RELATÓRIO ATIVIDADES 2018
Direção
Visita do Presidente da República
Em fevereiro de 2018, o Presidente da República, acompanhado pela Secretária de Estado da
Segurança Social e pelo Vereador para a Educação e Direitos Sociais da Câmara Municipal de
Lisboa, veio conhecer o projeto Casas Primeiro.
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Para além das visitas às casas de alguns residentes, o Presidente da República encontrou-se, na
Sede da AEIPS, com o grupo de residentes do projeto que lhe descreveram as suas experiências e
as mudanças operadas nas suas vidas com a integração neste projeto.
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Financiamento das Respostas e Projetos
Residências da Portela e do Restelo
Foi celebrado o contrato-programa com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do
Tejo (ARSLVT) e com o Instituto de Segurança Social (ISS) para a integração da Residência da
Portela no âmbito das experiências piloto da Rede Nacional dos Cuidados Continuados em Saúde
Mental (RNCCI), com efeitos desde 1 de junho. Foi também assinada uma adenda ao contratoprograma da Residência do Restelo, em vigor desde abril de 2017, para a comparticipação dos

encargos com as rendas das instalações e com efeitos à data da assinatura do contrato inicial.
Embora estivesse previsto que a fase das experiências piloto da RNCCI terminasse no final de
2018, a Direção da AEIPS foi informada da decisão das entidades competentes em estender este
prazo por mais dezoito meses.

Acordos de Cooperação com a Segurança Social
Em 2018, manteve-se a comparticipação financeira da Segurança Social para o funcionamento do
fórum sócio ocupacional e das residências comunitárias da Encarnação e Olivais, no âmbito do
Despacho Conjunto n.º 407/98.

Ações de Formação Profissional
De janeiro a setembro de 2018, 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. No último trimestre do ano, as novas ações de formação foram financiadas pelo Instituto do
Emprego e Formação Profissional (IEFP), no âmbito da candidatura aprovada para o período de
outubro de 2018 a outubro 2020.

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), no âmbito das competências da Associação enquanto Centro de Recursos.

Foi aprovada a candidatura apresentada ao projeto Incorpora da Fundação La Caixa e do BPI que
tem como objetivo apoiar a inserção profissional de pessoas em risco de exclusão social. Este
projeto será implementado por 34 organizações sociais, em 4 cidades de Lisboa, Porto, Coimbra e
Setúbal. Em cada uma das cidades, as organizações trabalham em rede para facilitar a integração
laboral dos diversos grupos sociais vulneráveis, em empresas de todos os setores de atividade. A
cerimónia da assinatura do Acordo Incorpora – Lisboa decorreu em julho.
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Projeto Incorpora
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Projeto Casas Primeiro
Em 2018, a AEIPS renovou o Contrato Programa com a Câmara Municipal de Lisboa (CML), para a
gestão e desenvolvimento do projeto Casas Primeiro/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 o ano de 2019.
A AEIPS foi também informada pela CML que a candidatura apresentada para o alargamento da
capacidade de resposta deste projeto, tinha obtido a melhor classificação no concurso público.
Contudo, o respetivo contrato-programa não chegou a ser celebrado até ao final do ano.

Projeto Home_EU
As atividades desenvolvidas no âmbito do projeto de investigação Home-EU, promovido e
coordenado pelo ISPA-IU, foram financiadas pelo Programa Horizonte 2020.

Apoio Financeiro da Junta Freguesia do Areeiro
À semelhança dos anos anteriores, a Junta de Freguesia do Areeiro atribuiu um subsídio para apoio
do programa de verão do Centro Comunitário, que foi utilizado para pagar o aluguer dos autocarros
necessários para os passeios realizados fora de Lisboa.

Candidatura a Novos Projetos
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A AEIPS submeteu uma candidatura ao Programa Cidadãos Ativ@s, implementado no âmbito do
Fundo EEA Grants e gerido pela Fundação Calouste Gulbenkian. O projeto submetido intitula-se
Promoção das Capacidades de Liderança e de Empoderamento e tem como objetivos principais o
desenvolvimento das capacidades das pessoas com experiência de doença mental para o exercício
da liderança e a criação de uma plataforma nacional que desempenhe um papel ativo no advocacy
dos seus direitos humanos e cidadania. A AEIPS foi a entidade promotora desta candidatura e
convidou para entidades parceiras duas organizações nacionais, a ANARP do Porto e a ASMAL de
Loulé e duas organizações da Noruega, o NAPHA e o SMU.
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Qualidade dos Serviços e Equipamentos
A Direção manteve o investimento na manutenção e melhoria dos edifícios e equipamentos da
Associação, de acordo com as necessidades identificadas e com as disponibilidades financeiras.
Em 2018, foi dada prioridade ao espaço do Centro Comunitário, envolvendo a pintura de todo o
seu espaço interior.

Redes, Associações e Cooperação Interinstitucional
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, a Santa Casa da
Misericórdia e o Centro Distrital de Segurança Social. Neste âmbito, a AEIPS participou nas
reuniões periódicas do Conselho Local de Ação Social (reunião geral das entidades parceiras). A
AEIPS integrou também as comissões executivas do grupos de trabalho 8 “Pessoas em Situação
de Sem Abrigo” e do grupo de trabalho 6 “Saúde Mental” no qual assumiu também a coordenação
do subgrupo de empregabilidade.
Também no âmbito da Rede Social, a AEIPS é uma das entidades que compõe o NPISA: Núcleo de
Planeamento e Intervenção Pessoa sem Abrigo, o qual tem a coordenação da Câmara Municipal
de Lisboa e que procura promover uma intervenção coordenada entre as várias organizações.

Outras Associações e Redes
A AEIPS manteve também a sua participação nas organizações e redes onde está formalmente
representada, nomeadamente na Federação Nacional de Entidades de Reabilitação de Doentes
Mentais, 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.

Lisboa, 25 de junho 2019

Relatório Atividades 2018 | 25/06/2019

A Direção
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CENTRO COMUNITÁRIO - FÓRUM
Avaliação Geral dos Serviços
Apresenta-se, de seguida, a informação relativa à apreciação realizada pelos participantes sobre
os serviços e atividades do Centro Comunitário/Fórum. A informação foi obtida através da resposta
a um questionário de satisfação que compreendeu um conjunto de 28 questões gerais 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. As questões foram avaliadas numa escala de 4 pontos (1 Discordo
totalmente, 2 Discordo, 3 Concordo, 4 Concordo totalmente).
AVALIAÇÃO GERAL

MÉDIA

Instalações e Equipamentos

3.18

Fiabilidade e Organização dos Serviços

3.07

Orientação para o Recovery e Integração Comunitária

3.19

Relação Colaborativa entre Participantes e
Profissionais

3.32

TOTAL

3.19

O domínio com a média mais elevada diz respeito à “Relação Colaborativa”, significando que os
participantes consideram que os profissionais respeitam as suas escolhas, utilizam uma
linguagem de empowerment e estabelecem uma relação de confiança. 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 e prestam apoio para que eles se envolvam em atividades na comunidade.

Relatório Atividades 2018 | 25/06/2019

Reunião de Empoderamento
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A reunião manteve a sua periodicidade semanal, à terça-feira de manhã, promovendo a
participação de todos participantes do Centro Comunitário/Fórum. Esta atividade estruturou-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 funcionou 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 teve por finalidade estruturar planos individualizados, partindo da definição
dos objetivos, necessidades e interesses prioritários de cada um dos participantes do Centro
Comunitário/Fórum, a nível educacional, profissional, habitacional ou social. Este trabalho foi
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, foram 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 e apoiar a concretização dos seus 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. Em
2018 foi dado apoio a 14 participantes, a frequentar diferentes graus de ensino formal ou
integrados em cursos de formação ou outras atividades na comunidade.
Ensino Básico e Superior
Descrição

Local

Licenciatura Desenvolvimento Comunitário
Mestrado em Farmácia
Mestrado Engenharia de Telecomunicações e
Informática
9º ano escolaridade

ISPA- Instituto Universitário
Faculdade de Farmácia
ISCTE

Nº Estudantes
1
1
1

Escola Padre António Vieira

1

Outros Cursos
Descrição
Inglês
TIC
Produção Musical
Pintura
Desporto
Tricot e Bordados
Coro

Local

Nº Estudantes

International House of Lisbon
Citeforma
Cemaudium
Sociedade de Belas Artes
Ginásio Clube Português; Arco Clube Ar Livre e
Piscina Municipal
Centro Intergeracional do Areeiro e Academia
Sénior da Junta Freguesia das Avenidas Novas
Centro Intergeracional do Areeiro

1
1
1
1
3
2
1

Centro de Empowerment e Ajuda -Mútua

As atividades do CEAM incluíram a organização e dinamização das reuniões semanais do grupo de
ajuda mútua misto (terças-feiras, das 14:00 às 16:00), das reuniões do grupo das mulheres
(sextas-feiras, das 14:00 às 15:00) e das sessões do debate temático semanal (segundas feiras,
das 10:00 às 12:00).
A Comissão de Acolhimento do CEAM apoiou e facilitou a integração e a participação dos 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. O CEAM
colaborou também na formação dos alunos universitários que realizaram os seus estágios
curriculares na AEIPS e participou nas reuniões teóricas semanais (programa de formação
permanente).
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O Centro de Empowerment e Ajuda-Mútua (CEAM) é dinamizado pelos participantes e pretende
consolidar a relação de parceria com os profissionais e aumentar a participação, influência e
liderança das pessoas com experiência de doença mental. O CEAM reúne todas as quintas-feiras,
das 10:00 às 12:00, para planeamento, organização e avaliação das suas várias atividades.
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Apoio Habitacional
Durante 2018 foi dado suporte a 4 participantes. O apoio foi proporcionado no contexto
habitacional, através da realização de visitas domiciliárias, e noutros contextos da comunidade,
envolvendo aspetos como a 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.), promoção da
inserção local e ligação aos vários recursos da comunidade (saúde, família, transportes, etc.),
planeamento de atividades semanais ou de fim-de-semana, entre outros.

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 person al 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.).

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 e o Jardim da
Gulbenkian.
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Atividades Culturais
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Em 2018, foram 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. Entre outras, realizaram-se as seguintes visitas culturais:
Galeria Millennium – Poesia Mineral: Eduardo Souto
Moura por Nuno Cera

Galeria São Mamede - Configurações

Fundação Calouste Gulbenkian – Pós Pop: Fora do
lugar-comum

Galeria 111 – Mille-fleurs

Fundação Calouste Gulbenkian – Ver com outros olhos

Casa da Cultura dos Olivais – Exposição de fotografia
“Olivais nos anos 70”

Palácio das Galveias – Cardoso Pires por Eduardo
Gageiro

Arquivo Fotográfico – Fotografia, a minha viagem
preferida

Programa de Verão
Campo de Férias
No ano de 2018, o Centro Comunitário realizou um campo de férias na Foz do Arelho, entre os dias
2 a 7 de julho. Durante esta semana realizaram-se várias atividades, nomeadamente idas à praia
e passeios a Óbidos, Nazaré e Caldas da Rainha.

Outras Atividades
Durante o período de Verão, 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. Para além das idas semanais
à praia do Tamariz, foram organizados passeios a locais tais como: Reserva Natural do Paul do
Boquilobo e Ruínas Romanas da Vila Cardílio (Torres Novas), Observação Golfinhos em Setúbal,
Circuitos de arborismo no Parque Palmela em Cascais, Casa da Cerca-Centro de Arte
Contemporânea em Almada, Surf na Costa da Caparica e São Martinho do Porto.

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.

O grupo de ajuda mútua de famílias é da responsabilidade e iniciativa de um conjunto de mães e
pais dos participantes da AEIPS e destina-se à troca de informações e de experiências e ao apoio
mútuo na resolução de problemas comuns. Em 2018, o grupo passou a reunir com uma
periodicidade trimestral.

Candidaturas e Admissões
Em 2018, foram realizadas 63 novas reuniões de candidatura. Os procedimentos de candidatura
tiveram entre uma a duas entrevistas para triagem e admissão, de modo a conhecer o candidato/a,
apresentar o nosso serviço e a estruturar um plano de trabalho com base nos objetivos
apresentados. Destas entrevistas resultou a entrada de 10 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 às diversas situações
apresentadas.
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Grupo de Ajuda Mútua de Família s
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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.

Formação Profissional
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. De
janeiro a setembro de 2018, as ações foram financiadas pelo PORLisboa2020 e no último
trimestre pela Medida de Qualificação de pessoas com deficiência e incapacidades, sendo
monitorizadas pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).
No ano de 2018, estiveram envolvidos em ações de formação inicial e contínua 37 formandos/as,
com a seguinte distribuição: 19 em formação contínua (Cursos de Tecnologias da Informação e
Comunicação) e 18 em formação inicial.
AÇÕES DE FORMAÇÃO
Modalidades

Designação do Curso

Nº Formandos

Formação Contínua

TIC-Tecnologias da Informação e Comunicação

19

Secretariado e Trabalho Administrativo

12

Operador/a Armazenagem

6

Formação Inicial
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Os cursos TIC decorreram na Rumos, uma escola de formação em informática situada no Campo
Grande, em Lisboa. As ações de formação inicial foram estruturadas em percursos individualizados
de formação, de acordo com as áreas de interesse e competência dos formandos e englobaram
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 foi realizada em diferentes empresas, de acordo com as áreas de
formação selecionadas pelos formandos.
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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 2018, este apoio foi prestado a 18 participantes em situação de emprego. Semanalmente foi
realizada uma reunião com todos os formandos e participantes já em emprego, em horário póslaboral (4.ªfeiras, das 17.30 às 18.30) e que constituíram momentos formativos e de
acompanhamento. Uma vez por mês realizou-se um jantar mensal, num restaurante da
comunidade, com o objetivo de comemorar o mês de trabalho.

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.
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Durante o ano de 2018, foram abrangidos 62 destinatários em IAOQE, 8 destinatários em AC e 1
destinatário em APC. No âmbito das ações IAOQE rececionámos candidaturas referentes a
produtos de apoio necessários para o acesso, manutenção ou progressão no emprego por parte
dos requerentes. Para este efeito mantivemos o protocolo de colaboração com a Moifisa - Clínica
de Medicina Física e Reabilitação, para a realização de consultas de fisiatria.
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FORMAÇÃO E INVESTIGAÇÃO
Programa de Formação Permanente
Este programa formativo é dirigido aos colaboradores que trabalham nas várias valências da
Associação, aos alunos do ensino técnico e superior que realizam anualmente os seus estágios
escolares na AEIPS e é aberto aos participantes da Associação. Este programa tem como objetivos
proporcionar uma formação específica e uma atualização permanente de conhecimentos, bem
como promover o debate e a reflexão sobre a diversidade de temas associados aos processos de
integração comunitária das pessoas com experiência de doença mental.
A formação é presencial e estruturada em sessões semanais de 60 minutos, às terças-feiras, das
12:00 às 13:00. Os temas abordados foram diversificados e apresentados utilizando metodologias
participativas que apelam à reflexão e ao debate aberto. Ao longo do ano houve um total de 31
sessões de formação permanente (reuniões teóricas) que contaram com uma média de 22
participantes por sessão.

Orientação de Estágios Curriculares
Em 2018, a AEIPS deu continuidade ao acolhimento e formação de alunos para a realização dos
seus estágios curriculares ou extracurriculares, em colaboração com escolas e universidades e
escolas de ciências sociais e humanas, tendo como objetivo proporcionar aos estudantes uma
formação teórica específica no campo da integração comunitária das pessoas com experiência de
doença mental. Os estágios são realizados a partir de um projeto de estágio que é
simultaneamente aprovado pela Instituição escolar e pela Associação.
Em 2018, a AEIPS recebeu 32 estagiários, provenientes de 9 instituições de ensino.
INSTITUIÇÃO

CURSOS

N.º ALUNOS

VOLUME FORMAÇÃO

Escola Superior de Saúde de Beja

Enfermagem

6

960h

Escola Superior de Saúde de Santarém

Enfermagem

12

2.400h

Psicologia

5

500h

Serviço Social

4

1.200h

Sociologia

1

150h

Psicologia

1

506h

Psicologia

1

400h

Animação
Sóciocultural

1

420h

12º ano

1

15h
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ISPA – Instituto Universitário
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Instituto Superior Ciências Socias e
Políticas
Instituto Superior de Ciências do Trabalho
e da Empresa
Universitá Cattolica del Sacro Cuore, Milão,
Itália - Erasmus
Universitá di Padova, Itália
Erasmus
Instituto para o Desenvolvimento Social
St Julians School

Visitas de Estudo
Em 2018, a Associação foi visitada por diversas entidades e organismos oficiais, universidades e
organizações nacionais e de outros países que procuraram conhecer melhor o trabalho que a
AEIPS tem vindo a desenvolver na área da saúde mental, sobretudo o projeto Casas Primeiro. A
tabela seguinte apresenta um resumo das visitas de estudo organizadas e realizadas em 2018.
VISITAS ESTUDO
INSTITUIÇÃO

PARTICIPANTES

Nº.

Câmara Municipal do Porto

Vereador Habitação e Coesão Social

1

Instituto de Segurança Social dos Açores.

Diretor Departamento de Ação Social

1

Ministério dos Direitos Humanos - Brasil

Coordenador Geral

1

Câmara Municipal de Gotemburgo, Suécia

Diretora Ação Social

1

Faculdade Medicina Universidade Lisboa

Alunos medicina

5

Alunos serviço social

4

Aluna psicologia

1

Professora e alunos intervenção social

8

New Jersey University, Estados Unidos

Aluna serviço social

1

Universidade Católica São Paulo, Brasil

Professora Ciências Sociais

1

Cooperativa La Esse Treviso, Itália

Profissional

1

Housing First Belgium

Profissionais

6

Projeto “Safe at Home”, União Europeia

Profissionais

5

Projeto “Tools for Supported Employment”, UE

Profissionais

10

Projeto EMIN, European Anti Poverty Network

Profissionais

8

Comunidade Terapêutica Horta Nova, Beja

Profissionais

6

Associados

5

Universidade Católica Portuguesa
Faculdade Psicologia Universidade Coimbra
Universidade de Paris Nanterre, França

Lions Clube 7 Colinas

Em 2018, a AEIPS foi convidada para realizar sessões de formação, inseridas no âmbito de ações
promovidos por outras entidades com quem tem colaborado. A tabela seguinte apresenta as ações
realizadas ao longo do ano.
SESSÕES DE FORMAÇÃO
DESIGNAÇÃO

ORGANIZAÇÃO

PARTICIPANTES

DURAÇÃO

LOCAL

Emprego Apoiado

FNERDM

Profissionais

3 horas

Lisboa

Recovery e Integração Comunitária

Rede Social Lisboa

Familiares

6 horas

Lisboa
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Ações de Formação
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Comunicações em Conferências
Em 2018, 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.
TEMA COMUNICAÇÃO

EVENTO

LOCAL

Emprego Apoiado

1º Fórum da Saúde Mental
Câmara Municipal Lisboa

Lisboa

Emprego Apoiado

“II Fórum RedEmprega Lisboa Boas Práticas

Lisboa

Empregabilidade e Saúde Mental

Ciclo de Encontros do Grupo de Saúde Mental da
Junta Freguesia de Benfica

Lisboa

Emprego apoiado

Encontro do projeto “Job Circuit”

Lituânia

Intervenção em Saúde Mental

Encontro “Intervenção Social com Pessoas Com
Problemas de Saúde Mental - Os Desafios

Évora

Housing First

Encontro European Social Fund Thematic Network
on Inclusion

Varsóvia, Polónia

Housing First

III Conference Housing First International Network

Pádua, Itália

Housing First

Seminário “Habitação para a população de rua”

São Paulo, Brasil

Investigação e Publicação
Projeto Home-EU
A AEIPS é um dos parceiros do projeto de investigação Home-EU (2016-2019), promovido e
coordenado pelo ISPA-IU, no âmbito do Programa Horizonte 2020. Em 2018 a AEIPS colaborou na
realização da 2ª ronda de entrevistas por questionário 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 Pádua, na Itália.

Publicações
Em 2018, no seguimento dos trabalhos de investigação realizados, os colaboradores da AEIPS
publicaram vários artigos em jornais de divulgação científica.
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JORNAIS
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ARTIGOS

Journal of Vocational Rehabilitation

Sá-Fernandes, L., Jorge-Monteiro, M.F., & Ornelas, J. (2018).
Empowerment promotion through competitive employment for people with
psychiatric disabilities. Journal of Vocational Rehabilitation, 49, 259-263.

European Journal of Homelessness

Duarte, T., Costa, P., & Ornelas, J. (2018). Implementation of Housing First
in Lisboa, Portugal: A fidelity study of the Casas Primeiro programme.
European Journal of Homelessness, 12 (3), 199-227.

Vie Sociale

Ornelas, J. & Duarte, T. (2018). Housing First au Portugal : Un exemple de
changement social. Vie Sociale, 23/24, 137-150

RESIDÊNCIAS COMUNITÁRIAS
Residências Comunitárias dos Olivais, Encarnação e Portela
As Residências Comunitárias dos Olivais, Encarnação e Portela constituem respostas habitacionais
de grupo, com suporte técnico. Em junho de 2018, a Residência da Portela integrou a RNCCI. Todos
os residentes tiveram um apoio individualizado na concretização dos seus objetivos prioritários e
no desenvolvimento dos programas individuais em áreas como a confeção da refeição, a utilização
dos recursos da comunidade e o desenvolvimento de atividades desportivas, culturais ou de lazer
na comunidade. Este suporte é também orientado para responder às necessidades específicas
dos residentes envolvidos em projetos educacionais ou profissionais. Semanalmente, em cada
residência foram realizadas reuniões comunitárias para organização e suporte que incluíram 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 tenham surgido no contexto do grupo ou no contexto da comunidade, assim
como para balanço dos projetos individuais de integração na comunidade de cada residente.

Residência Comunitária do Restelo
A Residência Comunitária do Restelo, em funcionamento desde junho de 2011, está integrada na
Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados em Saúde Mental, tendo como objetivos o
recovery e a integração comunitária dos séniores com doença mental. No âmbito da RNCCI, foram
realizadas periodicamente reuniões de avaliação por parte da Equipa de Coordenação Local Lisboa
Ocidental e Oeiras, onde foram debatidos temas tais como o funcionamento da equipa, os planos
individuais de intervenção dos residentes, bem como a satisfação com os serviços.

SATISFAÇÃO COM OS SERVIÇOS
Instalações e equipamentos

MÉDIA
4,02

Fiabilidade e organização dos serviços

4,05

Orientação dos serviços para o recovery e integração comunitária

3,70

Relação colaborativa entre residentes e profissionais

3,82

O domínio com a média mais elevada diz respeito à “Fiabilidade e organização dos serviços”,
destacando os residentes o apoio prestado pelos profissionais nos cuidados pessoais (4,36) e o
sentimento de segurança proporcionado pelo contexto residencial (4,55).
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As atividades semanais da Residência incluíram a reunião comunitária semanal, fisioterapia e
atividades físicas realizadas no ginásio e jardim da residência, comunicação aumentativa e
alternativa e suporte individual. Em 2018, foi elaborado um questionário para avaliar o grau de
satisfação dos residentes com os serviços e atividades da Residência Comunitária do Restelo. A
avaliação compreendeu um conjunto de 24 questões, agrupadas em 4 domínios e avaliadas numa
escala de 5 pontos, variando de 1 (discordo totalmente) até 5 (Concordo totalmente).
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CASAS PRIMEIRO
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 2018, o Programa Casas Primeiro deu apoio a 51 participantes,
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sendo 39 homens e 12 mulheres.
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