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Direção 

Em 2016, foi dado um particular destaque ao reequilíbrio das contas da Associação, que se traduziu 

num maior esforço e empenho em assegurar os financiamentos, tidos como “regulares”. 

FINANCIAMENTO OU CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS 

Programa Operacional Regional Lisboa 2020 

Em 2016, foi elaborada e aprovada a candidatura ao Programa Operacional Regional de Lisboa 2020, 

para a realização das ações de formação profissional 

inicial e contínua dos participantes da AEIPS. A 

candidatura abrange o período de dois anos, de 

setembro de 2016 a agosto de 2018, contrariamente 

aos anos anteriores, em que era apenas de um ano. 

Durante esse período serão realizados 10 cursos, envolvendo um total de 84 formandos e um volume 

de formação de 62.080 horas. 

POPH – Programa Operacional do Potencial Humano 

No primeiro trimestre de 2016, e no sentido de completar as ações de formação profissional de 

2015, foi aprovado o pedido de extensão do POPH – Programa Operacional do Potencial Humano.  

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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Contrato Programa com a Câmara Municipal de Lisboa 

Em outubro de 2016, a AEIPS ganhou o concurso 

público promovido pela Câmara Municipal de Lisboa 

(CML), para a gestão e desenvolvimento de um 

projeto de Housing First para 50 pessoas sem-abrigo 

com problemas de saúde mental. Este 

acontecimento reveste-se de particular relevância 

por duas razões. Em primeiro lugar, o lançamento, 

por parte da CML, de um concurso público 

especificamente dirigido para projetos de Housing First, é revelador do reconhecimento do trabalho 

desenvolvido pelo projeto Casas Primeiro da AEIPS e da eficácia desta abordagem na resolução das 

situações de sem abrigo. Por outro lado, o Contrato Programa assinado entre a AEIPS e a CML 

assegura o financiamento necessário para garantir a manutenção, desenvolvimento e estabilidade 

do projeto Casas Primeiro nos próximos 3 anos. Este apoio teve início em outubro de 2016. 

A candidatura do projeto Casas Primeiro Lisboa ao programa de apoio financeiro da Câmara 

Municipal de Lisboa (RAAML) foi também aprovada. A aprovação desta candidatura permitiu 

assegurar o apoio de janeiro a setembro de 2016. 

Acordo de Cooperação com o CHPL 

Em 2016, manteve-se o Acordo de Cooperação com o Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa (CHPL) 

que possibilitou o apoio financeiro para o funcionamento da Residência do Restelo. 

Acordos de Cooperação com a Segurança Social 

Em 2016, 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.  
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Apoio Financeiro da Junta Freguesia do Areeiro 

Em 2016, 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. 

Projeto Home-EU 

A AEIPS irá participar no 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. A primeira reunião do projeto teve 

lugar no início de novembro, em Lisboa.  

EDIFÍCIOS E EQUIPAMENTOS 

A Direção manteve o investimento na manutenção e melhoria dos edifícios e equipamentos da 

Associação, de acordo com as necessidades prioritárias identificadas e com as disponibilidades 

financeiras. O maior investimento foi realizado na cozinha da Residência do Restelo no sentido da 

sua adequação aos requisitos legais estabelecidos para o setor alimentar. 

 

CERTIFICAÇÃO COMO ENTIDADE FORMADORA 

Em 2016, a AEIPS foi certificada como entidade formadora pela Direção de Serviços de Qualidade e 

Acreditação, da Direção-Geral do Emprego e das Relações do Trabalho (DGERT).  
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REDES, ASSOCIAÇÕES E PROJETOS DE COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL 

Federação Nacional das Entidades de Reabilitação de Doentes Mentais 

A AEIPS é associada e preside à Direção da FNERDM. No ano de 2016, 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 370 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. 

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. 

União das Instituições Particulares de Solidariedade Social Lisboa 

 

A AEIPS é associada da UDIPSS Lisboa: União Distrital das 

Instituições Particulares de Solidariedade Social de 

Lisboa. Em 2016, a AEIPS integrou os órgãos sociais da 

UDIPSS Lisboa (Mesa da Assembleia Geral) para o 

quadriénio 2016-2019. 

Outras Associações e Redes 

A AEIPS manteve também a sua participação nas organizações e redes onde está formalmente 

representada, nomeadamente no Núcleo de Lisboa da Rede Europeia Anti Pobreza (EAPN), na 

Associação Portuguesa de Emprego Apoiado (APEA), na Rede DLBC (Desenvolvimento Local de Base 

Comunitária) de Lisboa, bem como nas redes internacionais Housing First International Network e 

Transformative Change in Community Mental Health – SCRA Interest Group. 
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Fórum / Centro Comunitário 

AVALIAÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS 

Apresenta-se, de seguida, a informação relativa à apreciação realizada pelos participantes do 

Fórum/Centro Comunitário, 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 taxa de resposta foi de 75%. 

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. Em 

relação às questões gerais, é possível verificar que os resultados são muito positivos.  

Avaliação Geral Média 
Instalações e Equipamentos 3.00 

Fiabilidade e Organização dos Serviços 3.16 

Orientação para o Recovery e Integração Comunitária 3.28 

Relação Colaborativa entre Participantes e Profissionais 3.34 

TOTAL 3.24 

 

O domínio com a média mais elevada diz respeito à “Relação Colaborativa”, destacando-se que é 

reconhecido pelos participantes que os profissionais respeitam as suas escolhas (q9) e a 

confidencialidade dos seus dados e informações pessoais (q21), sendo possível o estabelecimento 

de uma relação de confiança (q24). 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 (q7), utilizam uma 

linguagem de empowerment, de esperança e valorização das capacidades individuais (q8), e prestam 

apoio nos contextos da comunidade, como na escola ou local de trabalho (q16). 

Em relação aos outros dois domínios, os itens com valores mais baixos (entre os 2 e 3 valores) são 

relativos aos equipamentos utilizados nas atividades, como os computadores (Instalações e 

Equipamentos) e à comunicação ou conhecimento e informação atempados das alterações do 

horário das atividades, quando necessário (Fiabilidade e Organização dos Serviços). 
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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. 

Relativamente à Reunião de Empowerment, os participantes reconhecem, sobretudo, o interesse 

dos temas nela debatidos e a utilidade para a aquisição de novos conhecimentos. Isto acontece 

porque os participantes sentem que têm “voz” e a sua experiência é valorizada e enquadrada num 

debate de questões pertinentes e relacionadas diretamente com as suas necessidades, interesses 

sonhos e projetos. 

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. 

Suporte Individual Média 
1.Oportunidade para falar sobre os interesses e necessidades individuais 3.33 
2.Respeito pelas escolhas e interesses dos participantes 3.47 
3.Apoio na definição dos planos/projetos individuais 3.34 
4.Apoio na concretização dos planos/projetos individuais 3.29 
5.Avaliação colaborativa dos planos/projetos individuais 3.34 
6.Apoio na resolução de situações específicas 3.32 
7.Prevenção e apoio nas situações de crise 3.19 
8.Privacidade das reuniões 3.29 
9.Relação de confiança 3.42 
10.Colaboração entre os/as técnicos e participantes 3.40 
11.Horário 3.15 
12.Frequência (nº sessões semanais) 3.08 

TOTAL 3.30 
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A avaliação do Suporte Individual prestado revelou-se bastante positiva. Realçamos o facto de os 

participantes reconhecerem que existe um respeito pelas suas escolhas e interesses (q2) na 

construção dos seus projetos e que, estes se realizam através de uma relação colaborativa (q10) e 

de confiança com os profissionais com quem trabalham (q9). 

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.  

Durante o ano de 2016, foi prestado apoio 

a 20 participantes. Os suportes 

educacionais incluíram a informação sobre 

ofertas educativas, identificação de 

interesses educativos, apoio nos processos 

de candidatura (incluindo preparação para 

exames de maiores de 23 anos), inscrição 

nos estabelecimentos educativos 

(incluindo desbloqueamento de bolsas de estudo) e acompanhamento e apoio dos projetos 

escolares.  

No final do ano, dos 20 participantes que receberam apoio do programa, 10 optaram por integrar as 

ações de formação profissional inicial ou contínua da AEIPS, 7 iniciaram projetos escolares, 1 está na 

fase da localização da escola e 2 decidiram adiar o seu projeto. 

ENSINO SUPERIOR 
DESCRIÇÃO LOCAL Nº ESTUDANTES 

Licenciatura Desenvolvimento Comunitário ISPA- Instituto Universitário 1 
Mestrado em Farmácia Faculdade de Farmácia 1 
Auditora Livre Faculdade de Ciências 1 

ENSINO PROFISSIONAL 
DESCRIÇÃO LOCAL Nº ESTUDANTES 

Línguas Estrangeiras (Inglês) International House of Lisbon; Escola 
Técnica de Inglês 

2 

Contabilidade Citeforma 1 
Artes Plásticas (Curso) Junta Freguesia Areeiro 1 

 

Visita à Futurália na FIL 
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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. 

CENTRO DE EMPOWERMENT E AJUDA-MÚTUA 

Esta área de atividades é desenvolvida exclusivamente por participantes do Centro Comunitário e 

pretende consolidar a relação de parceria com os profissionais e aumentar a participação, influência 

e liderança das pessoas com experiência de doença mental a nível da Associação e da comunidade.  

A nível interno, o CEAM é responsável pela organização e dinamização do grupo de ajuda mútua, do 

grupo das mulheres, do debate temático semanal e da comissão de acolhimento aos novos 

participantes.  

Grupos de Ajuda-Mútua 

No ano 2016, o CEAM realizou e dinamizou 51 reuniões do grupo de ajuda-mútua misto. As reuniões 

realizaram-se às terças-feiras, das 14:00 às 16:00. O CEAM realizou também 29 reuniões do grupo 

de mulheres. Estas reuniões decorreram às sextas, das 14:00 às 15:00.  

Em relação à Ajuda Mútua, os participantes destacam o contributo para a valorização das suas ideias 

e conhecimentos (q4), uma vez que, é um espaço onde têm a oportunidade de partilharem a sua 

experiência entre si (q3). 

Ajuda-Mútua Média 
1.Interesse dos Temas 3.15 
2.Utilidade para o meu processo de Recovery 3.25 
3.Oportunidade de partilhar ideias, conhecimentos e experiências 3.45 
4.Valorização das minhas ideias, conhecimentos e experiências 3.23 
5.Receber apoio dos meus pares 3.09 
6.Oportunidade para apoiar os meus pares 3.16 
7.Horário 3.26 
8.Frequência (nº sessões semanais) 3.13 

TOTAL 3.21 
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Debate Temático 

 

Os debates temáticos realizaram-se todas as 

segundas feiras, das 10:00 às 12:00. No ano de 

2016, o CEAM dinamizou 41 debates temáticos, 

dos quais se menciona alguns dos temas 

abordados.  

TEMAS ABORDADOS NOS DEBATES TEMÁTICOS 

O papel do Advocacy na saúde mental  Prevenção do Estigma Social na doença mental  

O percurso de Judi Chamberlin: Contributos para o 
empowerment  

O Mundo cinematográfico e o retrato da doença 
mental  

Leap – Projecto de liderança, empowerment e advocacy  100 modos de retratar os benefícios do recovery 

Ouvir Vozes e o papel dos Grupos de Ajuda Mútua  Aprender através das narrativas de recovery 

Linhas de orientação do Peer Coaching  O papel do Desporto no processo de Recovery  

O que fazem os facilitadores de Suporte Interpares A Meditação como estratégia na saúde mental  

Visão da Rede Nacional de Pessoas com experiência de 
doença mental 

Desmistificar o significado do termo “Incapacidade” 

O CEAM enquanto organização de Ajuda Mútua Desinstitucionalização e a Integração comunitária 

Mulheres com doença mental e o Emprego O papel dos profissionais no Recovery 

Relativamente ao Debate Temático, os resultados são positivos. Os participantes, 

fundamentalmente, sentem que é um espaço onde as suas ideias, conhecimentos e experiências são 

valorizados. 

Debate Temático Média 
1.Interesse dos Temas 3.18 
2.Utilidade para o meu processo de Recovery 3.25 
3.Utilidade para adquirir novos conhecimentos 3.15 
4.Oportunidade para partilhar ideias conhecimentos e experiências 3.12 
5.Valorização das minhas ideias, conhecimentos e experiências 3.87 
6.Horário 3.35 
7.Frequência (nº de sessões semanais) 3.12 

TOTAL 3.29 

Comissão de Acolhimento aos Novos Participantes 

A comissão apoiou e facilitou a integração e a participação de 22 novos participantes no quotidiano 

do Centro, bem como a sua adaptação às novas atividades (em articulação com os processos de 

candidatura). A duração deste apoio varia consoante as necessidades do novo participante. Esta 
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comissão faz a receção de todos os novos membros, mostrando as instalações, explicando os 

objetivos de cada uma das áreas de funcionamento e apresentando-os aos colegas e à equipa 

técnica. Durante o período inicial, a comissão procura dar especial atenção às necessidades de 

adaptação dos novos membros, mantendo um acompanhamento mais próximo, de forma a facilitar 

a sua integração no grupo e o seu enquadramento e participação nas atividades do Centro 

Comunitário. 

Participação em Atividades de Formação e nas Reuniões de Coordenação 

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). O CEAM faz-se também 

representar nas reuniões semanais da equipa técnica dos serviços da Associação. 

Conferências/Encontros 

A nível comunitário, as atividades do CEAM incluem a participação na Rede Nacional das Pessoas 

com Experiência de Doença Mental e colaboração na organização do seu encontro anual, a 

realização de contactos com outras organizações e a participação em iniciativas, em particular na 

área da saúde mental. 

No ano de 2016, o CEAM participou nas seguintes iniciativas: 

 X Encontro da Rede Nacional das Pessoas com Experiência de Doença Mental. 

 Encontros Regionais da EAPN (Rede Europeia Anti Pobreza) dos concelhos locais de cidadãos 

na zona sul: Lisboa e Évora. 

 Participação em aulas no ISPA e no ISCSP: testemunhos de recovery e apresentação do 

CEAM. 

 Participação na Formação de Integração Comunitária para as Famílias. 

 Participação em iniciativas da FNERDM: caminhada do dia mundial de saúde mental; 

testemunho incluído no Livro sobre Narrativas de Integração Comunitária. 

 Participação em artigo científico publicado na revista internacional Psychiatric 

Rehabilitation Journal: The capabilities questionnaire for the community mental health 

context (cq-cmh): A measure inspired by the capabilities approach and constructed through 

consumer–researcher collaboration. 
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Reuniões de Consultoria 

O CEAM participou também numa reunião de consultoria, que se realizou todas as quintas feiras, 

das 13.00 às 14.00, onde há espaço para o balanço semanal das atividades realizadas e no qual se 

propõem e/ou planeiam tarefas futuras que dizem respeito ao suporte interpares, nomeadamente 

os grupos de ajuda-mútua (geral e mulheres), à organização e dinamização dos debates temáticos.  

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 média de participação 

de 14 pessoas por atividade e com a orientação de um técnico de educação física abrangendo, 

alternadamente, as seguintes modalidades: natação, futebol, andebol, voleibol, basquetebol, 

ginástica de manutenção, circuito de manutenção e mini-golfe. A utilização de um centro de 

desporto da comunidade constitui uma oportunidade de acesso e participação em recursos 

disponíveis para a população em geral e que poderão ser utilizados, noutros momentos, de acordo 

com os interesses individuais. 

Atividades Desportivas Coletivas Média 
1.Diversidade das modalidades 3.50 
2.Utilidade para me manter em forma 3.42 
3.Utilidade para o meu bem-estar 3.51 
4.Treinador 3.58 
5.Horário 3.34 
6.Frequência (nº sessões semanais) 3.96 
7.Espaço 3.50 
8.Materiais e equipamentos 3.50 

TOTAL 3.54 

Treino individualizado com personal trainer 

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.). Esta 

atividade teve uma média de 10 participantes por sessão. 
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Caminhadas 

As caminhadas em grupo decorreram semanalmente, tiveram a duração de uma hora e contaram 

com uma média de 15 participantes. Esta atividade decorreu 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. Tal como nos anos anteriores, também em 2016 se realizou a 

caminhada anual da AEIPS no Corredor Verde (Parque Eduardo VII - Monsanto). 

No que concerne às Caminhadas, podemos verificar que os/as participantes fazem uma boa 

avaliação, reconhecendo a importância da utilidade desta atividade para a saúde física e bem-estar. 

Caminhadas Média 
1.Utilidade para me manter em forma 3.38 
2.Utilidade para o meu bem-estar 3.41 
3.Horário 3.31 
4.Frequência (nº sessões semanais) 3.21 
5.Locais 3.25 

TOTAL 3.31 
 

Sessões de informação e sensibilização 

Ao longo do ano foram também realizadas algumas sessões de informação e sensibilização sobre ser 

“mais ativo, mais saudável” e sobre alimentação saudável: realização de visita ao Mercado 31 de 

Janeiro “Vamos todos ao Mercado” com o objetivo de sensibilizar para uma alimentação equilibrada 

como fator essencial à saúde e bem-estar. Foram também visionados vários documentários que 

deram origem a debates nomeadamente a série “Cooked”, “Fed Up”, “Fat, sick and nearly dead”, 

bem como foram abordadas temáticas: Combinações de alimentos mais saudáveis da culinária; 

Alimentos que ajudam a evitarem a ansiedade; Alimentos para deixar o cigarro; Como Cozinhar os 

Alimentos de modo a obter o máximo de Nutrientes, etc. Também foram realizadas várias sessões 

sobre o livro de Karen Unger “Brain Health for life”. 
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Fintar o Estigma 

No dia 4 de junho de 2016, 10 participantes e 4 

profissionais da AEIPS participaram num torneio de 

futebol no Porto, organizado pela Associação Nova 

Aurora sob o mote de “Fintar o Estigma”. Este 

projeto tem como objetivo quebrar os preconceitos 

e os estereótipos existentes para com as pessoas 

com experiência de doença mental, através de um torneio de futebol inclusivo que envolve a 

participação de utentes, familiares e técnicos de instituições de reabilitação psiquiátrica de todo o 

país, bem como estudantes das várias instituições de ensino superior do Porto.  

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. Os objetivos são proporcionar oportunidades de conhecimento e melhoria pessoal e 

acesso a eventos e espaços de divulgação cultural e artística da comunidade; responsabilização pela 

imagem do grupo, discutindo regras de convivência e de participação social; estimulando a 

criatividade e contribuir para o enriquecimento cultural e autonomia; promovendo a integração e a 

autonomia através da proximidade com a comunidade. Em 2016, realizaram-se as seguintes visitas 

culturais: 

 

 Perve Galeria –“The Sound of Creation 
by Beezy Bailey and Brian Eno” 

 Banco de Portugal - Museu do Dinheiro 
 Fundação Millenium BCP –

“Esconjurações de José de Guimarães” 
 Teatro Nacional de S. Carlos 
 Museu do Aljube Resistência e 

Liberdade 
 Cinema: The Beatles: Eight days a week  
 Passeio a Mérida: Teatro e Anfiteatro 

Romano; Museu Nacional de Arte 
Romana; Ponte Romana; Templo de 
Diana; e Alcazaba. 
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PROGRAMA DE VERÃO 

Campo de Férias 

No ano de 2016, o Centro 

Comunitário realizou um campo de 

férias em Tavira, entre os dias 20 e 

25 de junho, com a participação de 

14 utentes. Durante esta semana 

realizaram-se várias atividades: 

percurso ambiental pelas salinas; 

deslocação de barco para a Ilha de 

Tavira e Praia da Ilha de Tavira; percurso islâmico em Tavira. Houve também oportunidade de 

desfrutar nas instalações do Hotel Vila Galé nomeadamente da piscina e do SPA. 

 

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: Museu das Noticias; Quinta da Regaleira; Palácio de 

Monserrate; MAAT – Museu de Arquitetura, Arte e Tecnologia. 
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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 é 

dirigida a todos os familiares dos participantes inscritos na AEIPS, tendo uma função formativa e 

informativa. Foram abordadas temáticas diversas como: As Expectativas das famílias sobre 

integração comunitária dos seus familiares; Preparação para as mudanças proporcionadas pelo 

recovery e Integração comunitária; Participação das famílias no recovery dos seus filhos; O papel da 

família no Suporte Individual; Programa de qualificação e integração profissional da AEIPS; 

Apresentação e discussão de propostas e construção de um curso de formação para as famílias. 

 

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.  

 

Grupo de Irmãos/ãs 

O grupo de ajuda mútua de irmãos/ãs dos participantes da AEIPS surgiu, em 2013, da iniciativa de 

um conjunto de irmãos/ãs. Em 2016, o grupo reuniu periodicamente, tendo proposto e colaborado 

ativamente no planeamento do Curso de Formação para as Famílias que se realizou nesse ano. 

 

CANDIDATURAS E ADMISSÕES 

Em 2016, 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 22 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. 
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Formação 

PROGRAMA DE FORMAÇÃO PERMANENTE 

O Programa de Formação Permanente (também designado por Reunião Teórica) é dirigido aos 

técnicos da AEIPS, aos alunos do ensino superior que realizam anualmente os seus estágios escolares 

na Associação e é aberto aos utentes do Centro Comunitário da AEIPS. 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.  

O programa da Formação Permanente foi estruturado em sessões semanais, realizadas à 3ª feira, 

das 12.00 às 13.00, de janeiro a dezembro, num total de 35 horas de formação. As sessões foram 

distribuídas, planeadas e realizadas pelos profissionais e utilizadores dos serviços que participam 

nesta atividade. De seguida, apresentam-se os temas abordados no âmbito da formação 

permanente em 2016. 

Ao longo do ano de 2016, realizaram-se 35 sessões de formação que contaram, em média, com 20 

participantes cada.  

TEMAS ABORDADOS NA FORMAÇÃO PERMANENTE 

Atividade Cultural orientada para o Recovery Mudança Saúde Mental Comunitária 

Serviços orientados para o recovery: atitudes e 
conhecimentos dos profissionais (Estudo) 

Mudança transformativa e os princípios ecológicos 
de James Kelly 

Apresentação e discussão do artigo científico: What’s 
wrong with the seed 

Habitação Independente (Estudo) 

O modelo de Emprego e Educação apoiados Housing First 

A integração comunitária através do emprego apoiado 
(Estudo) 

Testemunhos de participantes do projeto Casas 
Primeiro  

Como detetar talentos? Debate do Filme as Sufragistas 

Apresentação do Programa de Qualificação do POR 
Lisboa 2020 

Visionamento e Debate do Documentário: Hunting 
Ground 

A importância da avaliação participativa dos serviços: 
Empowerment Organizacional 

Relações interpessoais e integração comunitária 

Apresentações e avaliações dos estágios curriculares Estigma internalizado 
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ORIENTAÇÃO DE ESTÁGIOS CURRICULARES 

Em 2016, 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, bem 

como com a Ordem dos Psicólogos Portugueses. 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. Embora com graus de exigência diversificados, de acordo com 

a sua duração e área de especialidade, os estágios são desenvolvidos numa abordagem de formação-

ação, envolvendo as seguintes etapas: 

 Acolhimento do estagiário na Associação e apresentação de todas as suas valências e 

programas; 

 Aquisição de conhecimentos gerais sobre o modelo de intervenção; 

 Integração do estagiário numa das áreas de serviços da Associação: residencial, educacional, 

emprego apoiado ou outras; 

 Aquisição de conhecimentos específicos sobre a organização e funcionamento da respetiva 

área de estágio; 

 Acompanhamento e colaboração nas atividades diárias da área e dos programas de suporte 

individuais, ao nível do planeamento, implementação e avaliação; 

 Planeamento e implementação de atividades/projetos específicos levados a cabo pelo 

estagiário. 

 

No seu conjunto, em 2016, a AEIPS recebeu 54 estagiários, provenientes 12 instituições diferentes. 

De salientar que 7 dos alunos que escolheram realizar os seus estágios na Associação são 

provenientes de instituições de ensino estrangeiras (Itália, Brasil, Polónia e Noruega), o que é 

revelador do reconhecimento que a AEIPS tem vindo a obter a nível internacional. 
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ESTÁGIOS CURRICULARES 

INSTITUIÇÃO CURSOS N.º 
ESTAGIÁRIOS/AS 

VOLUME 
FORMAÇÃO 

OBSERVAÇÕES 

Escola Superior de Saúde de 
Beja 

Enfermagem 12 1.800h Concluídos 

Escola Superior de Saúde de 
Santarém 

Enfermagem 23 3.450h Concluídos 

ISPA – Instituto Universitário Psicologia 3 522h A decorrer 

ISPA – Instituto Universitário Psicologia 2 539 Concluídos 

ISPA – Instituto Universitário 
(Estágios Observação) Psicologia 3 240h Concluídos 

Ordem Psicólogos Psicologia 1 360h A decorrer 

ISCTE Sociologia 1 120h Concluído 

ISCSP Serviço Social 1 374h Concluído 

Sapienza Universitá 
Di Roma, Itália 
Erasmus 

Psicologia 1 205h Concluído 

Universitá di Padova, Itália 
Erasmus Psicologia 3 1.210h Concluído 

Adam Mickiewicz University, 
Polónia, Erasmus Psicologia 1 210h Concluído 

College of Hedmark, 
Noruega 

Addiction and Mental 
Health 

1 238h Concluído 

Universidade Federal  
De Juiz de Fora, Brasil 

Psicologia 1 38h Concluído 

Escola Técnica Psicossocial Apoio Psicossocial 1 160h Concluído 
 

 

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 
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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.  

De seguida, apresentamos os resultados da avaliação dos estagiários/as dos questionários 

recolhidos, em relação ao estágio desenvolvido na AEIPS. 
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VISITAS DE ESTUDO 

Em 2016, 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, em particular 

o programa Casas Primeiro. Estas 

visitas foram organizadas de acordo com os objetivos e disponibilidade dos participantes. 

Independentemente da sua duração, todas as visitas incluíram uma apresentação da Associação e 

dos seus serviços, uma exposição sobre a fundamentação teórica, princípios e operacionalização do 

seu modelo de intervenção, testemunhos dos participantes dos serviços e um espaço final para 

questões e debate. A tabela seguinte apresenta um resumo das visitas de estudo organizadas e 

realizadas em 2016. 

VISITAS DE ESTUDO 

INSTITUIÇÃO PARTICIPANTES Nº PARTICIPANTES HORAS 

Faculdade Medicina Universidade 
Lisboa 

Alunos medicina 9 8 horas 

Mobility of Professionals ERASMUS, 
Padúa, Itália 

Profissionais 10 24 horas 

Working Group Homelessness 

EUROCITIES 
Profissionais 60 4 horas 

Rais Fundacion, Espanha Profissionais 9 18 horas 

Oslo Kommune, Noruega Profissionais 20 9 horas 

Baerum Kommune, Noruega Profissionais 3 24 horas 

Oslo Integrated Services Program Profissionais 4 4 horas 
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AÇÕES DE FORMAÇÃO 

Formação em Integração Comunitária para as Famílias 

Em 2016, a AEIPS realizou uma ação formativa para os familiares dos seus participantes, com o 

objetivo de introduzir e atualizar os conhecimentos acerca dos objetivos das políticas e organização 

dos serviços de saúde mental. Aprofundamento do modelo de intervenção da AEIPS e apresentação 

de resultados de investigações sobre o Recovery, empoderamento e integração comunitária das 

pessoas com experiência de doença mental. Esta formação foi dividida pelos seguintes módulos: 

Empowerment, Recovery e Ajuda Mútua; Políticas e serviços de saúde mental em Portugal: 

Habitação independente; Programas orientados para a integração comunitária: Emprego e Educação 

Apoiada; Mudança em saúde mental: Da institucionalização à integração comunitária. Esta formação 

foi de um total de 8 horas, 2 horas por módulo e contou com uma média de 9 participantes por 

sessão. 

A avaliação da Formação em Integração Comunitária para as famílias informação foi obtida através 

da aplicação de um questionário que compreendeu um conjunto de itens avaliados numa escala de 

likert de 4 pontos (1 Fraco; 2 Satisfatório; 3 Bom; 4 Muito Bom; 5 Excelente). Os resultados 

apresentam-se muito favoráveis. 

Avaliação Geral da Formação Média 
1.Os objetivos propostos foram cumpridos 3.62 
2.A metodologia foi adequada aos participantes 3.69 
3.Os trabalhos práticos propostos apresentam coerência 3.55 
4.A gestão dos recursos foi adequada 3.50 
5.O equipamento informático foi adequado 3.40 
6.Relação dos formadores com o grupo de formandos 3.43 
7.A ação da formação veio ao encontro das minhas necessidades de formação 4.00 
8.As competências adquiridas vão ter impacto na minha atividade profissional 3.56 
9.A divulgação/informação foi oportuna 3.69 
10.A calendarização foi ajustada 3.69 
11.O atendimento aos formandos foi eficiente 3.79 
12.O material entregue respondeu às necessidades 3.41 

TOTAL 3.61 
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Avaliação dos Formadores Média 
1. Os conteúdos foram adequados 3.56 
2. Houve aprofundamento dos temas 3.44 
3. A articulação dos diferentes conteúdos foi concretizada 3.46 
4. O formador demonstrou dominar os conteúdos tratados 4.00 
5. A linguagem utilizada foi clara e assertiva 3.81 
6. A adaptação do discurso aos destinatários e finalidades foi conseguida 3.62 
7. Houve capacidade para esclarecer as dúvidas surgidas 3.67 

TOTAL 3.65 
 

Apreciação Global  Média 
 3.63 

 

Realçamos que, de acordo com os resultados, a ação da formação veio ao encontro das necessidades 

dos familiares (x=4); sendo reforçado também que, do ponto de vista das famílias que participaram, 

os formadores demonstram dominar os conteúdos apresentados (x=4). 

Outras Ações de Formação 

Em 2016, 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 ENTIDADE 
ORGANIZADORA 

PARTICIPANTES DURAÇÃO LOCAL 

Emprego Apoiado APEA Profissionais 8 horas Lisboa 

Emprego Apoiado INR/APEA Profissionais 12 horas Lisboa 

Recovery e Integração 
Comunitária 

ISCSP Alunos 3 horas Lisboa 

 

SERVIÇOS DE CONSULTORIA 

A AEIPS integrou o painel de consultores do Projeto Housing First Guide Europe, coordenado pela 

FEANTSA (Federação Europeia das Associações que trabalham com as pessoas sem abrigo). Este 

projeto desenvolveu um Guia Online sobre o modelo Housing First na Europa. Em 2016, realizou-se 

a reunião final deste projeto, em Bruxelas (junho). 
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COMUNICAÇÕES EM CONFERÊNCIAS 

 

Em 2016, a AEIPS foi convidada a apresentar 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 

Housing First Encontro Eurocities” Câmara Municipal de Lisboa Lisboa 

Housing First II International Conference 
on Housing First 

University of Limerick Irlanda 

Integração Comunitária II Encontro de Psiquiatria e 
Saúde Mental da Casa 

Casa Ozanam S. João 
de Ver 

Emprego Apoiado Workshop - dEsembrulhA-te Associação Portuguesa de 
Emprego Apoiado 

Amadora 

Emprego Apoiado I Jornadas da ARIA ARIA Lisboa 

Habitação e Emprego na 
promoção do Empowerment  

IX Simpósio Nacional de 
Investigação em Psicologia 

Universidade do Algarve e 
Associação Portuguesa de 

Psicologia 

Faro 

Integração Comunitária IX Simpósio Nacional de 
Investigação em Psicologia 

Universidade do Algarve e 
Associação Portuguesa de 

Psicologia 

Faro 

Escolha e Qualidade Habitacional 
na promoção do Recovery e 

Integração Comunitária 

IX Simpósio Nacional de 
Investigação em Psicologia 

Universidade do Algarve e 
Associação Portuguesa de 

Psicologia 

Faro 

 

COLABORAÇÃO EM PROJETOS DE INVESTIGAÇÃO 

No âmbito da parceria com o ISPA – Instituto Universitário e do envolvimento dos técnicos da AEIPS 

em cursos de mestrado, foi realizado o estudo “A Integração Comunitária das Pessoas com 

Experiência de Doença Mental através do Emprego Apoiado”. Do mesmo modo, a AEIPS participou 

no estudo internacional Housing First Fidelity, 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 2016, as ações foram financiadas pelo Programa Operacional de 

Potencial Humano (POPH) até março de 2016 e pelo PORLisboa2020 a partir de setembro de 2016, 

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 PREVISTOS ABRANGIDOS 

Formação Contínua 24 20 

Formação Inicial 31 30 

Total 55 50 

No ano de 2016, estiveram envolvidos em ações de formação inicial e contínua 50 formandos/as, 

com a seguinte distribuição: 20 em formação contínua (Tecnologias da Informação e Comunicação) 

e 30 em formação inicial. De janeiro a junho de 2016, 5 participantes transitados/as de 2015 

completaram a formação prática em contexto de trabalho (formação inicial), e em setembro de 

2016, 25 formandos/as iniciaram as ações de formação inicial através do 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. 
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FORMAÇÃO CONTÍNUA 

AÇÕES DE FORMAÇÃO EM TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

Nº DE CURSO DESIGNAÇÃO DO CURSO Nº FORMANDOS 

1 TIC 1 12 

2 TIC 2 8 

A formação contínua teve início em 3 de outubro de 2016, sendo o seu término em meados de junho 

de 2017. Os cursos decorreram 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 foi realizado nas instalações da AEIPS em Lisboa. 

Até dezembro de 2016, no curso de TIC 1, foram dadas 102 horas de formação teóricas e práticas 

simuladas e 10 horas de apoio de turma. Relativamente ao Curso de TIC 2, foram dadas 96 horas de 

formação teóricas e práticas simuladas e 10 horas de apoio de turma. 

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 Formação para a Integração decorreu de 19 de setembro a 21 de novembro de 2016, com 25 

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 
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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 formação teve início em Novembro e foi realizada na empresa RUMOS.  

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.  

As áreas de formação definidas durante a Formação Para a Integração, nas quais os formandos vão 

desenvolver a sua Formação Prática em Contexto de Trabalho em 2017, são: Secretariado e Trabalho 

Administrativo, Empregado Comercial e Operador de Armazenagem. 

FORMAÇÃO INICIAL – ÁREAS DE FORMAÇÃO 

DESIGNAÇÃO DAS ÁREAS DE FORMAÇÃO DA 
DGERT 

CURSO Nº 
FORMANDOS/AS 

Ciências 
Empresariais 

Secretariado e Trabalho 
Administrativo 

Secretariado e Trabalho Administrativo 13 

Comércio 
Empregado Comercial 7 

Operador de Armazenagem 7 

Serviços 
Hotelaria e Restauração 

Empregado de Andares 1 

Ajudante Pastelaria 1 

Artes Artesanato Bordadora 1 

  TOTAL 30 

As formações práticas em contexto de trabalho dos participantes transitados do ano 2015 

decorreram nas empresas Sports Alvalade, na área do serviço administrativo, no Museu Nacional da 

Música, na área do serviço administrativo, no Hotel Real Palácio, na área de empregado de andares, 
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no Jumbo Auchan, na área de ajudante de pastelaria e no Atelier Joana Vasconcelos, na área de 

bordadora. As ações de FPCT decorreram de 2ª a 6ª feira, com uma carga horária de 6 horas diárias. 

Dos 5 participantes que desenvolveram FPCT em 2016, 1 ficou na empresa em regime de 

voluntariado, 1 formando desistiu da formação em contexto de trabalho e 3 formandos concluíram 

a FPCT. 

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 é 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 

2016, este apoio foi prestado a 9 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 
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dificuldades e debater estratégias para a sua resolução de dificuldades através do suporte 

interpares. Durante o ano de 2016 realizaram-se 40 reuniões pós-laborais que contaram, em média, 

com 15 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, preferencialmente, o interesse nos temas debatidos e o apoio 

entre pares que é fomentado nessas sessões semanais. 

Reunião Pós Laboral Média 
1.Interesse dos Temas 3.50 
2.Utilidade para o meu sucesso escolar 3.43 
3.Apoio entre pares  3.50 
4.Dinamização da Sessão 3.43 
5.Horário 3.31 
6.Frequência (nº sessões semanais) 3.43 

TOTAL 3.43 
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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. Em 2016, foi aprovada a 

renovação da credenciação da AEIPS como Centro de Recursos do Instituto do Emprego e Formação 

Profissional, para o triénio 2016-2018. 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. Em 2016, 

foram apoiados 42 pessoas em ações IAOQE, 15 pessoas em ações de apoio à colocação e 1 pessoa 

em Apoio Pós-Colocação. 
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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 proporcionar uma alternativa habitacional para 

pessoas com doença mental e promover uma maior independência e integração comunitária. 

Durante o ano de 2016, 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. Durante a reunião é dada oportunidade 

de liderança ao porta-voz dos residentes (funciona em esquema de rotatividade) que é responsável 

pela apresentar as questões consideradas por todo o grupo como sendo as mais prementes a serem 

discutidas em reunião. 

Todos os residentes têm um apoio individualizado no sentido de se aumentar a eficácia na 

concretização dos objetivos prioritários de cada um. Deste modo, são desenvolvidos programas 

individuais que possibilitam uma maior independência progressiva em áreas como a confeção da 

refeição, a gestão de dinheiro, 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. Tem, ainda, como objetivos a prevenção de situações de crise, o desenvolvimento de 

planos de intervenção na crise que evitem o recurso ao internamento e a promoção de uma vida 

plena em sociedade. 
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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/as 

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 2016, foi realizado na residência um conjunto diversificado de atividades visando 

a participação e o envolvimento de todos os/as 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 – 2 vezes por semana, com recurso a tecnologia 

específica e com o objetivo de proporcionar a expressão não-verbal a uma residente, como 

alternativa à comunicação verbal; 

 Reunião Comunitária – os/as residentes realizam o balanço semanal das atividades concretizadas 

na semana, bem como outros assuntos considerados relevantes para o bom funcionamento da 

vida interna da residência, na ótica dos/as residentes, tendo-se registado uma evolução 

significativa nos assuntos abordados (alimentação, atividades exteriores, funcionamento da 

equipa, gestão de conflitos, entre outros); 

 Ciclos de Cinema – visualização de filmes de época, escolhidos pelos/as residentes; 

 Suporte individual - cada residente partilhou de forma individualizada as suas necessidades e 

preocupações com o/a técnico/a de referência, redescobrindo sonhos, formulando objetivos a 

concretizar, sob uma perspetiva colaborativa. 

A promoção da saúde, através da atividade física regular, e de uma atividade mental estimulante, 

assim como uma alimentação saudável e equilibrada influenciam o modo como as pessoas 

envelhecem, podendo prevenir doenças e o declínio funcional. Neste sentido, a equipa de 
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profissionais do Restelo visa aumentar a longevidade de vida dos/as residentes, significando um 

ganho substancial na sua qualidade de vida. 

Ligação e participação na comunidade 

No que respeita o envolvimento e a participação na comunidade, será de realçar que durante o ano 

transato, os/as residentes mantiveram as deslocações diárias ao café Planetário, à gelataria Santini 

e ao emblemático “Careca”, cabeleireiro/barbeiro, espaços comerciais, assim como a realização de 

passeios de lazer e cultura, assim como a participação no Programa de Verão em conjunto com o 

Centro Comunitário. Dada a estreita articulação com a Junta de Freguesia de Santa Maria de Belém, 

foi possível a integração de três residentes no programa de Verão Sénior, com idas semanais à praia 

do Tamariz, assim como a diversos passeios culturais. É também de destacar, a visita a espaços 

culturais e de lazer como o MAAT ou o Oceanário de Lisboa. Será de salientar que um residente 

realizou semanalmente duas aulas de natação na piscina do Sport Algés e Dafundo, assim como 

outros residentes deram continuidade às suas aulas individuais de informática e teologia, realizadas 

semanalmente na Universidade Sénior de Belém. Para além do exposto, será de realçar a presença 

de um grupo de 10 residentes na Caminhada anual da AEIPS, que permitiu a ligação entre o Parque 

Eduardo VII e o Parque natural do Monsanto. 

Durante o ano de 2016, 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/as residentes mantiveram consultas de 

tratamento/acompanhamento periódico. 

Eventos  

No ano de 2016 foi celebrado o 5.º aniversário da Residência que contou com a presença de todos 

os/as residentes, familiares, profissionais e individualidades reconhecidas na área da saúde mental. 

Realizou-se também a festa de Natal na residência, sendo este um momento de partilha e convívio 

entre residentes, suas famílias e equipa técnica. 
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HABITAÇÃO INDEPENDENTE 

Durante 2016 foi dado suporte a 4 participantes que vivem em apartamentos individualizados. 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 

 Reuniões com os familiares 

 

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 2016, o Programa Casas Primeiro deu apoio a 30 participantes, sendo 22 

homens e 8 mulheres. 




