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RELATÓRIO ATIVIDADES 2017
Direção
INTEGRAÇÃO DA RESIDÊNCIA DO RESTELO NA REDE NACIONAL DE CUIDADOS
CONTINUADOS INTEGRADOS

A Residência do Restelo foi a primeira unidade destinada a pessoas com doença mental do país a ser
integrada na Rede Nacional dos Cuidados Continuados Integrados (RNCCI). A 7 de abril foi realizada
a cerimónia de inauguração desta Unidade que contou com a presença do Primeiro-Ministro, Dr.
António Costa, do Ministro do Trabalho e da Segurança Social, Dr. José António Vieira da Silva e do
Ministro da Saúde, Dr. Adalberto Campos Fernandes.

O Contrato-Programa para a prestação de cuidados continuados integrados de saúde mental na
Residência do Restelo foi assinado entre a Direção da AEIPS e a Administração Regional de Saúde de
Lisboa e Vale do Tejo, representada pela Presidente do seu Conselho Diretivo, Dra. Rosa Valente de
Matos e o Instituto da Segurança Social, representado pelo Presidente do seu Conselho Diretivo, Dr.
Rui Manuel Baptista Fiolhais.
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ROCK’N’LAW: CONCERTO DE SOLIDARIEDADE DE APOIO AO PROGRAMA
CASAS PRIMEIRO

O Rock'n'Law é um evento de solidariedade promovido anualmente por várias Sociedades de
Advogados com o objetivo de angariar fundos para apoiar uma causa. Em 2017, a causa escolhida
foi o apoio a pessoas em situação de sem abrigo. A AEIPS apresentou a sua candidatura com o seu
projeto Casas Primeiro, tendo passado por um processo de seleção com várias etapas, incluindo duas
entrevistas com representantes das Sociedades de Advogados. Foi com enorme satisfação e orgulho
que recebemos a notícia que o projeto Casas Primeiro tinha sido escolhido por unanimidade pelos
promotores desta iniciativa.
Em 2017, o concerto Rock'n'Law de apoio ao projeto 'Casas Primeiro' teve a honra de receber o Alto
Patrocínio da Presidência da República, dado que a causa da inclusão das pessoas em situação de
sem abrigo tem merecido do Presidente da República especial atenção.
Na mensagem que enviou para ser lida na abertura do concerto, o Presidente da República lamentou
não poder estar presente e referiu que a atribuição do Alto Patrocínio se ficou a dever ao caracter
social e solidário desta iniciativa em favor de uma causa que defende como desígnio nacional: a
inclusão das pessoas em situação de sem-abrigo. O Presidente sublinhou ainda o excelente exemplo
desta iniciativa que congrega diferentes Sociedades de Advogados em torno de uma causa comum,
salientando que “Este ano com o projecto Housing First – Casas Primeiro para os sem abrigo (…), o
Rock n Law mostra que é possível quebrar barreiras e preconceitos em nome de causas que podem
efetivamente fazer a diferença na vida de tantos portugueses”
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O concerto realizou-se a 13 de outubro, no Kais e contou com as bandas das Sociedades de
Advogados CMS Rui Pena & Arnaut; Cuatrecasas, Gonçalves Pereira; DLA Piper ABBC; FCB &
Associados; Garrigues; Gomez-Acebo & Pombo; Linklaters; Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da
Silva & Associados; PLMJ; SRS; Uría Menéndez-Proença de Carvalho e Vieira de Almeida.
Com os patrocínios de várias empresas, os donativos das Sociedades de Advogados e a presença de
2.219 pessoas no concerto foi possível angariar o montante de 67 200 € para o projeto Casas
Primeiro. Com este donativo é possível aumentar a capacidade do projeto para proporcionar casas
e apoiar mais 25 pessoas em situação de sem abrigo.

Muito obrigada Rock 'n' Law!
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FINANCIAMENTO OU CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS
Acordos de Cooperação com a Segurança Social
Em 2017, manteve-se a comparticipação financeira da Segurança Social para o funcionamento do
fórum sócio ocupacional e das residências comunitárias da Encarnação, Olivais e Portela, no âmbito
do Despacho Conjunto n.º 407/98.

Preparação da Transição da Residência da Portela para a Rede de Cuidados Continuados
Integrados
Por despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da saúde e da segurança social,
para além da Residência do Restelo, também a Residência da Portela foi selecionada para integrar a
Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI), no âmbito da fase das experiências
piloto. Nesse sentido, durante o ano de 2017, a Direção da AEIPS reuniu com a equipa de
coordenação regional da RNCCI para preparar a transição e integração da Residência da Portela na
Rede, processo que será concluído em 2018.

Programa Operacional Regional Lisboa 2020
A realização das ações de formação profissional inicial e contínua dos participantes da AEIPS foi
financiada com o apoio do Programa Operacional Regional de Lisboa 2020. Este apoio foi assegurado
para o período de setembro de 2016 a agosto de 2018, durante o qual se prevê a realização de 10
cursos, envolvendo um total de 84 formandos e um volume de formação de 62.080 horas.

Acordo de Cooperação IEFP
No âmbito da atividade do Centro de Recursos, foi também aprovado o financiamento do IEFP para
a realização das ações de IAOQE (informação, avaliação e orientação para a qualificação e o
emprego), AC (apoio à colocação) e de APC (apoio pós colocação) para pessoas com deficiências e
incapacidades, encaminhadas pelos Centros de Emprego no âmbito das competências da Associação
enquanto Centro de Recursos do Instituto do Emprego e Formação Profissional. As ações de APC
destinam-se também aos participantes da AEIPS que terminam a formação profissional e iniciam um
emprego.
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Renovação do Contrato Programa com a Câmara Municipal de Lisboa
Em 2017, a AEIPS renovou o Contrato Programa com a Câmara Municipal de Lisboa, para a gestão e
desenvolvimento do projeto de Housing First para 50 pessoas sem-abrigo com problemas de saúde
mental. Com este contrato, a AEIPS assegurou o financiamento necessário para garantir a
manutenção e estabilidade do projeto para 2018.

Procedimento Concursal Housing First para 25 pessoas sem-abrigo com problemas de
saúde mental
Em 2017, Câmara Municipal de Lisboa lançou um novo Procedimento Concursal para a gestão e
desenvolvimento de um projeto de Housing First para 25 pessoas em situação de sem-abrigo com
problemas de saúde mental. A AEIPS apresentou a sua candidatura com vista a aumentar a
capacidade de resposta do projeto Casas Primeiro. Em março de 2018, a AEIPS recebeu a notificação
da Câmara Municipal de Lisboa, informando que a candidatura apresentada tinha ficado em primeiro
lugar no concurso.

Apoio do Instituto Nacional para a Reabilitação
Em 2017, a AEIPS submeteu e viu aprovados dois projetos no âmbito do Programa de Financiamento
do Instituto Nacional para a Reabilitação. O projeto “Campo de Férias” possibilitou assegurar uma
comparticipação para a realização do campo de férias da AEIPS em Entre os Rios. O segundo projeto
possibilitou a realização de uma ação de formação sobre Emprego Apoiado, dirigida a técnicos de
recursos humanos de empresas que recebem e orientam ações de formação em contexto de
trabalho para pessoas com doença mental. Esta ação foi realizada em dezembro, nas instalações da
AEIPS.

Apoio Financeiro da Junta Freguesia do Areeiro
Em 2017, foi concedido um subsídio pela Junta de Freguesia do Areeiro para apoio do aluguer de
autocarros a utilizar nos passeios a realizar fora de Lisboa, no âmbito do Programa de Verão desse
ano.

Outros Apoios
Em 2017, a Conforama Portugal apoiou o projeto Casas Primeiro da AEIPS, com o donativo de 20
colchões.
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MODELO HOUSING FIRST E A ESTRATÉGIA NACIONAL PARA A INTEGRAÇÃO
DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE SEM-ABRIGO

Em 2017, a AEIPS foi convidada a participar em várias iniciativas no âmbito da Estratégia Nacional
para a Integração de Pessoas em Situação de Sem-Abrigo. Neste âmbito, a AEIPS participou em três
reuniões de trabalho promovidas pelo Presidente da República Prof. Marcelo Rebelo de Sousa, para
debater a Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo
(2017/2023), com representantes do Ministério do Trabalho e Segurança Social, dos Municípios de
Lisboa e do Porto, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, e organizações que desenvolvem
projetos de apoio a pessoas em situação de sem abrigo. A AEIPS teve a oportunidade de apresentar
a intervenção e os resultados do modelo Housing First e sublinhar a relevância da implementação
deste tipo de programas a nível nacional para a resolução da problemática das situações de sem
abrigo, programas que estão previstos no âmbito da Estratégia.

A AEIPS participou também na sessão pública de debate sobre a Estratégia Nacional para a
Integração das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo (2017/2023) que se realizou na Sala do Senado
da Assembleia da República, no dia 18 de abril e que contou com a participação da Secretária de
Estado da Segurança Social e representantes de todos os partidos com assento parlamentar.
No mês de junho, a AEIPS organizou uma visita para representantes do Instituto da Segurança Social,
responsáveis pela coordenação da ENIPSSA ao projeto Casas Primeiro.
6

RELATÓRIO ATIVIDADES 2017
REDES, ASSOCIAÇÕES E COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL
Federação Nacional das Entidades de Reabilitação de Doentes Mentais
A AEIPS é associada e preside à Direção da FNERDM. No ano de 2017, a AEIPS participou como
parceira da Federação, em conjunto com outras entidades associadas, nos projetos “Curso de
Liderança em Saúde Mental Comunitária” e “Caminhada pela Saúde Mental”.
Rede Social de Lisboa
A AEIPS é membro da Rede Social de Lisboa, que conta com cerca de 400 entidades parceiras e é
coordenada por uma comissão tripartida, constituída pela Câmara Municipal de Lisboa, a Santa Casa
da Misericórdia de Lisboa e o Instituto da Segurança Social, I.P. - Centro Distrital de Lisboa. Neste
âmbito, a AEIPS tem participado nas reuniões periódicas do Conselho Local de Ação Social.
No âmbito do Plano de Desenvolvimento Social 2017-2020 da Rede, a AEIPS integrou dois grupos de
trabalho. Assim, a AEIPS faz parte da Comissão Executiva do Grupo de Trabalho 8 “pessoas em
Situação de Sem Abrigo” e integra o Grupo de Trabalho 6 “Saúde Mental” no âmbito do qual assumiu
também a coordenação do subgrupo de empregabilidade.
Núcleo de Planeamento e Intervenção Pessoa Sem Abrigo
A AEIPS é uma das entidades que compõe o NPISA: Núcleo de Planeamento e Intervenção Pessoa
sem Abrigo, o qual tem a coordenação tripartida da Rede Social e que tem por objetivos reorganizar
e otimizar a rede de respostas direcionadas para a população em situação de sem abrigo na cidade
e promover uma intervenção coordenada entre as várias organizações. A sede situa-se num espaço
municipal no Cais do Gás, local onde funciona a Unidade de Atendimento para a Pessoa sem Abrigo.

Outras Associações e Redes
A AEIPS manteve também a sua participação nas organizações e redes onde está formalmente
representada, nomeadamente na União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade Social
de Lisboa, na Associação Portuguesa de Emprego Apoiado (APEA), no Núcleo de Lisboa da Rede
Europeia Anti Pobreza (EAPN) bem como nas redes internacionais Housing First International
Network e Transformative Change in Community Mental Health – SCRA Interest Group.
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Protocolo EPAL
No dia 27 de abril, a AEIPS assinou um Protocolo de Colaboração
com a EPAL com o objetivo de estabelecer a cooperação no
desenvolvimento de ações de formação em contexto de
trabalho, no âmbito dos Cursos de Formação Profissional.

Protocolo com o Programa Qualifica
Em 2017, a AEIPS assinou um Protocolo de Colaboração com o Centro Qualifica do Agrupamento de
Escolas de Alvalade, para estabelecer a cooperação entre as duas entidades no desenvolvimento de
processos de qualificação escolar dos participantes da AEIPS que pretendam completar o 4º, 6º, 9º
ou 12 º ano de escolaridade, através de processos de RVCC ou de ofertas educativas de adultos.

COMUNICAÇÃO E IMAGEM
Logotipo do 30º Aniversário
Em 2017, foi adotado um logotipo para assinalar os 30 anos da associação e que foi
utilizado em todas as iniciativas, documentos e meios de comunicação (página web,
cartas, emails, envelopes).

Página da Internet e Facebook
A Página da Internet e o Facebook da AEIPS são instrumentos de divulgação institucional e de
comunicação com o exterior. Em 2017, o número de visitas à Página da AEIPS foi de 78.163, o que
representa um aumento de 56% face ao ano anterior e o alcance no Facebook foi de 45.260, cerca
de 80% mais do que em 2016.

Comunicação Social
Em 2017, a AEIPS participou em diversos programas de televisão e da rádio: Programa Prós e Contras
da RTP1 sobre as pessoas sem abrigo; Edição da Manhã da SIC Notícias, programa A Tarde é Sua da
TVI e programa Manhã da Rádio Renascença no âmbito da promoção do concerto Rock’n’Law. O
Prof. Doutor José Ornelas foi também entrevistado por Aura Miguel na Rádio Renascença, onde
descreveu as origens da AEIPS e o trabalho realizado pela AEIPS, ao longo dos últimos 30 anos, para
promover a integração comunitária das pessoas com doença mental. O Programa Casas Primeiro foi
ainda objeto de duas reportagens, uma realizada pelo Diário de Notícias e outra publicada no site de
notícias Sapo.
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Fórum / Centro Comunitário
REUNIÃO DE EMPOWERMENT
A reunião geral manteve a sua periodicidade semanal, à terça-feira de manhã, promovendo a
participação de todos participantes do Centro Comunitário. Esta atividade estrutura-se em torno da
concretização e da avaliação dos objetivos gerais definidos em cada momento e de um conjunto de
temas de interesse global. Este momento funciona como instrumento de ligação entre as diferentes
áreas, para a conjugação de estratégias de trabalho e dar maior visão de conjunto a todos os
intervenientes sobre o trabalho realizado.

SUPORTE INDIVIDUAL
O suporte individual tem por finalidade estruturar planos individualizados, partindo da definição dos
objetivos, necessidades e interesses prioritários de cada um dos participantes do Centro
Comunitário, a nível educacional, profissional, habitacional ou social. Este trabalho é realizado de
forma colaborativa, entre os profissionais e os participantes, discutindo-se, em conjunto, os
objetivos, o delineamento dos planos e das estratégias de concretização, bem como a monitorização
e avaliação dos resultados. Periodicamente, são realizadas reuniões conjuntas (profissional e
participante) e com as famílias para a definição e acompanhamento desses mesmos projetos.

EDUCAÇÃO APOIADA
O Programa de Educação Apoiada pretende promover a melhoria das qualificações dos participantes
do Centro Comunitário e apoiar a concretização de projetos escolares nos vários graus de ensino,
em escolas e universidades, ou a realização de cursos de formação com vista à valorização curricular.
Os suportes educacionais incluíram a informação sobre ofertas educativas, identificação de
interesses educativos, apoio nos processos de candidatura e inscrição nas escolas (incluindo
desbloqueamento de bolsas de estudo) e acompanhamento e apoio dos projetos escolares.
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Em 2017 foi dado apoio a 12 participantes, a frequentar diferentes graus de ensino formal ou
integrados em cursos de formação em escolas da comunidade.

ENSINO SUPERIOR
DESCRIÇÃO

LOCAL

Licenciatura Desenvolvimento Comunitário
Mestrado em Farmácia
Engenharia Informática
Licenciatura em Gestão
Auditora Livre
TOTAL

ISPA- Instituto Universitário
Faculdade de Farmácia
Faculdade de Ciências
Faculdade Nova School of
Business and Economics
Faculdade de Ciências

Nº ESTUDANTES
1
1
1
1
1
5

ENSINO BÁSICO 3º CICLO
DESCRIÇÃO
9º ano escolaridade

LOCAL
Escola Padre António Vieira

Nº ESTUDANTES
1

ENSINO PROFISSIONAL
DESCRIÇÃO
Serviço Administrativo

LOCAL

Nº ESTUDANTES

CECOA

1

OUTROS CURSOS
DESCRIÇÃO
Inglês
Produção Musical
Artes Plásticas
Total

LOCAL

Nº ESTUDANTES

International House; Escola Técnica de Línguas
Cemaudium
Junta Freguesia Areeiro

3
1
1
5

Iniciado o projeto escolar, os participantes receberam apoio para negociar suportes específicos, com
os professores, para identificar recursos disponíveis no contexto escolar (aulas de apoio, bibliotecas,
espaços de refeição; …) e na comunidade (mediatecas, seminários, …), bem como para organizar as
condições instrumentais e materiais para a realização de trabalhos e preparação para os testes. Para
além do apoio prestado individualmente, foram realizadas semanalmente reuniões do grupo de
estudantes.
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CENTRO DE EMPOWERMENT E AJUDA-MÚTUA
As atividades do CEAM são desenvolvidas exclusivamente por participantes do Centro Comunitário
e incluem a organização e dinamização do grupo de ajuda mútua misto, do grupo das mulheres, do
debate temático semanal e da comissão de acolhimento aos novos participantes.

Grupos de Ajuda-Mútua
No ano 2017, o CEAM realizou e dinamizou 50 reuniões do grupo de ajuda-mútua misto. As reuniões
realizaram-se às terças-feiras, das 14:00 às 16:00. O CEAM realizou também 34 reuniões do grupo
de mulheres. Estas reuniões decorreram às sextas, das 14:00 às 15:00.

Debate Temático
Os debates temáticos realizaram-se todas as segundas feiras, das 10:00 às 12:00. No quadro seguinte
apresentam-se alguns dos temas abordados durante o ano de 2017.
TEMAS ABORDADOS NOS DEBATES TEMÁTICOS
A importância do suporte interpares para uma vida
plena em sociedade

O Movimento dos ex-utentes psiquiátricos: De onde
viemos e para onde vamos.

Empowerment e suporte interpares das pessoas com
experiência de doença mental: Benefícios dos grupos de
ajuda mútua

Encontrar e Utilizar a nossa Voz: Como o Advocacy
está a Transformar os Cuidados de Saúde Mental

Empowerment das mulheres na saúde mental: A
abordagem comunitária como estratégia de promoção
da saúde mental, o caminho para o empowerment

Advocacy e Saúde Mental: Defesa dos Direitos
Humanos das Pessoas com Doença Mental

O Papel do Desporto e Exercício Físico no «Recovery» de
Doenças Mentais – Dois Estudos de Caso.

Parentalidade e Doença Mental: As pessoas com
doença mental podem casar, constituir família?

A Habitação e a Integração Comunitária de pessoas com
experiência de doença mental

Como prevenir o estigma: Questões mais comuns que
se colocam na Sociedade sobre a Doença Mental

Comissão de Acolhimento aos Novos Participantes
A comissão apoiou e facilitou a integração e a participação de 15 novos participantes no quotidiano
do Centro, mantendo um acompanhamento próximo de forma a facilitar a sua integração no grupo
e o seu enquadramento e participação nas atividades.
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Participação em Atividades de Formação
O CEAM colaborou também na formação dos grupos de alunos de enfermagem, psicologia e
medicina que realizam os seus estágios curriculares na AEIPS ou que realizam visitas de estudo e
participa nas reuniões teóricas (programa de formação permanente).

Conferências/Encontros
No ano de 2017, o CEAM participou nas seguintes iniciativas:
• Curso de capacitação em saúde mental comunitária: Práticas de intervenção grupos de ajuda
mútua.
• Participação em aulas no ISPA e no ISCSP: testemunhos de recovery e apresentação do CEAM.
• Encontros Regionais da EAPN (Rede Europeia Anti Pobreza).

Reuniões de Consultoria
O CEAM participou também numa reunião de consultoria, que se realizou todas as quintas feiras,
das 13.00 às 14.00, para balanço semanal das atividades realizadas e planeamento de atividades
futuras, nomeadamente em relação à organização e dinamização dos debates temáticos, grupos de
ajuda-mútua e participação em conferências.

ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE VIDA SAUDÁVEL
Atividades desportivas coletivas
Esta atividade realizou-se semanalmente em diversas estruturas desportivas da comunidade local
(Pavilhão Municipal Casal Vistoso e circuitos de manutenção do INATEL) com a orientação de um
técnico de educação física abrangendo, alternadamente, as seguintes modalidades: natação,
futebol, andebol, voleibol, basquetebol, ginástica de manutenção e circuito de manutenção.

Treino individualizado com personal trainer
Foram realizadas aulas semanais de grupo, realizadas no Health Club Holmes Place, com exercícios
variados e que integraram o exercício aeróbico, exercícios de força, resistência, musculação,
alongamento e a utilização de máquinas para o treino cardiovascular (ex.: passadeiras, bicicletas,
step, etc.).
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Caminhadas
As caminhadas em grupo decorreram quinzenalmente em diferentes parques, jardins e circuitos de
manutenção de Lisboa como o Parque Quinta das Conchas, o Circuito Pedonal do Parque das Nações,
o Parque José Gomes Ferreira, o Circuito de manutenção do Estádio Universitário de Lisboa, o Jardim
da Estrela, o Jardim do Campo Grande, o Parque Eduardo VII, o Jardim da Gulbenkian e o percurso
da Ribeira das Naus.

ATIVIDADES CULTURAIS
No âmbito deste programa são organizadas visitas a exposições a espaços de interesse e qualidade
reconhecidos, em áreas como a pintura, escultura, design e a outras de interesse histórico, científico
e cultural.

Fundação Calouste Gulbenkian - José de Almada Negreiros: uma maneira de ser moderno

Em 2017, realizaram-se as seguintes visitas culturais:
• 87ª Feira do Livro
• F.C. Gulbenkian - José de Almada Negreiros:
uma maneira de ser moderno
• Galeria 111 - Mudaulane III
• Avenidas Novas - Memórias das Avenidas
• Marvila - Street Art em Lisboa

• Coleção Millennium BCP – A partir do
surrealismo
• Museu da Cidade – A Lisboa que Teria Sido
• Fundação Champalimaud – Graça Morais,
Ressonâncias: da Voz e dos Ecos
• Igreja de S. Roque – Japão: a última carta de

• Galeria São Mamede – (De) Constrution

um mártir (Incluía documentário de Martin

• Visita ao Jardim do Príncipe Real

Scorsese sobre filme o Silêncio)
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PROGRAMA DE VERÃO
Campo de Férias
No ano de 2017, o Centro Comunitário realizou um campo de férias, em Entre-os-Rios, entre os dias
21 a 26 de agosto com a participação de 13 utentes. Durante esta semana realizaram-se várias
atividades: Cruzeiro das 6 pontes no Douro; Visita ao Museu do Côa e Gravuras rupestres; Visita
Guiada ao Porto; Comboio Histórico do Douro; deslocação à Praia de Espinho. Houve também
oportunidade de desfrutar nas instalações do Hotel Inatel Entre-os-Rios nomeadamente do campo
de jogos.

Outras Atividades
Durante o período de Verão, como habitualmente, o programa de atividades foi adaptado de acordo
com a estação do ano e, incluindo atividades de cultura e lazer ao ar livre e idas à praia. Este tipo de
atividade teve uma boa adesão junto dos participantes que deste modo puderam usufruir de
momentos de convívio e bem-estar muito significativos e participando socialmente de forma
integrada. Foram organizados passeios a locais tais como: Casa das Histórias de Paula Rego; Templo
Hindu; Óbidos; Peniche e Berlengas; Montemor-o-Novo; Ericeira.

APOIO ÀS FAMÍLIAS
Reunião Mensal de Famílias
Esta atividade foi realizada mensalmente na primeira quarta-feira de cada mês. Esta reunião tem
uma função formativa e informativa e é dirigida a todos os familiares dos participantes inscritos na
AEIPS.

Grupo de Ajuda Mútua de Famílias
O grupo de ajuda mútua de famílias é da responsabilidade e iniciativa de um conjunto de mães e
pais de utentes da AEIPS. Este grupo reuniu mensalmente e destina-se à troca de informações e de
experiências e ao apoio mútuo na resolução de problemas comuns.
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CANDIDATURAS E ADMISSÕES
Em 2017, foram rececionados 74 novos processos de candidatura. Os procedimentos de candidatura
tiveram entre uma a duas entrevistas para triagem e admissão, de modo a estruturar um plano de
trabalho com base em objetivos e a preparação da entrada para os serviços. Destas entrevistas
resultou a entrada de 15 novos participantes. Em muitos dos casos, por não se adequar à área de
serviços prestados pela AEIPS, procedeu-se à estruturação de um conjunto de referências mais
adequadas para dar resposta à situação apresentada.

AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS
Apresenta-se, de seguida, a informação relativa à apreciação realizada pelos participantes sobre os
serviços e atividades do Fórum/Centro Comunitário. A informação foi obtida através da resposta a
um questionário de satisfação que compreendeu um conjunto de questões gerais e questões
relativas a atividades específicas e que foram avaliadas numa escala de likert de 4 pontos (1 Discordo
totalmente, 2 Discordo, 3 Concordo, 4 Concordo totalmente). A avaliação geral compreendeu um
conjunto de 28 questões que se agruparam em 4 domínios: Instalações e Equipamentos; Fiabilidade
e Organização dos Serviços; Orientação dos Serviços para o Recovery e Integração Comunitária;
Relação Colaborativa entre Participantes e Profissionais.
Avaliação Geral

Média

Instalações e Equipamentos

3.23

Fiabilidade e Organização dos Serviços

3.18

Orientação para o Recovery e Integração Comunitária

3.31

Relação Colaborativa entre Participantes e Profissionais

3.35

TOTAL

3.27

Em relação às questões gerais, o domínio com a média mais elevada diz respeito à “Relação
Colaborativa”, destacando-se que é reconhecido pelos participantes que os profissionais utilizam
uma linguagem de empowerment (3,48), respeitam as suas escolhas (3,38) e a confidencialidade dos
seus dados e informações pessoais (3,42). Relativamente ao domínio “Orientação para o Recovery e
Integração Comunitária” os participantes destacam que os profissionais acreditam que eles podem
atingir o recovery, fazer escolhas e realizar as suas aspirações e objetivos (3,41) e prestam apoio para
que eles se envolvam em atividades na comunidade (3,38).
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A avaliação das atividades específicas incidiu sobre questões como o interesse e utilidade para os
processos de recovery e bem-estar, aquisição de novos conhecimentos, valorização e empowerment
pessoal, suporte interpares e partilha de conhecimentos e experiências, bem como sobre questões
de natureza organizativa como a frequência e o horário dessas atividades.
N

Média

Suporte Individual

31

3.30

Reunião de Empowerment

35

3.31

Grupo de Estudantes

8

3.47

Grupo Ajuda-Mútua

16

3.34

Grupo de Mulheres

11

3.33

Debate Temático

23

3.03

Atividade Desportiva no Casal Vistoso

16

3.51

Atividade Desportiva no Holmes Place

9

3.25

Caminhadas

21

3.33

Atividades culturais

23

3.20

Serviços e Atividades

Na avaliação do Suporte Individual os participantes destacam o respeito dos profissionais pelas suas
escolhas e interesses (q2), a utilidade do apoio na concretização dos seus projetos (q4) e a relação
colaborativa (q10) e de confiança entre participantes e profissionais (q9).
Relativamente à Reunião de Empowerment, os participantes reconhecem sobretudo a sua utilidade
para adquirir novos conhecimentos (q.3), para partilhar ideias, conhecimentos e experiências (q.4)
e para a valorização e fortalecimento pessoal (q.5).
No que diz respeito ao Grupo de Ajuda Mútua, os participantes destacam que as reuniões
contribuem para a valorização das suas ideias e conhecimentos (q4), uma vez que é um espaço onde
têm a oportunidade de partilharem as suas ideias e experiências entre si (q3). As participantes do
Grupo de Mulheres salientam a utilidade das reuniões para os processos de recovery (q2) e aa
oportunidades de apoio interpares (q6).
Na avaliação das atividades desportivas e caminhadas percebemos que os participantes consideram
de uma forma consistente a importância do exercício físico para a sua a saúde física, reconhecendo
a sua utilidade para o bem-estar (q2) e avaliando de forma muito positiva a orientação e organização
destas atividades. O item com o valor mais baixo diz respeito à frequência da atividade realizada no
Holmes Place (1x por semana) que os participantes consideram insuficiente.
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Formação
PROGRAMA DE FORMAÇÃO PERMANENTE
Ao longo do ano houve um total de 30 reuniões de formação permanente (reuniões teóricas) que
contaram com uma média de 17 participantes por sessão. Esta reunião é participada pelos
participantes, profissionais e estagiários provenientes de diversos estabelecimentos de ensino, mas
também por profissionais de outras organizações e/ou alunos de cursos e pós-graduações na área
de saúde mental que visitam a AEIPS, recorrendo a esta reunião, como um espaço de formação na
área da saúde mental. Estas reuniões de cariz teórico constituem-se como um espaço de formação
permanente a nível interno, mas também a nível externo com impacto na disseminação do modelo
comunitário de intervenção noutros profissionais e através da investigação académica que apoia.
Os temas abordados foram muito diversificados e apresentados utilizando metodologias
participativas que apelam à reflexão e ao debate aberto. Em 2017, alguns dos temas apresentados
foram:
TEMAS ABORDADOS NA FORMAÇÃO PERMANENTE
Relação colaborativa vs Relação Terapêutica tradicional

Apresentação e discussão do artigo científico sobre a
relação entre job matching e a manutenção do emprego

Suporte interpares e ativismo comunitário e a sua
relação com o Recovery: visionamento e debate do
documentário Newtown.

Mudança social: o exemplo dos programas de Housing
First

Diversidade Social: visionamento e debate sobre o
documentário sobre Arquiteto Bjarke Ingels

Abordagem Ecológica da intervenção: visionamento e
debate de documentário

Movimentos sociais de promoção dos direitos das
mulheres e de minorias e as suas ligações com o
movimento das pessoas com doença mental:
visionamento e debate de documentários

Balanço da conferência da Society for Community
Research and Action: Temáticas, programas,
metodologias e resultados de investigação

Apresentações e avaliações dos estágios curriculares

Os 30 anos da AEIPS

No final do ano, o programa de formação permanente foi avaliado por todos os participantes. Para
o efeito utilizou-se um questionário que incidiu nos seguintes itens: nível de participação individual,
dinamização das sessões e debates, interesse dos temas, utilidade dos conteúdos para o
desempenho da atividade profissional, produtividade das sessões e organização da formação. Os
itens foram avaliados numa escala de likert com 5 pontos, variando de 1 (fraco) até 5 (muito bom).
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Como se pode verificar no gráfico, a avaliação do programa de formação permanente foi, no seu
conjunto, positiva. Os participantes destacaram, sobretudo, a sua utilidade para o trabalho que
desenvolvem, o interesse das temáticas e a produtividade das sessões.

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1

Qual o seu nível de
participação nesta reunião?
Os moderadores da reunião
facilitam a sua participação?
Considera esta reunião útil
para o seu trabalho?
Considera esta reunião bem
organizada?
Considera esta reunião
produtiva?
Considera esta reunião
interessante?

0,5
0

ORIENTAÇÃO DE ESTÁGIOS CURRICULARES
Em 2017, a AEIPS deu continuidade ao acolhimento e formação de alunos de licenciaturas e
mestrados em diversos domínios das ciências sociais e humanas, para a realização dos seus estágios
curriculares ou extracurriculares, em colaboração com universidades e escolas superiores. Os
estágios têm como objetivo proporcionar aos estudantes uma formação teórica específica no campo
da integração comunitária das pessoas com experiência de doença mental e a aquisição e
desenvolvimento de competências para a intervenção, num contexto próximo do futuro exercício
profissional. Os estágios são realizados a partir de um projeto de estágio que é simultaneamente
aprovado pela Instituição escolar e pela Associação. porte individuais, ao nível do planeamento,
implementação e avaliação;
Em 2017, a AEIPS recebeu 43 estagiários, provenientes 7 instituições diferentes. De salientar que 6
dos alunos que escolheram realizar os seus estágios na Associação são provenientes de instituições
de ensino estrangeiras (Itália e Polónia).
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ESTÁGIOS CURRICULARES
CURSOS

N.º
ESTAGIÁRIOS/AS

VOLUME
FORMAÇÃO

Escola Superior de Saúde de Beja

Enfermagem

11

1.760h

Escola Superior de Saúde de Santarém

Enfermagem

12

2.400h

Psicologia

9

837h

Serviço Social

4

417h

Psicologia

1

170h

Psicologia

3

963h

Psicologia

2

80h

INSTITUIÇÃO

ISPA – Instituto Universitário
ISCSP
Universitá Cattolica del Sacro Cuore,
Milão, Itália
Erasmus
Universitá di Padova, Itália
Erasmus
Adam Mickiewicz University, Polónia,
Erasmus

Para além da orientação e acompanhamento diário realizado pelos técnicos responsáveis das várias
áreas, os estagiários tiveram ainda uma reunião semanal com a coordenadora pedagógica da AEIPS
para supervisão e avaliação contínua, reflexão teórica e orientação da pesquisa bibliográfica e da
elaboração do relatório de estágio. Relativamente aos estágios de enfermagem, são, anda,
realizadas duas reuniões de avaliação (intercalar e final) com os professores responsáveis das
respetivas escolas.
Como referido anteriormente, todos os estagiários participaram nas sessões de formação
permanente da Associação, sendo estas reuniões um espaço privilegiado para a formação teórica e
para a reflexão teórico-prática das atividades realizadas. No final do estágio, têm igualmente a
oportunidade de apresentar oralmente, numa sessão do programa, o balanço do seu processo de
aprendizagem e uma reflexão sobre os conhecimentos adquiridos e competências desenvolvidas.
No final, os estagiários foram avaliados pela Associação, utilizando-se para o efeito as grelhas de
avaliação fornecidas pelas respetivas instituições de ensino. Os estagiários apresentaram, ainda, um
relatório onde, a par da descrição da prática desenvolvida, fizeram uma reflexão sobre essa prática,
procurando interligar e confrontar as aprendizagens escolares com os conhecimentos adquiridos
durante o estágio e identificar a relevância destas aprendizagens para a sua prática futura.
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De seguida, apresentamos os resultados da avaliação dos estagiários/as dos questionários
recolhidos, em relação ao estágio desenvolvido na AEIPS.
O que aprendeu com este estágio?
• Perspetiva mais sustentada dos conceitos teóricos por ter visto a sua aplicação na prática
•
•
•
•
•
•
•

Recovery, empowerment, integração comunitária
A potencialidade das pessoas com doença mental existe
Aplicabilidade e operacionalização do modelo ecológico e colaborativo
Aprendi a trabalhar com os recursos da comunidade
Relação colaborativa
Linguagem de empowerment
Promover e facilitar a integração comunitária

Quais foram, para si, os maiores desafios?
•
Trabalhar com pessoas com experiência de doença mental
•
•

Modificar a imagem que tinha das pessoas com doença mental
Estabelecer uma relação colaborativa

O que o motivou mais?
•
Relação estabelecida com os/as participantes e profissionais
•
•
•
•
•
•
•

Responder aos desafios propostos e gerir o meu tempo
Disponibilidade dos técnicos; a autonomia dada facilita a proatividade
Os testemunhos dos participantes
Ver os resultados do recovery
Força de vontade dos participantes
Ganhos dos objetivos delineados com os participantes
Aprendizagem constante

Como descreve o apoio prestado pela equipa?
•
•
•
•

Trabalho de excelência no apoio e integração de estagiários
A equipa foi incansável, tentou sempre apoiar-nos em tudo; foi muito agradável com uma equipa tão
boa e tão prestável.
Técnicos disponíveis e sempre com vontade de partilhar as suas experiências e conhecimentos
Muito profissionalismo

Que conhecimento adquirido no estágio espera vir a aplicar, na sua prática profissional?
•
Conceitos de empowerment e recovery e advocacy
•
•
•
•
•
•
•

Modo como encaro a pessoa com doença mental
A pessoa ter o poder de decisão nas suas mãos
Implementar o modelo ecológico e colaborativo
Relação de confiança entre profissionais e participantes
Modelo comunitário
Olhar o individuo como único, respeitar a sua vontade
Potencialidades do ser humano
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Na globalidade, como avalia o seu grau de satisfação no estágio?
16
14
12
10
8
6
4
2
0

1- Fraco

2Suficiente

3 -Bom

4 - Muito
Bom

VISITAS DE ESTUDO
Em 2017, a Associação contou com diversas visitas de estudo de alunos de instituições do ensino
superior, bem como de profissionais que procuraram a Associação para conhecer melhor o trabalho
que a AEIPS tem vindo a desenvolver na área da saúde mental. A tabela seguinte apresenta um
resumo das visitas de estudo organizadas e realizadas em 2017.
VISITAS DE ESTUDO
INSTITUIÇÃO

PARTICIPANTES

Nº PARTICIPANTES

HORAS

Alunos medicina

8

2 horas

Alunos Ensino Secundário

10

3 horas

Associação Impulsar

Profissionais

4

3 horas

NPISA Setúbal

Profissionais

8

3 horas

Participantes da Conferência do European
Network for Social Policy Analysis

Profissionais

15

3 horas

Profissionais

20

4 horas

Rede Local Intervenção Social de Santarém

Profissionais

1

25 horas

U.S. Department of Housing and Urban
Development

Profissionais

1

2 horas

Faculdade Medicina Universidade Lisboa
Escola Secundária Castro Verde

Participantes da Conferência Europeia da
Rede Europeia para a Saúde Mental e
Exclusão Social
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AÇÕES DE FORMAÇÃO
Formação Emprego Apoiado: O papel das empresas na integração profissional de pessoas
com experiência de doença mental

A AEIPS organizou e realizou a ação de formação “Emprego Apoiado: O papel das empresas na
integração profissional de pessoas com experiência de doença mental”, dirigida a técnicos de
recursos humanos de empresas. Esta formação teve como objetivos apresentar o modelo de
emprego apoiado e aprofundar conhecimentos sobre os processos de formação em contexto de
trabalho e de inserção nas empresas de pessoas com doença mental. A ação com a duração de 6
horas decorreu nas instalações da AEIPS e contou com 9 participantes das empresas El Corte Inglés
e Noori.

Outras Ações de Formação
Em 2017, a AEIPS foi convidada para realizar ações de formação, inseridas no âmbito de programas
de formação promovidos por outras entidades com quem tem colaborado. A tabela seguinte
apresenta as ações realizadas ao longo do ano.
AÇÕES DE FORMAÇÃO
DESIGNAÇÃO DA AÇÃO
Grupos de Ajuda Mútua

ENTIDADE
ORGANIZADORA

PARTICIPANTES

DURAÇÃO

LOCAL

FNERDM

Profissionais

3 horas

Lisboa

Housing First

CHPL/ISS

Profissionais

2 horas

Lisboa

Housing First

NPISA Lisboa

Profissionais

3 horas

Lisboa
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COMUNICAÇÕES EM CONFERÊNCIAS
Em 2017, a AEIPS apresentou comunicações sobre temáticas
relacionadas com a sua área de intervenção, em conferências a
nível nacional e internacional.
O quadro seguinte apresenta um resumo das comunicações
apresentadas nessas iniciativas.
APRESENTAÇÃO DE COMUNICAÇÕES EM CONFERÊNCIAS
TEMA COMUNICAÇÃO

EVENTO

ORGANIZAÇÃO

LOCAL

Ciência comunitária e mudança
social

Seminário: Práticas e desafios na
intervenção social

Rede Local de Intervenção
Social de Benavente

Benavente

Integração comunitária: programa
de educação e emprego apoiado

Encontro: Uma intervenção comunitária
em saúde mental

Câmara Municipal de Setúbal

Setúbal

O Programa de Emprego Apoiado da
AEIPS

Seminário de Psicologia e Ciências de
Educação

Faculdade de Psicologia da
Universidade do Porto

Porto

Housing first e Educação Apoiada

Seminário de Saúde Mental

Associação A Farpa e Escola
Superior Saúde Santarém

Santarém

Programa de emprego e educação
apoiada da AEIPS

IV Encontro Nacional de Psicologia
Comunitária

Sociedade Portuguesa de
Psicologia Comunitária

Lisboa

Recovery e envelhecimento ativo de
seniores com doença mental

IV Encontro Nacional de Psicologia
Comunitária

Sociedade Portuguesa de
Psicologia Comunitária

Lisboa

Housing First

XIV Conferência de Rede Europeia para a
Saúde Mental e Exclusão Social

Rede Europeia para a Saúde
Mental e Exclusão Social

Lisboa

Housing First

Tertúlia Leiria sem Tecto: Retratos da
Invisibilidade

Associação Impulsar

Leiria

Emprego Apoiado

Empregabilidade para Todos

Instituto Nacional para a
Reabilitação

Lisboa

Programa de Emprego Apoiado da
AEIPS

I Feira de Emprego de Pessoas com
Deficiência e Incapacidades

FORMEM

Coimbra

Institucionalização vs
Desinstitucionalização

Seminário: Saúde Mental, Sem-Abrigo e
Desinstitucionalização

Associação Integrar e Cais

Coimbra

Housing First

Colóquio Desenvolvimento Comunitário

ISPA

Lisboa

Colóquio Desenvolvimento Comunitário

ISPA

Lisboa

Programa Casas Primeiro

Encontro: Determinantes Sociais para a
Promoção da Saúde Mental

FNERDM

Lisboa

Cuidados Continuados Integrados
em Saúde Mental

Encontro: Determinantes Sociais para a
Promoção da Saúde Mental

FNERDM

Lisboa

Estratégia Portuguesa para
Pessoas Sem Abrigo

II Xornada sobre a Situación das Persoas
Sem Fogar

Concello de Santiago

Santiago
Compostela

Avaliação da Fidelidade aos
princípios do Housing First

Biennial Conference of the Society for
Community Research and Action

Society for Community
Research and Action

Ottawa,
Canada

Atitudes dos Profissionais e
Recovery

Biennial Conference of the Society for
Community Research and Action

Society for Community
Research and Action

Ottawa,
Canada

Recovery e envelhecimento ativo de
seniores com doença mental
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COLABORAÇÃO EM PROJETOS DE INVESTIGAÇÃO
Projeto Home-EU
A AEIPS é um dos parceiros do projeto de investigação Home-EU, promovido e coordenado pelo
ISPA-IU, no âmbito do Programa Horizonte 2020. Este projeto que decorrerá entre setembro de 2016
e agosto de 2019, reúne várias universidades, organizações privadas e instituições públicas de oito
países europeus, e tem como principal objetivo comparar os resultados dos projetos de Housing First
com os dos serviços usuais para as pessoas sem-abrigo, no sentido de contribuir para o
desenvolvimento de novas políticas públicas neste domínio. Em 2017 a AEIPS colaborou na
realização da aplicação dos questionários aos participantes do projeto Casas Primeiro e a pessoas
em situação de sem abrigo que recebem serviços de outras organizações e participou na reunião da
parceria que se realizou em Utrecht, na Holanda.

Projeto Housing First Fidelity
A AEIPS participou no estudo internacional Housing First Cross Countries Fidelity Project,
desenvolvido no âmbito do Housing First International Network e que pretende comparar a
implementação deste tipo de programas em vários países europeus, dos EUA e do Canadá.
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Formação Profissional e Emprego Apoiado
O Programa de Emprego Apoiado compreende um conjunto de ações de formação profissional inicial
e contínua e de suporte na procura, no acesso e na manutenção do emprego no mercado aberto e
competitivo de trabalho. No ano de 2017, as ações foram financiadas pelo PORLisboa2020, sendo
monitorizadas pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP). As ações de formação
profissional têm como objetivo a aquisição e o desenvolvimento de conhecimentos e competências
profissionais, necessárias ao desempenho de uma atividade profissional, constituindo uma
estratégia facilitadora da integração no mercado de trabalho.
NÚMERO DE FORMANDOS
MODALIDADE DA FORMAÇÃO

ABRANGIDOS

Formação Contínua

31

Formação Inicial

40

Total

71

No ano de 2017, estiveram envolvidos em ações de formação inicial e contínua 71 formandos/as,
com a seguinte distribuição: 31 em formação contínua (Tecnologias da Informação e Comunicação)
e 40 em formação inicial. Dos 40 formandos em formação inicial, 26 transitaram de 2016 e 14
formandos iniciaram as ações em setembro de 2017, com o módulo de Formação Para a Integração.
Como habitual, as inscrições para as ações de formação foram realizadas na Associação e resultaram
de um processo de balanço de competências desenvolvido com os candidatos nas áreas semanais
de trabalho.

FORMAÇÃO CONTÍNUA
AÇÕES DE FORMAÇÃO EM TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Nº DE CURSO

DESIGNAÇÃO DO CURSO
2016/2017

Nº FORMANDOS

1

TIC 1

11

2

TIC 2

7

2017/2018
1

TIC 1

7

2

TIC 2

6
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No total, estiveram em formação contínua 31 formandos, sendo 18 transitados do ano anterior e
que concluíram a ação em 2017. No que se refere aos resultados da ação, 16 formandos foram
aprovados, 1 desistiu e 1 não foi aprovado. As novas ações de formação contínua tiveram início
respetivamente em 15 de novembro (TIC 1) e 12 de novembro (TIC2) e irão terminar em meados de
junho de 2018. Os cursos estão a decorrer na RUMOS, uma escola de formação em informática
situada no Campo Grande, em Lisboa, numa sala de formação equipada com um PC por formando,
impressora e ligação à Internet. O módulo de apoio de turma é realizado nas instalações da AEIPS.

FORMAÇÃO INICIAL
As ações de formação inicial têm como objetivo a aquisição, aprofundamento e desenvolvimento de
conhecimentos, técnicas e competências pessoais, sociais e profissionais que constituem a base
necessária para o desempenho de uma atividade profissional, no mercado aberto de trabalho. Estas
ações estão estruturadas em percursos individualizados de formação, de acordo com as áreas de
interesse e competência dos formandos, e têm uma duração de 1.200 horas. As ações de formação
inicial englobam duas componentes: uma componente de formação geral, designada por formação
para a integração, e uma componente de formação tecnológica, designada por formação prática em
contexto de trabalho, e que é realizada em diferentes empresas, de acordo com as áreas de
formação selecionadas pelos formandos.

Componente de Formação para a Integração Profissional
A componente de Formação para a Integração decorreu de 18 de setembro a 22 de novembro de
2017, com os 14 participantes divididos por dois grupos. Esta atividade foi estruturada em seis
módulos de formação com a duração total de 200 horas: Portefólio; Balanço de Competências;
Igualdade de Oportunidades; Legislação laboral; Empreendedorismo e Procura Ativa de Emprego. A
formação possibilitou que cada participante fosse construindo o seu projeto de orientação e escolha
vocacional.

Componente de Formação em Tecnologias da Informação e Comunicação
A formação inicial incluiu também uma componente de formação em de Tecnologias da Informação
e Comunicação. Esta componente da formação teve início em novembro de 2017 e está a decorrer
na empresa RUMOS.
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Componente de Formação Prática em Contexto de Trabalho
A componente de formação prática em contexto de trabalho (FPCT) é realizada nas empresas, de
acordo com os interesses dos formandos, e é estruturada de acordo com um programa de formação
elaborado em conjunto com a empresa, onde são identificados os objetivos da formação, os
conteúdos de cada módulo, o cronograma e as metodologias de avaliação e o formador da empresa.
Dos 26 formandos que transitaram de 2016, 3 desistiram antes de iniciar a componente de FPCT. As
formações práticas em contexto de trabalho dos formandos transitados do ano 2016 decorreram
nas empresas que constam da tabela que a seguir se apresenta.
FORMAÇÃO INICIAL – COMPONENTE DE FORMAÇÃO PRATICA EM CONTEXTO TRABALHO
CURSOS

EMPRESAS
FUNDAÇÃO JOANA VASCONCELOS
CAFÉ GARRETT
PASTELARIA ÉVIAN
MULTILINGUES21
ONOMA

Secretariado e Trabalho Administrativo

UPWORDS
EUREST
EPAL
ALPHATRAD
BCG
FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN
OFICINA CREATIVA
BOLD COMUNICAÇÃO E DESIGN
COMPLETE PC
CLÍNICA AZUL
SHERATON HOTEL LISBOA & SPA
IS GREEN II

Empregado Comercial

MIND SOURCE
CLÍNICA MÉDICA FISIÁTRICA DA PIEDADE
NOORI SUSHI
PADARIA PORTUGUESA
HOTEL REAL PALÁCIO
AKI
HOTEL INTERCONTINENTAL

Operador de Armazenagem

GRUPO ALMEDINA
EUREST PORTUGAL
PERFECT WASH
WASH & GO

Dos 23 candidatos que iniciaram FPCT em 2017, 15 concluíram a FPCT, transitaram para 2018 e 4
desistiram. Dos 15 formandos que concluíram FPCT, 7 ficaram integrados em empresas, 4 foram
encaminhados para formação contínua e 3 iniciaram procura ativa de emprego. As empresas onde
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os formandos estão integrados são: PC Complete, Fundação Joana Vasconcelos, Eurest Portugal,
Clínica Médica Fisiátrica da Piedade, Fundação Calouste Gulbenkian, Hotel Intercontinental e We
translation on time.

Procura e obtenção do local de formação prática em contexto de trabalho
A procura de um local para a realização da formação em contexto de trabalho foi realizada no âmbito
da atividade Grupo de Trabalho, onde foi dada aos participantes a possibilidade de realizarem, com
o apoio da equipa técnica, as tarefas inerentes a esta procura, como é disso exemplo: a construção
e/ou atualização do currículo; a elaboração de cartas de apresentação; a simulação e preparação de
entrevista e a definição de estratégias de marketing pessoal, bem como os contactos aos
departamentos de recursos humanos das empresas.
Foram celebrados contactos telefónicos e eletrónicos e realizadas reuniões de negociação e de
entrevista junto das empresas selecionadas pelos participantes, invocando o direito à integração
socioprofissional das pessoas com experiência de doença mental no âmbito das políticas de
responsabilidade social empresarial.

EMPREGO: APOIO PÓS CONTRATAÇÃO
Em relação aos participantes que já estão empregados, o Centro disponibilizou diversos suportes
(suporte individual, reunião semanal pós laboral e contacto com os empresários) assegurando um
apoio a longo prazo na manutenção do emprego e no desenvolvimento da carreira profissional. Em
2017, este apoio foi prestado a 18 participantes em situação de emprego.

Reunião pós-laboral
Semanalmente foi realizada uma reunião com todos os formandos e participantes já em emprego,
nas instalações da AEIPS, em horário pós-laboral (4.ªfeiras, das 17.30 às 18.30). Estas reuniões
constituíram momentos formativos e de acompanhamento. Na vertente do acompanhamento, estas
reuniões pós-laborais possibilitam aos formandos/empregados partilhar vitórias, identificar
dificuldades e debater estratégias para a sua resolução de dificuldades através do suporte
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interpares. Durante o ano de 2017 realizaram-se 48 reuniões pós-laborais que contaram, em média,
com 12 participantes por reunião. Uma vez por mês realizou-se um jantar mensal, num restaurante
da comunidade, com o objetivo de comemorar o mês de trabalho.
A reunião pós-laboral obteve valores positivos na presente avaliação. Os participantes responderam
a seis questões numa escala de 1 a 4, correspondente ao seu grau de satisfação. Como podemos
observar, os participantes apontam a utilidade para o sucesso profissional e o apoio entre pares que
é fomentado nessas sessões semanais.

Reunião Pós Laboral

Média

1.Interesse dos Temas
2.Utilidade para o meu sucesso
profissional\
3.Apoio entre pares
4.Dinamização da Sessão
5.Horário
6.Frequência (nº sessões semanais)

3.15
3.23

TOTAL

3.23
3.23
3.23
3.30
3.23
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Centro de Recursos
A AEIPS é uma entidade credenciada enquanto estrutura de suporte e apoio à intervenção dos
centros de emprego para intervir no âmbito da reabilitação profissional. São três as modalidades de
apoio previstas na ação do Centro de Recursos: Informação, Avaliação e Orientação para a
Qualificação e o Emprego (IAOQE); Apoio à Colocação (AC) e Acompanhamento Pós-Colocação
(APC). São destinatários destas ações pessoas com deficiências e incapacidades, inscritas no Centro
de Emprego de Vila Franca de Xira.
Durante o ano de 2017, foram abrangidos 44 candidatos em IAOQE, 12 candidatos em AC e 1
candidato em APC. As 44 ações de IAOQE foram concluídas. Relativamente ao Apoio à Colocação 10
participantes concluíram e 2 transitaram para o ano 2018. Rececionámos apenas um candidato para
Apoio Pós Colocação, cuja ação ficou concluída durante o ano 2017.
Ao longo do ano de 2017, recebemos alguns candidatos nas instalações da AEIPS e fizemos algumas
deslocações ao Serviço de Emprego de VFX para recebermos os candidatos com fraca mobilidade ou
autonomia. Com este objetivo efetuaram-se contactos telefónicos e enviaram-se e-mails para
convocar os candidatos. No âmbito das ações IAOQE, foram efetuadas 34 primeiras entrevistas
presenciais exploratórias para levantamento das aprendizagens, interesses e necessidades, por
vezes alargadas à família no sentido de efetuar um encaminhamento adequado. Foi dado ainda
seguimento às 10 ações transitadas do ano de 2016. Efetuaram-se encaminhamentos para Apoio à
Colocação, bem como, para formação profissional inicial e contínua. Foram elaborados 44 relatórios
com respetiva aplicação da CIF. Ainda no âmbito das ações IAOQE rececionámos 7 candidaturas a
produtos de apoio, cujo parecer foi favorável à sua respetiva prescrição, relativamente à
necessidade, adequação e imprescindibilidade dos mesmos para o acesso, manutenção ou
progressão no emprego por parte dos candidatos requerentes. Para este efeito mantivemos o
protocolo de colaboração com a Moifisa - Clínica de Medicina Física e Reabilitação, dando lugar a 7
consultas com a médica fisiatra.
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Área Habitacional
RESIDÊNCIAS COMUNITÁRIAS DOS OLIVAIS, ENCARNAÇAO E PORTELA
As Residências Comunitárias dos Olivais, Encarnação e Portela constituem respostas habitacionais
de grupo, com suporte técnico, e pretendem promover uma maior independência e integração
comunitária. Durante o ano de 2017, as Residências Comunitárias estiveram preenchidas na
totalidade durante todo o ano.
A estruturação do funcionamento de cada um dos espaços habitacionais teve lugar numa reunião
semanal (reunião comunitária), na qual participam todos os residentes e equipa técnica. Esta reunião
constitui um momento fundamental de organização e de suporte e que inclui o balanço da semana
anterior, a planificação das atividades de manutenção da residência, a partilha de informação sobre
recursos comunitários, atividades culturais e de lazer, a discussão e resolução de problemas que
possam surgir no contexto do grupo ou no contexto da comunidade, assim como o foco nos projetos
individuais de integração na comunidade de cada residente.
Todos os residentes têm um apoio individualizado para a concretização dos seus objetivos
prioritários. Deste modo, são desenvolvidos programas individuais que possibilitam uma maior
independência progressiva em áreas como a confeção de refeições, a utilização dos recursos da
comunidade, o desenvolvimento de atividades na comunidade e para responder às necessidades
específicas dos residentes envolvidos em projetos educacionais ou profissionais.

Em 2017, a Residência da Portela foi também o local para a realização da Festa de Natal da AEIPS.
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RESIDÊNCIA COMUNITÁRIA DO RESTELO
A Residência Comunitária do Restelo, em funcionamento desde junho de 2011, possibilitou a
desinstitucionalização de 24 pessoas idosas com doença mental com largos anos de
institucionalização no Hospital Miguel Bombarda, assegurando uma resposta habitacional a 24
horas, 365 dias no ano. A Residência encontra-se inserida na comunidade e potencia os cuidados
com base nos recursos do contexto comunitário, de modo a melhorar a qualidade de vida dos
residentes, potenciando a integração comunitária, o empowerment e o recovery dos séniores com
doença mental, contribuindo para um processo de envelhecimento ativo.
Durante o ano de 2017, foi realizado na residência um conjunto diversificado de atividades visando
a participação e o envolvimento de todos os residentes:
• Atividade Física – duas vezes por semana;
• Fisioterapia individual e de grupo – 3 vezes por semana, no ginásio da residência, equipada para
o efeito, com recurso a profissional especializado;
• Comunicação Aumentativa e Alternativa com recurso a tecnologia específica;
• Reunião Comunitária – os residentes realizam o balanço semanal das atividades concretizadas na
semana, bem como se debatem outros assuntos considerados relevantes para o bom
funcionamento da vida interna da residência, na ótica dos residentes ;
• Suporte individual - cada residente partilhou de forma individualizada as suas necessidades e
preocupações com o técnico de referência, redescobrindo sonhos, formulando objetivos a
concretizar, sob uma perspetiva colaborativa.
No que respeita o envolvimento e a participação na comunidade, os residentes mantiveram as
deslocações diárias aos cafés da zona, as deslocações ao cabeleireiro/barbeiro, espaços comerciais,
assim como a realização de passeios de lazer e cultura e a participação no Programa de Verão do
Centro Comunitário. Três residentes participaram também no Campo de Férias da AEIPS.
Durante o ano de 2017, deu-se continuidade à estreita parceria estabelecida, com os serviços de
saúde da comunidade, nomeadamente a Unidade de Saúde Familiar das Descobertas e a
Universidade de Medicina Dentária de Lisboa, onde os residentes mantiveram consultas de
tratamento/acompanhamento periódico.

32

RELATÓRIO ATIVIDADES 2017
HABITAÇÃO INDEPENDENTE
Durante 2017 foi dado suporte a 6 participantes. O apoio foi proporcionado no contexto
habitacional, através da realização de visitas domiciliárias, e noutros contextos da comunidade,
envolvendo os seguintes aspetos:
• Estruturação de plano de tarefas semanais relativas à gestão e manutenção da casa
• Acompanhamento, em função das necessidades, das atividades domésticas (confeção de
refeições, limpeza da casa, roupa, compras no supermercado, etc.)
• Apoio na gestão do rendimento mensal/custos mensais
• Promoção da inserção local e ligação aos vários recursos da comunidade (saúde, família,
transportes, etc.)
• Planeamento de atividades semanais ou de fim-de-semana
• Gestão de medicação

CASAS PRIMEIRO LISBOA
O projeto Casas Primeiro, em Lisboa, apoia pessoas sem-abrigo com doença mental na manutenção
de uma habitação individualizada, proporcionando um conjunto diversificado de serviços de suporte
individualizados no contexto habitacional e de ligação com outros recursos da comunidade. A equipa
trabalha em função do plano individual de cada participante, de acordo com os objetivos definidos,
sejam eles de gestão da habitação, desenvolvimento de relações de vizinhança, cuidados pessoais e
de saúde, projetos de emprego ou educacionais, articulando com outros agentes e serviços da
comunidade no sentido de responder às necessidades e interesses de cada participante. Estes
serviços são proporcionados no contexto residencial e noutros contextos naturais da comunidade.
No sentido de assegurar o apoio a 24 horas, os participantes podem contactar, no período da noite
e fim-de-semana, via telemóvel, um membro da equipa técnica.
De janeiro a dezembro de 2017, o Programa Casas Primeiro deu apoio a 51 participantes, sendo 39
homens e 12 mulheres.
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