




3

2020, primeiro ano do mandato dos atuais Corpos Diretivos 
da AEIPS (2020-2023), foi marcado pelo contexto pandémico da COVID-
19 que tem assolado o país e o resto do mundo.
A pandemia determinou que toda atividade planeada da AEIPS tivesse, 
de um momento para o outro, que ser redefinida de modo a garantir 
a observância  das restrições e medidas de saúde pública. Esta 
circunstância influenciou os processos de atuação da AEIPS mas não 
a prossecução dos fins e objetivos estabelecidos. Paralelamente, a 
pandemia colocou novos desafios ao funcionamento organizacional e à 
concretização das metas estabelecidas para 2020.
Por condicionantes de ordem prática, a prossecução do objetivo 
da Direção de reestruturação dos serviços administrativos e de 
contabilidade ficou comprometido, prevendo-se a sua concretização 
em 2021.
Houve também necessidade de um investimento extraordinário 
na elaboração das medidas de auto-proteção (MAP) de todos os 
imóveis e aprovação da inspeção pela Proteção Civil, requisitos para o 
funcionamento e para os acordos-programa das respostas.
A Direção manteve e alcançou importantes objetivos para o 
desenvolvimento e a sustentabilidade da AEIPS, aproveitando novas 
oportunidades conjunturais inseridas nas medidas relacionadas com a 
prevenção da doença COVID-19. 

Direção 
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Candidaturas para a integração dos 
serviços nos Cuidados Continuados 
Integrados
No início do ano foram elaboradas e enviadas candidaturas para
integração de novas respostas da AEIPS na RNCCI:
 - a criação de uma Equipa de Apoio Domiciliário (resposta nova). Esta 

resposta mereceu parecer favorável e encontra-se aprovada para 
iniciar o funcionamento em 2021;

- a reconversão do Fórum para uma resposta equivalente no âmbito 
da RNCCI. Esta candidatura mereceu também parecer favorável 
e encontra-se em fase de análise das condições físicas do 
equipamento.

 

Aprovação do Fundo de Socorro 
Social, pela Ministra do Trabalho, 
Solidariedade e Segurança Social
No final de dezembro de 2020, a AEIPS recebeu o apoio de  100.000 
Euros para equilíbrio financeiro, solicitado na sequência do  resultado 
negativo das contas de 2019. Este montante  foi aplicado na resolução 
da dívida ao fornecedor do catering da Residência do Restelo e na 
regularização dos apoios devidos a recursos humanos, subsídios de 
Natal em dívida.
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Apoios financeiros  
para as respostas sociais da AEIPS

• Apoio do Fundo de Emergência Social Covid-19 da CML de 23.000 
Euros para reembolso de custos relacionados com medidas de 
proteção individual, de higienização e de reforço de pessoal nas 
residências comunitárias durante o confinamento.

• Adaptar+ Social – Apoio da Segurança Social para compensar custos 
aumentados com os equipamentos de proteção individual (EPI) e com 
o reforço de Pessoal nas residências comunitárias para atender aos 
planos de contigência.

• Reunião com a Secretária de Estado da Ação Social, Dra. Rita 
Mendes da Cunha, em 9 de julho, onde foram abordados os 
assuntos relacionados com o equilíbrio financeiro da Residência do 
Restelo devido à passagem do contrato-programa para os Cuidados 
Continuados e as possibilidades de enquadramento futuro das 
residências dos Olivais e da Encarnação.
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• Em novembro de 2020, foi assinado o Protocolo de Compromisso 
para Equipas Técnicas de Suporte e Acompanhamento a Utentes em 
Contexto Habitacional Housing First entre o Instituto de Segurança 
Social, IP, pela Dra. Fátima Matos do CDSSL e a Direção da AEIPS. O 
presente Protocolo possibilita o apoio financeiro a uma das equipas 
do projeto Casas Primeiro, estando em curso o alargamento do apoio 
para as outras equipas já enquadradas pela AEIPS.

Assinado protocolo para apoio financeiro a uma das equipas do projeto Casas Primeiro.
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Candidaturas para financiamento de 
projetos

Ao longo de 2020, a Direção investiu na realização de diversas 
candidaturas para projetos sempre que os concursos estavam 
relacionados com os objetivos e atividade da AEIPS.

Programa PARES (Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos 
Sociais) - A AEIPS investiu na elaboração de dois projetos de 
arquitetura para a remodelação e qualificação das Residências 
dos Olivais e da Encarnação (474.520,00 Euros). Foi apresentada e 
submetida  a candidatura ao financiamento do ISS, IP, comparticipado 
a 80% (379.616,00 Euros) e com um investimento próprio de 94.910,00 
Euros.
• Pedido de Informação Prévia na CML em análise
• Parecer favorável da Rede Social de Lisboa com uma pontuação de 

82,2 em cada uma das residências. 

3rd Health Programme (UE) - A AEIPS investiu no desenvolvimento de 
um consórcio de europeu e lidera uma candidatura para a formação 
e disseminação da metodologia Housing First para a saúde mental, 
apresentada aos fundos europeus do 3rd  Health Programme (UE). Após
primeira fase de avaliação pela UE, a Direção realizou em dezembro um 
pedido de reapreciação dos critérios de avaliação dos jurados, estando 
o processo ainda a decorrer.
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Centro Comunitário
Num ano em que se viveu uma situação de emergência mundial, 
causada pela pandemia de Covid-19, tornou-se imperativo a adequação 
do formato de funcionamento dos serviços prestados pela AEIPS.

Perante este cenário, o Centro Comunitário reinventou-se e adaptou 
rapidamente a sua intervenção. Desta forma, conciliando a utilização 
das novas tecnologias e o funcionamento presencial de acordo
com as medidas de segurança da DGS, foi possível manter o apoio 
constante aos participantes do Centro Comunitário, através do 
aumento do suporte individual, das atividades de grupo e do suporte 
interpares, capacitando os(as) participantes na utilização das novas 
tecnologias. Implementou-se uma intervenção multidimensional
e multinível, identificando e potenciando os fatores e recursos 
individuais, familiares, sociais e comunitários presentes na vida dos(as) 
participantes, de forma a contribuir para a manutenção do seu bem-
estar e qualidade de vida durante a pandemia.

Num cenário de emergência, ocasionado pela pandemia de Covid-19, 
o Centro Comunitário rapidamente se reinventou e adaptou a sua intervenção. 
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Suporte Individual

Mantiveram-se as reuniões de suporte individual semanais com os 
participantes, em formato online com recurso à aplicação Zoom, por 
telefone para os participantes que não tinham acesso à internet, 
presenciais no Centro Comunitário ou na zona de residência.

O apoio teve como foco a estruturação de uma nova rotina, nas 
medidas de proteção a tomar de prevenção da Covid-19, no ensino de 
utilização das aplicações online, na promoção de aproximação social 
com as redes de suporte (família, amigos e pares), na manutenção 
dos projetos individuais, no apoio na concretização de objetivos 
individuais e na prevenção de situações de crise.
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A utilização dos instrumentos online, possibilitou estabelecer um 
maior contato e manter um apoio mais regular com os participantes. 
A equipa do Centro Comunitário no total dos seus serviços (Fórum, 
Formação Profissional e Emprego Apoiado)  apoiou de forma individual, 
durante o ano de 2020, 132 pessoas, reunindo semanalmente online, 
por telefone, de forma presencial na zona de residência ou no 
Centro Comunitário, contribuindo desta forma para que as pessoas 
com experiência de doença mental mantivessem a segurança e a 
participação como cidadãos perante a pandemia.

Em 2020 a equipa do Centro 
Comunitário apoiou, de forma 
individual, 132 pessoas.
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Reunião de empoderamento

A reunião de empoderamento manteve a sua periodicidade semanal, 
à terça-feira de manhã, alargando a participação a todos/as os/
as participantes Centro Comunitário, Fórum, formandos externos e 
participantes do programa «Incorpora». 
Esta atividade estruturou-se em torno do tema da pandemia, 
possibilitando dar voz aos/às participantes, num espaço de debate, 
de promoção de medidas de proteção e segurança, de avaliação da 
situação atual, assim como da valorização do papel dos participantes 
como cidadãos num ano desafiante. 
A reunião de empoderamento manteve uma transmissão online 
durante todo o ano. A partir de 15 de maio retomou o seu formato 
presencial com a participação de pequenos grupos.
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Planeamento semanal
Atividade introduzida em março, durante o primeiro confinamento, com o 
objetivo de permitir aos participantes organizar a sua semana,
estabelecer novas rotinas e ajudar na adaptação a uma nova forma de
funcionamento do Centro Comunitário.

Sessões formativas
Promovemos a realização de 5 sessões sobre a Covid-19 e o novo vírus 
no sentido de dar informação atualizada sobre a pandemia e formas 
de combate à mesma: cuidados a ter a nível individual, familiar e na 
sociedade.

Apoio às famílias
A AEIPS realizou uma reunião mensal e, por vezes, quinzenal com os 
familiares. O tema mais abordado foi o papel das famílias no recovery e 
prevenção da crise no tempo de pandemia.
Os familiares participaram também nas reuniões de suporte individual 
online e presencial.
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Atividades desportivas, culturais e de 
vida saudável

Atividade desportiva  De forma a promover a atividade física durante o
confinamento, na segunda quinzena de março esta atividade começou 
a funcionar, igualmente numa base semanal, através de treinos online 
com a orientação de um técnico de educação física e mais tarde 
em formato presencial em parques desportivos da cidade (estádio 
universitário, parque José Gomes Ferreira, Parque da Belavista, etc.).

Caminhadas  A partir de 15 de maio foram retomadas as caminhadas, 
primeiro com pequenos grupos, de forma a promover um 
desconfinamento seguro, e mais tarde com grupos maiores de
acordo com as normas da DGS. As caminhadas em grupo decorreram 
semanalmente em diferentes parques e jardins de Lisboa como o 
Parque Quinta das Conchas, o Circuito Pedonal do Parque das Nações, 
o Jardim da Estrela, o Jardim do Campo Grande, o Parque Eduardo VII,
o Jardim da Gulbenkian, entre outros. No dia 9 de outubro efetuou-se a 
caminhada comemorativa do Dia Mundial da Saúde Mental.
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Atividades Culturais  Em 2020, foram organizadas semanalmente visitas 
a exposições a espaços de interesse e qualidade reconhecidos, e que 
garantiam as devidas medidas de segurança em relação ao Covid-19.
De destacar o enfoque na cultura no exterior, com as visitas a marcos
arquitetónicos da cidade de Lisboa:
• Parque Mayer
• Capitólio
• Palácio da Bemposta
• Igrejas de Nossa Senhora de Fátima e Santo Condestável
• Terraços do Carmo
• Culturgest
• Museu da Cidade: Velvetnirvana

Documentários / Filmes  Esta atividade foi introduzida durante os 
períodos de confinamento, tendo sido visionado filmes e
documentários com diversas temáticas, após aos quais se seguia um 
debate. Alguns exemplos são:
• Inside Bill’s brain
• Os herdeiros de Saramago
• Concerto das Nações
• Hello Privilege. It’s me Chelsea
• O sal da terra



17

Programa de Verão

Teve início a 16 de julho e foram realizadas várias atividades ao 
ar livre com a participação de pequenos grupos (5 pessoas) e com 
as respetivas medidas de segurança. Demos prioridade a locais 
arquitetónicos e paisagísticos de relevo e importância para a cidade 
de Lisboa, tais como: Exposição sobre mobiliário francês na Fundação 
Calouste Gulbenkian, Jardim Botânico, Estufa Fria, Casa da Amália, 
Museu de História Natural, Feira do Livro e Cinemateca.
No âmbito do programa de Verão, realizaram-se 6 sessões 
extraordinárias da reunião de empoderamento, com os participantes e 
familiares, com os seguintes temas:
• Marca Invisível – o megalitismo nos Açores, com a convidada 

Professora Antonieta Mendes Costa;
• A pintura no contexto integrado – Convidado o pintor Rui Guerra
• O processo de eutrofização nos vulcões dos Açores;
• “A Peste” apresentação da obra literária de Albert Camus pela 

participante Marta Madaleno;
• O Concerto de verão da Orquestra Filarmónica de Berlim;
• Pintura e escultura no Art Institute of Chicago.
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Centro de Empowerment e Ajuda 
Mutua
O grupo de participantes que integra o CEAM manteve-se ativa 
durante os períodos de confinamento e estado de emergência, 
prestando suporte interpares aos colegas com menos acesso aos 
meios tecnológicos. Foram efetuados contatos telefónicos numa base 
semanal, proporcionando, assim, que os colegas impossibilitados 
de participar nas atividades online mantivessem a ligação e alguma 
da dinâmica própria do Centro Comunitário. A utilização semanal de 
salas simultâneas na plataforma zoom possibilitou aos participantes 
um convívio informal entre si, em pequenos grupos, de forma a poder 
colmatar a falta dessa dinâmica presente no quotidiano do Centro 
Comunitário.

Grupo de Ajuda Mútua  A partir de 10 de março os participantes 
da AEIPS realizaram estas reuniões de forma autónoma através da 
plataforma zoom, havendo sempre um facilitador e um co-facilitador, 
bem como um anfitrião responsável por gerir as ações necessárias 
inerentes à plataforma. Estas reuniões decorreram com uma 
periodicidade semanal
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Promoção das capacidades de 
liderança e do empoderamento  

A AEIPS é a entidade coordenadora do projeto financiado pelo 
“Programa Cidadãos Ativ@s” do EEAG, gerido pela Fundação Calouste 
Gulbenkian, em consórcio com a Fundação Bissaya Barreto. No âmbito 
deste projeto foram realizadas as seguintes ações:
• “Formação para a Liderança”, com 13 sessões online que abrangeram 

18 pessoas com doença mental e contou com a participação de 
lideres com experiência de doença mental internacionais;

• 20 reuniões online de coordenação, com as entidades parceiras;
• Criação e dinamização do website do projeto:  

http://www.lidera-tu.pt/;
• Criação e divulgação de documento de estratégias de pessoas com 

experiência de doença mental em tempo de pandemia;
• Participação em 3 aulas de Psicologia do ISPA-IU, em sessão 

formativa da FNERDM, em evento da CML no dia mundial de saúde 
mental e no webinars “Resources and Tools for Action” organizado 
pela International Disability Alliance e “Community Development, 
Resilience and Inclusive Communities”. 

“Introdução à Saúde Mental Comunitária” 
pelo José Ornelas (PT), Professor no ISPA-

IU, Applied Psychology Research Center 
Capabilities & Inclusion

Duas sessões sobre “Suporte Interpares 
e Ajuda Mútua”, uma pela Thomasina 

Borkman (USA), Professora de Sociologia, 
George Mason University, Virginia, EUA 

“Recovery”, pelo Larry Davidson (USA), 
Professor de Psiquiatria e Diretor do 

Programa para o Recovery e Saúde 
Comunitária, Faculdade de Medicina, Yale 

University

http://www.lidera-tu.pt
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Formação Profissional e Emprego 
Apoiado

No âmbito do programa de formação profissional e emprego apoiado 
foi dado suporte a 99 participantes na generalidade dos programas 
constituintes deste serviço.
Formação inicial e contínua   No ano de 2020, estiveram envolvidos 
em ações de formação inicial e contínua 27 formandos/as, com a 
seguinte distribuição: 12 em formação contínua (Cursos de Tecnologias 
da Informação e Comunicação) e 15 em formação inicial (Operador de 
Armazém e Secretariado e Serviço Administrativo).
Apoio na manutenção de emprego  Em relação aos participantes 
que já estão empregados, o serviço de emprego 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 2020, realizaram-se 36 reuniões pós-laborais e 
proporcionou-se apoio a 25 participantes em situação de emprego.
Centro de recursos  A AEIPS é uma entidade credenciada enquanto 
estrutura de suporte e apoio à intervenção do centro de emprego 
de Vila Franca de Xira. O suporte é prestado em três modalidades 
de apoio: 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. Durante o ano de 2020, foram abrangidos 
15 destinatários em IAOQE e 14 destinatários em AC.

Curso de TIC Reuniões pós-laborais

Instituto Português de Fotografia El Corte Ingles

Loja do cão MediaMarkt
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Programa Incorpora

Perante o estado de emergência e o período de confinamento devido 
à pandemia por Covid-19 o foco do programa Incorpora esteve no 
acompanhamento aos beneficiários e às empresas. A AEIPS deu suporte 
a 54 beneficiários/as, 32 novos e 22 de anos anteriores, dos quais 
resultaram 6 integrações em emprego. Houve 38 empresas visitadas e 
16 ofertas geridas partilhadas. 
Com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento de capacidades 
dos/as beneficiários/as, o Programa Incorpora estabeleceu em abril de 
2020, uma parceria com a Fundação Accenture, com foco na melhoria 
da empregabilidade de públicos vulneráveis. No âmbito desta parceria, 
a AEIPS formou 45 beneficiários/as no curso + competências da 
Fundação Accenture, presencialmente e à distância.

Devido ao confinamento o foco 
do programa Incorpora esteve 
no acompanhamento aos 
beneficiários e às empresas.
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Promoção da Empregabilidade  

Em 2020, a AEIPS participou em vários eventos relacionados com a 
promoção da empregabilidade. 
• Em 16 de outubro, realizou-se, on-line, o Encontro Mental Talk 

e Programa Incorpora, com o tema “Saúde mental e inclusão no 
mercado de trabalho”. Esta foi uma iniciativa da Rede Social de 
Lisboa em conjunto com o Programa Incorpora da Fundação la Caixa, 
cuja organização ficou a cargo da AEIPS. Este evento contou com a 
participação do investigador Gary Bond, - especialista na integração 
no mercado de trabalho de pessoas com doença mental.

• Conferência final do Projecto Job Circuit com a comunicação 
“Emprego Apoiado em Mercado Aberto”, em 15 de janeiro.

• Dinamização do workshop - Emprego Apoiado e Trabalho em Rede: 
Formação em Empresas e Estratégias de Suporte, que decorreu na 
Casa dos Direitos Sociais, em 4 de fevereiro. Visita à empresa Mr. Blue.

• Dinamização da sessão formativa - Emprego Apoiado em Mercado 
Aberto, no âmbito da Rede de Empregabilidade de Vila Franca de Xira, 
em 7 de julho.

• Dinamização do workshop - Emprego Apoiado e Trabalho em Rede: 
Formação em Empresas e Estratégias de Suporte, no âmbito da Rede 
de Empregabilidade de Vila Franca de Xira, em 20 de outubro. Visita 
às empresas El Corte Ingles e Media Markt.

• Dinamização da sessão formativa “Medidas de Emprego Apoiado e 
Medidas para a Empregabilidade, integrada no Curso de Qualificação 
e Inclusão em Saúde Mental Comunitária na área da Empregabilidade, 
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organizado pela FNERDM, em  7 de outubro; 
• Fórum Nacional de Saúde Mental: Cooperação entre respostas - 

desafios atuais e futuros, com intervenção no painel – “A realidade da 
formação profissional”. O evento decorreu no auditório do Alto dos 
Moinhos, em 22 de outubro;

• Webinar - Parcerias Locais para a Empregabilidade de Pessoas com 
Deficiência e Incapacidades, promovido pela FORMEM, no dia 24 de 
novembro.
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Residências Comunitárias: 
Portela, Encarnação e Olivais
Tendo em conta a pandemia Covid-19, foi necessário adaptar as 
intervenções nas residências, adotando medidas de quarentena 
e distanciamento social segundo as linhas orientadoras da DGS, 
contempladas no Plano de Contingência adotado. Desta forma, 
procurou-se promover o bem-estar dos residentes no seu contexto 
habitacional e na comunidade e também evitar as hospitalizações e/ou 
a utilização de alterações na medicação. 
Foram adquiridos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), 
como máscaras, luvas, viseiras, aventais, gel desinfetante. Todos os 
residentes participam no Programa de Capacitação em medidas de 
Prevenção e Controle da Infeção Covid-19, como a utilização de EPI, 
etiqueta respiratória, distanciamento social e higienização.
Foram mantidas as reuniões de suporte individual presenciais, bem 
como mantida a ligação com a família utilizando as aplicações Zoom, 
Skype, WhatsApp ou o telefone, uma vez que as visitas familiares 
foram suspensas. O foco é colocado no apoio à estruturação de 
uma nova rotina, nas medidas de proteção a tomar nesta fase, na 
criação de pontes com a rede de suporte (família, amigos e pares), na 
concretização de objetivos e na prevenção de situações de crise. 
Todos os residentes mantiveram a sua rotina diária na residência, 
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de acordo com o seu plano semanal de atividades, não decorrendo 
nenhuma alteração nas suas tarefas semanais fixas como: tratamento 
de roupa, confeção de uma refeição semanal e organização do seu 
espaço pessoal. 
Os residentes participaram nas atividades online organizadas pelo 
Centro Comunitário, como as reuniões semanais de empoderamento, 
ajuda mútua e atividade desportiva.
Ocuparam também o seu tempo na residência com leituras diárias 
(jornais e revistas on-line com acesso livre para todos os residentes), 
visionamento de filmes e séries na TV, visitas a museus online, a ouvir 
as suas playlists, o convívio com os colegas, e o acesso à internet como 
forma de aprendizagem, entretenimento e comunicação com o exterior. 
Sempre que possível e de acordo com  medidas de prevenção em 
vigor, os residentes realizaram caminhadas, de modo a fortalecer o 
bem-estar, manter o contato com a natureza e com a comunidade e 
capacitar para o uso do espaço publico em segurança. 
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Residência do Restelo
Em 2020, em virtude da pandemia de Covid-19, existiu a necessidade 
de ajuste das intervenções na residência, adotando medidas de 
contingência e proteção, de acordo com as normas da Direção Geral 
de Saúde contempladas no Plano de Contingência das Residências, no 
sentido de promover o bem-estar dos residentes. Foram adquiridos 
EPIs e proporcionou-se formação aos residentes e profissionais para a 
utilização destes equipamentos e sobre as principais medidas a adotar: 
utilização da máscara, lavagem e desinfeção das mãos, equipamentos e 
espaços. Durante este período não se verificou nenhum contágio entre 
os seus residentes, nem qualquer necessidade de internamento por 
infeção respiratória.
As atividades foram reajustadas tendo em conta a situação da 
pandemia e consequente necessidade de confinamento. Os residentes 
mantiveram as suas rotinas diárias em relação às atividades 
habitacionais que já desempenhavam. Todos os suportes individuais e 
familiares, foram mantidos tendo sido amplamente utilizados os novos 
meios de comunicação digital (WhatsApp, Zoom, etc) para promover um 
contacto mais próximo dos Residentes com as suas famílias e amigos 
durante a época de confinamento e, sobretudo, nos períodos em que 
estiveram impossibilitados de receber ou realizar visitas.
Cada residente teve oportunidade de expressar e explorar temas de 
acordo com os seus interesses pessoais como a visita a museus online; 
visita a espaços/monumentos icónicos portugueses e estrangeiros 
através do Google Maps e Google Earth; assistir a concertos online; 
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visualização de filmes/documentários e ainda com a participação em 
atividades físicas desenvolvidas no espaço da residência.
Aquando do período de desconfinamento, e seguindo todas as 
normativas, os residentes retomaram algumas das suas atividades 
no exterior: idas ao cabeleireiro/barbeiro; caminhadas diárias nas 
imediações da Residência; ida a cafés/restaurantes; etc. 
Semanalmente, às terças-feiras, decorreram as Reuniões de 
Empoderamento em formato online, promovendo não só, uma maior 
proximidade destes residentes (e familiares) com os participantes 
dos diferentes serviços da AEIPS e equipas técnicas, como também 
uma maior participação destes em temas de interesse do momento, 
possibilitando dar voz aos participantes na definição dos objetivos e 
avaliação da situação atual.
Os Residentes participaram também no Ciclo de Cinema promovido 
pela AEIPS, permitindo a visualização de filmes de interesse, o seu 
debate com os demais participantes, equipa técnica e convidados. 
Decorreu ainda a habitual festa de aniversário da Residência, bem 
como a festa de Natal desta vez em formato online e que deu voz aos 
residentes para que pudessem deixar os seus votos de boas festas.
Na Residência do Restelo, mantiveram-se neste período as sessões 
individuais de fisioterapia, bem como todos os acompanhamentos 
inerentes às questões de saúde, nomeadamente: consultas de 
especialidade e de medicina familiar. Estas consultas foram, sempre 
que possível substituídas por contactos por telefone ou e-mail, com 
vista a reduzir o contacto com elementos externos.  
Foi mantido o Plano de Contingência das Residências da AEIPS 
– Módulo de Inverno que, definindo um conjunto de orientações 
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estratégicas, permitiu a preparação e adequação da resposta para o 
Inverno de 2020/21. Foram realizados todos os contactos necessários 
com as Equipas de Vacinação, Saúde Pública e Rede Nacional de 
Cuidados Continuados para articulação da vacinação para Covid-19.  
Todos os residentes e profissionais tiveram acesso à vacinação da gripe 
numa primeira fase, com vista à prevenção de infeções respiratórias.

Durante 2020 não se verificou qualquer necessidade de internamento por infeção respiratória 
entre os residentes.
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Casas Primeiro
O projeto Casas Primeiro - Housing First para pessoas em 
situação de sem abrigo com problemas de saúde mental, tem por 
objetivo proporcionar uma habitação individualizada e integrada 
na comunidade, disponibilizando apoio ao arrendamento e 
proporcionando um conjunto diversificado de serviços de suporte 
individualizados, no contexto habitacional e na comunidade. 
Em 2020, no âmbito do Plano Municipal para a Pessoa em Situação de 
Sem Abrigo, a AEIPS assinou com a Câmara Municipal de Lisboa dois 
novos Contratos-Programa de Housing First, possibilitando aumentar a 
capacidade do projeto Casas Primeiro de 50 para 140 participantes.
A seleção dos novos participantes foi realizada de acordo com os 
seguintes critérios: pessoas em situação de sem-abrigo com problemas 
de saúde mental e com outras problemáticas, dando prioridade às 
que estivessem há mais tempo em situação de rua. Foram também 
integradas pessoas em situação de sem-abrigo provenientes dos 
Centros de Alojamento criados no âmbito da pandemia Covid-19, do 
Casal Vistoso, Pousada da Juventude, CNN e Casa do Lago.

Em 2020 o projeto Casas Primeiro aumentou a 
capacidade para 140 participantes.
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A equipa do projeto assegurou o acompanhamento e apoio aos 
inquilinos, de acordo com o definido nos planos individuais, em termos 
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 pessoa. Este apoio 
foi realizado através de visitas domiciliárias, com frequência semanal, 
de acompanhamento aos inquilinos na resolução de situações 
diversas, ou nos contextos da comunidade. 
No período do Estado de Emergência foi posto em prática o plano de 
contingência, para garantir o acompanhamento a todos os inquilinos. 
A equipa estruturou a sua intervenção diária, mantendo os seus 
acompanhamentos através de visitas domiciliárias ou por contacto 
telefónico disponível 24 horas, adotando medidas preventivas ao 
contágio por Covid-19 (uso de máscaras, luvas e gel desinfetante).
Para que cada inquilino pudesse dar continuidade ao seu Plano 
Individual de Intervenção, foi essencial que a intervenção fosse 
alicerçada em princípios como a segurança, estabilidade e conforto de 
cada habitação, tendo sido desbloqueados um conjunto de recursos, 
tais como produtos alimentares, medicação, acesso direto aos seus 
médicos, liquidez financeira para bens de primeira necessidade, 
produtos de higiene e limpeza, estratégias para ocupar o tempo livre, 
entre outras…). Os inquilinos foram informados da suspensão de várias 
consultas de diferentes especialidades, porém esse acompanhamento 
foi assegurado telefonicamente, assim como a respetiva medicação 
reencaminhada por via correio eletrónico.
No início do ano, fomos também visitados pela Sra. Ministra do 
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Trabalho, Solidariedade e Segurança Social – Dra. Ana Mendes Godinho, 
que visitou dois inquilinos do projeto Casas Primeiro e reuniu com 
os outros inquilinos do projeto na sede da AEIPS, os quais tiveram a 
oportunidade de partilhar os seus testemunhos.


