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Relatório de atividades 2019

DIREÇÃO

Financiamento das Respostas e Projetos

Rede Nacional dos Cuidados Continuados Integrados - Saúde Mental

Residência do Restelo e Residência da Portela
No seguimento do prolongamento dos contratos programa no âmbito da experiências 
piloto para a saúde mental, em 2019 foi mantido o financiamento tal como estabelecido no 
contrato-programa.

Acordos de Cooperação com a Segurança Social 
Em 2019 o funcionamento do Fórum Sócio-Ocupacional e das Residências dos Olivais e da 
Encarnação mantiveram as comparticipações da Segurança Social ao abrigo do financiamento 
do DC 407/98. Segundo o parecer recebido da parte da Segurança Social, a reconversão 
das Residências para a RNCCISM só poderá ocorrer mediante a requalificação destes dois 
equipamentos à luz da Portaria 68/2017 que define as condições de acesso.

Ações de Formação Profissional
As ações de formação profissional inicial e contínua dos participantes da AEIPS foram 
financiadas pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), no âmbito da Medida 
de Qualificação para Pessoas com Deficiência e Incapacidades. 

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. 
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Programa Concursal da Câmara Municipal de Lisboa 

Projeto Casas Primeiro (Housing Fisrt Portugal)
O contrato programa para o financiamento para 
a implementação de habitação individual de 
50 pessoas com doença mental sem abrigo foi 
renovado em 2019 (outubro 2019 a Outubro de 
2020). No final do ano a AEIPS teve conhecimento 
de que no início de 2020 haveria lugar a novo 
programa concursal para o alargamento da 
capacidade do projeto para mais 50 pessoas.
No seguimento de em 2016 o projeto Casas 
Primeiro ter sido considerado Boa Prática em 
saúde mental pela Comissão Europeia, em 
2019, a AEIPS foi convidada a elaborar um 
poster sobre o projeto para ser apresentado no 
Steering Group e foi então selecionado entre 
as melhores 10 práticas. Esta escolha levou 
o projeto a participar num evento em Ispra 
(Itália). Neste evento com uma metodologia de 
Marketplace, o Casas Primeiro foi votado e eleito como Boa Prática de referência vindo a dar 
origem a uma Call da DG Santé da Comissão no âmbito do 3rd Health Programme.

Visita do Presidente da Câmara Municipal de 
Lisboa
Em junho de 2019, o projeto Casas Primeiro foi 
visitado pelo Presidente da Câmara Municipal 
de Lisboa e pelo Vereador da Educação e dos 
Direitos Sociais. Para além das visitas às casas 
de alguns residentes, encontraram-se também 
com um grupo de inquilinos do projeto que 
lhes descreveram as suas experiências e os 
impactos positivos que a integração neste 
projeto provocou no seu bem estar e integração 
comunitária.
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Co-financiamento do Fundo Social Europeu – Eixo da Inovação Social e Cooperação 
Transnacional

Acordo de Cooperação Transnacional com St. Brother Albert Aid Society (Polónia)
Em 2019, a AEIPS recebeu o convite e foi firmado o acordo para a cooperação com a Polónia 
destinado à consultoria para a implementação da metodologia Housing First naquele país. 
As ações compreendem visitas e trocas mútuas para acompanhamento e o desenvolvimento 
de recomendações de implementação. 

Financiamento BPI la Caixa 

Projeto INCORPORA
O trabalho em rede para facilitar a integração laboral de diversos grupos populacionais 
vulneráveis em empresas, o qual é financiado pela Fundacion la Caixa do BPI manteve e 
fortaleceu a sua atividade ao longo do ano de 2019.

Fundo EEA Grant – Programa Cidad@os Ativ@s da Fundação Calouste Gulbenkian

Projeto Promoção das Capacidades de Liderança e de Empoderamento
O projeto submetido pela AEIPS ao programa de financiamento foi aprovado em 2019 e 
envolve parcerias nacionais, a ANARP (Norte) e a ASMAL (Algarve) que são duas entidades 
similares na área da saúde mental e parcerias internacionais dos países do fundo, a NAPHA 
e o SMU (Noruega). O projeto é dirigido pelo CEAM, estrutura da AEIPS para a liderança e 
cidadania das pessoas com doença mental e tem por metas o desenvolvimento da liderança 
e a criação de uma plataforma para o advocacy e a cidadania.

Sistema de Avaliação dos Recursos Humanos
Em 2019, a Direção desenhou e aprovou o documento orientador da avaliação do desempenho 
dos trabalhadores da AEIPS. Este referencial foi desenvolvido de forma participativa, 
nomeadamente na definição e descrição das competências por forma a adequar o sistema 
à realidade e contexto do funcionamento dos serviços. O sistema de avaliação deverá ser 
testado como piloto em 2020.

Apoio da Junta de Freguesia do Areeiro 
A AEIPS continuou a beneficiar do subsídio para o programa de Verão de modo a cobrir 
parte de custos relacionados com atividades identificadas e eleitas pelos participantes dos 
serviços.
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Parceria no projeto Homelessness as Unfairness (HOME_EU) – 
Horizon 2020
No âmbito da participação no consórcio de investigação HOME_EU coordenado pelo ISPA-
Instituto Universitário, a AEIPS participou como previsto nas ações que decorreram até ao 
final de setembro de 2019. Destacam-se a participação nas reuniões de projeto, os contributos 
para os relatórios e as comunicações realizadas nos eventos de apresentação de resultados 
em maio (Lisboa) que contou com a presença do Vereador para os Direitos Sociais da CML 
e em junho (Madrid) onde também estiveram presentes diversos responsáveis por medidas 
de políticas sociais. 

Eleição dos novos Corpos 
Gerentes da AEIPS
Em novembro de 2019 teve lugar a 
eleição de novos corpos gerentes da 
AEIPS para o quadriénio 2020-2023.

Lisboa, 30 de Junho 2020
A Direção
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CENTRO COMUNITÁRIO - FÓRUM

Reunião de Empoderamento
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 2019 foi dado apoio a 14 participantes, a frequentar 
diferentes graus de ensino formal ou integrados em cursos de formação ou outras atividades 
na comunidade.
Descrição Local Estudantes

Ensino Secundário e Superior

Mestrado em Farmácia Faculdade de Farmácia 1

Licenciatura Desenvolvimento 
Comunitário ISPA- Instituto Universitário 1

Licenciatura Matemática (Auditor Livre) Faculdade Ciências. 1

Licenciatura Pintura (Auditor livre) Faculdade de Belas Artes 1

12º Ano Escolaridade Centro Formação IEFP 1
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Descrição Local Estudantes

Outros Cursos

Serviço Administrativo Centro Formação IEFP 1

Curso Profissional Estética Escola Europeia de Estética 1

Inglês International House of Lisbon 1

TIC Citeforma 1

Pintura Sociedade de Belas Artes 1

Desporto Ginásio Clube Português e Piscina Municipal 2

Tricot e Bordados Academia Sénior Junta Freguesia Av. Novas 1

Coro Centro Intergeracional do Areeiro 1

Centro de Empowerment e Ajuda-Mútua
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. 
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).

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, 
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musculação, alongamento e a utilização de 
máquinas para o treino cardiovascular (ex.: 
passadeiras, bicicletas, step, etc.). 

Caminhadas
As caminhadas em grupo decorreram 
semanalmente 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.

Atividades Culturais
Em 2019, 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:
• Cinema Ideal – Filme “Goldie”. Indie Lisboa
• Palácio Independente – Exposição “Carybé”
• Museu da Marioneta – Exposição “A magia dos Estúdios Aardman”
• Galeria 111 – Exposição “Além deste solitário carrossel
• Assembleia da República – Exposição “O direito sobre si mesmo” 
• Galeria Underdogs – Exposição “From the world, made in Lisboa”
• Palácio Baldaya – Exposição “Mulheres com Arte” 
• Museu do Desporto – “Mulheres na Imprensa”
• Cordoaria Nacional – Exposição “Fernando Lemos Designer” 
• Palácio Pimenta – Exposição “Sempre chegamos ao sítio onde nos esperam”
• Galeria Arte da Terra – Exposição “Um olhar artístico sobre o universo de Sophia” 
• Biblioteca Nacional – Exposição “José Guimarães – Volta ao Mundo”
• Arquivo Fotográfico – “O narcisismo das pequenas diferenças” 
• Padaria do Povo – Exposição “Falcato na Padaria”
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Programa de Verão

Campo de Férias
No ano de 2019, o Centro Comunitário 
realizou um campo de férias na Foz 
do Arelho, entre os dias 1 a 6 de julho. 
Durante esta semana realizaram-se 
várias atividades, nomeadamente idas 
à praia e passeios a Rio Maior, Nazaré e 
São Martinho do Porto.

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: 
Centro de Recuperação do Lobo Ibérico 
(Gradil), Tapada de Mafra, EcoParque 
Sensorial Pia do Urso (Batalha), 
Parque dos Monges (Alcobaça), Museu 
do Neorealismo (Vila Franca de Xira), 
Canoagem no Estádio Nacional e Estufa 
Fria.

Apoio Habitacional
Durante 2019 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.
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Apoio às Famílias

Reunião Mensal de Famílias
Esta atividade foi realizada mensalmente na primeira quarta-feira de cada mês. Esta reunião 
teve uma função formativa e informativa e foi dirigida a todos os familiares dos participantes 
inscritos na AEIPS. No âmbito desta atividade, foi realizada uma ida ao cinema par visionar 
e debater o filme Green Book.

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 dos participantes da AEIPS e destina-se à troca de informações e de experiências 
e ao apoio mútuo na resolução de problemas comuns. Em 2019, o grupo reuniu com uma 
periodicidade trimestral.

Candidaturas e Admissões 
Em 2019, foram realizadas 39 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. 
Nos casos que não se enquadravam nos 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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Projeto Promoção das Capacidades de Liderança e do 
Empoderamento
Em maio de 2019, teve início 
o projeto Promoção das 
Capacidades de Liderança 
e de Empoderamento, no 
seguimento da aprovação da 
candidatura submetida ao 
Programa Cidadãos Ativ@s 
da Fundação Calouste 
Gulbenkian, financiado pelo 
Fundo EEA Grants. 
O projeto tem como objetivos 
principais o desenvolvimento 
das capacidades de liderança das pessoas com experiência de doença mental e a constituição 
de uma plataforma nacional que desempenhe um papel ativo no advocacy dos seus direitos 
humanos e cidadania. A AEIPS é a entidade promotora do projeto e é desenvolvido em 
colaboração com duas entidades nacionais, ANARP - Associação Nova Aurora na Reabilitação 
e Reintegração Psicossocial (Porto) e ASMAL - Associação de Saúde Mental do Algarve (Loulé 
e Faro), bem como duas entidades norueguesas, a NAPHA - Norwegian Resource Centre for 
Community Mental Health e a Stiftelsen Milepælen Ungdomshjem.
O projeto foi delineado com a colaboração das pessoas com experiência de doença mental, 
utilizando métodos participativos. Considerando que o desenvolvimento das capacidades 
de liderança implica a promoção de oportunidades efetivas de participação, o projeto 
integra na sua equipa 10 colaboradores com experiência de doença mental. 

Ações do projeto
• Formação para a Liderança: sessões de formação e conceção de um toolkit
• Workshops de pares para a Liderança.
• Webinars internacionais com pares.
• Criação de uma plataforma nacional de pessoas com experiência de doença mental. 
• Sessões de sensibilização e valorização da diversidade humana em universidades e 

escolas 
• Criação e gestão da página web da plataforma.
• Seminário final e publicação das comunicações e conclusões.
Em 2019, foram realizadas 5 reuniões dos parceiros, uma presencial e quatro via Skype. 
Foi produzido um folheto de divulgação e iniciada a construção da página da internet. Foi 
iniciada a elaboração do Toolkit para a Liderança. Foi consensualizada a sua estrutura e 
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os módulos têm vindo a ser desenvolvidos. Tem sido dada especial atenção à coerência 
interna dos conteúdos, em particular ao nível dos conceitos e terminologia utilizada. 
As organizações parceiras divulgaram o projeto no contexto das suas organizações, junto 
dos utilizadores, profissionais, familiares e associados. Participaram igualmente em 
diversas iniciativas realizadas em Lisboa, Porto e Faro, onde tiveram a oportunidade de dar 
a conhecer o projeto a outros profissionais e pessoas com experiência de doença mental. O 
projeto tem sido recebido com interesse e expetativa nos vários contextos em que tem sido 
apresentado.
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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. 
As ações foram financiadas pela Medida de Qualificação de pessoas com deficiência e 
incapacidades, sendo monitorizadas pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional 
(IEFP). 
No ano de 2019, estiveram envolvidos em ações de formação inicial e contínua 53 formandos/
as, com a seguinte distribuição: 28 em formação contínua (Cursos de Tecnologias da 
Informação e Comunicação) e 25 em formação inicial.

Modalidades Designação do Curso Nº Formandos

Formação Contínua TIC-Tecnologias da Informação e Comunicação 28

Formação Inicial Secretariado e Trabalho Administrativo 13

Operador/a Armazenagem 12

  
Até agosto de 2019, os cursos TIC decorreram na Rumos, uma escola de formação em 
informática situada no Campo Grande, em Lisboa. A partir de novembro, os cursos TIC passaram 
a decorrer nas instalações da AEIPS. 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.

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 2019, este apoio foi prestado a 18 participantes em situação de 
emprego. Semanalmente foi realizada uma reunião com todos os formandos e participantes 
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já em emprego, em horário pós-laboral (4ªfeiras, 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.
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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 2019, foram abrangidos 66 destinatários em IAOQE, 18 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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Programa Incorpora
A AEIPS é uma das entidades envolvida no 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 está a ser implementado por 34 organizações sociais, em 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. Cada organização dispõe de dois profissionais: um que realiza a prospeção de 
empresas para obter ofertas de emprego e outro que realiza o acompanhamento à pessoa 
no seu processo de inserção laboral, desde a seleção até à completa integração no posto de 
trabalho. Se a organização não tiver pessoas que se adaptem à oferta, partilha essa oferta 
com as outras organizações da rede Incorpora do território.
Em 2019, a AEIPS visitou 30 empresas, angariou 42 ofertas de trabalho, tendo partilhado 30 
dessas ofertas com as outras organizações da rede Incorpora. No mesmo período, atendeu 
43 pessoas à procura de emprego e integrou 11 pessoas no mercado de trabalho.
Em novembro, foi realizado o Evento de Apresentação do Programa Incorpora 2019, que teve 
lugar no Auditório do Centro Cultural de Belém. Nesse evento intervieram o Subdiretor Geral 
da Fundação “La Caixa”, Marc Simón, o Curador da Fundação La Caixa, Artur Santos Silva 
e o Presidente do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Foram apresentados os 
resultados do programa 
em Portugal, tendo 
algumas das empresas, 
beneficiários e técnicos 
dado o seu testemunho. 
No final, foi realizada 
uma intervenção de dois 
técnicos Incorpora, em 
representação dos 92 
envolvidos no Programa, 
sendo um deles Luís Sá 
Fernandes da AEIPS.
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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 33 sessões de formação permanente (reuniões teóricas).

Orientação de Estágios Curriculares
Em 2019, 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 2019, a AEIPS recebeu 36 estagiários, provenientes de 9 instituições de ensino.

Instituição Cursos Nº Alunos

Escola Superior de Saúde de Beja Enfermagem 6

Escola Superior de Saúde de Santarém Enfermagem 15

ISPA – Instituto Universitário Psicologia 9

Universidade Lusíada Psicologia 1

Universitá di Padova, Itália (Erasmus) Psicologia 3

Instituto Superior Ciências Socias e Políticas Serviço Social 2

Ações de Formação
Em 2019, 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.
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Designação Organização Participantes Duração

Emprego Apoiado FNERDM Profissionais 3 horas

Educação Apoiada FNERDM Profissionais 3 horas

Grupos Ajuda-Mútua e de Auto-
representação FNERDM Profissionais 3 horas

Recovery e Integração Comunitária Inst. Superior Ciências 
Sociais e Políticas Estudantes Serviço Social 2 horas

Comunicações em 
Conferências
Em 2019, 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 Conferência Mind-Up Lisboa

Emprego Apoiado Madrid sueña para que nadie duerma en una acera Madrid, Espanha

Housing First Seminário HOME_EU Lisboa

Housing First Conferência HOME_EU Madrid, Espanha

Housing First Seminário “Habitação para a população de rua” Brasília, Brasil

Housing First FEANTSA Annual Policy Conference Porto

Visitas de Estudo
Em 2019, a Associação foi visitada por 
diversas entidades nacionais e de outros 
países que procuraram conhecer melhor 
o trabalho da AEIPS. A nível nacional, o 
projeto Casas Primeiro foi visitado pela 
Associação CASA Lisboa e Funchal, a 
Delegação de Coimbra da Cruz Vermelha 
Portuguesa, a Associação João XIII e a 
Câmara Municipal de Espinho. 
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A nível internacional, o projeto Casas Primeiro foi visitado por uma representante da 
Los Angeles County dos Estados Unidos, bem como por um grupo de 30 profissionais do 
Husbaken-Norwegian State Housing Bank da Noruega. No âmbito da visita dos colegas 
noruegueses, fomos recebidos pelos embaixadores da Noruega em Lisboa
Em setembro, a AEIPS recebeu também a visita de dois diretores do Ministério da Mulher, 
Família e Direitos Humanos do Brasil que tiveram a oportunidade de conhecer o projeto 
Casas Primeiro e o programa de Emprego Apoiado.

Consultoria ao Projeto Housing First Polónia “Najpierw 
Mieszkanie”
No seguimento do Protocolo de Colaboração estabelecido com St. Brother Albert Aid Society, 
a AEIPS prestou serviços de consultoria e formação, na implementação do projeto de Housing 
First que esta organização irá desenvolver em três cidades polacas, Warsaw, Gdansk e Wroclaw. 
Em 2019, foram realizadas três sessões de consultoria, por Skype, com os promotores do 
projeto e organizada uma visita de estudo ao Casas Primeiro Lisboa, para cerca de 30 técnicos 
da St. Brother Albert Aid Society, investigadores de universidades e profissionais da segurança 
social e autarquias 
das três cidades 
envolvidas no projeto. 
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Projeto Home_EU
A AEIPS foi uma das entidades parceiras do projeto de investigação Home-EU que decorreu 
entre 2016 e 2019. Financiado pelo programa para a investigação Horizonte 2020, o projeto 
foi coordenado pelo ISPA - Instituto Universitário e desenvolvido por um consórcio de 
doze parceiros de nove países da União Europeia, incluindo a AEIPS, a Crescer e a Câmara 
Municipal de Lisboa, em Portugal, a Hogar SÍ (Espanha) a Aix-Marseille Université (França), 
a University of Limerick (Irlanda), a Università Degli Studi di Padova (Itália), a Radboud 
University (Holanda), a Unwersytet Opolski (Polónia), o Karolinska Institutet (Suécia) e a 
FEANTSA (Federação Europeia das organizações que trabalham com a população sem abrigo, 
com sede na Bélgica).
O projeto envolveu a realização de vários estudos cujos resultados estão a ser publicados 
em vários jornais científicos. Um dos estudos comparou as experiências dos utilizadores dos 
serviços de Housing First (n=244) com as dos utilizadores de outros serviços para pessoas 
em situação de sem abrigo (n=329). No conjunto dos países, os utilizadores dos programas 
Housing First estiveram significativamente mais tempo em habitação independente nos 
últimos 6 meses (71.8%) do que os utilizadores dos outros serviços (20.8%). Os utilizadores 
dos programas de Housing 
First também reportaram ter 
menos sintomas psiquiátricos 
(-0.06) que os utilizadores 
dos outros serviços (+0.18) e 
utilizaram menos os serviços 
de emergência (23%) que os 
utilizadores dos outros serviços 
(33%). Os dados também 
mostram que os utilizadores 
dos programas Housing First 
reportam ter mais escolha e controle sobre a habitação e sobre os serviços que recebem, 
estão mais satisfeitos com a habitação e com os serviços de apoio e apresentaram maiores 
níveis de integração comunitária. 
Em 2019, a AEIPS participou no Seminário Nacional de apresentação dos resultados e na 
Conferência Internacional final que se realizou em Madrid. 
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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. 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. 
A Residência de Apoio Moderado da Portela está integrada na Rede Nacional dos Cuidados 
Continuados Integrados em Saúde Mental. Nesse âmbito, foram realizadas periodicamente 
reuniões de avaliação por parte da Equipa de Coordenação Local da Rede, onde foram 
debatidos temas tais como o funcionamento da residência, as funções da equipa, os planos 
individuais de intervenção dos residentes, bem como a satisfação com os serviços.

Residência de Apoio Máximo do Restelo
A Residência de Apoio Máximo 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. As atividades 
semanais da Residência incluíram 
a reunião comunitária semanal, 
fisioterapia e atividades físicas 
realizadas no ginásio e jardim 
da residência, atividades na 
comunidade e suporte individual. 
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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. De janeiro 
a dezembro de 2019, o 
Programa Casas Primeiro deu 
apoio a 61 participantes, sendo 41 homens e 20 mulheres. Os apartamentos arrendados pelo 
projeto estão dispersos por 20 freguesias da cidade de Lisboa. A maioria dos apartamentos 
são individualizados e cinco são habitados por casais. 
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. 
Os resultados da avaliação global da satisfação dos inquilinos com o projeto Housing First 
– Casas Primeiro são positivos, com uma média de 4.39 (escala entre 1 e 5). Destaca-se a 
satisfação dos inquilinos com a forma como o projeto responde às suas necessidades e com 
o apoio e acompanhamento proporcionado pela sua equipa.
 


