mediadoras.  
 

c)  Objetivos  

O programa tem como objetivo principal a promoção de uma maior adesão ao tratamento dos 

indivíduos em situação e/ou risco de não adesão terapêutica, através da aquisição de competências, 

orientação e autonomia necessárias à autogestão da doença. 
 

d) Público-alvo 

Pessoas seropositivas para o VIH, em situação de falência terapêutica ou em risco da mesma e em 

acompanhamento clínico no Hospital Fernando da Fonseca (HFF). 
 

e) Duração 

Programa de continuidade. 
 

2 – Resultados 

Em 2015 estiveram integradas 97 pessoas neste programa (51 homens e 46 mulheres).   

No início do ano e no universo das pessoas integradas no programa, 40 apresentavam Carga Viral (CV) 

superior a 50 cópias. Destas, 31 atingiram CV indetetável, 7 tiveram uma franca redução e 2 

aumentaram a CV.  

Das pessoas que apresentavam CV indetetável no início do ano, todas a mantiveram à exceção de 2 

pessoas, uma das quais faleceu. 
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Neste período, 7 pessoas tiveram alta, passando para a 2.ª fase do programa.  

3 pessoas recusaram a continuidade do apoio e 2 pessoas faleceram. 
 

3 – Avaliação/Conclusão 

A metodologia utilizada neste programa tem-se mostrado adequada para a população em causa. 

Constata-se que às questões psicológicas impeditivas da adesão à terapêutica, acrescem, 

significativamente, dificuldades de ordem social. Pese embora a grande maioria ter atingido a CV 

indetetável no período previsto, mantêm-se no programa por não se reunirem os critérios de alta, 

nomeadamente os de ordem social. Existe ainda um número significativo que não conseguem 

autonomia para a gestão da doença por razões que se prendem com a idade avançada, problemas do 

foro psiquiátrico e/ou neurológico e ainda, por incompatibilidade de horário de trabalho impeditivo do 

levantamento da terapêutica na farmácia hospitalar. 

4 – Parcerias e Financiadores 

Parceiros: HFF 

Financiadores: Gilead GÉNESE; ViiV Healthcare; HFF 

 

 

                            
 

 

 

 

 

 

Das 97 pessoas integradas no 

programa, 53% tiveram apoio 

psicológico e 70% tiveram apoio 

social 

No apoio social destaca-se o 

elevado número de pessoas (44) 

que necessitaram de apoio nas 

deslocações a consultas e análises 

8% estiveram em Toma Observada 

Direta da terapêutica 

45% tiveram apoio regular nas 

deslocações a consultas e outros 

exames 
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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 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 sensibilização na 

comunidade e realização de testes rápidos para deteção do VIH, Hepatites B e C e Sífilis, de forma 

anónima, confidencial e gratuita, com pré e pós aconselhamento. Inclui ainda formação a técnicos e 

utentes de instituições parceiras 

Em 2015 o programa foi desenvolvido a partir dos projetos “Rastrear para Prevenir” e RASTA 

(Rastreio e Acesso à Saúde a Todas as Africanas). 
A gestão do projeto foi assegurada pela Diretora Técnica e Coordenadora e contou com 5 técnicos de 

rastreio, 1 técnica responsável pelas ações de divulgação/sensibilização, equipa de formação, 8 

mediadores comunitários, 1 administrativo e uma equipa de avaliação. 
 

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 

Migrantes/Minorias Étnicas, Trabalhadores do Sexo e seus clientes , Utilizadores de Drogas Injetáveis, 

Homens que têm Sexo com Homens e População Sem-Abrigo. 

De referir que o rastreio está ainda disponível à população em geral.  
 

d) Duração 

Trata-se de um Programa de continuidade, sendo que o projeto RASTA decorreu durante o ano de 

2015 e o projeto “Rastrear para Prevenir” teve início a 1 de Outubro de 2015 e terminará 30 de 

Setembro de 2017. 
 

2. Resultados 

Foram rastreadas 689 pessoas (349 mulheres e 340 homens), distribuídos pelos seguintes grupos:  

 

 

 
 

Como se verifica, o grupo dos 

migrantes representa 65% do total 

das pessoas rastreadas, sendo que 

destes, 95% são originários da África 

Subsaariana. 

Ainda no grupo dos Migrantes, as 

mulheres representam 49%. 

Na População em Geral estão 

incluídos nacionais de origem 

caucasiana, maioritariamente 

residentes em Bairros Sociais de 

Amadora e Sintra 
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Realizaram-se 2381 testes, 689 VIH, 593 VHB, 559 VHC e 540 Sífilis. Obtivemos 9 testes reativos para o 

VIH, 22 para o VHB, 8 para o VHC e 7 para a Sífilis. 

Das pessoas com resultado reativo nos testes e que aceitaram a referenciação aos serviços de saúde, 

14 não foram referenciadas no período a que respeita este relatório. O teste foi realizado no último 

trimestre de 2015, altura em que decorreram as reuniões nos ACES de Amadora e de Sintra, para 

acertar procedimentos de referenciação. De referir que a referenciação das pessoas com resultado 

reativo para o VIH foi efetuada para os hospitais da zona residência e decorreu de forma célere e sem 

quaisquer obstáculos. 

7 pessoas recusaram a referenciação, 3 com resultado reativo para o VIH, 1 VHB, 2 VHC e 1 Sífilis. 5 

pessoas, após a revelação do resultado, referiram já ter conhecimento e estarem com consulta 

agendada e apenas pretenderam confirmar (1 VIH+; 2 VHB+; 2 VHC+ e 1 Sífilis). 

O rastreio foi realizado nos espaços da AJPAS, na Damaia e em Mira-Sintra, em espaços cedidos pelas 

autarquias (4 em Sintra e 3 na Amadora) e em espaços de Associações locais (3 em Sintra, 4 na 

Amadora e 3 em Loures).  

Realizaram-se 5 ações de formação em 3 associações locais. 

Participámos na Semana Europeia do rastreio do VIH e Hepatites que decorreu entre 21 e 28 de 

Novembro. Em reconhecimento do trabalho da AJPAS no diagnóstico precoce junto de populações 

vulneráveis, recebemos a visita de um elemento da bioLytical Laboratories Inc., produtora dos testes 

INSTI (testes rápidos para o VIH) Dra. Jennifer Brown, que nos proporcionou uma formação adicional 

sobre a aplicação destes testes. 
 

3. Avaliação/Conclusão 

Este programa decorreu como previsto e no nosso entender, com grande sucesso. O elevado número 

de testes realizados só foi possível devido aos apoios financeiros obtidos pela DGS, CMS através do 

PAFI GILEAD e Rede de Rastreio Comunitária que integramos.  

Como fator menos positivo, referimos o fato de 7 pessoas com testes reativos terem recusado a 

referenciação aos cuidados de saúde, acreditamos porém, que o aconselhamento pré e pós-teste 

efetuado em todos os rastreios, permite sensibilizar a pessoa para a necessidade de um 

acompanhamento clínico e que posteriormente, através da AJPAS ou autonomamente, providenciarão 

o mesmo.  
 

4. Parcerias e Financiadores 

Foram nossos Parceiros: 

- ACES da Amadora;  

- ACES de Sintra;  

- Câmara Municipal da Amadora;  

- Câmara Municipal de Sintra; 

- União de Freguesias de Agualva - Mira Sintra;  

- União de Freguesias de Cacém – São Marcos 

- GAT;  

- ECRI;  

- ACAS;  

- Cooperativa;  

- Bué Fixe;  

- PROSAUDESC;  

- VITAE;  

- Moinho da Juventude;  

- Associação Islâmica da Tapada das Mercês 

Financiadores: Gilead; DGS; CMS 
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Vontades 
 

Coordenador – Mafalda Caiada 
 

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 

técnicas(os) 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) Duração 

Trata-se de um projeto de continuidade 
 

2 – Resultados 

Mantiveram-se as 2 equipas 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. 

No último trimestre de 2015, realizámos um curso de formação de mediação comunitária, com a 

participação de 10 formandos, que passaram a integrar a equipa de voluntários nesta área. 

 

                           
 

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.  

Obtivemos um apoio financeiro para a formação de mediadores comunitários da Gilead Sciences.  
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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, recebendo 22 crianças dos 4 meses aos 

3 anos. Pretendemos, 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 diversas aprendizagens. 

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

Administrativa, quatro Auxiliares de Ação Educativa, uma Auxiliar de Serviço 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, protector, 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 afectiva 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.  
 

c) Público-alvo 

Crianças dos 4 meses aos 3 anos  

Sala 1 – 10 crianças dos 4 aos 18 meses 

Sala 2 – 12 crianças dos 18 aos 36 meses 
 

d) Duração 

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 2015 foram realizadas um total de 1170 atividades orientadas, de acordo com as diferentes 

áreas a trabalhar: 

- Área de Expressão e Comunicação: 900 

 Domínio das Expressões (Motora, Musical, Plástica e Dramática - 450) 

 Domínio da Matemática (135) 

 Domínio da Oralidade (315) 

- Área de Formação Pessoal e Social: 225 

- Área de Conhecimento do Mundo: 45   

 

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 

Brincadeira livre  

 

Chefe do dia 

Mapa de presenças 

Mapa do tempo 

Canção do Bom Dia 

 

Conversa/Desenho 

(O nosso Jornal) 

Brincadeira livre  

 

Chefe do dia 

Mapa de presenças 

Mapa do tempo 

Canção do Bom Dia 

 

Musica 

 

Brincadeira livre  

 

Chefe do dia 

Mapa de presenças 

Mapa do tempo 

Canção do Bom Dia 

 

Jogos de mesa 

Brincadeira livre  

 

Chefe do dia 

Mapa de presenças 

Mapa do tempo 

Canção do Bom Dia 

 

História 

Brincadeira livre  

 

Chefe do dia 

Mapa de presenças 

Mapa do tempo 

Canção do Bom Dia 

 

Jogos de mesa 

Almoço e Repouso 

 

Recorte, Rasgagem 

e Colagem  

 

Jogos de tapete 

 

Brincadeira livre  

 

 

Desenho orientado 

 

Modelagem 

 

Brincadeira livre  

 

 

Dança 

 

Jogos de tapete 

 

Brincadeira livre  

 

 

Desenho livre 

 

Ver livros e/ou 

revistas 

 

Brincadeira livre  

 

 

Pintura 

 

Jogos de tapete 

 

Brincadeira livre  

 

 

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

 Festas de aniversário das crianças;  

 Participação na Iniciativa ‘Dia do Pijama’ 

 Atividades de exterior (Parque Infantil e jogos exteriores); 

 Festa de final de Ano Lectivo com lanche convívio, entrega das pastas com os trabalhos, venda  de 

rifas, insufláveis e palhaços com a participação de 20 crianças e seus familiares e funcionários 

perfazendo um total de 86 pessoas;          

 Atividades temáticas relacionadas com datas festivas: 

- Carnaval: elaboraram-se disfarces e foi organizada a festa das máscaras 

- No Natal realizou-se um lanche com a apresentação das canções alusivas à época, aprendidas na 

aula de música, com a participação de todas as crianças e entrega de prendas pelo Pai Natal. 

Estiveram presentes as 22 crianças, seus familiares e funcionários perfazendo um total de 67 

pessoas;  

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

trabalhos para oferecerem aos seus familiares. 
 

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, 

para 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, 55% das crianças atingiram totalmente as aptidões esperadas para as respetivas faixas etárias. 

Das restantes crianças, 27% atingiram totalmente 90% das aptidões estando 10% a emergir e quase 

alcançadas, 9% atingiram em 75% e outras 9% em 55% estando as restantes aptidões a emergir. É 

importante referir que o motivo das crianças não terem alcançado as aptidões desejáveis, em todas as 
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áreas de desenvolvimento, deve-se 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. 
 

5. Parcerias e Financiadores 

Câmara Municipal da Amadora 

Centro Regional de Segurança Social 

Banco Alimentar contra a Fome 

EntreAjuda 

Fundação Manuel Violante 
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Espaço CIDADANIA - CLAII 

 

Coordenadora Vitalina Silva 
 

1- Resumo do Projeto 
 

a) Breve descrição 

Manutenção de um Centro Local de Apoio à Integração de Imigrantes (CLAII) com atendimento 

personalizado, para facilitar/mediar o acesso a bens e serviços (governamentais e não 

governamentais) localizados dentro e fora do concelho de Amadora, em estreita articulação com as 

entidades presentes no bairro e as respostas governamentais na área dirigidas aos NPT, como os 

Centros Nacionais de Apoio ao Imigrante e CLAII existentes. 

A Equipa é constituída por um Técnico de Serviço Social, uma Assistente Técnica, 1 Técnico Superior de 

Ciências Sociais e 5 voluntários com formação em diversas áreas. 
 

b)  Objetivos 

Atendimentos Gerais; Legalização; Nacionalidade; Reagrupamento familiar; Educação; Atendimentos 

sociais (segurança social e apoio social); Habitação; Outos (Divulgação de oferta de trabalho e apoio na 

procura ativa de trabalho; Divulgação de oferta formativa; Orientação para estágios curriculares de 

Serviço Social e Animação Sociocultural, etc.) 
 

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) Duração 

De Janeiro a Dezembro de 2015 
 

2 – Resultados 

 

Fizemos 1804 atendimentos, dos quais 471 encaminhamentos, 45% sexo 

masculino e 55% sexo feminino, maioritariamente de origem cabo-verdiana 

sendo que 72% pertencem às faixas etárias compreendidas entre os 18 e 55 

anos.  

 

 

 
 

Atividades realizadas não previstas em sede de candidatura 

Em parceria com a CMA, os Técnicos e utentes do projeto participaram em diversas actividades no 

âmbito do projeto desenvolvido pela Câmara da Amadora, o projeto C4I – Não alimenta o Rumor, 

nomeadamente na concepção e realização de um vídeo, https://youtu.be/5HbqdsNe8X8. 

Os técnicos do projecto participaram activamente na concepção e elaboração do Plano Municipal para 

a Integração dos Imigrantes liderado pela CMA no âmbito do FEINPT. 

https://youtu.be/5HbqdsNe8X8
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Trabalhamos em estreita colaboração com o MISP Amadora. 

Em parceria com a APAV realizamos duas sessões sobre violência e com a APSD duas sessões sobre 

tráfico de seres humanos. 

Distribuímos, com apoio do Centro Comercial Dolce Vita Tejo, em Dezembro, 50 cabazes de Natal a 

outras tantas famílias carenciadas. 

                    
3 – Avaliação/Conclusão 

Pelo facto de a população alvo ter aderido em massa à nossa forma de comunicação, atendimento e 

disponibilidade para os ajudar na busca de soluções para resolução dos problemas apresentados. 

Diversas entidades públicas e privadas também aderiram ao nosso projeto e nele reconheceram uma 

“porta” para responder aos problemas que lhe foram apresentados e para os quais não tinham 

resposta. 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. 

- Tanto a Câmara Municipal da Amadora, como a Junta de Freguesia da Encosta do Sol, o Agrupamento 

dos Centros de Saúde da Amadora, a CPCJ da Amadora (onde a AJPAS tem, pro bono, a tempo inteiro, 

um técnico, duas vezes por semana), a Segurança Social, o IEFP, O Hospital Fernando da Fonseca, a 

Pressley Ridge, Miractiva, Cruz Vermelha Portuguesa, APAV, a Associação Portuguesa de Solidariedade 

e Desenvolvimento (APSD), Centro Social do Bairro 6 de Maio, entre outras instituições recorreram ao 

nossos projeto para resolver situações de utentes para os quais não tinham resposta. 

- A nível das ações de sensibilização optamos por fazer caso a caso e em pequenos grupos com os 

técnicos da AJPAS e de outras instituições nomeadamente da APAV e APSD. 

- A grande aceitação do projeto levou a que o mesmo continuasse, nos mesmos moldes, após o 

término do financiamento e sem qualquer apoio do ACM, com apoio da Câmara Municipal da 

Amadora e que o mesmo fosse replicado a nível de candidatura ao Balcão 2020 num projeto liderado 

pela Junta de Freguesia da Encosta do Sol com diversas instituições públicas e privadas. 

4 – Parcerias e Financiadores 

Parcerias: 

CMA – Câmara Municipal da Amadora 

ACES Amadora – Agrupamentos dos Centros de Saúde da Amadora 

Junta freguesia Encosta do Sol 

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 

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

Financiadores: 

Até 30 de Junho – ACM – alto Comissariado para as Migrações, através do FEINPT (Fundo Europeu para 

Integração de Nacionais de Países Terceiros); 

CMA – Câmara Municipal da Amadora. 

Turismo de Portugal 
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Espaço CIDADANIA - Espaço SAÚDE 

 

Coordenador António Carlos da Silva 
 

2- Resumo do Projeto 
 

a) Breve descrição 

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. 
 

b)  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. 
 

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) Duração 

De Janeiro a Dezembro de 2015 
 

2 – Resultados 

 Fizemos 2493 atendimentos cujas faixas etárias se encontram compreendidas entre: 
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. Foram feitos 735 encaminhamentos, sendo 

maioritariamente de origem cabo-verdiana, seguido da Guiné-Bisau e S. Tomé e Princípe. 
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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 sua língua 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. 
 

4 – Parcerias e Financiadores 

Parcerias: 

CMA – Câmara Municipal da Amadora 

ACES Amadora – Agrupamentos dos Centros de Saúde da Amadora 

Junta freguesia Encosta do Sol 

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 

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

Financiadores: 

Até 30 de Junho – ACM – alto Comissariado para as Migrações, através do FEINPT (Fundo Europeu para 

Integração de Nacionais de Países Terceiros); 

CMA – Câmara Municipal da Amadora. 
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Espaço CIDADANIA - 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) Duração 

De Janeiro a Dezembro de 2015 
 

2 – Resultados 

 Realizamos 312 atendimentos nas áreas do arrendamento, divórcio, Regulação das Responsabilidades 

Parentais, reconhecimento de União de Facto, Insolvência de Pessoa Singular, Processos Crime, Dívidas 

Civis, Processos Fiscais, Administrativo, Reconhecimento da Paternidade, entre outros. 
 

3 – Avaliação/Conclusão 

Pelo facto de a população alvo ter aderido em massa à nossa forma de comunicação, atendimento e 

disponibilidade para os ajudar na busca de soluções para resolução dos problemas apresentados. 

Diversas entidades públicas e privadas também aderiram ao nosso projeto e nele reconheceram uma 

“porta” para responder aos problemas que lhe foram apresentados e para os quais não tinham 

resposta. 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. 

- Tanto a Câmara Municipal da Amadora, como a Junta de Freguesia da Encosta do Sol, o Agrupamento 

dos Centros de Saúde da Amadora, a CPCJ da Amadora (onde a AJPAS tem, pro bono, a tempo inteiro, 

um técnico, duas vezes por semana), a Segurança Social, o IEFP, O Hospital Fernando da Fonseca, a 

Pressley Ridge, Miractiva, Cruz Vermelha Portuguesa, APAV, a Associação Portuguesa de Solidariedade 

e Desenvolvimento (APSD), Centro Social do Bairro 6 de Maio, entre outras instituições recorreram ao 

nossos projeto para resolver situações de utentes para os quais não tinham resposta. 
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- A grande aceitação do projeto levou a que o mesmo continuasse, nos mesmos moldes, após o 

término do financiamento e sem qualquer apoio do ACM, com apoio da Câmara Municipal da 

Amadora. 
 

4 – Parcerias e Financiadores 

 Parcerias: 

CMA – Câmara Municipal da Amadora 

ACES Amadora – Agrupamentos dos Centros de Saúde da Amadora 

Junta freguesia Encosta do Sol 

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 

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

Direcção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais 

 Financiadores: 

Até 30 de Junho – ACM – alto Comissariado para as Migrações, através do FEINPT (Fundo Europeu 

para Integração de Nacionais de Países Terceiros); 

CMA – Câmara Municipal da Amadora. 

   

Espaço sede do projecto: 

A CMA - Câmara Municipal da Amadora - cedeu e financiou as obras de adaptação de uma loja no 

bairro do Casal da Mira - o Espaço CIDADANIA - onde funcionam, desde Dezembro, 2 das 3 

actividades do projecto: CLAII e Espaço JUSTIÇA. 

O Espaço SAÚDE continua a funcionar no gabinete técnico da habitação, da CMA. 

Foi o realizar de um sonho que acalentávamos desde 3 de Fevereiro de 2007, 1.º dia das nossas 

actividades no bairro, mas valeu a pena a espera. Temos umas instalações acolhedoras onde 

podemos atender os nossos utentes com a dignidade que merecem. 

Obrigado Câmara Municipal da Amadora por acreditar no nosso trabalho. 
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A(vozes) Contra a MGF 

 

Coordenador:  António Carlos da Silva 
 

1. Resumo do Projeto 
 

a) Breve descrição 

Projeto candidato ao Prémio “Contra a MGF – Mudar Agora o Futuro” da CIG e classificado em 3.º 

lugar, visa a produção de um filme pedagógico sobre Mutilação Genital Feminina, dirigido às 

comunidades, com uma equipa composta por um médico de saúde pública e uma licenciada em 

história com mestrado em Relações Interculturais. 
 

f)  Objetivos 

Mobilizar e comprometer pessoas mais velhas/líderes, anciãos e anciãos, de comunidades 

tradicionalmente praticantes da MGF residentes na zona da grande Lisboa, para serem agentes e 

protagonistas nos esforços para a eliminação da MGF. 
 

g) Público-alvo 

Este projeto tem subjacente o princípio de que não existem beneficiários ou grupo-alvo mas sim 

protagonistas, os/as que, apropriando-se do mesmo, serão parte ativa no seu desenho, planeamento e 

implementação. Norteado por este princípio, o projeto tem os seguintes protagonistas: 

- Pessoas mais velhas, anciãos e anciãs, e líderes comunitários/religiosos pertencentes a comunidades 

imigrantes residentes em Portugal e em cujos países de origem se pratica a MGF; 

- Crianças, meninas e mulheres, potenciais vítimas desta prática; 

- As comunidades onde residem tanto potenciais vítimas como possíveis praticantes (excisadoras e/ou 

parteiras tradicionais); 

- Os homens, cujo envolvimento é fundamental para que a prática seja descontinuada. 
 

h) Temporalidade 

Com uma previsão inicial de 12 meses de duração (Janeiro a Dezembro de 2015), a morosidade na 

implementação dos projetos financiados pelo prémio “Contra a MGF – Mudar Agora o Futuro” levou a 

que o prazo fosse adiado até ao final do 1.º semestre de 2016. 

2 – Resultados 

Projeto ainda não concluído, estando finalizada a recolha dos testemunhos e elaboração do Guião.  
 

3 – Avaliação/Conclusão 

Pese embora ainda não concluído o projeto, é possível retirar algumas reflexões: 

 Necessidade de maior investimento no empoderamento das mulheres das comunidades afetadas 

para darem o seu testemunho pelo fim da MGF; 

 Necessidade de apoiar e trabalhar com associações de base comunitária, representando e 

integrando pessoas das comunidades afetadas, facilitando o acesso a pessoas e recursos que lhes 

permitam uma maior capacitação organizativa e técnica. 
 

4 – Parcerias e Financiadores 

 Parcerias: 

A P&D Factor – Associação para a Cooperação sobre População e Desenvolvimento é a parceira formal 

do projeto o qual, para a recolha, com qualidade, dos testemunhos de duas pessoas chave para o 

filme, a Sr.ª Fatumata Djau Baldé e o Prof. Malan Djassi, respectivamente Presidente e vice-presidente 

do Comité Nacional para o Abandono das Práticas Nefastas à Saúde da Mulher e da Criança da Guiné-
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Bissau, contou ainda com a parceria da Cooperação Portuguesa (Instituto Camões, ICL), que suportou 

financeiramente a sua deslocação a Lisboa. 

De igual modo, embora não previsto inicialmente, sedimentou-se o trabalho em parceria com a 

Associação dos Filhos e Amigos de Farim, que disponibilizou mulheres dispostas a falar publicamente 

contra a MGF através dos seus testemunhos no filme. 

Financiadores: 

A CIG, através do Prémio Contra a MGF – Mudar Agora o Futuro é a entidade financiadora do projeto. 

Para a recolha dos dois testemunhos supramencionados, o projeto beneficiou do apoio financeiro da 

Cooperação Portuguesa, verba atribuída directamente ao Comité Nacional para o Abandono das 

Práticas Nefastas à Saúde da Mulher e da Criança da Guiné-Bissau. 

 

 

  
Gravação testemunhos Sr.ª Fatumata Djau Baldé e Prof. Malan Djassi 
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AmaDirHum – Intervenção Integrada Contra a MGF 

 

Coordenador: António Carlos da Silva 
 

1. Resumo do Projeto 
 

a) Breve descrição  

O AmaDirHum visa a capacitação dos técnicos e instituições que integram a Rede contra a Violência da 

Amadora na temática da Mutilação Genital Feminina para melhor responder às necessidades das 

vítimas ou potenciais vitimas desta prática, atuando na prevenção, apoio e integração em 

conformidade com um Modelo de Atendimento e Acompanhamento Integrado. 

A equipa, constituída por duas pessoas (um médico de saúde pública e uma licenciada em História com 

mestrado em Relações Interculturais) foi alargada aos elementos da AJPAS que foram uma presença 

fundamental na organização e realização dos encontros e workshops promovidos no âmbito do 

projeto. 
 

b)  Objetivos 

Encontros de sensibilização/formação dirigidos a técnicos das entidades relevantes. 

- 5 workshops, 1/mês,  janeiro a junho, com a duração de 7 horas, para 20 participantes cada; 

- 1 seminário (junho), com a duração de 4 horas, para apresentação dos resultados (100 participantes) 
 

c) Público-alvo 

Técnicos de entidades públicas e privadas, governamentais e não governamentais, que já tenham tido 

contato com a temática ou possam vir a ter.  
 

d) Duração 

O projeto, apoiado pelo FAMI (ACM), pese embora tenha sido aprovado para uma duração de 6 meses 

(Janeiro a Junho 2015), na prática apenas recebeu efectivo financiamento a partir do mês de abril, ou 

seja, traduzindo-se em três meses para a sua execução. 

Importa sublinhar que o AmaDirHum antecedeu e foi para além do período de financiamento atribuído 

ao abrigo do FEINPT, traduzindo-se numa área de intervenção à qual a AJPAS, dentro das suas 

limitações em termos humanos e financeiros, tem tentado dar resposta sempre que solicitada (ex. 

participação no GT da CPCJ sobre MGF). 
 

2 – Resultados 

Atividade 1:  

23/04/2015 – Encontro de trabalho – Uma abordagem à Mutilação Genital Feminina  

Local: Biblioteca Municipal Fernando Piteira Santos (Amadora)  

Participantes:  

1. Tipo de participantes: Estudantes, profissionais de organização governamentais e não-

governamentais, serviços públicos e privados e projetos que trabalham/poderão trabalhar a temática 

na zona da Amadora ou com interesse/trabalho na área da MGF com atuação noutros territórios.  

2. N.º de participantes: 33, 5 homens e 28 mulheres.  

Atividade 2:  

27/04/2015 – Sessão de Formação para OPC (PSP)  

Local: Esquadra da Reboleira (Amadora)  

1. Tipo de participantes: Agentes de 6 Esquadras (60.ª, 61.ª, 63.ª, 64.ª, 65.ª e 67.ª) e da Equipa de 

Investigação Criminal (EIC) do Comando da PSP da Amadora.  

2. N.º de participantes: 20, 19 homens e 1 mulher.  
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Atividade 3:  

26/05/2015 – Encontro “Mutilação Genital Feminina – Vozes de Mudança”  

Local: Biblioteca Municipal Fernando Piteira Santos  

Participantes:  

1. Tipo de participantes: Estudantes, forças de segurança, profissionais de organização governamentais 

e não-governamentais, serviços públicos e privados e projetos com trabalho/interesse na temática, 

com atuação na Amadora e noutros territórios.  

2. N.º de participantes: 47, 23 homens e 24 mulheres.  

Atividade 4:  

27/05/2015 – Encontro Mutilação Genital Feminina – desafios para a Escola  

Local: Escola EB 2 3 Prof. Pedro D’Orey da Cunha (Damaia)  

Participantes:.  

1. Tipo de participantes: Professores/as dos Agrupamentos de Escolas da Amadora.  

2. N.º de participantes: 19, 4 homens e 15 mulheres.  

Atividade 5:  

20/06/2015 – Encontro Mutilação Genital Feminina – a voz da comunidade  

Participantes:  

1. Tipo de participantes: Associações de migrantes e/ou com trabalho/interesse nesta área.  

2.   N.º de participantes: 14, 5 homens e 9 mulheres.  

Atividade 6:  

29/06/2015 – Encontro Mutilação Genital Feminina – conhecer para melhor intervir  

Local: Serviço da Segurança Social da Amadora  

1. Tipo de participantes: Técnicas/os da Segurança Social que fazem atendimento/acompanhamento 

de casos.  

2.  N.º de participantes: 8, apenas mulheres (8).  

Atividade 7:  

22/05/2015 - Encontro sobre MGF  

Local: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa  

Participantes:  

1. Tipo de participantes: investigadores/as, técnicos/as da Plataforma de ONGD, da Plataforma de 

ONG de Direitos das Mulheres, associações e entidades que atuam pelo fim da MGF. 

2. N.º de participantes: 15, 4 homens e 11 mulheres  
 

3 – Avaliação/Conclusão 

No desenho inicial do projeto, não aprovado na íntegra pelo ACM em sede de candidatura, 

considerou-se a formação como uma atividade complementar do projeto que contemplava o trabalho 

em parceria e participativo das entidades com intervenção no município da Amadora para a 

construção de um protocolo integrado para a gestão da MGF (prevenção de novos casos e apoio a 

vítimas da prática).   

Perante a não consideração dessa vertente, a formação teve de ser organizada a partir da identificação 

das necessidades feita em articulação com a Câmara Municipal da Amadora (DIS) e com o grupo de 

trabalho sobre MGF que a CPCJ da Amadora criou para melhor gerir esta problemática no território. 

Capitalizaram-se boas vontades e sinergias para este projeto, nomeadamente: 

 A colaboração/presença da Sr.ª procuradora da República da Amadora como formadora e 

palestrante nos encontros; 

 A colaboração/presença da presidente da CPCJ como moderadora num encontro; 
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 A colaboração/presença da Sr.ª Fatumata Djau Baldé e do Prof. Malan Djassi, respectivamente 

Presidente e vice-presidente do Comité Nacional para a Eliminação das Práticas Nefastas à 

Saúde da Mulher e da Criança da Guiné-Bissau. 
 

Muito embora não atingidos os objetivos que a equipa tinha desenhado para este projeto dada a sua 

não consideração, na integra pelo ACM em sede de candidatura, a necessária adaptação aos recursos 

disponíveis traduziu-se todavia em mais-valias para o projeto, como, por exemplo, a oportunidade e 

ganho com a presença nos encontros da Sr.ª Fatumata Djau Baldé e do Prof. Malan Djassi, pessoas 

reconhecidas como líderes também pelas comunidades guineenses também a residir em Portugal.  
 

4 – Parcerias e Financiadores 

O Projeto foi submetido ao FEINPT (ACM), no âmbito do Anúncio n.º 1A5/2013, Ação 5 – Capacitação 

dos Serviços de Apoio, Acolhimento e Integração dos Imigrantes do Programa Anual de 2013, 

recebendo o número 1A5-0024. 

Beneficiou da parceria, informal, da P&D Factor – Associação para a Cooperação sobre População e 

Desenvolvimento com quem, com o apoio da Cooperação Portuguesa, organizou a estada em Portugal 

da Sr.ª Fatumata Djau Baldé e do Prof. Malan Djassi. 

 

        
Encontro 23/04/2015 
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Outras colaborações 

 

CPCJ Amadora 

De salientar a cedência, durante o ano de 2015, de um técnico superior em política social, em 

regime pro bono, dois dias por semana,  na restrita da comissão de protecção de crianças e jovens 

da amadora, uma instituição oficial não judiciária, que visa promover os direitos das crianças e 

jovens e prevenir ou pôr termo a situações que possam afectar a sua segurança, saúde, formação, 

educação ou desenvolvimento integral. 

 


